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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Ά ρ . 1536 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί Κτηματολογικού και ΧωρομετρϊκοΟ Τμήματος (Τέλη καΙ Δικαιώ
ματα) (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω
52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 66 του 1979
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΫ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)
ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 219 ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ 10 TOY 1965r 81 ΤΟΥ 1970,
61 ΤΟΥ 1973 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1976.
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:—
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κτηματολογικού
και ΧωρομετρϊκοΟ Τμήματος (Τέλη καΙ Δικαιώματα) (Τροποποιη
τικός) Νόμος τόΟ 1979 καΙ θα άναγινώσκηται όμοΟ μετά του περί
Κτηματολογικού καΙ ΧωρομετρϊκοΟ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώ
μάτά) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»).

Συκηοιικός
τϋτλος.·
κ εφ. 219
lorooises
81το01970
61το01973
31 tod 1976.

2. Ό Πίναξ του βασικού Νόμου καταργείται και αντικαθίσταται ·Α*εικαιά
διά τόΟ κάτωθι:
«οπιςτοα
π ι κι Α—
«Π ΙΝ A i

("Αρθρον 3)
ΠΙΝΑΞ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΛΗΤΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΫ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙ Σ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗ Σ Ι ΑΝ
1; Επιτόπιοι "Ερευναι —
(α) δι* έκάστην αϊτησιν: 1,000 μίλς"
(β) συν, δι* Εκαστον έπηρεαζόμενον τεμαχιον ακι
νήτου: 100, μίλς*
(γ),συν,: δι* έπιτελουμένην χωρομετρικήν έργα
σίαν, τοιουτρ τέλρς όΐσν τό Ύπουργικόν Συμ(Η>19)

