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Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 

Αριθμός 42(Ι) του 2019 

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 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 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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  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(I) του 1999 
123(Ι) του 2001 
  57(Ι) του 2005 
    5(Ι) του 2006 
  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 
  83(Ι) του 2010 
  48(Ι) του 2011 
  45(Ι) του 2012 
155(Ι) του 2013 
110(Ι) του 2014 
178(Ι) του 2014 
180(Ι) του 2014 
  41(Ι) του 2015 
  48(Ι) του 2015 
  54(Ι) του 2015 
  15(I) του 2016 
  66(I) του 2016 
  67(I) του 2016 
  32(I) του 2017 
138(I) του 2017 
139(I) του 2017 

71(I) του 2018 
78(I) του 2018 

79(I) του 2018. 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 

 (α) Με την προσθήκη στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τις 
λέξεις «χρησιμοποιείται ως» (πρώτη γραμμή), της λέξης «μόνιμη»

.
 

 
 (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού της άνω 

και κάτω τελείας με άνω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου 
κειμένου: 
 

  «στην περίπτωση που δεν υπάρξει συναίνεση, ο Διευθυντής δύναται να εξετάσει 
στοιχεία τα οποία καθιστούν προφανή τη διαίρεση ή τη διανομή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65ΚΓ και να αποφασίσει τη διαίρεση και διανομή της 
κατοικίας, χωρίς τη διεξαγωγή κλήρου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), 
νοουμένου ότι τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου:»

.
 

 
 (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού της 

τελείας με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης:  

   
       «Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος 
«μόνιμη κατοικία» σημαίνει οικοδομή η οποία κατά τη γνώμη του Διευθυντή 
χρησιμοποιείται για σκοπούς διαμονής του συγκυρίου ή των συγκυρίων για μία ή 
περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο τις εκατόν ογδόντα τρεις 
(183) ημέρες κατ’ έτος.»

.
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 (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (8) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 
«πιστοποιητικό έγκρισης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή πιστοποιητικό έγκρισης με 
σημειώσεις ή πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών»

.
 

 
 (ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (9) αυτού του κειμένου που αρχίζει με τις λέξεις 

«Όταν κατατεθεί» (πρώτη γραμμή) και τελειώνει με τη φράση «ή αντικαθίστανται:» 
(όγδοη γραμμή) με το ακόλουθο νέο κείμενο: 
 

«(9) Αίτηση για διαχωρισμό δυνάμει του παρόντος άρθρου, η οποία αφορά 
περιπτώσεις για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 27, δύναται να κατατεθεί από συγκύριο ή συγκυρίους ο 
οποίος ή οι οποίοι είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες του είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) τουλάχιστο της ακίνητης ιδιοκτησίας και ο Διευθυντής προωθεί τη 
διαδικασία του διαχωρισμού, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (7) 
του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το προκαταρκτικό χωρομετρικό σχέδιο και εν 
συνεχεία με την πολεοδομική άδεια διαίρεσης και τη σχετική άδεια διαχωρισμού 
δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου:»

. 
και 

  
 (στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (9) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  
   
    «(10) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε 

θέματος το οποίο χρήζει καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου και ειδικότερα για τον καθορισμό της διαδικασίας που ακολουθείται για 
σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων αυτού.». 

 
 

 
 

 
 


