
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 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(Ι) του 1992 

90(Ι) του 1992 

6(Ι) του 1993 

58(Ι) του 1994 

40(Ι) του 1996 

31(Ι) του 1998 

144(Ι) του 1999 

123(Ι) του 2001. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 30  

του βασικού  

νόμου. 

2.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το υφιστάμενο εδάφιο (3) αυτού των ακόλουθων νέων 

εδαφίων (4) και (5):  

  

 «   (4)  (α)  Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων του παρόντος 

άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, και στις 

περιπτώσεις όπου ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία είναι φρέαρ ή μικρής 

έκτασης τεμάχιο γης επί του οποίου υπάρχει φρέαρ ή οποιοδήποτε άλλο 

μικρής έκτασης τεμάχιο γης, περιλαμβανομένων αυλακιών ή δεξαμενών 

μεταφοράς ή αποθήκευσης ύδατος, βρίσκεται σε τέτοια θέση μέσα στα 

όρια μεγαλύτερης έκτασης ακίνητης ιδιοκτησίας ώστε, κατά την κρίση του 

Διευθυντή, να εμποδίζεται η ανάπτυξη της ειρημένης μεγαλύτερης 

έκτασης ακίνητης ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι συντρέχει μια οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  

   (i) το συγκεκριμένο φρέαρ έχει στερέψει από πενταετίας 

τουλάχιστον, ή 

   

 

 

90 του 1972 

56 του 1982 

7 του 1990 

28 του 1991 

91(Ι) του 1992 

55(Ι) του 1993 

72(Ι) του 1998 

59(Ι) του 1999 

142(Ι) του 1999 

241(Ι) του 2002 

29(I) του 2005. 

Κεφ. 96.  

14 του 1959 

67 του 1963 

  (ii) το συγκεκριμένο φρέαρ ή το μικρής έκτασης τεμάχιο γης επί του 

οποίου υπάρχει το φρέαρ βρίσκεται σε περιοχή ανάπτυξης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

Νόμου ή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, και 

η επιτρεπόμενη χρήση του ύδατος αυτού είναι μόνο για 

σκοπούς άρδευσης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε 

περιοχή ανάπτυξης, ή 
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6 του 1964 

65 του 1964 

12 του 1969 

38 του 1969 

13 του 1974 

28 του 1974 

24 του 1978 

25 του 1979 

80 του 1982 

15 του 1983 

9 του 1986 

115 του 1986 

199 του 1986 

53 του 1987 

87 του 1987 

316 του 1987 

108 του 1988  

243 του 1988 

122 του 1990 

97(Ι) του 1992 

45(Ι) του 1994 

14(Ι) του 1996 

52(Ι) του 1996 

37(Ι) του 1997 

72(Ι) του 1997 

71(Ι) του 1998 

35(Ι) του 1999 

61(Ι) του 1999 

   81(Ι) του 1999 

57(Ι) του 2000 

66(Ι) του 2000 

73(Ι) του 2000 

126(Ι) του 2000 

157(Ι) του 2000 
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26(I) του 2002 

33(Ι) του 2002 

202(Ι) του 2002. 

  

   

    (iii) το συγκεκριμένο μικρής έκτασης τεμάχιο γης, 

περιλαμβανομένων αυλακιών ή δεξαμενών που έπαυσαν να 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή αποθήκευση ύδατος από 

πενταετίας, βρίσκεται μέσα σε περιοχή ανάπτυξης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου ή του 

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. 

   

     (β)  Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος «μικρής έκτασης 

τεμάχιο γης» σημαίνει τεμάχιο γης το οποίο σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να οικοδομηθεί ή, αν μπορεί να 

οικοδομηθεί, η έκταση της οικοδομής αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

60 τετραγωνικά μέτρα. 

   

      (5)  Κατά τη διενέργεια αναπροσαρμογής στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο εδάφιο (4), ο Διευθυντής, στην έκταση που αυτό είναι 

δυνατό, προβαίνει σε αναπροσαρμογή συμφερόντων σύμφωνα με τις 

επιθυμίες των ιδιοκτητών και, όπου αυτό είναι δυνατό, αναδιανέμει αυτά 

κατά τρόπο που να μην εμποδίζεται η ανάπτυξη οποιασδήποτε 

ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν με την ενέργεια αυτή οποιαδήποτε ιδιοκτησία 

διαχωρίζεται σε μικρότερα τεμάχια γης κατά παράβαση των διατάξεων 

του άρθρου 27 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.».   

   

Προσθήκη νέου 

άρθρου 33Α στο 

βασικό νόμο. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

υφιστάμενο άρθρο 33 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 33Α: 
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 «Αναγκαστική 

απόκτηση και 

στις 

περιπτώσεις 

φρεάτων ή 

μικρής 

έκτασης 

τεμαχίων γης 

ευρισκομένων 

μέσα σε 

μεγαλύτερο 

τεμάχιο γης. 

33Α.  Όταν μέσα στα όρια οποιασδήποτε ακίνητης 

ιδιοκτησίας, υπό τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και 

τους ίδιους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του 

άρθρου 30, υπάρχει φρέαρ ή μικρής έκτασης τεμάχιο 

γης επί του οποίου υπάρχει φρέαρ ή οποιοδήποτε άλλο 

μικρής έκτασης τεμάχιο γης, περιλαμβανομένων 

αυλακιών ή δεξαμενών για μεταφορά ή αποθήκευση 

ύδατος, το οποίο ανήκει σε πρόσωπο άλλο από τον 

ιδιοκτήτη της ειρημένης ιδιοκτησίας και ο Διευθυντής 

θεωρεί αδύνατη τη διενέργεια αναπροσαρμογής 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30, τότε τυγχάνουν 

εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις 

του άρθρου 33.». 

 

 

 

 

 
ΒΣΓ/ΓΧ 
23.02.035.2004 
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