ΠΐΜοκοςτοΟ
βαπικοΟ
Μ6 ,ου

* ·
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^ούλιον ήθελε, δια γνωστοποιήσεως είς τήν
ιπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας άπό
καιροΟ είς καιρόν εγκρίνει, λαμβάνον ύπ* ΰψιν
τον δαπανώμενον χρόνον, μισθούς, επιδόματα
καΐ οιασδήποτε συναφείς δαπανάς:
Νοείται δ τ ι 
(ί) ουδέν τέλος επιβάλλεται δια χωρομετρικήν
έργασίαν έπιτελουμένην προς τόν σκοπόν ανα
θεωρήσεως ή προσθήκης έπί σχεδίου υφιστα
μένης έγγραφης'
(ϋ) ουδέν τέλος, πλην τοΰ τέλους δια χωρομετρι
κήν έργασίαν, επιβάλλεται δια τήν όροθέτησιν
των συνόρων εγγεγραμμένου ακινήτου ή δι*
είδικάς χωρομετρήσεις άσχετους προς τήν έγ
γραφήν ακινήτων"
(iii) έπιπρόσθετον τέλος έκ 500 μιλς επιβάλλεται
6V £καστον τεμάχιον ακινήτου κατεχομένου έξ
αδιανέμητου καΐ συμπεριλαμβανομένου
είς
αΤτησιν οιανομής ύπό του Διευθυντού'
(iv) ό Διευθυντής δύναται, κατά τήν κρίσιν του, νά
έπιτρέψρ τήν έπιστροφήν οΙουδήποτε τέλους
πληρωθέντος δι* έπιτόπιον ίρευνσν προς τόν
σκοπόν της μεταφοράς ή διαγραφής έκτετιμη
μένης αξίας έάν άποδειχθη δτι τό άκίνητόν
είς τό όποιον αναφέρεται ή έκτετιμημένη α ξ ί α
είτε άνηκε κ α τ ά τήν ήμερομηνίαν της έν τοϊς
κτηματολογικοΐς βιβλίοις καταχωρήσεως της
είς πρόσωπον άλλο ή τό είς οΟ τό δνομα είναι
κατακεχωρημένη είτε δτι τούτο δέν υφίσταται
κατά τήν ήμερομηνίαν της επιτόπιου έρεύνης*
(ν) οσάκις, κατά τήν κρίσιν του Διευθυντού, επι
τόπιος έρευνα επισπεύδεται, ό Διευθυντής
δύναται νά αύξηση τό τέλος διά ποσού μή
υπερβαίνοντος τό διπλάσιον τούτου καΐ επι
προσθέτως νά έπιβάλη τοιούτο έπί πλέον δι
καίωμα οίον ήθελεν αποφασίσει, λαμβανομέ
νων υπ' βψιν των μισθών, επιδομάτων, οδοιπο
ρικών καΐ άλλων συναφών δαπανών σχετιζο
μένων μέ τήν τοιαύτην έπιτόπιον ίρεοναν ώς
και της διδομένης είς ταύτην προτεραιότητος.
2. ΑΙτήσεις 
Δ ι ' έκάστην αϊτησιν προς έγγραφήν ακινήτου μή
συνεπαγομένην έπιτόπιον ίρευναν: 500 μίλς.
3. Έ γ γ ρ α φ η Τίτλου (καταβλητέα ύπό του έγγραφη
σομένου προσώπου) —
(α) δυνάμει αδιαφιλονίκητου εχθρικής ή άπό
αμνημονεύτων χρόνων κατοχής, του τέλους
υπολογιζόμενου έπί της αξίας του ακινήτου:
8 έπί τοις ε κ α τ ό ν
(β) δυνάμει δηλώσεως μεταβιβάσεως—
(ί) δι* ανταλλαγής, του τέλους υπολογιζό
μενου έπί της αξίας τοΟ ακινήτου τό
οποίον περιέρχεται είς βκαστον τών μερών
τών διενεργούντων τήν δήλωσιν: 4 έπί τοίς
εκατόν:
Νοείται δτι οσάκις ό Διευθυντής δέν
Ικανοποιήται δτι τ ά άνταλλασσόμενα άκί
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νητα ήσαν της αυτής περίπου αγοραίας
αξίας κατά τήν ήμπρομηνίαν καθ* ην συνε
φωνήθη ή άνταλλ^ίγή δύναται, κατά τήν
κρίσιν του, νά έπιβάλη καΐ είσπραξη παρ*
έ κότερου των μέρων εις d περιέρχονται
αντιστοίχως τ ά άνταλλασσόμενα ακίνητα
ώς προς μέν τό χαμηλοτέρας αγοραίας
αξίας άκίνητον τέλος ώς ανωτέρω, ώς
προς δέ τό ύψηλστέρας αγοραίας αξίας
άκίνητον τέλος ϊσον προς τό προαναφερθέν
καΐ έπιπρόσθετον τέλος βάσει τής έν τω
Κεφαλαίω 17 κλίμακος ύπολογιζόμενον
έπί τής διαφοράς μεταξύ των αγοραίων
άξιων των άνταλλασσομένων ακινήτων,
προς τόν σκοπόν δέ τούτον εφαρμόζονται,
τηρουμένων των αναλογιών, α ί διατάξεις
των επιφυλάξεων της
υποπαραγράφου
(ίν) αϊτινες διέπουσι τ ά τής προκαταρ
κτικής είσπράξεως τελών, όμοΟ μετά
ποσού, καθοριζομένου όπό του Διευθυντού,
συντελέσεως έγγραφης, διενεργείας και
κοινοποιήσεως εκτιμήσεως καί επιβολής
καΐ είσπράξεως παντός υπολοίπου τέλους:
Νοείται περαιτέρω δτι είς περιπτώσεις
δηλώσεως μεταβιβάσεως δι* ανταλλαγής
μεταξύ συγγενών μέχρι κ α ι του τρίτου βα
θμού συγγενείας ή μεταξύ συζύγων αϊ δια
τάξεις τής προηγουμένης επιφυλάξεως δέν
εφαρμόζονται'
(ϋ) διά δωρεάς ή πωλήσεως ύπό γονέως προς
τέκνον, του τέλους υπολογιζόμενου έπί τής
αξίας του ακινήτου: 4 έπί τοις εκατόν*
(iii) διά δωρεάς ύπό συγγενούς προς συγγενή
μέχρι καί του τρίτου βαθμού συγγενείας,
άλλως ή ύπό γονέως προς τέκνον, καί διά
δωρεάς δπό συζύγου προς σύζυγον, του
τέλους υπολογιζόμενου έπί τής αξίας του
