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30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 1003. 

Για σκοπούς συμμόρφωσης με το ΄Αρθρο 87 της Συνθήκης περί 

Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις, το οποίο μεταφέρθηκε στην Κυπριακή έννομη τάξη με 

τους περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμους του 2001 

μέχρι 2003, 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 219. 

10 του 1965 

81 του 1970 

61 του 1973 

31 του 1976 

66 του 1979 

15 του 1980 

2 του 1982 

34 του 1987 

193 του 1991 

82(Ι) του 1992 

10(Ι) του 1993 

84(Ι) του 1995 

32(Ι) του 1998 

25(Ι) του 1999 

132(Ι) του 1999 

236(Ι) του 2002 

236(Ι) του 2002. 

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

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κτηματολογικού 

και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμους του 

1965 μέχρι 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη 

και Δικαιώματα) Νόμοι του 1965 μέχρι 2004. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως - 

  (α) Mε την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (γ) του 
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εδαφίου (1) αυτού, της τελείας μετά τις λέξεις «κοινής 

ωφελείας» με κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά, του 

ακόλουθου κειμένου: 

  

 «όπου τέτοιο ίδρυμα ή οργανισμός δεν ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα. 
   
   Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 

‘οικονομική δραστηριότητα’ σημαίνει κάθε 

δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά 

αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά και η 

οποία, τουλάχιστον καταρχήν, ενδέχεται να 

ασκείται από ιδιωτικό νομικό πρόσωπο 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα.». και 
   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, του 

συνδέσμου «και» (πρώτη γραμμή) με κόμμα και την 

προσθήκη αμέσως μετά το «(γ)», των όρων «και (δ)». 
  
Τροποποίηση 

του Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

3.  Ο Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την κατάργηση της τρίτης επιφύλαξης της 

υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (β) του 

Κεφαλαίου 3 αυτού· και 
   
  (β) με την κατάργηση της επιφύλαξης του Κεφαλαίου 8Α 

αυτού. 
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