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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤμHμα ΚΤημαΤΟλΟΓiΟΥ ΚαΙ ΧΩΡΟμΕΤΡiαΣ



➤ ΄Ολες οι πληροφορίες που καταγράφονται στο παρόν

έντυπο, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,

www.moi.gov.cy/dls, από την οποία μπορούν να 

ληφθούν περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και 

στην ιστοσελίδα “Χάρτης των Δικαιωμάτων του Πολίτη”, 

www.moi.gov.cy/cc

➤ ΄Εντυπα Αιτήσεων διατίθενται στα κατά τόπους Επαρχιακά

Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και στην ιστοσελίδα

του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 

www.moi.gov.cy/dls (βλέπε ΄Εντυπα Αιτήσεων/  

Είδη Εντύπων στην αρχική σελίδα).

➤ Για τα τέλη και δικαιώματα, που καταβάλλονται στο

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (για τις διάφορες

συναλλαγές που γίνονται σ’ αυτό καθώς και για τις

κυριότερες υπηρεσίες που το Τμήμα προσφέρει στο κοινό),

και τα οποία κατά καιρούς αναθεωρούνται, έχει

συμπεριληφθεί σχετικός πίνακας, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, στο

τέλος του παρόντος εντύπου.
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Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι η αρμόδια κυβερνητική Υπηρεσία, η
οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της αναφορικά με όλα τα δικαιώματα στην ακίνητη
ιδιοκτησία, τη χωρομέτρηση, χαρτογράφηση, εγγραφή, μεταβίβαση και υποθήκευση

ακινήτων, τη διακατοχή της γης, την εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας και τη διαχείριση της
κρατικής γης. Γενικά, όλες οι δραστηριότητες του Τμήματος περιστρέφονται γύρω από τη γη,
η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης του τόπου.

Το Τμήμα, στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών του για βελτίωση και αναβάθμιση των
υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινό, έχει ετοιμάσει αυτό το επικαιροποιημένο έντυπο, στο
οποίο καταγράφονται οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τους πιο
πρόσφατους Νόμους/Κανονισμούς που έχουν ψηφιστεί, καθώς επίσης και τις τελευταίες τρο -
ποποιήσεις στις αντίστοιχες ακολουθούμενες διαδικασίες.

Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η άμεση ενημέρωση του πολίτη, σχεδόν για όλα τα είδη των
αιτήσεων που υποβάλλονται στο Τμήμα, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς
και για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβαίνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, για τη συμπλή -
ρωση της υπόθεσής του στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο αυτό, είναι για γενική ενημέρωση και δεν αποτελούν
πλήρη και λεπτομερή ερμηνεία Νόμων ή Κανονισμών, ούτε αναλυτική περιγραφή των δια -
δικασιών που ακολουθούνται στο Τμήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό προτρέπεται
να απευθύνεται, είτε στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, είτε στην ιστοσελίδα
του Τμήματος www.moi.gov.cy/dls, στην οποία, για ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεταξύ άλλων,
διατίθενται αντίγραφα όλων των ειδών των αιτήσεων, που υπάρχουν στο Τμήμα.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, μέσα στα
πλαίσια της στρατηγικής του, προχωρεί με την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Γης
και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών/εφαρμογών, γεγονός που θα βοηθήσει τα μέγιστα
στην υλοποίηση του επόμενου στόχου, που είναι η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης (e-government), όπου ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων του κοινού θα
διεκπεραιώνεται μέσω του διαδικτύου.

Ανδρέας Χριστοδούλου
Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ



1. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΕΣ

Με την εφαρμογή του περί Χωρομετρίας Νόμου, Ν. 67(Ι)/2005, οι πολίτες, κυβερνητικά Τμήματα,
Υπηρεσίες, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι-Κοινοτικά Συμβούλια) και Οργανισμοί, έχουν
την επιλογή της ανάθεσης υποθέσεων, που χρειάζονται κτηματική χωρομετρική εργασία, σε
ιδιώτες αρμόδιους Χωρομέτρες. Αιτήσεις, συνοδευόμενες από Σύμβαση ανάθεσης εργασίας
(του Ε.Τ.Ε.Κ.), μπορούν να κατατίθενται στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία από
τους αιτητές, ή από τον ίδιο τον ιδιώτη Χωρομέτρη. Η ανάθεση της πιο πάνω Σύμβασης μπορεί
να γίνει για οποιοδήποτε είδος υπόθεσης χρειάζεται χωρομετρική εργασία (εκτός συνοριακών
διαφορών) και σε οποιαδήποτε περιοχή.

Μετά τη συμπλήρωση της χωρομετρικής εργασίας από τον ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη, το
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διεξάγει έλεγχο αναφορικά με την ορθότητα και την
πληρότητά της, ενημερώνει τα κτηματικά σχέδια και κτηματολογικά Μητρώα και εκδίδει τα
σχετικά Πιστοποιητικά, ανάλογα με το είδος της υπόθεσης. Η αμοιβή του ιδιώτη αρμόδιου
Χωρομέτρη καταβάλλεται από τον αιτητή, κατόπιν συμφωνίας που γίνεται μεταξύ τους. Επίσης,
καταβάλλονται ειδικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για σκοπούς
προετοιμασίας και ελέγχου της χωρομετρικής εργασίας, καθώς επίσης και για τις υπόλοιπες
αναγκαίες εργασίες του Τμήματος, όπως φαίνεται στον Πίνακα Τελών και Δικαιωμάτων (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Η ανάθεση σε ιδιώτες αρμόδιους Χωρομέτρες συμβάλλει στην αποφόρτιση του Τμήματος από
τις καθυστερημένες υποθέσεις, για τις οποίες απαιτείται κτηματική χωρομετρική εργασία. Ο
μεγάλος αριθμός των καθυστερημένων αυτών υποθέσεων, έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί
να καθοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης, στην περίπτωση
που αυτή αναλαμβάνεται από το Τμήμα.

Ενημερωμένος κατάλογος των ιδιωτών αρμοδίων Χωρομετρών, είναι αναρτημένος στην αρχική
σελίδα της ιστοσελίδας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, www.moi.gov.cy/dls.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας8
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2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ (ΚΑΤΟΧΗΣ)
(Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος
Κεφ. 224, ΄Αρθρο 10)

Οποιοδήποτε πρόσωπο διεκδικεί την κυριότητα συγκεκριμένου ακινήτου δυνάμει χρησικτησίας
(κατοχής) και έχει συμπληρώσει τον χρόνο χρησικτησίας, μπορεί να ζητήσει από τον Επαρχιακό
Κτηματολογικό Λειτουργό της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, την εγγραφή του στο
όνομά του.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του
Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας, στα όρια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Στο πιστο -
ποιητικό να βεβαιώνονται τα πραγματικά γεγονότα της κατοχής. 

Σημείωση: 
Αν το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στα όρια κοινότητας, στην οποία δεν υπάρχει Πρόεδρος
Κοινοτικού Συμβουλίου και Κοινοτικό Συμβούλιο, μπορεί να γίνει δεκτό πιστοποιητικό υπογε -
γραμμένο από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της πλησιέστερης κοινότητας.

Η απόκτηση της κυριότητας ακινήτου δυνάμει χρησικτησίας, προϋποθέτει συνεχή και αδιαφι λο -
νίκητη κατοχή ενός ακινήτου για τη χρονική περίοδο που ο Νόμος κατά καιρούς έχει καθο ρίσει.
Η χρονική διάρκεια και οι προϋποθέσεις χρησικτησίας είναι διαφορετικές σήμερα, από ότι ήταν
πριν την 1η.9.1946. Ουσιώδη στοιχεία της χρησικτησίας είναι, ο χρόνος έναρξης της κατοχής, η
χρονική της διάρκεια και η ύπαρξη εγγραφής (τίτλου) για το συγκεκριμένο ακίνητο. Σήμερα, ο
Νόμος προβλέπει άσκηση κατοχής για πλήρη περίοδο τριάντα (30) ετών και απαγορεύει την
απόκτηση κυριότητας δυνάμει χρησικτησίας, σε ακίνητα που ανήκουν: 
➤ στο κράτος,
➤ σε ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα είναι εγγεγραμμένα (υπάρχει τίτλος) στο όνομά τους. Η

προστασία που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κύριο δεν αίρεται με τον θάνατό του.
➤ σε κοινότητες (κοινοτικά ακίνητα).

Δικαιώματα
Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα δικαιώματα για εξέτασή της (βλέπε ΠΑΡΑ -
ΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Εξέταση αιτήσεων
Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή ακινήτου δυνάμει χρησικτησίας (κατοχής) εξετάζονται επιτόπου
από έμπειρους Κτηματολόγους. Στην επιτόπια εξέταση παρευρίσκονται τόσο οι αιτητές, όσο και
ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωπός του. Η έρευνα του Κτηματολόγου
καλύπτει την εξακρίβωση όλων των στοιχείων του ακινήτου, του οποίου ζητείται η εγγραφή,
την επιτόπου φυσική του κατάσταση, τον τρόπο και τη χρονική περίοδο άσκησης της κατοχής,



από την ημέρα που γίνεται η επιτόπια εξέταση και με αναδρομή στο παρελθόν, μέχρι και το
πρόσωπο στο όνομα του οποίου υπάρχει εγγραφή (τίτλος) για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αν δεν
υπάρχει τίτλος, η έρευνα φτάνει μέχρι το πολύ μακρινό παρελθόν, γύρω στο 1900 ή και πιο πριν,
αν το απαιτεί η περίπτωση, λαμ βανομένων υπόψη πάντοτε των στοιχείων που είναι κατα -
χωρημένα στα Μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Όλα τα γεγονότα που εξακριβώνονται κατά την επιτόπια εξέταση περιλαμβάνονται στην Έκθεση
του Κτηματολόγου και βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η αίτηση
αφού ελεγχθεί είτε απορρίπτεται, είτε προωθείται προς έκδοση τίτλου. Στην περίπτωση που η
αίτηση απορριφθεί, ενημερώνεται ανάλογα ο αιτητής.

Χρόνος συμπλήρωσης
Ο χρόνος συμπλήρωσης της αίτησης αυτού του είδους, συνήθως, ποικίλλει και εξαρτάται από την
ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο
προσωπικό.

Ενστάσεις
Οποιοσδήποτε διαφωνεί με οποιαδήποτε απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολο -
γίου και Χωρομετρίας, για θέματα που αφορούν υποθέσεις αυτού του είδους, μπορεί να
υποβάλει ένσταση στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της διαφωνίας του και όλα τα
στοιχεία που την υποστηρίζουν, καταβάλλοντας και τα σχετικά δικαιώματα για εξέταση της
ένστασής του.

Απόφαση
Μετά την εξέταση οποιασδήποτε ένστασης, η απόφαση του Διευθυντή κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είτε την αποδέχονται, είτε συνεχίζουν με δικαστικά μέσα την αξίωση
τους, αν θεωρούν ότι παραβλάπτονται τα συμφέροντά τους, ενημερώνοντας στην τελευταία
περίπτωση και τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

2.2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Με τον θάνατο ενός προσώπου η περιουσία του, ως σύνολο, περιέρχεται στους κληρονόμους
του, είτε δυνάμει των προνοιών του Νόμου, είτε δυνάμει διαθήκης.

Ποιοι είναι οι κληρονόμοι και τι δικαιούται ο καθένας από αυτούς στην κληρονομική περιουσία,
καθο ρίζεται στον Νόμο που ισχύει τη στιγμή του θανάτου αυτού που κληρονομείται. Ταυτό χρονα,
κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να διαθέσει με διαθήκη, ολόκληρο ή μέρος της περιουσίας του
σε όποιο πρόσωπο θέλει. Περιορισμοί υπάρχουν στο μερίδιο της περιουσίας που μπορεί κάθε
πρόσωπο να διαθέσει με διαθήκη. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν σχέση με τη σύνθεση της
οικογένειας του διαθέτη, αν δηλαδή έχει παιδιά, σύζυγο, αδέλφια, πατέρα, μητέρα κ.λπ. Όσο πιο
μακρινούς συγγενείς έχει, τόσο μεγαλύτερο μερίδιο της περιουσίας του μπορεί να διαθέσει.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας10



Αν στην κληρονομική περιουσία υπάρχουν και ακίνητα, πρέπει αυτά να εγγραφούν στο όνομα
των κληρονόμων ή κληροδόχων, είτε ανάλογα με το κληρονομικό μερίδιο του καθενός, είτε
σύμφωνα με τη διαθήκη, είτε σύμφωνα με διανομή που διενεργείται μεταξύ των κληρονόμων
ή από τον διαχειριστή της περιουσίας.

Για να εγγραφούν τα ακίνητα στο όνομα των δικαιούχων, θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση
σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, από τα πρόσωπα στο όνομα των
οποίων θα εγγραφούν τα ακίνητα, ή τους αντιπροσώπους τους ή τον δικηγόρο τους, να
επισυναφθούν όλα τα σχετικά έγγραφα, και να καταβληθούν τα σχετικά δικαιώματα.

Δικαιώματα
Η εγγραφή ακινήτων στο όνομα νομίμων κληρονόμων, γίνεται χωρίς την καταβολή δικαιω -
μάτων. Δικαιώματα καταβάλλονται μόνον:
- για αποδοχή της αίτησης, και
- για τα Πιστοποιητικά Εγγραφής που θα εκδοθούν (για το ύψος των δικαιωμάτων βλέπε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).  