ακινήτου: 8 έπί τοις ε κ α τ ό ν
(iv) διά ποϊλήσεως, άλλως ή ύπό γονέως προς
τέκνον, του τέλους υπολογιζόμενου έπί του
τιμήματος πωλήσεως βάσει τής έν τω Κε
φαλαίω 17 κλίμακος:
Νοείται δ τ ι οσάκις ό Διευθυντής δέν Ικα
νοποιήται δ τ ι τό δηλωθέν τίμημα πωλή
σεως αντιπροσωπεύει τήν άγοραίαν άξίαν
τοΟ ακινήτου κ α τ ά τήν ήμερομηνίαν καθ*
ή ν συνεφωνήθη ή πωλησις ό Διευθυντής
δύναται, κ α τ ά τήν κρίσιν του, νά έπιβάλη
καί είσπραξη τέλος βάσει τής έν τω · Κε
φαλαίω 17 κλίμακος ύπολογιζόμενον έπί
της αγοραίας αύτοΟ αξίας. Έ ν τοιαύτη
περιπτώσει ή έγγραφη έπ* ονόματι του
αγοραστού συντελείται χωρίς νά άναμέ
νηται ή όπό τοΟ Διευθυντού έκτίμησις τής
αγοραίας α ξ ί α ς του ακινήτου καί άφου
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Κεφ. 224
3το01960
78τοϋ 1965
10 τοό 1966
75το01968
51 το0 1971
Κτο0197β.
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εΙσπραγθοΟν δικακόματα irrl του δηλωθέν
τος τιμήματος πωλήσεως iuxi ini πλέον Γν
ώρισμένον πουύν το όποιον ύ Λιιυθυντής
ήθελε καθορίσει διά τήν κάλυψιν τυχόν
διαφοράς των πληρωτέων τελών άμα τί)
συμπληρώσει της εκτιμήσεως της αγο
ραίας αξίας τοΟ ακινήτου:
Νοείται περαιτέρω δτι ή τοιαύτη έκτί
μησις της αγοραίας αξίας θα συντελήται
εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών από
της ημερομηνίας της δηλώσεως μεταβιβά
σεως. Ή έκτίμησις της αγοραίας αξίας
κοινοποιείται προς τόν δικαιοδόχον ό
όποιος ?χει δικαίωμα εφέσεως συμφώνως
τω άρθρω 80, τοΟ περί 'Ακινήτου Ιδιοκτη
σίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμη
σις) Νόμου:
Νοείται έτι περαιτέρω δτι έάν τά ήδη έπι
βεβληθέντα τέλη ή δικαιώματα εΤναι όλι
γώτερα των έπιβληθησομένων επί της
αγοραίας αξίας του Ακινήτου, τό ύπόλοι
ιτον επιβάλλεται καΐ εισπράττεται ώς έν
τώ αρθρω 5 προνοείται*
(ν) διά δωρεάς, άλλως ή όπό γονέως προς
τέκνον ή ύπό συγγενούς προς συγγενή
μέχρι καΐ τοΟ τρίτου βαθμού συγγενείας
ή ύπό συζύγου προς σύζυγον, τοΟ τέλους
υπολογιζόμενου επί της αγοραίας αξίας
ώς αϋτη ήθελεν ύπολογισθη ύπό του Διευ
θυντοΟ βάσει της έν τω Κεφαλαίω 17 κλί
μακος:
ΝοεΓται δτι διά τους σκοπούς της πα
ρούσης υποπαραγράφου, διά τόν ύπολογι
σμόν της αγοραίας αξίας καΐ τήν εΐσπρα
ξιν των τελών εφαρμόζονται, τηρουμένων
τών αναλογιών, αϊ επιφυλάξεις της προγε
νεστέρας υποπαραγράφου (ιν)'
(vi) είς έπίτροπον έμπιστεύματος (trustee) ίνα
κατέχπ άκίνητον Ιδιοκτησίαν προς δφελος
έτερου δικαιούχου (beneficiary), τοιαύτα τέλη
οία θά έπεβάλλοντο καΐ είσεπράττοντο
δυνάμει της υποπαραγράφου (ii), (iii) ή,
αναλόγως της περιτττώσεως, της υποπαρα
γράφου (ν) έάν επρόκειτο περί δηλώσεως
δωρεάς ύπό του μεταβιβάζοντος δικαιοπα
ρόχου είς τόν δικαιουχον προς οδ τό δφε
λος θά έπενεργη τό έμπίστευμα:
Νοείται δτι οσάκις ή τοιαύτη μεταβί
βασις δηλοΟται ύπό ετέρου επιτρόπου του
αύτοΟ έμπιστεύματος ή ύπό προσώπου
κεκττ^μένρυ άκίνητον ίδιοκτησίαν £rrjt τω
αύτφ έμττιοτεύματι δυνάμει πράξεως έμττι
ρ^εύμοΓΓΟ^ΐί^δΐ deed) εγγραφείσης παρά
τφ Έπαρχιακώ Κτηματολογικά) Γραφείω}
, αντί τών τελών τούτων επιβάλλεται καί
εΙσπράττεται,' ώ< μόνον τέλος τό ποσόν
:1
τών £5·
"
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(ν) ουνάμα άγομας LU; οημυπρασίαν, τόΰ τέλους
υπολογιζόμενου ίίτιΐ του τιμήματος αγοράς
βάση της έν τω Κεφάλαίω 17 Κλίμακος·
(δ) δυνάμει άναγκαοτικής απαλλοτριώσεως, του
τέλους υπολογιζόμενου επί της καταβληθείσης
αποζημιώσεως βάσει της έν τω Κεφάλαίω 17
Κλίμακος*
(ε) δυνάμει έκ διαθήκης διαδοχής, του τέλους υπο
λογιζόμενου επί της αγοραίας αξίας ώς αϋτη
ήθελεν έκτιμηθή ύπό του Διευθυντού βάσει της
έν τω Κεφάλαίω 17 Κλίμακος:
Νοείται δτι ή ύπό του Διευθυντού" οΰτως έκτι
μηθεισα αγοραία αξία κοινοποιείται προς τόν
κληροδόχον ό όποιος κέκτηται δικαίωμα εφέ
σεως ασκούμενης, τηρουμένων των αναλογιών,
κατά τόν αυτόν τρόπον, ώς έάν ήτο έφεσις
βάσει του άρθρου 80 του περί 'Ακίνητου Μδιο
κτησίας (Διακατοχή, Έ γ γ ρ α φ η καΐ Έκτίμη
σις) Νόμου'

