
Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 123(I) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ) 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(I) του 1992  
90(I) του 1992  

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

144(I) του 1999. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή 
και Εκτίμησις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 82 του  
βασικού νόμου. 

2.—(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 82 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από αυτό των λέξεων «οιασδήποτε χωριτικής αρχής» (πρώτη 
γραμμή) και της φράσης «και υπογράφεται ωσαύτως υπό ουχί ολιγωτέρων των δύο 
μελών της χωριτικής επιτροπής» (έκτη και έβδομη γραμμή)· και 

 (β) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη αυτού, των λέξεων «της χωριτικής αρχής» 
(πρώτη και δεύτερη γραμμή) και της φράσης «οιασδήποτε άλλης χωριτικής αρχής» 
(τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «του κοινοτάρχη» και τη φράση «οιουδήποτε άλλου 
κοινοτάρχη», αντίστοιχα. 

 (2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 82 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «και ενός μέλους της χωριτικής 
επιτροπής οιασδήποτε πόλεως» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη λέξη «οποιουδήποτε» 
και με τη διαγραφή της φράσης «και της υπογραφής του μέλους της χωριτικής 
επιτροπής» (δέκατη και ενδέκατη γραμμή)· και 

 (β) με τη διαγραφή από την επιφύλαξη αυτού, της φράσης «ή μέλος χωριτικής 
επιτροπής» (πρώτη γραμμή). 
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(3) Το εδάφιο (3) του άρθρου 82 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό 
της φράσης «ή το μέλος της χωριτικής επιτροπής παρ' ούτινος απαιτείται όπως πιστοποιήση 
ταύτα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και της φράσης «και το μέλος της χωριτικής επιτροπής» 
(πέμπτη γραμμή). 

 

3. Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «και 
μέλη χωριτικών επιτροπών» (δεύτερη γραμμή). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 83 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 84 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «και 
παν μέλος χωριτικής επιτροπής» (πρώτη γραμμή). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 84 του 
βασικού νόμου. 

5. Ο Τρίτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πίνακα: Αντικατάσταση του 
Τρίτου Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

«ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο 82)  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

ΤΥΠΟΣ Α 

Υπογράφτηκε (σφραγίστηκε ή τέθηκε αποτύπωμα) σήμερα στην παρουσία μου από τον Α.Β. ο 
οποίος είναι προσωπικά γνωστός μου 

 

ή  

Μου δηλώθηκε από τον Α.Β. ο οποίος είναι προσωπικά γνωστός μου ότι η πιο πάνω υπογραφή 
(σφραγίδα ή αποτύπωμα) είναι δική του. 

 

Για μαρτυρία αυτού θέτω εδώ την υπογραφή μου και τη σφραγίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου 
σήμερα ................................................................................... ημέρα του ...........................  

 

Σφραγίδα 

Υπ. (Κοινοτάρχης)». 

 

6. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (β) 
αυτού. 

Τροποποίηση του 
Τέταρτου Πίνακα 
του βασικού· 
νόμου. 
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