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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1867 της 27ης ΜΑΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας αυμφώνως τω άρβρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 25 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟίΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Σ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1962 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα on/αφέρηται ως ο περί Αναγκαστικής Απαλ Συνοπτικός 

λοτριώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώσκη τίτλ°ζ· 
ται ομού μετά του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 
1962 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος») και ο βασι 15 του 1962. 
κός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται σμού ως οι περί 
Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμοι του 1962 και 1983. 

2. Η επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίησις 
τροποποιείται διά της εξ αυτής διαγραφής της λέξεως «δώδεκα» του άρθρου 6 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως του δασικού 
«δέκα». ν μου' 

3. Το εδάφιον (2) του άρθρου 7 του δασικού νόμου τροποποιείται Τροιτοποίησις 
διά της εξ αυτού διαγραφής της λέξεως «δώδεκα» (τρίτη γραμμή) του άρθρου 7 
και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «δέκα». του βασικού 

νόμου. 
4. Το άρθρον 8 του Φασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται κατάργησις 

διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
8.^(1) Η απαλλοτριούσα αρχή οφείλει εντός δέκα 

μηνών από της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως απαλ
λοτριώσεως νά έλθη εις διαπραγματεύσεις διά την από
κτηση/ της ιδιοκτησίας εις ην αφορά η τοιαύτη γνωστο
ποίησις δι' ιδιωτικής συμβάσεως και τον διά συμφωνίας άΡθΡ°υ· 
καθορισμόν της αποζημιώσεως, ως και τον καταμερισμόν 
αυτής μεταξύ απάντων των εις ταύτην ενδιαφερομένων 
προσώπων. Εάν δεν επέλθή συμφωνία εντός της προανα
φερθείσης χρονικής περιόδου .η απαλλοτριούσα αρχή υπο
χρεούται εις σ^σον ^π^οσφοράν της υπ" αυτής υπολογι
σθείσης οπτοζημιώσεώς. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

ΤρσποποΙησις 
του βασικού ■ 
νόμου ©ιά της 
προσθήκης 
νέοό'άρθρου. ■ 

(2) Ο ιδιοκτήτης δεν κωλύεται όπως, υπό την επιφύ
λαξα/ του καθορισμού του ποσού της αποζημιώσεως υπό 
αρμοδίου Δικαστηρίου, αποδεχθή την προσφερόμενη ν απο
ζημίωσα/ υπό τον όρον ότι η αποδοχή του θα συνοδέύηται 
υπό εγγράφου συ γ καταθέσεως του όπως η απαλλοτριου
μένη ιδιοκτησία εγγραφή αμέσως επ' ονόματι της απαλ
λοτριούσης αρχής. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο ιδιοκτή
της αποτείνεται εις , το Δικαστήριον εντός εβδομή
κοντα πέντε ημερών από της ημερομηνίας εισπράξεως της 
προσφερόμενης αποζημιώσεως το αργότερον διά τον κα
θορισμόν του ποσού της αποζημιώσεως, μετά δε την πα
ρέλευσιν της προθεσμίας αυτής θα θεωρήται ότι επήλθε 
ουμφωνία συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (1) 
του παρόντος άρθρου.». 

5. Το άρθρον 9 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εν αρχή αυτού προσθήκης της φράσεως «Άνευ 

'βλάβης ή επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 8», και της εξ 
αυτού διαγραφής των λέξεων «εντός μηνός από» (πρώτη γραμ
ιμή) και της αντικαταστάσεως των διά της λέξεως «μέχρι»* και 

(β) διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «ή, καίτοι η προ
μνησθείσα περίοδος του ενός μηνός δεν παρήλθε, δεν προβλέπε
ται ότι θα επέλθη συμφωνία υπό τας περιστάσεις,». 

6. Το άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού
λούθως: 

(α) ιΔιά της εν αυτώ ενθέσεως, ευθύς μετά την παράγραφον 
(ζ) αυτού, της ακολούθου νέας παραγράφου, των υφισταμένων 
παραγράφων (η) — (λ) αναγραμματιζο μένων ως παραγράφων 
(ι)  ( ι γ ) : 
«(η) εις την περίπτωσιν απαλλοτριώσεως ακινήτου ιδιοκτη

σίας της οποίας η αξία έχει επηρεασθή λόγω της επιβο
λής οιωνδήποτε περιορισμών, δυνάμει των διατάξεων του 
περί Αρχαιοτήτων Νόμου ή οιουδήποτε άλλου Νόμου υπο
λογίζεται 'και πάσα αποζημίωσις ήτις ήθελε θεωρηθή ως 
■καταβλητέα ισυμφώνως προς τας διατάξεις Του άρθρου 
23 του Συντάγματος.»"' 
διά της εν αυτώ ενθέσεως ευθύς μετά την παράγραφον 
ως αύτη ανεγραίμματίσθη, της ακολούθου νέας παρα

γράφου: 
«(ιδ) εις την καταβλητέαν αποζημίωσιν υπολογίζεται ετή

σιος τόκος προς εννέα τοις εκατόν από της ημερομη
νίας δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως αιταλλοτριώ
σεως μέχρι του χρόνου καταβολής της Τοιαύτης απο
ζημιώσεως'»* και 

(γ) διά της εν τω τέλει αυτού. προσθήκης της ακολούθου 
γενικής παραγράφου: 

«Διά τους σκοπούς υπολογισμού της αποζημιώσεως δυνάμει 
των παραγράφων (στ) και (ζ) του παρόντος άρθρου λαμβά
νονται oit' όψιν τα κάτ<15( τον χρόνρν της δημοίσι^ύσεως Της 
γνωστοποιήσεως απαλλοτριώσεως υφιο'τάμΕνα δεδομένα.». 