Σε αντίθεση με την ατελή εγγραφή ακινήτων στο όνομα νομίμων κληρονόμων, για εγγραφή
ακινήτων στο όνομα κληροδόχων και ταυτόχρονα μη νομίμων κληρονόμων, επιπρόσθετα με
τα πιο πάνω δικαιώματα, καταβάλλονται και δικαιώματα εγγραφής επί της αγοραίας αξίας των
ακινήτων, κατά την ημέρα του θανάτου του κληρονομουμένου. 

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα κάθε φορά έγγραφα, ανάλογα με
την περίπτωση, δηλαδή: 
l Πιστοποιητικό Θανάτου του αποβιώσαντος και στοιχεία για τους κληρονόμους (η ακριβής

ημερομηνία θανάτου, τα ορθά και πλήρη στοιχεία του ονόματος των κληρονόμων, η συγ -
γένεια των κληρονόμων με τον αποβιώσαντα π.χ. γιος, κόρη, αμφιθαλής αδελφός κ.λπ., η
διεύθυνση των κληρονόμων και ο αριθμός της Πολιτικής τους Ταυτότητας, η μόνιμη κατοικία
των κληρονόμων και η ικανότητα τους για δικαιοπραξία κατά την ημέρα του θανάτου αυτού
που κληρονομείται, είναι στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε πιστοποιητικό),

l δήλωση διανομής υπογεγραμμένη από τους κληρονόμους, με την υπογραφή τους
πιστοποιημένη,

l πιστοποιητικό της κατάστασης και κατοχής των ακινήτων από τον Κοινοτάρχη της Ενορίας
του Δήμου, ή από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας, στα όρια της
οποίας βρίσκονται τα ακίνητα,

l άδεια από τον Έφορο Φόρου Κληρονομιών: 
- για πρόσωπα που απεβίωσαν πριν την 1η.1.2000 (δηλ. από την 1η.1.1942 μέχρι και την

31η.12.1999) να προσκομίζεται το Έντυπο Ε.Πρ.238 (που αποτελεί την εξουσιοδότηση του
Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων),

- για πρόσωπα που απεβίωσαν μετά την 1η.1.2000, να προσκομίζεται το Έντυπο (Ε.Πρ. 704)
2000 (που αποτελεί και πάλιν την έγγραφη εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Τμήματος
Εσωτερικών Προσόδων για τη μεταβίβαση/διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του
αποθανόντα),
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l πιστοποιητικό διευθέτησης του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Τμήμα Εσωτερικών
Προσόδων (Έντυπο Ν. 313),

l Αποδείξεις εξόφλησης άλλων φόρων στους οποίους υπόκεινται τα ακίνητα όπως:
- δημοτικό τέλος, από τον Δήμο,
- κοινοτικό τέλος, από την Κοινότητα,
- αποχετευτικά τέλη, από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων,

l Πιστοποιητικά Εγγραφής των ακινήτων ή Πιστοποιητικό Έρευνας, το οποίο μπορούν να
εξασφαλίσουν από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,

l πιστοποιημένο αντίγραφο του Διατάγματος διορισμού διαχειριστή, αν υπάρχει,
l πιστοποιημένο αντίγραφο διαθήκης, αν υπάρχει, και
l πιστοποιητικό υιοθεσίας, αν οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους είναι κληρονόμος μέσω

υιοθεσίας.

Σημειώσεις: 
- Αν για την περιουσία έχει διοριστεί διαχειριστής, τόσο η δήλωση διανομής, όσο και η σχετική

βεβαίωση στην οποία σημειώνονται ποιοι είναι οι κληρονόμοι και ποια η κατά σταση των
ακινήτων, μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον διαχειριστή, η υπογραφή του οποίου πρέπει να είναι
πιστοποιημένη.

- Αν τα ακίνητα που θα εγγραφούν στους κληρονόμους δεν είναι εγγεγραμμένα στο όνομα του
κληρονομουμένου, ή είναι εγγεγραμμένα, αλλά η εγγραφή δεν βασίζεται στα εν χρήσει σχέδια,
ή άλλαξε η κατάσταση τους, τότε η αίτηση για εγγραφή θα παραπεμφθεί για επιτόπια εξέταση.

Χρόνος συμπλήρωσης της εγγραφής
Η συμπλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, διαρκεί μερικούς μήνες αν η αίτηση δεν παραπεμθεί
για επιτόπια εξέταση. Αν, όμως, η εγγραφή θα γίνει μετά από επιτόπια εξέταση, τότε ο χρόνος
συμπλήρωσής της εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στον ένα χρόνο και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαι -
τερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας το κοινό συμβουλεύεται να καταθέτει χωριστές αιτήσεις για
κάθε Κοινότητα ή Ενορία, αν στην κληρονομιά υπάρχουν ακίνητα σε διαφορετικές Κοινότητες
ή Ενορίες. Επίσης, να κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση για τα εγγεγραμμένα ακίνητα και ξεχωριστή
για τα μη εγγεγραμμένα.

2.3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εκσυγχρονισμός εγγραφής σημαίνει τη διενέργεια εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία
προκύπτει από αντικατάσταση υφιστάμενης εγγραφής ή εγγραφών με νέα εγγραφή ή εγγραφές,
λόγω διαφοροποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας (όπως π.χ. αν έχουν κτιστεί ή κατεδαφιστεί
κτίρια ή αν έχει ανορυχθεί γεώτρηση) και περιλαμβάνει εγγραφή κοινόκτητης οικοδομής και
κοινόκτητων μονάδων οικοδομής.



Με βάση τις τροποποιήσεις του Νόμου το 2011, εκσυγχρονισμός εγγραφής μπορεί να γίνει είτε
μετά από αίτηση του/των εγγεγραμμένου/ων ιδιοκτήτη/ών, είτε αναγκαστικά από τον Διευθυντή,
ο οποίος μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα, είτε μετά από αίτηση της αρμόδιας Αρχής, είτε
μετά από αίτηση προσώπου, που έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία, περιλαμβανομένου ενυπό -
θηκου δανειστή ή αγοραστή ο οποίος έχει καταθέσει το πωλητήριο έγγραφο, με βάση τον περί
Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, αρ.81(Ι) του 2011.

Στην περίπτωση που αιτητής είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης, την αίτηση υποβάλλει ο εγγε -
γραμμένος ιδιοκτήτης, ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του, σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό
Γραφείο ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Σ΄ αυτή πρέπει να
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται ο εκσυγχρονισμός του τίτλου (π.χ. για να βασιστεί
στα εν χρήσει σχέδια, για εγγραφή ή διαγραφή κτιρίων, κ.λπ.) και σ΄ αυτή επισυνάπτονται
ανάλογα με την περίπτωση τα πιο κάτω έγγραφα:
l Πιστοποιητικό Εγγραφής (ο τίτλος) του ακινήτου,
l άδεια οικοδομής με τα σχέδια και τους όρους που τη συνοδεύουν,
l Πιστοποιητικό Έγκρισης της οικοδομής,
l άδεια διαχωρισμού,
l άδεια ανόρυξης της γεώτρησης με το σχέδιο που τη συνοδεύει, και
l άδεια κατεδάφισης κ.λπ.

Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται τα σχετικά δικαιώματα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο
τέλος του παρόντος εντύπου).

Η εξέταση τέτοιας αίτησης προϋποθέτει πάντοτε επιτόπια έρευνα στην παρουσία του αιτητή
και αρκετές φορές και του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου ή του Κοινοτάρχη ή αντι -
προσώπου του. Ο χρόνος συμπλήρωσης ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε
υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό. 

Στην περίπτωση που ο Διευθυντής προχωρεί σε αναγκαστικό εκσυγχρονισμό, τότε καλείται ο
εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες, όπως εντός 60 ημερών από την ημέρα αποστολής της
ειδοποίησης, είτε να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Τμήμα, για τον απαιτούμενο
εκσυγχρονισμό της εγγραφής είτε να δώσει επαρκή λόγο για τον μη εκσυγχρονισμό της. Εάν ο
ιδιοκτήτης συμμορφωθεί προς την ειδοποίηση του Διευθυντή, η διαδικασία εκσυγχρονισμού
συνεχίζεται με αιτητή τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, παραλείψει να συμ μορ -
φωθεί προς την ειδοποίηση του Διευθυντή, ή ο λόγος για τον μη εκσυγχρονισμό δεν θεωρηθεί
επαρκώς δικαιολογημένος, τότε ο Διευθυντής προωθεί τη διαδικασία του εξαναγκασμένου
εκσυγχρονισμού και ταυτόχρονα, δύναται να επιβάλει στον ιδιοκτήτη διοικητικό πρόστιμο μέχρι
€10.000. Κατά την εξέταση του αναγκαστικού εκσυγχρονισμού, ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει
από τον ιδιοκτήτη, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία, ή οποιαδήποτε
αρμόδια Αρχή, να προσκομίσουν οποιαδήποτε έγγραφα, σχέδια, ή άλλα στοιχεία τα οποία
θεωρούνται αναγκαία για την εξέταση της υπόθεσης.
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Σημαντική τροποποίηση αναφορικά με την έκδοση εκσυγχρονισμένου τίτλου, είναι η δυνα -
τότητα έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας με σημειώσεις παρατυπιών και η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας
με απαγορεύσεις εκούσιας μεταβίβασης/επιβάρυνσης, χωρίς αυτό, με οποιονδήποτε τρόπο, να
σημαίνει νομιμοποίηση των παρατυπιών μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις διαχωρισμών κοινόκτητων οικοδομών μπορεί να εκδίδεται
και ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για υπολειπόμενα μη αξιοποιούμενα δικαιώματα ανάπτυξης
(ανεξάντλητος Συντελεστής Δόμησης) 

Σ΄ όλες τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγγραφής οι νέοι τίτλοι εκδίδονται στο/στα όνομα/
ονόματα του/των ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών της αρχικής εγγραφής, σύμφωνα με διανομή, την οποία
αποδέχονται όλοι. 

2.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Οι δουλείες είναι δικαιώματα σε ξένο ακίνητο και διακρίνονται:
➤ σε πραγματικές δουλείες, όταν το δικαίωμα στο ξένο ακίνητο ανήκει στον εκάστοτε ιδιο -

κτήτη συγκεκριμένου ακινήτου, και
➤ σε προσωπικές δουλείες, όταν το δικαίωμα στο ξένο ακίνητο ανήκει σε συγκεκριμένο

πρόσωπο.

Τρόποι απόκτησης δουλειών
Οι τρόποι απόκτησης δουλειών καθορίζονται περιοριστικά στον Νόμο και οι κυριότεροι ανα -
φέρονται πιο κάτω:
l με παραχώρηση από τον κύριο του ακινήτου,
l με επιφύλαξη (κατακράτηση) δικαιώματος κατά τη μεταβίβαση ακινήτου, και
l με αναγκαστική απόκτηση (αφορά μόνο στην απόκτηση διόδου).

2.4.1. Παραχώρηση από τον κύριο του ακινήτου
Για την παραχώρηση απαιτείται συμφωνία των εμπλεκομένων μερών. Η παραχώρηση πρέπει
να είναι γραπτή και στο έγγραφο να αναφέρονται:
➤ τα στοιχεία των ακινήτων, με παραπομπή στον αριθμό τεμαχίου, τον αριθμό κτηματικού

σχεδίου ή Φύλλου/Σχεδίου, τον αριθμό Τμήματος (αν υπάρχει), και τον αριθμό εγγραφής,
➤ πλήρες όνομα, διεύθυνση και αρ. Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας, των ενδιαφερομένων

προσώπων, και
➤ πλήρης περιγραφή του δικαιώματος που παραχωρείται.

Η υπογραφή αυτού που παραχωρεί το δικαίωμα πρέπει να είναι πιστοποιημένη. 

Για διευκόλυνση του κοινού, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει ετοιμάσει ειδικό
Έντυπο (Ν. 251Α), το οποίο διατίθεται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία. Το ειδικό αυτό Έντυπο
είναι αναρτημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
www.moi.gov.cy/dls.
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Το έγγραφο παραχώρησης ή το Έντυπο (Ν.251Α) μπορεί να συνοδεύεται από σχέδιο ή σχεδιά -
γραμμα, στο οποίο να φαίνεται η θέση και η έκταση του δικαιώματος ή το μέρος του ακινήτου
το οποίο υπόκειται στο δικαίωμα. Σημειώνεται ότι, το σχέδιο ή σχεδιάγραμμα που συνοδεύει το
έγγραφο παραχώρησης πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από αυτόν που παραχωρεί το δικαίωμα
και η υπογραφή του να είναι πιστοποιημένη.

Εγγραφή δουλείας
Για εγγραφή/καταχώριση της δουλείας στο Κτηματικό Μητρώο και στο Πιστοποιητικό Εγγραφής
του επηρεαζόμενου ακινήτου, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία να συνοδεύεται
από:
l το έγγραφο παραχώρησης ή το Έντυπο Ν.251Α, ανάλογα με την περίπτωση,
l τα Πιστοποιητικά Εγγραφής (τίτλοι) των επηρεαζόμενων ακινήτων (αν υπάρχουν), και
l σχέδιο ή σχεδιάγραμμα (αν υπάρχει).

Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και την ίδια
ημέρα καταβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιώματα του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου). Την αίτηση μπορεί να
καταθέσει αυτός που παραχωρεί τη δουλεία, ή αυτός προς όφελος του οποίου θα εγγραφεί.

Επειδή για την εγγραφή της δουλείας, εισπράττονται και δικαιώματα εγγραφής, επιβάλλεται στο
έγγραφο παραχώρησης ή στην αίτηση, να γίνεται αναφορά στον λόγο της παραχώρησης π.χ.
δωρεάν, πώληση έναντι του ποσού €.......... , και να αναφέρεται και η συγγένεια μεταξύ των
ενδιαφερομένων μερών.

Η εγγραφή της δουλείας γίνεται με την καταχώρισή της στο Κτηματικό Μητρώο και στο Πιστο -
ποιητικό Εγγραφής των επηρεαζόμενων ακινήτων.

Χρόνος συμπλήρωσης
Ο χρόνος συμπλήρωσης της εγγραφής ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπό -
θεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

2.4.2. Επιφύλαξη δικαιώματος κατά τη μεταβίβαση ακινήτου
Η δουλεία, υπό μορφή δικαιώματος επικαρπίας ή οίκησης ενός ακινήτου, δημιουργείται, σ΄ αυτή
την περίπτωση, κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου από ένα πρόσωπο σε άλλο. Ο δικαιοπάροχος
(αυτός που μεταβιβάζει) κατακρατεί για τον εαυτό του (δεν μεταβιβάζει) το δικαίωμα να
καρπούται το ακίνητο ή το δικαίωμα της οίκησης σ΄ αυτό ή άλλο δικαίωμα.

Η επιφύλαξη γίνεται με γραπτή δήλωση, τόσο αυτού που μεταβιβάζει όσο και αυτού που δέχεται
τη μεταβίβαση, στο ίδιο το Έντυπο της μεταβίβασης (Ν.270). Η εγγραφή της δουλείας γίνεται
ταυτόχρονα με την εγγραφή του ακινήτου που μεταβιβάζεται.
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Στην περίπτωση επιφύλαξης δικαιώματος οίκησης, όπου τυγχάνει ο δικαιοπάροχος να έχει
μερίδιο στο ακίνητο, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή. Απαιτείται ο/οι συνιδιοκτήτης/τες των
υπολοίπων μεριδίων να παραχωρήσει/σουν το ίδιο δικαίωμα (επί του ειδικού Εντύπου Ν.251Α).
Όμως, όταν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο κατέχεται διανεμημένο κατά τη μεταβίβαση από τον
δικαιοπάροχο του μεριδίου του, απαιτείται και η συγκατάθεση του συνιδιοκτήτη για το μέρος
που θα ασκείται το δικαίωμα.

2.4.3. Αναγκαστική απόκτηση διόδου
(Νόμος Κεφ. 224,΄Αρθρο 11Α και Κ.Δ.Π. 255/67)

Αν το ακίνητο είναι περίκλειστο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στερείται της αναγκαίας διόδου προς
δημόσιο δρόμο, ή η δίοδος που υπάρχει είναι ανεπαρκής για την πλήρη αξιοποίησή του, ο
ιδιοκτήτης του μπορεί να απαιτήσει δίοδο από παρακείμενα ακίνητα με την πληρωμή εύλογης
αποζημίωσης.

Προδικασία – Αίτηση
Το αποκτών μέρος (ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης που απαιτεί δίοδο) επιδίδει στο δου λεύον
μέρος (ιδιοκτήτης του ακινήτου επί του οποίου απαιτείται δίοδος) ειδοποίηση σε κατάλληλα
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Έντυπο Ν.283, μαζί με επίσημο κτηματικό σχέδιο. Στο
Έντυπο Ν.283, αναφέρονται τα στοιχεία τόσο του δεσπόζοντος ακινήτου (το ακίνητο προς
όφελος του οποίου ζητείται η δίοδος), όσο και του δουλεύοντος ακινήτου (το ακίνητο από το
οποίο ζητείται η δίοδος).

Η ειδοποίηση αυτή γίνεται για να πληροφορηθεί το δουλεύον μέρος για την πρόθεση του
αποκτώντος μέρους, να αποκτήσει δίοδο και τους λόγους που η απόκτησή του είναι αναγκαία.

Σημειώσεις: 
- Τα στοιχεία των παρακειμένων τεμαχίων δίδονται στους ενδιαφερομένους σε ειδικό πιστο -

ποιητικό (Πιστοποιητικό Έρευνας), με την κατάθεση σχετικής αίτησης και την πληρωμή των
δικαιωμάτων που απαιτούνται (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου). Είναι
ευθύνη του αιτητή/ιδιοκτήτη να εξακριβώσει το όνομα και την ακριβή διεύθυνση των ιδιοκτητών
των παρακειμένων ακινήτων ώστε να τους γίνει επίδοση.

- Οι επιδόσεις γίνονται, είτε με διπλοσυστημένη επιστολή μέσω των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
είτε προσωπικά στην παρουσία τουλάχιστον ενός μάρτυρα. Η παρουσία του μάρτυρα δεν είναι
αναγκαία αν η επίδοση γίνεται σε εκπρόσωπο δημόσιας Αρχής, όπως π.χ. τον Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Εσωτερικών (αναφορικά με κρατική γη), ή τον Διευθυντή της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, για τον Υπουργό Εσωτερικών, ως Κηδεμόνα των
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (αναφορικά με τουρκο κυπριακή γη).

- Το γεγονός της επίδοσης των ειδοποιήσεων και των αντιγράφων των κτηματικών σχεδίων,
βεβαιώνεται με ένορκη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα πρόσωπα στα οποία έγινε η επίδοση,
ο χρόνος και ο τρόπος της επίδοσης και επισυνάπτονται τα ταχυδρομικά δελτία των διπλοσυστη -
μένων αντικειμένων και αντίγραφα των ειδοποιήσεων Ν.283 και του κτηματικού σχεδίου. Στην
περίπτωση όπου, για όλα τα προτεινόμενα δουλεύοντα ακίνητα, η επίδοση έγινε σε εκπρόσωπο
δημόσιας Αρχής, δεν απαιτείται ένορκη δήλωση, αλλά μόνο η απόδειξη παραλαβής. 
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Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει το αποκτών
μέρος να καταθέσει σχετική αίτηση επί του Εντύπου Ν.284.

Στην αίτηση επισυνάπτονται:
l η ένορκη δήλωση του ιδιοκτήτη του δεσπόζοντος ακινήτου, με όλα τα έγγραφα που τη

συνοδεύουν,
l το Πιστοποιητικό Εγγραφής (ο τίτλος) του ακινήτου για το οποίο απαιτείται δίοδος, και
l το Πιστοποιητικό Έρευνας στο οποίο φαίνονται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων από τα οποία

απαιτείται δίοδος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν παρέλθει η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, η αίτηση δεν γίνεται
αποδεκτή και απαιτείται νέα επίδοση.

Επιτόπια επίσκεψη
Για την εξέταση της αίτησης, δίδεται τουλάχιστον επταήμερη ειδοποίηση σ΄ όλα τα ενδιαφε -
ρόμενα μέρη και η εξέταση γίνεται ανεξάρτητα από την απουσία οποιουδήποτε των ιδιοκτητών
των ακινήτων, από τα οποία απαιτείται δίοδος. Ενδιαφερόμενα μέρη είναι εκτός των ιδιοκτητών
των ακινήτων και όλοι όσοι έχουν προς όφελος τους, επιβάρυνση στα ακίνητα.

Ο Κτηματολόγος εξετάζει την αίτηση προσεκτικά και ακούει όλες τις απόψεις, παρατηρήσεις και
ενστάσεις οποιουδήποτε ενδιαφερομένου. Έχοντας υπόψη την πραγματική κατάσταση και
νομική ταυτότητα των ακινήτων, προσπαθεί να επιτύχει συμβιβασμό, ώστε τα μέρη να
καταλήξουν σε φιλική διευθέτηση. Αν οι προσπάθειες του Κτηματολόγου για φιλική διευθέτηση
παραχώρησης διόδου δεν επιτύχουν, τότε ο καθορισμός της θέσης της διόδου, της έκτασης του
προς χρήση αυτής δικαιώματος και της καταβλητέας αποζημίωσης, γίνεται από τον Διευθυντή
με γνώμονα να προκληθεί η μικρότερη δυνατή ζημιά, οχληρία ή ταλαιπωρία από τη δημιουργία
της διόδου. Η απόφαση του Διευθυντή αναγράφεται στο Έντυπο Ν.286, όπου περιγράφεται,
επίσης, η δίοδος και αναγράφεται το εμβαδόν της καθώς και η καταβλητέα αποζημίωση. Στο
πίσω μέρος, σε σχέδιο ή σχεδιάγραμμα, κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη η θέση
και η κατεύθυνση της διόδου και καλείται το αποκτών μέρος να καταθέσει την υπολογισθείσα
αποζημίωση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά την πάροδο 30 ημερών και πριν
την πάροδο 60 ημερών. 

Σημειώσεις: 
- Η περίοδος των τριάντα (30) ημερών τίθεται, ώστε οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν απο δέχε -

ται την απόφαση, να μπορεί να την εφεσιβάλει στο Δικαστήριο, είτε για τη θέση, την κατεύθυνση
ή την έκταση της διόδου, είτε για το ύψος της αποζημίωσης.

- Αν κριθεί κατά την επιτόπια εξέταση ότι, εκτός από τα προτεινόμενα δουλεύοντα ακίνητα,
υπάρχουν κι άλλα κατάλληλα, τότε η λήψη απόφασης αναβάλλεται και ειδοποιείται ο αιτητής να
επιδώσει, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, στους ιδιοκτήτες των άλλων ακινήτων συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα τα σχετικά Έντυπα Ν.283, δηλαδή ακολουθείται ξανά η ίδια διαδικασία που έχει
προαναφερθεί, αλλά μόνο για τα “νέα δουλεύοντα ακίνητα”.



Δικαιώματα
Καταβάλλονται δικαιώματα για αποδοχή της αίτησης για καταχώριση του δικαιώματος, καθώς
και δικαιώματα εγγραφής (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Χρόνος συμπλήρωσης
Ο χρόνος συμπλήρωσης κάθε αίτησης αυτού του είδους, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του
εξαμήνου, λόγω των προθεσμιών που απαιτούνται από τους Κανονισμούς και ποικίλλει ανάλογα
με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο
προσωπικό.

2.5. ΑΠΟΣΒΕΣΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΛΕΙΩΝ

2.5.1. Με παραίτηση – Αχρησία
Εγγεγραμμένο δικαίωμα (δουλεία) διαγράφεται, αν έχει εγκαταλειφθεί, με γραπτή ειδοποίηση
του δικαιούχου προς το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκονται τα
ακίνητα. Η δήλωση είναι μονομερής και δεν απαιτείται η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του βαρυ -
νομένου κτήματος. Αν, όμως, το δεσπόζον ακίνητο υπόκειται σε οποιοδήποτε Εμπράγματο
Βάρος, χρειάζεται η συγκατάθεση του προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί τούτο.

Επίσης, οποιοδήποτε δικαίωμα (δουλεία) παραγράφεται, αν δεν έχει ασκηθεί για συνεχή χρονική
περίοδο τριάντα (30) ετών.

2.5.2. Κατάργηση διόδου λόγω διάνοιξης οδού
Αν μετά τη σύσταση/απόκτηση διόδου δημιουργηθεί δημόσιος δρόμος ή άλλη δίοδος ή για
κάποιον άλλο λόγο εκλείψει η ανάγκη ύπαρξης της διόδου (το δεσπόζον ακίνητο, εξυπηρετείται
κατά τον ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο μέτρο από τον δημόσιο δρόμο ή τη δίοδο που στο μεταξύ
δημιουργήθηκε), παρέχεται το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη του δουλεύοντος ή του δεσπόζοντος
ακινήτου, να απαιτήσει την κατάργησή της.

Διαδικασία
l Κατατίθεται αίτηση από τον ιδιοκτήτη του δουλεύοντος ή του δεσπόζοντος ακινήτου σε

οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι
για τους οποίους σταμάτησε να είναι αναγκαία η δίοδος και ζητείται η κατάργησή της.

l Η αίτηση γίνεται αποδεκτή αφού καταβληθούν τα σχετικά δικαιώματα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο τέλος του παρόντος εντύπου).

l Ακολουθεί επιτόπια έρευνα για να αποφασίσει ο Διευθυντής, αν το δικαίωμα πρέπει να
καταργηθεί ή όχι.

l Η απόφαση του Διευθυντή για κατάργηση ή μη της διόδου, γνωστοποιείται σε όλους τους
ενδια φερομένους ιδιοκτήτες των ακινήτων και στα πρόσωπα που έχουν γραμμένο οποιο-
δήποτε Εμπράγματο Βάρος εναντίον των ακινήτων.

l Η απόφαση του Διευθυντή υπόκειται σε έφεση. 
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Αν η απόφαση του Διευθυντή είναι ότι θα καταργηθεί η δίοδος, ο κύριος του δεσπόζοντος
ακινήτου μπορεί να απαιτήσει την καταβολή αποζημίωσης. Σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής
καθορίζει στην απόφαση του την τυχόν αποζημίωση. 