75το0 1968
51 το0 1971

2 τοο 1978.

9τοθΐ965
5ΐτοθΐ97θ
3 too ί97β.

(στ) δυνάμει χορηγήσεως κρατικής ακινήτου ιδιο
κτησίας—
(ι) έναντι αντιπαροχής (consideration), του
τέλους υπολογιζόμενου επί του ποσού
της αντιπαροχής βάσει τής έν τω Κεφά
λαίω 17 Κλίμακος·
(Π) άνευ αντιπαροχής (consideration), τοιαύτα
δικαιώματα οία θά έπεβάλλοντο και
είσεπράττοντο, τηρουμένων των αναλο
γιών, δυνάμει τής υποπαραγράφου (ν)
τής παραγράφου (β) έάν επρόκειτο περί
δηλώσεως δωρεάς εις τόν είς δ ν χορη
γείται ή ακίνητος ιδιοκτησία'
(ζ) δυνάμει μεταβιβάσεως υπό ή έκ μέρους εται
ρείας τινός τής οποίας ol μέτοχοι είναι σύζυγοι
ή καί τά τέκνα αυτών είς σύζυγον ή τέκνον τοΟ
τοιούτου μετόχου ή είς συγγενή του τοιούτου
μετόχου μέχρι καί του τρίτου βαθμού συγγε
νείας τοΟ τέλους υπολογιζόμενου επί τής αξίας
του ακινήτου —
(i) δπου ή μεταβίβασις γίνεται προς σύζυγον:
8 επί τοΐς εκατόν"
(ii) δπου ή μεταβίβασις γίνεται προς τέκνον:
4 επί τοΐς εκατόν*
(Hi) δπου ή μεταβίβασις γίνεται προς συγ
γενή μέχρι καί του τρίτου βαθμού συγ
γενείας : 8 επί τοΐς εκατόν.
4. "Ύποθήκαι
(ά) έιτί τη έγγραφη υποθήκης (καταβλητέα ύπό του
ενυπόθηκου οφειλέτου)—
έπί τοΟ δανεισθέντος ποσού ή οσάκις, μετά τήν
Ιναρξιν Ισχύος τοΟ περί Μεταβιβάσεως και
'Υποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου του 1965 ή
υποθήκη συν^ίτταται προς έξασφάλισιν μελλού
οτης ή ο π ο afp^qtv υποχρεώσεως, περιλαμβανο
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■>ιοθΐ96ί>
'J T< *n!f™