7 . ;0 βασικός ν^ ιος Τροποποιείται διά της εν άυτω ενθέσεως, 
ευθύς μ^τά το;%Λρον 13, τουίαΐ(αλοΰθόυ yew%pe^iFYiV 
«ίΜβιββιβοσις 13Α. Οσάκις η αξία τη/ξ οίπαΧ&έ^ 
&******»*, ή jxpv συμφέροντος cv αύττή, ως έχει υπολογισθή ονμφώ-
σ ^ 3 ν « ι ^ ^Ρ°< *& V * * ^ ^ ' W W # V ^ * I J < όπαλλοτριοόσης 
κάτώτ«ν ά*3χής> $€ν υ - ι ^ ^ 
£?0. . / "ίη καταβολή εις Τ ο ν ιοιοκτήτην, ή, €V περιιιτώοΐί αρνή-

Κεφ. 31 
48 του 1964 
3 2 τ ό υ 1 9 7 3 . 

(Ρ) 
(■Ύ>. 



739 Ν. 25/83 

σεώς του να αποδεχθή τούτο, τη καταθέσει του τοιούτου 
ποσού παρά τω Γενικώ Λογιστή της Δημοκρατίας αύτη 
δύναται να 'εγγραφή επ' ονόματι της απαλλοτριούσης 
αρχής συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 13.». 

8.—'(1) Εάν η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου Μεταβατικοί 
ιδιοκτησίας ήρξατο αλλά δεν συνεπληρώθη προ της ημερομηνίας Διατάξεις, 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αι ακό
λουθοι διατάξεις:. 

(α) Η απαλλοτριούσα αρχή οφείλει εντός δέκα μηνών από της 
ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου να 
έλθη εις διαπραγματεύσεις διά την απόκτησίν της υπό 
αναγκαστική ν απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας και, εάν δεν 
επέλθη συμφωνία εντός της προαναφερθείσης χρονικής πε
ριόδου, η απαλλοτριούσα αρχή υποχρεούται εις άμεσον 
προσφοράν της υπ' αυτής υπολογισθείσης αποζημιώσεως, 

(β) Ο ιδιοκτήτης δεν κωλύεται όπως, υπό την επιφύλαξιν του 
'καθορισμού του ποσού της αποζημιώσεως υπό αρμοδίου 
•Δικαστηρίου, αποδεχθή την προσφερομένην αποζημίωσιν 
υπό τον όρον ότι η αποδοχή του θα συνοδεύηται υπό εγγρά
φου συγκαταθέσεώς ταυ όπως η απαλλοτριουμένη ιδιοκτη
σία εγγραφή αμέσως επ* ονόματι της απαλλοτριούσης 
αρχής. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο ιδιοκτήτης αποτείνεται εις 
το Δικαστήριον εντός εβδομήκοντα πέντε ημερών το αργό
τερον διά τον καθορισμόν του ποσού της αποζημιώσεως, 
μετά δε την παρέλευσιν της προθεσμίας αυτής θα θεωρήται 
ότι επήλθε συμφωνία μεταξύ αυτού και της απαλλοτριούσης 
αρχής. 

Διά τους σκοπούς 'καθορισμού της εν ταις παραγράφοις (α) και 
(β) του παρόντος εδαφίου αποζημιώσεως υπολογίζεται ετήσιος 
τόκος προς επτά τοις εκατόν από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως 
της γνωστοποιήσεως απαλλοτριώσεως μέχρι της ημερομηνίας ενάρ
ξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ή, εν ή περιπτώσει το υπό 
απαλλοτρίωσιν ακίνητον είναι βεβαρυμένον δι' υποθήκης, ή δι* ετέ
ρου εμπραγμάτου βάρους υπολογίζεται διά την ως προείρηται πε
ρίοδον τόκος προς το επιτόκιον της υποθήκης ή του τοιούτου 
βάρους, και τόκος προς εννέα τοις εκατόν από της ημερομηνίας 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου μέχρι του χρόνου κατά ° 
βολής της τοιαύτης αποζημιώσεως. 

'(2) Εις την περίπτωσιν ενάρξεως της διαδικασίας απαλλοτριώ
σεως ακινήτου ιδιοκτησίας της οποίας η αξία έχει επηρεασθή λόγω 
της επιβολής οιωνδήποτε περιορισμών, δυνάμει των διατάξεων του 
περί Αρχαιοτήτων Νόμου ή οιουδήποτε άλλου Νόμου και η οποία Κεφ. 31 
διαδικασία δεν συνεπληρώθη προ της ημερομηνίας ενάρξεως της 4 8 ηρου 1 9 6 4 

ισχύος του παρόντος Νόμου, υπολογίζεται και πάσα αποζημίωσις 3 2 τ ο υ 1 9 7 3 · 
ήτις ήθελε θεωρηθή ως καταβλητέα συμφώνως προς τας· διατάξεις 
του άρθρου 23 του Συντάγματος. 