Η κατάργηση διενεργείται μετά την εκπνοή της προθεσμίας για άσκηση έφεσης και μετά την
κατάθεση, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, της αποζημίωσης που καθορίζεται στην
απόφαση.

Ο χρόνος συμπλήρωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 12-18 μήνες, αν δεν ασκηθεί έφεση στην
απόφαση του Διευθυντή, και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον
συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

2.6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΟΥ κ.λπ.

Στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παρέχεται από τον Νόμο η
εξουσία του καθορισμού ή της τροποποίησης της θέσης ή της κατεύθυνσης οποιουδήποτε
σχετικού δικαιώματος διόδου, αυλακιού, χαντακιού/ρυακιού, αγωγού, σωλήνα, σύρματος ή
άλλου παρόμοιου, αφού υποβληθεί προς τούτο σχετική αίτηση από τον κύριο του δουλεύοντος
ή του δεσπόζοντος ακινήτου.

Διαδικασία – Έντυπα
Η αίτηση υποβάλλεται στο Έντυπο Ν.252Α, σε τόσα αντίγραφα όσοι οι ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες
των επηρεαζόμενων ακινήτων και κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματο -
λογικά Γραφεία. Η αίτηση συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου του αιτητή
και με την κατάθεσή της, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο
τέλος του παρόντος εντύπου).

Ο Διευθυντής, μετά από επιτόπια εξέταση και αφού ειδοποιήσει σχετικά όλους τους ενδια -
φερομένους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προηγουμένως, αποφασίζει για τον καθορισμό
ή την τροποποίηση κατά τρόπο ώστε κανένα ακίνητο να μην επηρεάζεται δυσμενέστερα από ό,τι
προηγουμένως.

Η απόφαση του Διευθυντή κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και οποιοσδήποτε
διαφωνεί με αυτή, έχει το δικαίωμα να την προσβάλει στο Δικαστήριο, με την καταχώριση
σχετικής αίτησης/έφεσης και να ενημερώσει ταυτόχρονα τον Διευθυντή.

Ο χρόνος συμπλήρωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 12-18 μήνες, αν δεν ασκηθεί έφεση
στην απόφαση του Διευθυντή, και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης,
τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη 19



Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας20

2.7. ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

2.7.1. Εγγραφή οικοδομής ως κοινόκτητης
Όλες οι οικοδομές που αποτελούνται από πέντε τουλάχιστον μονάδες και κτίστηκαν με άδεια
οικοδομής μετά τις 12.2.1993, θεωρούνται κοινόκτητες οικοδομές και εγγράφονται ως κοινό -
κτητες, ταυτόχρονα με την εγγραφή των μονάδων. Αντίθετα, οι οικοδομές που κτίστηκαν με
άδεια οικοδομής πριν τις 12.2.1993 εγγράφονται ως κοινόκτητες, μετά από αίτηση οποιουδήποτε
των ιδιοκτητών των μονάδων ή της Διαχειριστικής Επιτροπής. Η αίτηση υποβάλλεται σε σχετικό
Έντυπο. Με το ίδιο Έντυπο μπορεί να ζητηθεί και η εγγραφή του εμβαδού των μονάδων και του
μεριδίου στην κοινόκτητη ιδιοκτησία που αναλογεί σε κάθε μονάδα.

2.7.2. Σύσταση κοινόκτητης οικοδομής
Οικοδομές που αποτελούνται από 2 μέχρι 4 μονάδες, μπορεί να θεωρηθούν ως κοινόκτητες
οικοδομές και να εγγραφούν ως τέτοιες, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τους κυρίους του
50% τουλάχιστον της κοινόκτητης ιδιοκτησίας, ή από τους κυρίους δύο μονάδων και αφού η
αίτησή τους εγκριθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σημείωση: 
Και στις δυο περιπτώσεις, δηλαδή για την εγγραφή οικοδομής που κτίστηκε με άδεια πριν τις
12.2.1993 και για σύσταση κοινόκτητης οικοδομής, σε περίπτωση οικοδομής που αποτελείται από
2 μέχρι και 4 μονάδες, ο αιτητής οφείλει να αναφέρει στην αίτησή του τα ονόματα και τις
διευθύνσεις των ιδιοκτητών όλων των άλλων μονάδων.

2.7.3. Διαίρεση – Εγγραφή κοινόκτητης οικοδομής από το Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Διαδικασία - Έντυπα
Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα
από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
l άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης από την αρμόδια Αρχή,
l εγκεκριμένο κτηματικό σχέδιο,
l εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της κάτοψης των μονάδων και της γενικής διάταξης των

οικοδομών, στα οποία θα καθορίζεται ευκρινώς η έκταση που καλύπτει κάθε μονάδα, οι
κοινόκτητοι χώροι και η τυχόν περιορισμένη κοινόκτητη ιδιοκτησία,

l Πιστοποιητικό Έγκρισης της οικοδομής, και
l Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου.

Ταυτόχρονα καταβάλλονται τα κτηματολογικά δικαιώματα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του
παρόντος εντύπου).



Ακολουθεί χωρομέτρηση, χαρτογράφηση, υπολογισμός εμβαδών των μονάδων και καλείται ο
αιτητής να προσκομίσει Πιστοποιητικό Έγκρισης του διαχωρισμού. 

Ταυτόχρονα με το Πιστοποιητικό Έγκρισης, προσκομίζονται και κατάλογος της αξίας κάθε
μονάδας και του μεριδίου στην κοινόκτητη ιδιοκτησία που αναλογεί στην κάθε μονάδα. Γίνεται
επιτόπια εξέταση, περιγραφή, εκτίμηση, έλεγχος των καταλόγων που προσκομίστηκαν, εξασφα -
λίζονται όλες οι συγκαταθέσεις και γίνεται η εγγραφή τόσο της κοινόκτητης οικοδομής, όσο και
των μονάδων που την αποτελούν.

Ο χρόνος συμπλήρωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 12-18 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με
την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο
προσωπικό.

2.8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

l Κάθε κοινόκτητη οικοδομή πρέπει να έχει Διαχειριστική Επιτροπή, για τη ρύθμιση και
διαχείριση των υποθέσεων της.

l Οι κύριοι όλων των μονάδων συμμετέχουν στη δαπάνη που είναι αναγκαία για την ασφάλιση,
συντήρηση, επιδιόρθωση, αποκατάσταση και διαχείριση της κοινόκτητης οικοδομής.

l Το μερίδιο κάθε κυρίου στη δαπάνη διαχείρισης της κοινόκτητης οικοδομής καθορίζεται από
τους Κανονισμούς με βάση το εμβαδόν κάθε μονάδας.

l Οι Κανονισμοί κατατίθενται σε όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Εγγράφονται από
τον Διευθυντή με καταχώριση σημείωσης στο Κτηματικό Μητρώο. Ρυθμίζουν τις σχέσεις
μεταξύ των κυρίων των μονάδων και καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους και πρέπει να προνοούν για τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση, διοίκηση και κάρπωση
των μονά δων και της κοινόκτητης ιδιοκτησίας. Όπου δεν έχουν καταρτιστεί Κανονισμοί,
ισχύουν οι πρότυποι Κανονισμοί, οι οποίοι διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.moi.gov.cy/dls.

l Στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παρέχεται από τον Νόμο η
δυνατότητα ή/και η υποχρέωση να παρεμβαίνει σε θέματα διαχείρισης των κοινόκτητων
οικοδομών, πάντοτε, όμως, μετά από αίτηση, που κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα
Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και αφού καταβληθούν τα σχετικά δικαιώματα.

Στην προσπάθειά του να βοηθήσει τόσο τους κυρίους των μονάδων όσο και τις Διαχειριστικές
Επιτροπές, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει ετοιμάσει Έντυπα αιτήσεων για τα
θέματα που αναφέρονται πιο κάτω και τα οποία αφορούν στη διαχείριση κοινόκτητων οικο δο μών.
Στα Έντυπα αυτά αναφέρονται και τα άλλα έγγραφα που κάθε φορά πρέπει να επι    συ  νάπτονται
στη σχετική αίτηση:
➤ διορισμός προσωρινής Διαχειριστικής Επιτροπής,
➤ διορισμός Διαχειριστικής Επιτροπής,
➤ εγγραφή Κανονισμών,
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➤ υπολογισμός του εμβαδού των μονάδων,
➤ καθορισμός του μεριδίου της κοινόκτητης ιδιοκτησίας που αναλογεί και ανήκει σε κάθε

μονάδα και
➤ σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, των κυρίων των μονάδων κοινόκτητης οικοδομής.

2.9. ΔΙΑΙΡΕΣΗ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρο 27)

Η διαίρεση γεωργικής γης είναι δυνατή, αν τα νέα τεμάχια που θα προκύψουν έχουν, ανάλογα
με την περίπτωση, τις πιο κάτω εκτάσεις:
l για φυτείες (δηλαδή γη πλήρως καλυμμένη με δέντρα τοποθετημένα σε κανονική διάταξη και

τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας), αμπέλια, κήπους (περβόλια), δάση
(πευκώνες), γη αρδευόμενη από συνεχή ή εποχιακή πηγή νερού και γη που μπορεί να
αρδευτεί από συνεχή πηγή νερού (γη που μπορεί να αρδευτεί – επιδεκτική άρδευσης – είναι
γη συνδεδεμένη με αρδευτικό έργο, ανεξάρτητα αν αρδεύεται ή όχι). Το κάθε νέο τεμάχιο
πρέπει να έχει ελάχιστη έκταση 1.338τ.μ. (1 σκάλα),

l για γη που μπορεί να αρδευτεί από εποχιακή πηγή νερού, το κάθε τεμάχιο πρέπει να έχει
ελάχιστη έκταση 2.676τ.μ. (2 σκάλες),

l για ξηρική γη, το κάθε τεμάχιο πρέπει να έχει ελάχιστη έκταση 6.689τ.μ. (5 σκάλες),
l σε περιοχές όπου έχει διενεργηθεί αναδασμός, η ελάχιστη έκταση των νέων τεμαχίων που θα

προκύψουν από διαχωρισμό, πρέπει να είναι διπλάσια από ό,τι αναφέρεται πιο πάνω, εκτός
αν ο Διευθυντής του Τμήματος Αναδασμού, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθόρισε ότι για ορισμένες περιοχές όπου έχει
διενεργηθεί αναδασμός, θα ισχύουν τα ελάχιστα όρια που αναφέρονται στις προηγούμενες
παραγράφους.

Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, κάθε νέο τεμάχιο θα πρέπει να μπορεί να κατέχεται
και να τυγχάνει κάρπωσης ως ξεχωριστό και αυτοτελές κτήμα.

Διαδικασία - Έντυπα
Ο/οι ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτες του ακινήτου, του οποίου ζητείται η διαίρεση/διαχωρισμός
υποβάλλει αίτηση, σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα από
την Επαρχία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός του Δελτίου Πολιτικής
Ταυτότητας του αιτητή ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εγγρα -
φεί η ιδιοκτησία. Η αίτηση θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από τα πιο κάτω έγγραφα:
➤ γραπτή αίτηση,
➤ Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου,
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➤ Πιστοποιητικό Κοινοτικού Συμβουλίου, κατά πόσον το κτήμα είναι δεντροφυτεμένο ή
αρδεύεται, προκειμένου για αρδευόμενο κτήμα. Αν αρδεύεται από Αρδευτικό Τμήμα, να
επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό. Αν αρδεύεται από λάκκο ή γεώτρηση, πρέπει να επι συ -
νάπτεται άδεια ανόρυξης και άντλησης νερού καθώς και το κτηματικό σχέδιο που συνοδεύει
την άδεια της γεώτρησης, στο οποίο σημειώνεται η θέση της γεώτρησης,

➤ σχεδιάγραμμα ή σχέδιο όπου να φαίνεται η διαίρεση (αν υπάρχει),
➤ δήλωση διανομής (αν υπάρχει), και
➤ επίσημο κτηματικό σχέδιο.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, αφού κατα -
βληθούν τα νενομισμένα δικαιώματα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Ακολουθεί επιτόπια έρευνα, στην οποία ειδοποιούνται και παρευρίσκονται τα ενδιαφερόμενα
μέρη και εξασφαλίζεται η έγκριση της διαίρεσης του διαχωρισμού από τον Διευθυντή. 

Στη συνέχεια, ο φάκελος παραπέμπεται στον Κλάδο Χωρομετρίας για τη χωρομετρική και ακο -
λούθως σχεδιαστική εργασία. Οι θέσεις των οροσήμων υποδεικνύονται από τον Χωρομέτρη/
Τεχνικό Μηχανικό ή ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη στους αιτητές, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη
για τη σήμανση, εξασφάλιση και προστασία αυτών των οροσήμων.

Με τη συμπλήρωση της χωρομετρικής και σχεδιαστικής εργασίας, ο σχετικός φάκελος προω -
θείται για την εγγραφή και έκδοση νέων τίτλων.

Ο χρόνος συμπλήρωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 12-18 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με
την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο
προσωπικό.