3 τοΟ 1978.
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μένης και ύπυχμιώσεως άφορώσης είς χρημα
τικόν τ ι ποσόν παρασχεθησόμενον διά δόσεων ή
είς τό ύπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού έπί
του ανωτάτου δυνατού ποσού* της τοιαύτης ύπο
χρεώσεως τοΟ καθοριζομένου έν τη υποθήκη
(των τόκων εξαιρουμένων) :1 έπί τοις ε κ α τ ό ν
Νοείται 8τι οσάκις άκυροΰται υφισταμένη
υποθήκη καΐ κατά τήν αυτήν ήμέραν δηλούται
νέα τοιαύτη, τ ά δέ διενεργοΟντα τήν δήλωσιν
πρόσωπα καΐ εΓτε τ ά ενυπόθηκα ακίνητα είτε
τό ένυπόθηκον χρέος, πλην τοΟ τόκου, είναι
τ ά αυτά, καταβάλλεται τό έλασσον των κατω
τέρω δύο ποσών, ήτοι εϊτε τ ά αυτά τέλη ως έν
τοΐς ανωτέρω, είτε £1 πλέον δέ 1 έπί τοις εκα
τόν έπί τοΟ ποσού καθ* δ τό νέον ένυπόθηκον
χρέος τυχόν υπερβαίνει τό προηγούμενον
τοιοΟτο (εξαιρουμένου ί ν έκατέρα των περι
πτώσεων παντός δεδουλευμένου ή μή δεδου
λευμένου είσέτι τόκου)'
(β) έπί Tfj μεταβιβάσει υποθήκης (καταβλητέα
ύπό του δικαιοδόχου) μετά τήν έναρξιν Ισχύος
τοΟ περί Μεταβιβάσεως καΐ
Ύποθηκεύσεως
'Ακινήτων Νόμου τοΟ 1965
^ του δανεισθέντος δυνάμει της υποθήκης πο
σού όπερ παραμένει είσέτι άπλήρωτον καθ' ήν
ήμέραν διενεργείται ή μεταβίβασις ή, οσάκις ή
υποθήκη συνέστη προς έξασφάλισιν μελλούσης
ή ύπό αΐρεσιν υποχρεώσεως, περιλαμβανομένης
καΐ υποχρεώσεως άφορώσης είς χρηματικόν τ ι
ποσόν παρασχεθησόμενον διά δόσεων μετά τήν
ήμερομηνίαν μεταβιβάσεως της υποθήκης ή είς
ύπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού, έπί τοΟ
ανωτάτου δυνατοΟ ποσού της τοιαύτης υπο
χρεώσεως του καθοριζομένου έν τη υποθήκη
(εξαιρουμένου παντός δεδουλευμένου ή μή
εΙσέτι δεδουλευμένου τόκου)—
(Ι) έπί μεταβιβάσεως ύπό γονέως προς
τέκνον : V» έπί τοις ε κ α τ ό ν
(ii) έπί μεταβιβάσεως άλλως ή ύπό γονέως
προς τέκνον : 1 £πΙ τοις εκατόν).

