
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑI 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 
 8 2  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)  του1992 
  90(Ι)  του1992 
    6(Ι)  του1993 
  58(Ι)  του1994 

   40(Ι)  του1996 
   31(Ι)  του1998 
 144(Ι)  του1999 
123(Ι)  του 2001 
  57(Ι)  του 2005 
   5(Ι)  του 2006. 

 
 

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

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση Νόμο) (που στη 

συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Τροποποίηση  
του άρθρου 18  
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Το εδάφιο (3) του άρθρου 18 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

      «(3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) το 

Υπουργικό Συμβούλιο δεν παραχωρεί και ούτε προβαίνει σε 

αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης 

ιδιοκτησίας που έχει περιέλθει στη Δημοκρατία δυνάμει των 
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46(Ι) του 2005 

141(Ι) του 2005 
 

  
  

   

διατάξεων οποιουδήποτε νόμου για οικιστικούς σκοπούς, εκτός 

μόνο για περιπτώσεις στέγασης προσώπων που θεωρούνται 

δικαιούχοι με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Στεγαστικής 

Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου 

και σύμφωνα με τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και 

κριτήρια που καθορίζονται με ειδικούς, για το σκοπό αυτό, 

κανονισμούς.». 

 

 
 

 

23.02.032.2006 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Σκοπός του νόμου  που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε ακίνητη ιδιοκτησία της 

Δημοκρατίας ή ακίνητη ιδιοκτησία που περιήλθε στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων 

οποιουδήποτε νόμου, να μπορεί να παραχωρείται για σκοπούς στέγασης προσώπων, 

που θεωρούνται δικαιούχοι με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Στεγαστικής 

Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου και σύμφωνα με 

τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζονται με ειδικούς, 

για το σκοπό αυτό, κανονισμούς. 

 

 

 

                                                            Κοινοβουλευτική Επιτροπή  

                                        Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 
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