2.10. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Για τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα, απαιτείται πολεοδομική άδεια διαχωρισμού και άδεια
διαίρεσης από την αρμόδια Αρχή. Όταν εξασφαλιστεί η άδεια και πριν την έναρξη των εργασιών
κατασκευής των οικοπέδων, πρέπει να προηγηθεί εξωτερική οριοθέτηση και πασσάλωση του
διαχωρισμού. Για τη διεξαγωγή της εργασίας αυτής, προσφέρονται στον ιδιοκτήτη της γης δύο
επιλογές. Είτε να καταθέσει την άδεια διαίρεσης, με τα σχέδια και τους όρους που τη συνοδεύουν,
σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην
οποία βρίσκεται το ακίνητο του οποίου σκοπείται η διαίρεση και να ζητήσει τη διεξαγωγή της
εργασίας αυτής από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είτε να αναθέσει την όλη
εργασία σε ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη. Για κατάθεση της αίτησης αυτής συμπληρώνεται ειδικό
Έντυπο και καταβάλλονται τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).
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Σημειώσεις: 
- Η υπόδειξη της θέσης των οροσήμων γίνεται είτε από Χωρομέτρη/Τεχνικό Μηχανικό του

Τμήματος, είτε από ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη, ενώ η τοποθέτηση και εξασφάλιση των ορο -
σήμων αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη.

- Αν στο υπό διαίρεση ακίνητο υπάρχουν οικοδομές, για τις οποίες έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό
Έγκρισης από την αρμόδια Αρχή, τότε στην αίτηση επισυνάπτονται και οι άδειες αυτές, τα
αρχιτεκτονικά και κτηματικά σχέδια που τις συνοδεύουν και φυσικά τα Πιστοποιητικά Έγκρισης,
για να χωρομετρηθούν οι οικοδομές αυτές και να εγγραφούν μαζί με τα οικόπεδα.

Μετά την πασσάλωση και τον έλεγχο της χωρομετρικής εργασίας, ο αιτητής εφοδιάζεται με
σχετικό πιστοποιητικό το οποίο παρουσιάζει στην αρμόδια Αρχή, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία
που απαιτούνται, για να δοθεί η έγκρισή της για έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Μετά
την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή ή από τον
επιβλέποντα αρμόδιο Χωρομέτρη, πιστοποιητικό συμπλήρωσης του έργου, το οποίο κατατίθεται
στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μαζί με τα σχετικά δικαιώματα, για έλεγχο της
χωρομετρικής εργασίας, ετοιμασία του σχεδίου και εγγραφή των νέων οικοπέδων. Με τη
συμπλήρωση και τον έλεγχο της χωρομετρικής εργασίας, ειδοποιείται ο αιτητής να προσκομίσει
Πιστοποιητικό Έγκρισης για εγγραφή του διαχωρισμού. Αντίγραφο του σχεδίου αποστέλλεται
και στην αρμόδια Αρχή που εξέδωσε την άδεια διαχωρισμού. Μετά την προσκόμιση του
Πιστοποιητικού ‘Εγκρισης, διεξάγεται επιτόπια εξέταση, γίνεται περιγραφή και εκτίμηση των
νέων οικοπέδων, εξασφαλίζονται όλες οι συγκαταθέσεις που χρειάζονται και ακολουθεί η
εγγραφή και έκδοση των νέων τίτλων.

Ο χρόνος συμπλήρωσης των υποθέσεων αυτού του είδους είναι αρκετά μεγάλος και είναι
σχεδόν αδύνατο να προκαθοριστεί αφού εξαρτάται από τις ενέργειες της αρμόδιας Αρχής, του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του ιδιοκτήτη, του εργολάβου/κατασκευαστή του
έργου και πολλών άλλων παραμέτρων.

2.11. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το κοινό σύνορο δύο ή περισσοτέρων ακινήτων μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των
ιδιοκτητών των ακινήτων.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υπογράφεται από όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες ακινήτων,
των οποίων τα σύνορα θα τύχουν αναπροσαρμογής. Στην αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί
σε οποιοδήποτε από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, πρέπει να επισυ -
νάπτονται τα εξής:
l τα Πιστοποιητικά Εγγραφής των ακινήτων, και
l κτηματικό σχέδιο στο οποίο να σημειώνεται η προτεινόμενη αναπροσαρμογή των συνόρων

και στο οποίο να υπάρχουν οι γραπτές συγκαταθέσεις των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών των
επηρεαζόμενων ακινήτων. 
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Δικαιώματα
Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Διαδικασία
Η χωρομετρική εργασία για ετοιμασία σχεδίου στο οποίο να φαίνεται η αναπροσαρμογή,
διεξάγεται στην παρουσία των αιτητών.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, ακολουθεί επιτόπια έρευνα, επίσης στην παρουσία των αιτητών και
έγκριση της αναπροσαρμογής από τον Διευθυντή του Τμήματος, η προσκόμιση άλλων συγκα -
ταθέσεων που είναι αναγκαίες π.χ. συγκαταθέσεις ενυπόθηκων δανειστών κ.λπ. και η εγγραφή
και έκδοση των νέων τίτλων.

Σημείωση: 
Για μεγάλες αναπροσαρμογές συνόρων στις περιοχές ανάπτυξης των κοινοτήτων ή σε οικιστικές
περιοχές, απαιτείται πρώτα η εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια Αρχή πριν κατατεθεί η σχετική
αίτηση.

Χρόνος συμπλήρωσης
Ο χρόνος συμπλήρωσης της αίτησης εκτιμάται σε 12-18 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαι -
τερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

2.12.  ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΙΤΛΟ

Η ενοποίηση δύο ή περισσοτέρων ακινήτων είναι δυνατόν να επιτευχθεί νοουμένου ότι τα ακίνητα:
➤ συνορεύουν, και δεν παρεμβάλλεται, μεταξύ τους, μονοπάτι, αργάκι, αυλάκι ή άλλο ξένο

τεμάχιο,
➤ ανήκουν στο ίδιο ή στα ίδια πρόσωπα και με τα ίδια μερίδια, και
➤ δεν είναι επιβαρυμένα με οποιοδήποτε εμπόδιο. Σε περίπτωση που όλα τα ακίνητα είναι

επιβαρυμένα με την ίδια ή ίδιες υποθήκες, επιτρέπεται η ενοποίηση, με τη γραπτή συγκατά -
θεση του ενυπόθηκου δανειστή.

Η αίτηση για ενοποίηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία,
ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα. Την αίτηση μπορεί να υπο γράψει
ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης, ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του ή ο δικηγόρος του. Σ΄ αυτήν
πρέπει να επισυνάπτονται και τα εξής: 
l τα Πιστοποιητικά Εγγραφής των ακινήτων, και
l οι συγκαταθέσεις των ενυπόθηκων δανειστών (αν τα υπό ενοποίηση ακίνητα βαρύνονται με

υποθήκες).
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Συστήνεται όπως η αίτηση συνοδεύεται και από επίσημο κτηματικό σχέδιο, στο οποίο να φαί -
νονται τα υπό ενοποίηση τεμάχια.

Δικαιώματα
Τα σχετικά δικαιώματα καταβάλλονται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ταυτόχρονα
με την κατάθεση της αίτησης (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Διαδικασία
Η αίτηση παραπέμπεται για επιτόπια έρευνα ή/και χωρομετρική και σχεδιαστική εργασία.
Ακολουθεί έλεγχος και εκδίδεται νέος τίτλος.

Σημείωση: 
Αν η κατάσταση των ακινήτων είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται στους τίτλους, και πιστο -
ποιείται τούτο από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου ή τον Κοινοτάρχη και νοουμένου ότι
όλοι οι τίτλοι βασίζονται στα εν χρήσει σχέδια, η αίτηση δυνατόν να συμπληρωθεί χωρίς να
προηγηθεί επιτόπια έρευνα.

Χρόνος συμπλήρωσης
Ο χρόνος συμπλήρωσης της αίτησης εξαρτάται από το κατά πόσον θα απαιτηθεί επιτόπια
έρευνα, χωρομετρική εργασία κ.λπ. Αν δεν απαιτηθεί επιτόπια έρευνα, η υπόθεση μπορεί να
συμπληρωθεί πολύ σύντομα.

2.13. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρο 29)

Ακίνητη ιδιοκτησία (ένα ή και περισσότερα ακίνητα) που κατέχεται σε μερίδια (συνιδιόκτητη
ακίνητη ιδιοκτησία), μπορεί να διανεμηθεί αναγκαστικά από τον Διευθυντή του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε των συνιδιοκτητών.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Έντυπο Ν.259Α και κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα
Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκονται τα
ακίνητα. Το Έντυπο Ν.259Α συμπληρώνεται σε τόσα αντίγραφα, όσοι και οι συνιδιοκτήτες και
όσοι τυχόν έχουν εγγράψει επιβάρυνση, συν επιπλέον ένα αντίγραφο.

Δικαιώματα
Ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου). 



Διαδικασία
Η εξέταση της υπόθεσης προϋποθέτει ειδοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, τουλά -
χιστον τριάντα (30) ημέρες προηγουμένως. Ενδιαφερόμενα μέρη είναι όλοι οι συνιδιοκτήτες και
όλοι όσοι έχουν προς όφελός τους εγγεγραμμένη επιβάρυνση στα ακίνητα.

Η επιτόπια εξέταση γίνεται στην παρουσία των ενδιαφερομένων και αγνοείται τυχόν απουσία
ορισμένων, αν σ΄ αυτούς που απουσιάζουν δόθηκε κανονικά η ειδοποίηση για την εξέταση της
υπόθεσης. Υπολογίζεται η αγοραία αξία του μεριδίου του κάθε συνιδιοκτήτη, σε όλη την ακίνητη
ιδιοκτησία που διανέμεται και γίνεται προσπάθεια να διανεμηθεί η ιδιοκτησία, ώστε στον κάθε
συνιδιοκτήτη να παραχωρηθεί τεμάχιο ή τεμάχια ανάλογα με την αξία του μεριδίου του. Αν το
μερίδιο κάποιου συνιδιοκτήτη είναι μικρό, και είναι πραγματικά αδύνατο να του παραχωρηθεί
τεμάχιο, τότε αυτός αποζημιώνεται με βάση την αξία του μεριδίου του. Η αποζημίωση
υπολογίζεται από τον Διευθυντή και καταβάλλεται από τους συνιδιοκτήτες, στους οποίους
παραχωρείται γη μεγαλύτερης αξίας από ό,τι αναλογεί στο μερίδιο τους. Ο Διευθυντής διανέμει
τα ακίνητα εάν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων. Αν δεν καταστεί
δυνατόν να συμφωνήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στη διανομή, τον τελικό λόγο έχει ο
Διευθυντής, του οποίου η απόφαση κοινοποιείται γραπτώς σε όλους τους ενδιαφερομένους, οι
οποίοι έχουν δικαίωμα ή να αποδεχθούν την απόφαση ή να προσφύγουν στο Δικαστήριο, με
κατάθεση σχετικής αίτησης/έφεσης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον Διευθυντή.

Χρόνος συμπλήρωσης
Οι υποθέσεις αυτού του είδους είναι, συνήθως, πολύπλοκες και χρονοβόρες. Ο χρόνος συμ -
πλήρωσής τους εξαρτάται από τον αριθμό των συνιδιοκτητών, τον αριθμό και τις εκτάσεις των
ακινήτων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, και από την παρουσία και συνεργασία των
ενδιαφερομένων. Η πρόβλεψη του χρόνου συμπλήρωσής τους είναι σχεδόν αδύνατη.

2.14. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ – ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΜΙΣΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ)
(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρο 29(8))

Οικόπεδο που προήλθε από διαίρεση γης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Οδών και
Οικοδομών Νόμου, καθώς και οικοδομή σε τέτοιο οικόπεδο, μπορεί να διαχωριστεί κάθετα και
να διανεμηθεί στους συνιδιοκτήτες, από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε των συνιδιοκτητών και νοουμένου ότι:

➤ το κάθε νέο τεμάχιο που προκύπτει από τον διαχωρισμό μπορεί να τυγχάνει κατοχής και
κάρπωσης ως αυτοτελές,

➤ αν η περίπτωση αφορά οικοδομή σε οικόπεδο, θα πρέπει ο συγκύριος που υποβάλλει την
αίτηση, να έχει εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Έγκρισης για το τμήμα της οικοδομής που κατέχει,
και 
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➤ κανένας από τους συγκυρίους του οικοπέδου δεν έχει εγγραφεί προηγουμένως ως ιδιοκτήτης
άλλου οικοπέδου που διαχωρίστηκε με την ίδια διαδικασία, εκτός αν απέκτησε την κυριότητα
του άλλου οικοπέδου, δυνάμει κληρονομιάς ή δωρεάς από σύζυγο ή συγγενή μέχρι τρίτου
βαθμού.

Έντυπα – Δικαιώματα - Διαδικασία
Η αίτηση υποβάλλεται στο Έντυπο Ν.259Α σε τόσα αντίγραφα, όσοι οι συνιδιοκτήτες και όσοι
τυχόν έχουν εγγράψει επιβάρυνση συν επιπλέον ένα αντίγραφο. Η αίτηση κατατίθεται σε
οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην
οποία βρίσκεται το ακίνητο. Ταυτόχρονα, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου). 

Η εξέταση της αίτησης προωθείται, αφού δοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προειδοποίηση
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

Ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι συνιδιοκτήτες και όλοι όσοι έχουν προς όφελος τους εγγε -
γραμμένη επιβάρυνση στο ακίνητο.

Η απουσία οποιουδήποτε των ενδιαφερομένων, δεν αναστέλλει ή ακυρώνει την εξέταση της
υπόθεσης. Είναι αρκετό το ότι έχουν ειδοποιηθεί κατάλληλα.