ΕΞΑΙΡΈΣΕΙς
Ουδέν τέλος επιβάλλεται ή εισπράττεται έπί τη
έγγραφη υποθήκης "γενομένης ύπό Προέδρου Χωρι
τικής *Αρχής ή ύπό Ταχυδρομικού Πράκτορος προς
άσφάλειαν διά τήν δέουσαν έκτέλεσιν των καθη
> κόντων του.
5. Διαβίβασις —
(α) δι* έκαστη ν δήλωσιν μεταβιβάσεως ή υποθήκης,
γενομένην 6ν τινι επαρχία προς διαβίβασιν
αυτής εις έτέραν έπαρχίαν, καταβλητέα ύπό
τρΌ δικαιοδόχου ή, αναλόγως τής περιπτώσεως,
Φπό τοΟ ενυπόθηκου ο φ ε ι λ έ τ ο υ : 250'μΙλς·
(β) %C Εγγ^ορφον απαλλαγής ακινήτου από ύπο
'::■■·;■·'·■'Ιίίΐκης''^'^ζοΓλεΓψεώς υποθήκης προσαχθέν είς
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Έπαρχιακόν
Κτηματολογικών
Γραφεϊον ή
παράρτημα μιας επαρχίας προς διαβίβασιν είς
τίνα έτέραν έπαρχίαν, καταβλητέα ύπό του
ενυπόθηκου δανειστού : 250 μίλς.
6. Πωλήσεις διά δημοπρασίας —
(α) Δι* άποδοχήν έγγραφων έξουσιοδοτούντων τήν
πώλησιν : 250 μίλς'
(β) δι' άποδοχήν έγγραφων αιτούντων τήν πώλη
σιν : 400 μίλς"
(γ) δι* έτοιμασίαν αγγελιών πωλήσεως, κατά
χωρίον ή ένορίαν —
(i) οσάκις ή έκτετιμημένη αξία του προς
πώλησιν ακινήτου δέν ύπερβαίνη τάς
£ 1 0 0 : 300 μίλς·
(ii) δι* έκάστην έπιπρόσθετον εκατοντάδα
λιρών ή μέρους αυτής : 150 μίλς.
Νοείται δτι τό όλικόν τέλος δέν θά
ύπερβαίνη τάς £2.
(δ) διά διανομήν του εκπλειστηριάσματος της
πωλήσεως αδιανέμητου ακινήτου κατεχομένου
έξ αδιαιρέτου : 250 μίλς·
(ε) δι' έτοιμασίαν τελικού λογαριασμού : 150
μίλς·
(στ) δι* έκδοσιν αντιγράφου του τελικού λογαρια
σμού : 100 μίλς.
7. 'Επιβαρύνσεις —
(α) δι* άποδοχήν έγγραφων δημιουργούντων ή
σκοπούντων δπως δημιουργήσωσιν έμπράγμα
τον βάρος (άλλο ή ύποθήκην) επί ακινήτου ή
άπαγόρευσιν στερούσαν τόν κύριον ακινήτου
τοΟ δικαιώματος προς μεταβίβασιν ή ύποθή
κευσιν τούτου καΐ διά τήν ένδεχομένην σημείω
σιν του τοιούτου εμπραγμάτου βάρους ή της
τοιαύτης απαγορεύσεως έν τοις βιβλίοις :
1,000 μίλς;
(β) δι* άποδοχήν έγγραφων διά τήν παράτασιν της
έγγραφης δικαστικής αποφάσεως : 500 μίλς.
8. Καταχώρησις δικαιωμάτων, δουλειών κλπ —
(ά) διά καταχώρησιν τής υπάρξεως ή παροχής
οίουδήποτε δικαιώματος, προνομίου, ελευθε
ρίας, δουλείας ή άλλου πλεονεκτήματος είς τό
Κτηματίκόν Μητρώο ν ώς καΐ επί του πιστοποιη
τικού ή πιστοποιητικών έγγραφης — δι* Ικαστον
έπηρεαζόμενον άχίνητον : 1,000 μίλς"
(β) σύν, έν περιπτώσει παροχής ή αναγκαστικής
αποκτήσεως οίουδήποτε των. έν τη παραγράφω
(α) αναφερομένων—
( ί ) έ ά ν τούτο παρέχεται άνευ αντιπαροχής
τοιαύτα δικαιώματα οία θά έπεβάλλοντο
καΐ είσεπράττρντο δυνάμει της υποπαρα
γράφου (ii), (ΜΊ) ή» αναλόγως τής περί
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πτώσεως, της υποπαραγράφου (ν) της
παραγράφου (β) του Κεφαλαίου 3 έάν
επρόκειτο περί δηλώσεως δωρεάς του
παρασχεθέντος*
(ii) έάν τούτο παρέχηται βναντι αντιπαροχής
ή αποκτάται άναγκαστικώς, τοιαύτα δι
καιώματα οία θά έπεβάλλοντο και είσε
πράττοντο, τηρουμένων των αναλογιών,
δυνάμει της υποπαραγράφου (ii) ή, ανα
λόγως της περιπτώσεως, της υποπαρα
γράφου (iv) της παραγράφου (β) τοΟ
Κεφαλαίου 3 έάν επρόκειτο περί δηλώ
σεως πωλήσεως του παρασχεθέντος ή
άναγκαστικώς αποκτηθέντος.
8Α. Έγγραφη πράξεως έμπιστεύματος (Trustdeed) άνευ
μεταβιβάσεως τίτλου Ιδιοκτησίας —
τοιαΟτα δικαιώματα οΐα θά έπεβάλλοντο καΐ
είσεπράττοντο δυνάμει της υποπαραγράφου (ii),
(iii) fj, αναλόγως της περιπτώσεως, της υποπα
ραγράφου (ν) της παραγράφου (β) τοΟ Κεφα
λαίου 3 έάν επρόκειτο περί δηλώσεως δωρεάς
ύπό τοΟ μεταβιβάζοντος δικαιοπαρόχου είς τόν
δικαιοΟχον (beneficiary) προς οδ τό βφελος θά
έπενεργη τό έμπίστευμα.
9. Πιστοποιητικά Έρεύνης —
(α) διά τά εγγεγραμμένα ακίνητα κατονομαζο
μένου Ιδιοκτήτου ή συνιδιοκτητών—
(ί) κατά χωρίον ή ένορίαν, δι" Εκαστον πιστο
ποιήτικόν έρεύνης ή άντίγραφον αύτου :
1,000 μίλς·
(ii) συν, οσάκις ζητούνται ωσαύτως τά σύνο
ρα των ακινήτων, τοιαύτη επιπρόσθετος
έπιβάρυνσις ώς τό Ύπουργικόν Συμβού
λων ήθελε, διά γνωστοποιήσεως είς τήν
έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας,
από καιρού είς καιρόν εγκρίνει, λαμβάνον
δπ* βψιν τόν δαπανώμενον χρόνον διά τήν
παροχή ν τής πληροφορίας, μισθούς καΐ
επιδόματα*
(β) δι* εγγεγραμμένα ακίνητα ευρισκόμενα επί τής
γής κατονομαζομένου προσώπου, άλλ* ανήκοντα
είς έτερον ή τό κατονομάζόμενον πρόσωπον —
δι' Ικαστον τεμάχιον γης : 500 μίλς*
(γ) δι* έγγεγραμμένην γήν επί της οποίας όπάρ
χουσιν ακίνητα ανήκοντα είς κατονομάζόμενον
πρόσωπον άλλ* ή οποία δέν ανήκει είς τό κατο
νομάζόμενον πρόσωπον — δι* Εκαστον τεμάχιον
γής : 500 μίλς*
(δ) διά λεπτομερείας προγενεστέρων έγγραφων
είδικώς οριζομένου εγγεγραμμένο»? ακινήτου :
,,; 500'μ(λς· ^Ζ*.';.
■■'•„:;V. '' .'
(β) διά λεπτομερείας μεταγενεστέρων μεταβιβά
σεων είδικ^ζ οριζομένου εγγεγραμμένου ακινή
του : 500 |ΐ(λς*

