
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 

57(Ι) του 2005 

5(Ι) του 2006 

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

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

2010 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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55(Ι) του 2006 

136(Ι) του 2006 

120(Ι) του 2007 

121(Ι) του 2007 

150(Ι) του 2007 

  165(Ι) του 2007 

    27(Ι) του 2010 

    61(Ι) του 2010 

   82(Ι) του 2010. 

   

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη σε 

αυτόν 

ειδικής  

διάταξης. 

 2.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 85 αυτού, της ακόλουθης ειδικής διάταξης: 

  «Ειδική διάταξη  

αναφορικά με 

το ύψος του 

αρχικού 

μισθώματος για 

εκμίσθωση 

ιδιοκτησίας της 

Δημοκρατίας 

για γεωργικούς, 

τουριστικούς 

και 

βιομηχανικούς 

σκοπούς. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

86.   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού 

νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση 

αυτόν, οι παράγραφοι 2, 5 και 6 του Πίνακα των περί 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διάθεση) Κανονισμών 

αντικαθίστανται από τις ακόλουθες νέες, αντίστοιχα, 

παραγράφους 2, 5 και 6: 
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Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

21.7.1989 

20.7.1990 

5.2.1999 

   22.7.2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «2. Γεωργικοί Σκοποί:   

    (α)  Αν η ιδιοκτησία  

   θα χρησιμοποιείται 

   για γεωργικές  

   καλλιέργειες. 

Υπολογίζεται 

με βάση τα 

συγκριτικά 

ενοίκια στην 

περιοχή για 

γεωργικούς 

σκοπούς. 

Υπολογίζεται 

με βάση τα 

συγκριτικά 

ενοίκια στην 

περιοχή για 

γεωργικούς 

σκοπούς. 

      

    (β)  Αν η ιδιοκτησία  

 θα χρησιμοποιείται 

για την ανόρυξη 

λάκκου ή 

γεώτρησης για 

αρδευτικούς 

σκοπούς. 

Δεν 

καταβάλλεται 

μίσθωμα. 

Δεν 

καταβάλλεται 

τέλος χρήσης. 

 

 

 

». 

                         «5. Τουριστικοί Σκοποί:   

    (α)  Αν η ιδιοκτησία  

 θα χρησιμοποιηθεί 

για την ανέγερση ή 

χρήση κύριων 

υποστατικών 

τουριστικής χρήσης. 

5% ετησίως 

πάνω στην 

αξία της 

ιδιοκτησίας. 

Δεν 

εφαρμόζεται. 
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   (β) Αν η ιδιοκτησία θα 

χρησιμοποιηθεί για 

την ανέγερση ή 

κατασκευή 

βοηθητικών 

εγκαταστάσεων για 

την εξυπηρέτηση 

των κυρίως 

τουριστικών 

εγκαταστάσεων, 

καθώς και 

εστιατορίων και 

άλλων 

υποστατικών, με 

εξαίρεση τα 

ξενοδοχεία. 

1-3,5% ετησίως 

πάνω στην 

αξία της 

ιδιοκτησίας. 

1-3% ετησίως 

πάνω στην 

αξία της 

ιδιοκτησίας. 

      
   6.  Βιομηχανικοί σκοποί:   

    (α) Αν η ιδιοκτησία 

βρίσκεται μέσα σε 

βιομηχανική 

περιοχή. 

Καθορίζεται 

από το 

Υπουργικό 

Συμβούλιο, 

ανάλογα με τα 

υφιστάμενα 

έργα 

υποδομής. 

Καθορίζεται 

από το 

Υπουργικό 

Συμβούλιο, 

ανάλογα με τα 

υφιστάμενα 

έργα 

υποδομής. 

      
   (β) Αν η ιδιοκτησία 

βρίσκεται εκτός 

βιομηχανικής  

 περιοχής. 

1-3,5% ετησίως 

πάνω στην 

αξία της 

ιδιοκτησίας, 

ανάλογα με τα 

υφιστάμενα 

έργα 

υποδομής. 

1-3,5% 
ετησίως πάνω 

στην αξία της 

ιδιοκτησίας, 

ανάλογα με τα 

υφιστάμενα 

έργα 

υποδομής.». 
Aρ. Φακ.:  23.02.051.005-2010    (ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)       ΚλΧ//MV 
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