Ο κάθε συνιδιοκτήτης θα πρέπει να πάρει τεμάχιο ανάλογης αξίας με το μερίδιο του. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει τέτοιος διαχωρισμός, αυτός που θα πάρει τεμάχιο
μεγαλύτερης αξίας θα καταβάλει ανάλογη αποζημίωση στον συνιδιοκτήτη που θα πάρει τεμάχιο
μικρότερης αξίας.

Γίνεται προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συνιδιοκτητών ως προς το ποιο τμήμα
του τεμαχίου θα πάρει ο κάθε συνιδιοκτήτης. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η διανομή γίνεται με
απόφαση του Διευθυντή, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι έχουν
δικαίωμα ή να αποδεχθούν την απόφαση ή αν δεν συμφωνούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο,
με την κατάθεση σχετικής αίτησης/έφεσης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον Διευθυντή.

Οι αιτήσεις αυτού του είδους είναι και περίπλοκες και χρονοβόρες και είναι αδύνατο να προ-
βλεφθεί ο χρόνος συμπλήρωσής τους.
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2.15. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΑΔΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (άλλος ο ιδιοκτήτης της γης και άλλος ο ιδιοκτήτης κτιρίων,
δέντρων κ.λπ. στο ίδιο ακίνητο)

Για να επιτευχθεί εξάλειψη της δυαδικής ιδιοκτησίας με τον διαχωρισμό της γης και των ξένων
κτιρίων, δέντρων κ.λπ. που υπάρχουν σ΄ αυτήν και να γίνει αναπροσαρμογή των συμφερόντων
των διαφόρων ιδιοκτητών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η γη και όλα τα δέντρα
ή κτίρια που βρίσκονται σε κάθε τεμάχιο που προκύπτει από τον διαχωρισμό ανήκουν στο ίδιο
πρόσωπο, πρέπει να είναι δυνατός ο διαχωρισμός της γης σε μικρότερα τμήματα, κατά τρόπο
που να τηρούνται οι ελάχιστες εκτάσεις που προβλέπονται στον Νόμο (όπως π.χ. 1.338τ.μ. για
φυτεία ή αρδευόμενη γη και 6.689τ.μ. για ξηρική γη).

Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα
από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία. Η αίτηση υποβάλλεται σε σχετικό Έντυπο
(Ν. 259Α) συμπληρωμένο σε τρία αντίγραφα αν οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες είναι δύο, σε
τέσσερα αν αυτοί είναι τρεις και ούτω καθεξής, ανάλογα με την περίπτωση, και επιπλέον άλλα
τόσα, για όσα πρόσωπα τυχόν έχουν εγγράψει επιβαρύνσεις.

Δικαιώματα 
Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματο λογίου
και Χωρομετρίας για εξέτασή της (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Διαδικασία
Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης είναι παρόμοια με την αίτηση για αναγκαστική διανομή
συνιδιόκτητων ακινήτων (βλέπε παράγραφο 2.13).

2.16. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρα 33 και 33Α)

Αν πάνω σε οποιαδήποτε γη υπάρχουν δέντρα, αμπέλια, οικοδομές ή άλλα κατασκευάσματα ή
οικοδομήματα που ανήκουν σε πρόσωπο άλλο από τον κύριο της γης, ή αν μέσα στα όρια
οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας 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 νερού, το οποίο ανήκει σε άλλο πρόσωπο
από τον ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας (γης) και ο Διευθυντής θεωρεί αδύνατη τη διενέργεια
αναπροσαρμογής, ο κύριος της γης αυτής δύναται να υποβάλει αίτηση για την απόκτησή τους.

Για την κατάθεση σχετικής αίτησης, που μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε από τα κατά τόπους
Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, απαιτείται όπως ο ιδιοκτήτης της γης (αποκτών μέρος):
➤ επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη των ξένων δέντρων ή οικοδομών, κ.λπ. για την

πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση για αναγκαστική απόκτησή τους. Η ειδοποίηση δίδεται
προσωπικά στην παρουσία τουλάχιστον ενός μάρτυρα, ή με διπλοσυστημένη επιστολή μέσω
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
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➤ καταθέσει μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ημέρα της επίδοσης, το σχετικό Έντυπο αίτησης,
Ν.262Α, κατάλληλα υπογεγραμμένο, τουλάχιστον σε πέντε αντίτυπα, μαζί με απόδειξη ότι
πραγματοποίησε τη σχετική επίδοση (απόδειξη της επίδοσης αποτελεί ένορκη δήλωση, στην
οποία γίνεται αναφορά για τον τρόπο, τον χρόνο και τα πρόσωπα στα οποία έγινε η επίδοση).
Αν η επίδοση έγινε με διπλοσυστημένη επιστολή από τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, τα σχετικά
δελτία του Ταχυδρομείου επισυνάπτονται στην ένορκη δήλωση, και

➤ καταβάλει τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Διαδικασία εξέτασης της αίτησης
Μετά την κατάθεση της αίτησης τα Έντυπα Ν.262Α, αποστέλλονται στα ενδιαφερόμενα μέρη, τα
οποία πληροφορούνται ότι θα ακολουθήσει επιτόπια εξέταση, με σκοπό την εκτίμηση ανάλογα
με την περίπτωση των ξένων δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ., των οποίων ζητείται
αναγκαστική απόκτηση. 

Κατά την επιτόπια εξέταση, καταβάλλεται προσπάθεια για διευθέτηση της απόκτησης των
δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ. με συμφωνία των μερών. Αν δεν επέλθει συμφωνία,
ακολουθεί εκτίμηση των δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ. και η απόφαση του
Διευθυντή κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία ή την αποδέχονται ή την
προσβάλλουν με έφεση στο Δικαστήριο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον Διευθυντή. Το
αποκτών μέρος οφείλει να καταβάλει το ποσό της αξίας των ξένων δέντρων, κτιρίων, μικρού
τεμαχίου γης κ.λπ., όπως αναφέρεται στην απόφαση του Διευθυντή. Η καταβολή πρέπει να γίνει
μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απόφασης του
Διευθυντή, και πριν την πάροδο εξήντα (60) ημερών. Αν η απόφαση του Διευθυντή προσβληθεί
με έφεση, τότε η καταβολή του ποσού της αξίας των δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ.,
όπως θα καθορισθεί από το Δικαστήριο, ή όπως καθορίστηκε από τον Διευθυντή, ανάλογα με
την περίπτωση, πρέπει να γίνει μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την απόφαση του Δικαστηρίου.
Ταυτόχρονα, καταβάλλονται και τα δικαιώματα εγγραφής επί της αξίας των δέντρων, κτιρίων,
μικρού τεμαχίου γης κ.λπ. που αποκτώνται. 

Η κατάθεση της αίτησης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας συνιστά Εμπράγματο
Βάρος εναντίον του ακινήτου, του οποίου ζητείται η απόκτηση και οποιαδήποτε αποξένωσή
του ή εκούσια επιβάρυνσή του, απαγορεύεται.

Σημείωση: 
(Δεν ισχύει στην περίπτωση του μικρού περίκλειστου τεμαχίου γης)

Ο ιδιοκτήτης των ξένων δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ., των οποίων ζητείται η
απόκτηση, έχει δικαίωμα, μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την επίδοση της ειδοποίησης του
αποκτώντος μέρους, να ζητήσει, με αίτησή του από τον Διευθυντή, τον υπολογισμό της αξίας του
συμφέροντος του αποκτώντος μέρους. Αν δεν το ζητήσει, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται ότι η
ιδιοκτησία του αποκτώντος μέρους είναι μεγαλύτερη της αξίας του συμφέροντός του.



2.17. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ, 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ κ.λπ.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιώματα και η διαδικασία είναι παρόμοια με την απόκτηση ξένων
δέντρων, από τον ιδιοκτήτη της γης (βλέπε πιο πάνω), τηρουμένων, βέβαια, των αναλογιών,
δεδομένου ότι αποκτών μέρος είναι ο ιδιοκτήτης των δέντρων, οικοδομών κ.λπ. και ακίνητο του
οποίου ζητείται η αναγκαστική απόκτηση, είναι η ξένη γη στην οποία βρίσκονται τα δέντρα, οι
οικοδομές κ.λπ.

Οι αιτήσεις αυτού του είδους είναι και περίπλοκες και χρονοβόρες, είναι δε αδύνατο να προ -
βλεφθεί ο χρόνος συμπλήρωσης τους.

2.18. ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρο 34)

Ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελείται από ένα ή περισσότερα ακίνητα, η οποία ανήκει σε δύο ή
περισσότερα άτομα (συνιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας), μπορεί να διανεμηθεί με συμφωνία
όλων των συνιδιοκτητών.

Η διανομή, είτε με τεμαχισμό τεμαχίων σε μικρότερα τμήματα, χωρίς να γίνεται παράβαση των
ελάχιστων εκτάσεων που προβλέπει ο Νόμος, είτε με διανομή ολόκληρου τεμαχίου, μπορεί να
εγγραφεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και να εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος στον
κάθε συνιδιοκτήτη, για το ακίνητο ή το μέρος του ακινήτου που έχει αναλογήσει σ΄ αυτόν.

Για την εγγραφή απαιτείται γραπτή συμφωνία, η οποία μπορεί να κατατεθεί στο Κτηματολογικό
Γραφείο της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα, ή σε οποιοδήποτε άλλο Επαρχιακό
Κτηματολογικό Γραφείο. Η αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να υπογράφεται από όλους τους
ιδιοκτήτες ή τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους τους και να ζητείται η εγγραφή των ακινήτων
με βάση τη συμφωνία τους. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής:

l τα Πιστοποιητικά Εγγραφής (τίτλοι) των ακινήτων,
l γραπτή συμφωνία διανομής υπογεγραμμένη από όλους τους εγγεγραμμένους συνιδιοκτήτες,

των οποίων οι υπογραφές να είναι δεόντως πιστοποιημένες,
l γραπτές συγκαταθέσεις τυχόν ενυπόθηκων ή άλλων δανειστών προς όφελος των οποίων

επενεργούν Εμπράγματα Βάρη, σε βάρος συγκεκριμένου μεριδίου, και
l κτηματικό σχέδιο, υπογεγραμμένο από όλους τους συνιδιοκτήτες, στο οποίο να φαίνεται ο

διαχωρισμός, σε περίπτωση που οποιοδήποτε τεμάχιο υποδιαιρείται.

Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματο -
λογίου και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).
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Διαδικασία – Χρόνος συμπλήρωσης
Αν στη συμφωνία δεν προβλέπεται διαίρεση ακινήτου και οι τίτλοι βασίζονται στα εν χρήσει
σχέδια, η αίτηση συμπληρώνεται χωρίς επιτόπια έρευνα, σε μικρό χρονικό διάστημα (εντός
εξαμήνου). Αν στη συμφωνία προβλέπεται υποδιαίρεση ακινήτου/ακινήτων, θα πρέπει να
διενεργηθεί επιτόπια έρευνα, οπότε η συμπλήρωσή της εξαρτάται και από άλλους παράγοντες
και απαιτείται περισσότερος χρόνος. Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, ο χρόνος
συμπλήρωσης ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο
όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

2.19. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στην περίπτωση εκδίκασης αγωγής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας, μπορεί να διαταχθεί από το
Δικαστήριο επιτόπια έρευνα αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία. Ο δικηγόρος του ενάγοντα ή του
εναγομένου, καταθέτει αίτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκονται τα
επηρεαζόμενα ακίνητα και καταβάλλει τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας για εξέτασή της (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου). Στην
προκειμένη περίπτωση η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

l το Διάταγμα του Δικαστηρίου,
l την Έκθεση απαίτησης, και
l την Έκθεση υπεράσπισης.

Η επιτόπια εξέταση γίνεται στην παρουσία των διαδίκων, οι οποίοι ειδοποιούνται σχετικά μέσω
των δικηγόρων τους. Η Έκθεση του Κτηματολογικού Λειτουργού, με το πόρισμα της επιτόπιας
εξέτασης, αποστέλλεται στον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου, σε τόσα αντίγραφα όσοι και οι
διάδικοι και ένα αντίγραφο επιπλέον, για τον φάκελο του Δικαστηρίου.

Για την παρουσίαση της Έκθεσης του αρμόδιου Κτηματολογικού υπαλλήλου, κατά την ακρόαση
της υπόθεσης στο Δικαστήριο, απαιτείται η κλήτευσή του και η καταβολή των σχετικών
δικαιωμάτων.

Για απονομή της δικαιοσύνης σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Τμήμα δίδει προτεραιότητα
στην εξέταση των υποθέσεων αυτού του είδους.