1027

Ν. 66/79

(στ) δια τό όνομα του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου ή
συνιδιοκτητών ειδικώς οριζομένου εγγεγραμμέ
νου ακινήτου — δι' Ρκαστον άκίνητον : 500 μίλς"
(ζ) δια τόν αριθμόν έγγραφης, νοουμένου δτι δίδον
ται επαρκείς λεπτομέρειαι δι* άνεύμεσιν της
έγγραφης — δι* Εκαστον έγγεγραμμένον άκίνη·
τον : 500 μίλς'
(η) διά τά έκτετιμημένα ακίνητα κατονομαζομένου
προσώπου — δι* £καστον πιστοποιητικόν έρεύνης
ή άντίγραφον αύτοΟ κατά χωρίον ή ένορίαν :
500 μίλς·
(θ) δι* οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν μη είδικώς
δριζομένην ανωτέρω, τοιούτο τέλος ώς τό
Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε, δια γνωστο
ποιήσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας, άπό καιρού είς καιρόν εγκρίνει, λαμ
βάνον ύπ* δψιν τόν δαπανώμενον χρόι/ον,
μισθούς καΐ επιδόματα.
10. Πιστοποιητικά περί Αδιανέμητου —
δι* 2καστον έπηρεαζόμενον άκίνητον :
11. Πιστοποιητικά *Εγγραφής —
τίτλου, υποθήκης ή επιβαρύνσεως :
κ£φ. 230

250 μίλς.
j

250 μίλς.

12. Ενοικιάσεις δυνάμει του περί Δημοσίων Γαιών
(Έκμίσθωσις) Ν ό μ ο υ 
(α) δι* έγγραφήν, συμπεριλαμβανομένης της εκδό
σεως ενός πιστοΟ αντιγράφου τοΟ ένσικιαστη
ρίου έγγραφου, κατά σκάλαν ή μέρος αύτης:
1,000 μίλς
(β) δι* εκαστον μεταγενέστεοον άντίγραφον του
ενοικιαστήρίου έγγραφου —
(i) διά τάς πρώτας 200 λέξεις : 500 μίλς'
(ii) δι* έκάστην επιπλέον εκατοντάδα λέξεων
ή μέρος αύτης : 100 μίλς.
13. Αντίγραφα —
(α) χαρτών και σχεδίων — δικαίωμα όριζόμενον
υπό τοΟ Διευθυντού αναλόγως του μεγέθους
και της κλίμακος, τοΟ ελαχίστου δικαιώματος
δντος : 250 μίλς'
(β) άλλων έγγραφων —
(i) δι* έτοιμασίαν καΐ πιστοποίησιν αντιγρά
φου, δι* έκάστην σελίδα εμβαδού ενός
τετραγωνικού ποδός ή μέρος αυτής :
250 μίλς·
(U) διά πιστοποίησιν αντιγράφου έτοιμασθέν
τος"έκτος του Τμήματος, δι* έκάστην σε
λίδα εμβαδού ενός τετραγωνικού ποδός
f\ μέρος αύτης : 100 μίλς'
(γ) πιστοποιητικών έγγραφης :
τίτλου, υποθήκης ή επιβαρύνσεως : 500 μίλς.
14. Μαρτυρία ενώπιον Δικαστηρίου, Συμβουλίου, σώ
ματος ή προσώπου εξουσιοδοτημένου νά Καλή μάρτυρας—
τοιούτο τέλος οίον τό "Υπουργικόν Συμβούλων ήθε
λε, διά γνωστοποιήσεως είς τήν έπίσημον έφη
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μερίδα της Δημοκρατίας, άττό καιρού ε[ς
καιρόν εγκρίνει, λαμβάνον ύπ* βψιν τόν δαπα
νώμενον χρόνον διά τήν προπαρασκευήν και
διά τήν ενώπιον του Δικαστηρίου, Συμβουλίου,
σώματος ή προσώπου, μαρτυρίαν, μισθούς, επι
δόματα καΐ όδοιπορικάς δαπανάς.

