
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ 

       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 
26(Ι) του 2004. 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί  

Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 

Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα 

διαβάζεται μαζί με τoν περί Κτηματολογικού και 

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο (που 

στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

2.    Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή των λέξεων «παραγράφων (α), (β), 

(γ) και (δ)», (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή 

τους με τη λέξη «διατάξεων». και 

   

 (β) με τη διαγραφή των λέξεων «δεν υπάρχει ή 

δημιουργείται, κτάται ή μεταβιβάζεται» (τέταρτη και 

πέμπτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις 

λέξεις «δεν εγγράφεται». 

  

Τροποποίηση  
του Κεφαλαίου 3 
του Πίνακα του  
βασικού Νόμου. 
 

3.     Το Κεφάλαιο 3 του Πίνακα του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:  
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 (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού των 

λέξεων «δυνάμει δήλωσης μεταβίβασης» (πρώτη 

γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «με 

ή χωρίς δήλωση μεταβίβασης, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις, δηλαδή-» και 

   

 (β) με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο  τέλος της 

παραγράφου (στ) αυτού με άνω και κάτω τελεία και 

την προσθήκη στη συνέχεια της ακόλουθης  

επιφύλαξης: 

   

 
 
 
 
 
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) 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. 

      «Νοείται ότι δεν επιβάλλεται οποιοδήποτε  τέλος 

για  εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία 

παραχωρείται σύμφωνα με τους ειδικούς 

κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 18(3) 

του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή 

και Εκτίμηση) Νόμου». 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.078.2006   ΟΠ/ΜΑΧ/23.01.078.2006 
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