2.20. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

H προσαγωγή στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επικυρωμένου
αντιγράφου απόφασης ή Διατάγματος Δικαστηρίου, αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση στον
Διευθυντή του Τμήματος, να προβεί στην εγγραφή ακινήτου ή σε τροποποίηση, ή ακύρωση
εγγραφής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση ή το Διάταγμα.
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Διαδικασία
Ο Δικηγόρος του διαδίκου, προς όφελος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση ή το Διάταγμα του
Δικαστηρίου, ή ο ίδιος ο διάδικος, καταθέτει αίτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας
όπου βρίσκεται το ακίνητο, επισυνάπτοντας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης ή του
Διατάγματος του Δικαστηρίου, καταβάλλοντας, ταυτόχρονα, τα σχετικά Δικαιώματα στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Για διενέργεια της εγγραφής, τροποποίησης ή ακύρωσης εγγραφής, πολλές φορές απαιτείται
επιτόπια εξέταση ή και προσκόμιση άλλων στοιχείων ή συγκαταθέσεων και είναι ευθύνη του
αιτητή/διαδίκου η διενέργεια όλων όσων απαιτούνται να γίνουν, για εφαρμογή της απόφασης
ή του Διατάγματος.

2.21. OΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το σημαντικότερο, ίσως, στοιχείο το οποίο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου θέλει να γνωρίζει, είναι το
όρια του ακινήτου του. Στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι (έχουν τίτλο
για τα ακίνητα τους) και των οποίων οι εγγραφές (οι τίτλοι) βασίζονται σε σχέδιο που ετοιμάστηκε
από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, υπό κλίμακα, προσφέρεται η δυνατότητα να
γνωρίζουν τα όρια των ακινήτων τους, με την οριοθέτηση ολόκληρης ή μέρους της περιμετρικής
γραμμής τους.

Για την υποβολή σχετικής αίτησης διατίθεται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία ή στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος, www.moi.gov.cy/dls, ειδικό Έντυπο/αίτηση. Στην αίτηση επισυνάπτεται το
Πιστοποιητικό Εγγραφής (τίτλος) του ακινήτου ή φωτοαντίγραφό του και κτηματικό σχέδιο, στο
οποίο σημειώνεται η θέση των οροσήμων των οποίων ζητείται η υπόδειξη στο έδαφος.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.Ταυτόχρονα,
καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανάλογα
με τον αριθμό των οροσήμων που θα τοποθετηθούν (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του
παρόντος εντύπου).

Η υπόδειξη της θέσης των οροσήμων γίνεται από υπαλλήλους του Τμήματος στην παρουσία
των αιτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν, επίσης, όπως και σε άλλου είδους υποθέσεις, να αναθέσουν
την αναγκαία χωρομετρική εργασία, σε ιδιώτες αρμόδιους Χωρομέτρες. Οι αιτητές προτρέπονται
να φροντίζουν για την τοποθέτηση οροσήμων στα σημεία που υποδεικνύονται.

Παρακαλείται το κοινό όπως παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία, εξασφάλιση και
συντήρηση τόσο των τεχνητών οροσήμων των ακινήτων, όσο και φυσικών συνόρων (όχτων,
δόμων κ.λπ.), που καθορίζουν τα όρια των ακινήτων τους.

Ο χρόνος συμπλήρωσης για τη διεκπεραίωση αυτού του είδους των υποθέσεων, δεν μπορεί να
εκτιμηθεί λόγω του συσσωρευμένου όγκου εργασίας από τις καθυστερημένες υποθέσεις.

Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη 33



2.22. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 
(Νόμος Κεφ.224, Άρθρο 58)

Όταν υπάρχει συνοριακή διαφορά/αμφισβήτηση του κοινού συνόρου δύο ακινήτων, οποιοσ -
δήποτε των ιδιοκτητών μπορεί να ζητήσει από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας την επίλυση της διαφοράς. Σημειώνεται ότι κανένα Δικαστήριο δεν επιλαμβάνεται
οποιασδήποτε αγωγής ή άλλης διαδικασίας αναφορικά με τη διαφορά, πριν αυτή επιλυθεί σε
πρώτο στάδιο από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Προϋποθέσεις επίλυσης συνοριακής διαφοράς
l Τουλάχιστον το ένα από τα δύο συνορεύοντα ακίνητα να είναι εγγεγραμμένο (να υπάρχει

τίτλος) και η εγγραφή αυτή να βασίζεται σε σχέδιο που ετοιμάστηκε από τον Διευθυντή του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και

l η διαφορά να μην έχει επιλυθεί προηγουμένως από τον Διευθυντή.

Κατάθεση αίτησης
Η αίτηση για διευθέτηση διαφοράς συνόρων, υποβάλλεται σε σχετικό Έντυπο (Ν.268), το οποίο
διατίθεται στο κοινό από όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.moi.gov.cy/dls. Το Έντυπο/αίτηση συμπληρώνεται, υπογράφεται και κατατίθεται σε
οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.Το Έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από
το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου ή φωτοαντίγραφό του.

Είναι ευθύνη του αιτητή/ιδιοκτήτη, να εξακριβώσει και να αναφέρει στην αίτησή του, το όνομα
και την ακριβή διεύθυνση του ιδιοκτήτη του συνορεύοντος ακινήτου. Προς υποβοήθηση του
κοινού, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά από αίτηση οποιου -
δήποτε ιδιοκτήτη, εκδίδει Πιστοποιητικό Έρευνας στο οποίο φαίνονται τα πρόσωπα, στο όνομα
των οποίων είναι εγγεγραμμένα ή καταχωρισμένα τα ακίνητα που συνορεύουν με το ακίνητό
του. Πέραν, όμως, του Πιστοποιητικού ‘Ερευνας που εκδίδει ο Διευθυντής, είναι ευθύνη του
αιτητή να εξακριβώσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη/αντίδικό του.

Δικαιώματα που καταβάλλονται
Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα ανάλογα δικαιώματα που προβλέπονται
για εξέταση της αίτησης, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο
τέλος του παρόντος εντύπου).

Επιτόπια εξέταση
Η επιτόπια εξέταση γίνεται αφού όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (αιτητής και αντίδικος) ειδο -
ποιηθούν δεκατέσσερις (14) τουλάχιστον μέρες πριν την εξέταση, με συστημένη επιστολή, για
την ακριβή ημέρα και ώρα της εξέτασης. Η αίτηση τότε μόνον θα εξεταστεί, αν εξακριβωθεί ότι:
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➤ τα ονόματα των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση, είναι οι ιδιοκτήτες των συνο-
ρεύοντων ακινήτων,

➤ οι ειδοποιήσεις προς αυτούς, στάλθηκαν στις πραγματικές τους διευθύνσεις,
➤ συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρονται, και
➤ ένας τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει υποδείξει επιτόπου τη διαφιλονικούμενη

έκταση γης.

Σε περίπτωση που ικανοποιούνται τα πιο πάνω, ο Κτηματολογικός Λειτουργός σε συνεργασία με
το Χωρομέτρη/Τεχνικό Μηχανικό του Τμήματος, μετά από σχετική χωρομετρική εργασία,
υποδεικνύει τη θέση του κοινού εγγεγραμμένου συνόρου των ακινήτων.

Μετά την υπόδειξη του συνόρου, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια ή να αποδεχθούν
το κοινό τους σύνορο, υπογράφοντας σχετική δήλωση, ή να μη δεχθούν την υπόδειξη. Και στις
δύο περιπτώσεις, η διαφορά επιλύεται πάντοτε με απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η οποία κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οποιοδήποτε
ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο δεν συμφωνεί ή δεν αποδέχεται την απόφαση του
Διευθυντή, μπορεί να ασκήσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας στην οποία
βρίσκεται το ακίνητο.

Η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι (τριάντα) 30 μέρες από την ημέρα ταχυδρόμησης της
σχετικής ειδοποίησης του Διευθυντή.

Ο χρόνος συμπλήρωσης αυτού του είδους των υποθέσεων εκτιμάται σε 12-18 μήνες, νοου μέ -
νου ότι δεν θα ασκηθεί έφεση στην απόφαση του Διευθυντή και ποικίλλει ανάλογα με την
ιδιαι  τερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

Σημείωση: 
Η επίλυση συνοριακής διαφοράς είναι η μόνη χωρομετρική εργασία που δεν μπορεί να ανατεθεί
σε ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη.

2.23. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Περιοριστική Σύμβαση, με την οποία περιορίζεται η χρήση ή η ανάπτυξη ενός ακινήτου προς
όφελος άλλου ακινήτου, μπορεί να εγγραφεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η αίτηση για εγγραφή κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.
Η εγγραφή γίνεται με καταχώριση σχετικής σημείωσης τόσο στο Κτηματικό Μητρώο, έναντι των
εγγραφών των επηρεαζόμενων ακινήτων, όσο και στο Πιστοποιητικό Εγγραφής.

Για να μπορεί να εγγραφεί η Περιοριστική Σύμβαση, πρέπει σ΄ αυτή:
➤ να καθορίζονται όλα τα επηρεαζόμενα ακίνητα, με αναφορά στα στοιχεία των ακινήτων

(αριθμός εγγραφής, τεμάχιο, Φύλλο/Σχέδιο κ.λπ.),



➤ να είναι υπογεγραμμένη από τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων ακινήτων, η δε υπογραφή
τους να είναι δεόντως πιστοποιημένη, και

➤ ακίνητο του οποίου περιορίζεται η χρήση ή η ανάπτυξη, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο (να
υπάρχει τίτλος), και αν βαρύνεται με οποιοδήποτε Εμπράγματο Βάρος, να προσκομιστεί η
γραπτή συγκατάθεση του προσώπου προς όφελος του οποίου ενεργεί το Εμπράγματο Βάρος.

Την αίτηση μπορεί να καταθέσει οποιοσδήποτε των ενδιαφερομένων σε οποιοδήποτε Επαρχιακό
Κτηματολογικό Γραφείο, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και σ΄
αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται: 
l η αρχική Σύμβαση χαρτοσημασμένη, και
l τα Πιστοποιητικά Εγγραφής των ακινήτων.

Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Περιοριστική Σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί η τροποποιηθεί, με Διάταγμα του αρμόδιου
Δικαστηρίου.

Ο χρόνος συμπλήρωσης εκτιμάται σε 2–3 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα
της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

2.24. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
(Νόμος 240(Ι)/2002)

2.24.1. Εγγραφή μεταφερόμενου Συντελεστή Δόμησης
Στους ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών, παρέχεται ως κίνητρο το δικαίωμα μεταφοράς του
Συντελεστή Δόμησης από μια διατηρητέα οικοδομή (οικοδομή δότης) προς όφελος άλλης
οικοδομής (οικοδομή δέκτης), νοουμένου ότι θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Η σχετική αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και
σ΄αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται: 
l άδεια μεταφοράς του Συντελεστή από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
l οι τίτλοι ιδιοκτησίας των επηρεαζόμενων ακινήτων,
l δήλωση του τρόπου διάθεσης του σχετικού Συντελεστή και αν είναι πώληση, το τίμημα

πώλησης,
l βεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ότι έχει κατατεθεί στο Ειδικό Ταμείο

Διατήρησης, ποσό ίσον με 10% της αξίας του μεταφερόμενου/χαρισμένου Συντελεστή
Δόμησης, όπως έχει υπολογισθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και
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l αν το ακίνητο που αφορά στη διατηρητέα οικοδομή δότης, βαρύνεται με Εμπράγματα Βάρη
(π.χ. υποθήκη) είναι αναγκαίο να προσκομισθεί και η γραπτή συγκατάθεση του προσώπου,
προς όφελος του οποίου ενεργεί το Εμπράγματο Βάρος.

Αφού πληρωθούν τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου), γίνεται η εγγραφή του μεταφερόμενου
Συντελεστή Δόμησης, με την καταχώρηση ειδικής σημείωσης στα Κτηματικά Μητρώα και στους
τίτλους ιδιοκτησίας των επηρεαζόμενων ακινήτων.

2.24.2. Επιστροφή μεταβιβαστικών δικαιωμάτων
Άλλο κίνητρο που παρέχεται στους ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών είναι και η επιστροφή
των μεταβιβαστικών δικαιωμάτων που πληρώθηκαν κατά τον χρόνο της μεταβίβασης διατη -
ρητέας οικοδομής.

Ο δικαιοδόχος/ιδιοκτήτης της μεταβιβασθείσας διατηρητέας οικοδομής, υποβάλλει αίτηση στον
Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, επισυνάπτοντας πιστοποιητικό του
Υπουργού Εσωτερικών, ότι συμπλήρωσε μέσα σε έξι (6) χρόνια, το αργότερο, από την ημε -
ρομηνία της δήλωσης μεταβίβασης, τα έργα συντήρησης της οικοδομής, ή ότι η οικοδομή δεν
χρειάζεται συντήρηση και ζητά την επιστροφή των δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν.

Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και η επι -
στροφή των δικαιωμάτων γίνεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου. 

Ο χρόνος συμπλήρωσης εκτιμάται σε 2-3 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα
της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

2.25. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ

Για να είναι έγκυρο ένα Εμπίστευμα, πρέπει να ιδρύεται με έγγραφο (trust deed), υπογεγραμμένο
από το πρόσωπο που δικαιούται σ΄ αυτό ή με διαθήκη. Η εγγραφή της πράξης του Εμπιστεύματος
γίνεται είτε,
l με καταχώριση σχετικής σημείωσης στο Μητρώο Εγγραφής, χωρίς μεταβίβαση του τίτλου

ιδιοκτησίας, είτε 
l με μεταβίβαση τίτλου.