•ί ιοΰ 1965
Μ ιοΰ 1970
Λ ιυΰ 1978.

15. Γνωστοποιήσεις :
Δια τήν παροχή ν γνωστοποιήσεως Οπό του Διευθυν
τοΟ, μετά τήν Ιναρξιν Ισχύος του περί Μεταβι
βάσεως κα! Ύποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου
του 1965—
(α) είς ένυπόθηκον δανειστήν, δτι τό ύποθη
κευθέν αύτω άκίνητον μετεβιβάσθη είς
έτερον πρόσωπον : 500 μίλς*
(β) είς ένυπόθηκον όφειλέτην, δτι ό ενυπό
θηκος δανειστής μετεβίβασε τήν ύποθή
κην είς έτερον πρόσωπον : 500 μίλς·
(γ) είς ένυπόθηκον δανειστήν, δτι προηγου
μένη υποθήκη συνεστημένη επί του αύτοΟ
ακινήτου μετεβιβάσθη είς έτερον πρόσω
πον : 500 μίλς·
(δ) είς ένυπόθηκον δανειστήν, δτι έγένετο
αίτησις πωλήσεως του ύποθηκευθέντος
αύτφ ακινήτου προς έξόφλησιν έτερου
επί του αυτού" ακινήτου ενυπόθηκου
χρέους: 500 μ(λς.
16. Παροχή οΙασδήποτε υπηρεσίας μή είδικώς οριζό
μενης — τοιούτο τέλος οίον τό Ύπουργικόν Συμβούλιον
ήθελε, διά γνωστοποιήσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα
της Δημοκρατίας, άπό καιρού είς καιρόν εγκρίνει, λαμ
βάνον ύπ' βψιν τόν δαπανώμενον χρόνον διά τήν παρο
χήν της υπηρεσίας, μισθούς, επιδόματα καΐ όδοιπορικάς
δαπανάς.
17. Ή έν ταΐς ύποπαραγράφόις (i), (iv) καΐ (ν) της πα
ραγράφου (Β) καΐ έν ταΐς παραγράφοις ( γ ) , (δ), (ε) κάΙ
(στ) του Κεφαλαίου 3 του παρόντος Πίνακος αναφερομένη
κλΐμαξ ίχει ώς ακολούθως :
* Εφ' έκαστης λίρας μέχρι του ποσοΟ των £10,000:
5%·
έφ' έκαστης λίρας πέραν τών £10,000 άλλ' ούχι
άνω τών £20,000 : 6%'
έφ* έκαστης λίρας πέραν τών £20,000 άλλ* ουχί
άνω τών £35,000 : 6V4*·
έφ* έκαστης λίρας, πέραν τών £35,000 άλλ* ουχί
άνω των £50,000 : 7%'
έφ*' έκαστης λίρας πέραν τών £50,000 άλλ* ουχί
άνω τών £75,000 : 7'Λ%·
έφ* έκαστης λίρας πέραν τών £75,000 : 8%:
Νοείται δτι δταν αγοραστής έπ* ονόματι του
οποίου μετεβιβάσθη μερίδιον επί ακινήτου, από
κτηση εντός δύο ετών από τής τοιαύτης κτήσεως
διά μεταβιβάσεως Ετερον μερίδιον επί τοό άοτόΟ
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ακινήτου τ ά τέλη και δικαιώματα δια την έγγρα
φήν του έτερου μεριδίου επιβάλλονται καί είσπράττονται έπί του συνολικού ποσού των μεταβι
βάσεων τούτων, άφου αφαιρεθούν τ ά ήδη πληρω
θέντα τέλη καί δικαιώματα διά την προγενεστέ
ραν μεταβίβασιν».

Έτυπώθη έ ν τφ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