Στην πρώτη περίπτωση, υποβάλλεται αίτηση για αποδοχή και καταχώριση της πράξης του
Εμπιστεύματος. Το έγγραφο Εμπιστεύματος πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο με χαρτόσημο
αξίας €17,09. Την αίτηση υποβάλλει ο Επίτροπος του Εμπιστεύματος στο Κτηματολογικό Γραφείο
της Eπαρχίας όπου βρίσκονται τα ακίνητα και καταβάλλονται τα σχετικά τέλη στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Στη δεύτερη περίπτωση, η πράξη Εμπιστεύματος επισυν άπτεται
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στη δήλωση μεταβίβασης και τα ακίνητα εγγράφονται στο όνομα του/των Επιτρόπου/ων, αφού
πληρωθούν προηγουμένως τα σχετικά τέλη. Νοείται φυσικά, ότι και στις δύο περιπτώσεις τα
επηρεαζόμενα ακίνητα είναι ελεύθερα από Εμπράγματα Βάρη και ο ιδιοκτήτης τους δεν τελεί
υπό απαγόρευση.

Τα καταβλητέα δικαιώματα και στις δύο περιπτώσεις, υπολογίζονται όπως στην περίπτωση κατά
την οποία διενεργείται δωρεάν από τον ιδιοκτήτη προς τον δικαιούχο (Beneficiary) του Εμπιστεύ -
ματος και ποικίλλουν ανάλογα με τη συγγένεια που υφίσταται μεταξύ τους (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Χρόνος συμπλήρωσης
➤ Η εγγραφή Εμπιστεύματος εκτιμάται σε 2-3 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα

της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.
➤ Η μεταβίβαση τίτλου, μπορεί να γίνει την ίδια μέρα ή την επόμενη της μεταβίβασης.

2.26. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΤΙΤΛΩΝ) ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρο 59 και Νόμος 9/65, Άρθρο 48)

Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας, ο οποίος έχει απωλέσει τον τίτλο του, μπορεί
να ζητήσει αντίγραφο του τίτλου αυτού από οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

Επίσης, ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας, του οποίου το ακίνητο είναι
υποθηκευμένο, μπορεί να ζητήσει αντίγραφο του τίτλου του για σκοπούς μεταγενέστερης
υποθήκευσής του.

Έντυπα αιτήσεων
Σχετικά Έντυπα για αίτηση αντιγράφου Πιστοποιητικού Εγγραφής (τίτλου) διατίθενται στα κατά
τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.moi.gov.cy/dls. Μπορεί η αίτηση να έχει το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο ανάλογα με την
κάθε περίπτωση.

Αιτητές
Αιτητές πρέπει να είναι οι ίδιοι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους
και να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στον Κλάδο Αποδοχής, σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά
Κτηματολογικά Γραφεία.

Αν δεν μπορούν να παρουσιαστούν, η υπογραφή τους στην αίτηση πρέπει να είναι δεόντως
πιστοποιημένη, είτε από Πιστοποιούντα Υπάλληλο, είτε από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού
Συμβουλίου ή τον Κοινοτάρχη. Επίσης, ικανοποιητική είναι και η πιστοποίηση από Λειτουργό ή
υπάλληλο οποιουδήποτε Κτηματολογικού Γραφείου.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας38



Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη 39

Αιτήσεις από δικηγόρους
Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται και από δικηγόρους, κατ΄ εντολήν των εγγεγραμμένων ιδιο -
κτητών πελατών τους.

Συνιδιόκτητα ακίνητα
Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει αντίγραφο τίτλου, στο οποίο να
φαίνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι συνιδιοκτήτες του.

Απαραίτητη προϋπόθεση
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ορθά στοιχεία τόσο του ακινήτου όσο και
του αιτητή/ιδιοκτήτη, όπως αυτά αναγράφονται στον τίτλο, παράλληλα δε, πρέπει να αναγρά -
φονται και οι τυχόν διαφοροποιήσεις από το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητάς του.

Δικαιώματα
Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματο -
λογίου και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Χρόνος συμπλήρωσης
Τα αντίγραφα εκδίδονται, συνήθως, την ίδια μέρα ή το αργότερο την επομένη της κατάθεσης της
αίτησης.

Σημείωση: 
Αν ο αιτητής δεν έχει καθόλου στοιχεία για τα εγγεγραμμένα ακίνητά του, επιβάλλεται να ζητήσει
προηγουμένως Πιστοποιητικό Έρευνας και ακολούθως να καταθέσει αίτηση για να εκδοθεί αντί -
γραφο τίτλου για οποιοδήποτε ακίνητό του.

2.27. ANTIΓΡΑΦΑ ΥΠΟΘΗΚΗΣ Ή ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Ο ενυπόθηκος δανειστής ή ο ενυπόθηκος οφειλέτης υφιστάμενης υποθήκης, αν έχει χάσει το
Πιστοποιητικό Εγγραφής της υποθήκης, μπορεί να ζητήσει την έκδοση αντιγράφου. Η αίτηση
κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.

Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).
Με τον ίδιο τρόπο εκδίδεται και αντίγραφο εγγραφής επιβάρυνσης (π.χ. MEMO), στην περίπτωση
που το πρωτότυπο έχει χαθεί. 

Χρόνος συμπλήρωσης
Τα αντίγραφα εκδίδονται, συνήθως, την ίδια μέρα ή το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης της
αίτησης, νοουμένου ότι αυτή θα κατατεθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας,
στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.
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2.28. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οποιοσδήποτε μπορεί με αίτηση του, να ζητήσει να προμηθευτεί με πιστοποιημένα αντίγραφα
διαφόρων εγγράφων που τον αφορούν άμεσα και τα οποία είναι κατατεθειμένα στα Επαρχιακά
Κτηματολογικά Γραφεία, ή είναι καταχωρισμένα σε διάφορους φακέλους του Τμήματος, όπως
πληρεξούσια έγγραφα, πωλητήρια έγγραφα, σχεδιαγράμματα αναφορικά με δικαιώματα
διάβασης κ.λπ.

Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Την αίτηση
μπορεί να υποβάλει κάθε πρόσωπο που έχει άμεσο έννομο συμφέρον, ο δικηγόρος ή αντι-
πρόσωπός του.

Δικαιώματα 
Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, αναφορικά με την ετοιμασία και πιστοποίηση του εγγράφου (βλέπε ΠΑΡ ΑΡ -
ΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου). Επιπλέον, απαιτείται όπως ο αιτητής, μαζί με την
αίτησή του, προσκομίσει και χαρτόσημο αξίας €1,71.

Χρόνος συμπλήρωσης
Τα αντίγραφα εκδίδονται, συνήθως, την ίδια μέρα ή το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης της
αίτησης, νοουμένου ότι αυτή θα κατατεθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας,
στην οποία βρίσκεται το ακίνητο

2.29. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Αντίγραφα κτηματικών σχεδίων μπορεί να ζητήσει με αίτησή του οποιοσδήποτε.

Για τον σκοπό αυτό συμπληρώνεται το ειδικό Έντυπο (Ν.295), στο οποίο σημειώνονται απα -
ραίτητα τα στοιχεία του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Εγγραφής,
δηλαδή Φύλλο/Σχέδιο, κλίμακα, αριθμός τεμαχίου, Τμήμα (αν υπάρχει), και όνομα Δήμου/
Κοινότητας/Ενορίας.

Με την κατάθεση της αίτησης, η οποία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο,
όπως αναφέρεται πιο κάτω, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Σημεώσεις: 
- Για την προμήθεια κτηματικών σχεδίων, οι αιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό

Γραφείο Χωρομετρίας, στη Λευκωσία (Γωνία Αλάσιας και Ζ. Σώζου), ή στο πλησιέστερο Επαρχιακό
Κτηματολογικό Γραφείο. Οι πολίτες μπορούν, επίσης, να εξασφαλίσουν αντίγραφα κτηματικών
σχεδίων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στις Επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

- Ο αιτητής δεν είναι απαραίτητο να είναι και ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου για το οποίο ζητείται το σχέδιο.
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2.30. ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Κλάδος Χαρτογραφίας διαθέτει χάρτες, κτηματικά και γεωγραφικά δεδομένα, τόσο σε έντυπη,
όσο και σε ψηφιακή μορφή, που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν στο κοινό έναντι καταβολής
των σχετικών δικαιωμάτων. Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα δικαιώματα που ισχύουν,
περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/dmlcartography_gr/dmlcartography_gr

2.30.1. Χάρτες
Όλοι οι διαθέσιμοι χάρτες, τους οποίους ετοιμάζει ο Κλάδος Χαρτογραφίας, μπορούν να παρα -
χω ρηθούν, τόσο σε αναλογική, όσο και σε ψηφιακή μορφή εικόνας (raster). Στην περίπτωση
χαρτών σε αναλογική μορφή, διατίθεται σχετικός πίνακας χαρτών, με τα αντίστοιχα δικαιώματα
που καταβάλλονται, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/dmlproductscharges_gr/dmlproductscharges_gr

Αρκετοί χάρτες μπορούν, επίσης, να παραχωρηθούν και σε διανυσματική μορφή (vector).

Για την παραχώρηση χαρτών σε ψηφιακή μορφή, λόγω των πολλών επιλογών σε μορφές δεδο -
μένων που μπορούν να υπάρξουν, ο αιτητής χρειάζεται να αναφέρει, μεταξύ άλλων, τους χάρτες
που ζητά, τη μορφή και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και το σύστημα συντεταγμένων,
όπου αυτό χρειάζεται.

2.30.2. Kτηματικά Σχέδια (σε ψηφιακή μορφή)
Τα κτηματικά σχέδια μπορούν να παραχωρηθούν, τόσο σε αναλογική, όσο και σε ψηφιακή
μορφή. Στην περίπτωση της αναλογικής μορφής, γίνεται αναφορά στην παράγραφο 2.29. Όσον
αφορά στα ψηφιακά σχέδια σε διανυσματική μορφή (vector), γίνεται χρέωση ανά σχέδιο και
ανάλογα με την κλίμακα του κάθε σχεδίου. Επίσης τα κτηματικά σχέδια μπορούν να διατεθούν,
και σε μορφή εικόνας. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται χρέωση ανά σχέδιο, ανεξάρτητα από την
κλίμακά του.

Στην επιστολή που θα αποστέλλεται θα πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στα Φύλλα/
Σχέδια που ζητούνται, ή να σημειώνεται σε χάρτη η περιοχή ενδιαφέροντος.

2.30.3. Άλλα δεδομένα και χάρτες
Εκτός από τους χάρτες και τα κτηματικά σχέδια που αναφέρονται πιο πάνω, υπάρχουν, επίσης,
διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή ισοϋψείς καμπύλες (vector), αεροφωτογραφίες (raster) και σχέδια
πολεοδομικών ζωνών (raster και vector). Άλλα δεδομένα αφορούν στις ζώνες ειδικής προ -
στασίας, στο ευρετήριο κτηματικών σχεδίων (cadastral plan grid) κ.ά. τα οποία παρα χω ρούνται
σε μορφή vector.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με ειδική διευθέτηση, είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε ψηφιακή
μορφή και άλλοι χάρτες που δεν αναφέρονται πιο πάνω, αλλά αναφέρονται στον κατάλογο
χαρτών του Τμήματος.
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Σημειώσεις: 
- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται με επιστολή στον Διευθυντή του Τμήματος

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Στην επιστολή αυτή, θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρη
στοιχεία (όνομα εταιρείας ή ονοματεπώνυμο αιτητή, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο,
τηλεομοιότυπο και email). Είναι απαραίτητο, επίσης, να αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο
ζητούνται τα στοιχεία.

- Η επιστολή μπορεί να αποστέλλεται, είτε ταχυδρομικώς (Μιχαλόπουλου 29, 1455 Λευκωσία) είτε
με τηλεομοιότυπο (fax: 22804881) στο γραφείο του Διευθυντή.

- Στη συνέχεια, η επιστολή διαβιβάζεται στον Κλάδο Χαρτογραφίας για ετοιμασία των δεδομένων,
απ’ όπου και θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι όταν θα είναι έτοιμα για παραλαβή, αφού
πρώτα καταβληθούν τα νενομισμένα δικαιώματα, που θα καθορίζονται στην απαντητική
επιστολή του Τμήματος .

- Για περιπτώσεις που οι αιτητές είναι εκτός Λευκωσίας, μπορεί να γίνεται συνεννόηση για
καταβολή των δικαιωμάτων και αποστολή των δεδομένων στα κατά τόπους Επαρχιακά
Κτηματολογικά Γραφεία.

- Εάν οι ζητούμενοι χάρτες ή τα δεδομένα θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο ή θα περιληφθούν σε
έκδοση, αυτό θα πρέπει να επισημανθεί και να γίνει ακριβής αναφορά στον αριθμό των αντι-
τύπων που θα αναπαραχθούν. Σε περιπτώσεις δημοσίευσης, επιπρόσθετα από τα δικαιώ ματα
παραχώρησης, υπολογίζονται και δικαιώματα χρήσης, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των
αντιτύπων που θα παραχθούν.

2.31. ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ

Ο Κλάδος Εκτιμήσεων παρέχει εκτιμητικές πληροφορίες σε ιδιώτες Eκτιμητές, μέλη του ΕΤΕΚ,
για σκοπούς διεκπεραίωσης των εκτιμήσεων τους. Οι βασικές πληροφορίες που μπορεί να
προμηθευτεί ο ιδιώτης Eκτιμητής είναι οι συγκριτικές πωλήσεις, οι οποίες δίνονται σε ηλεκτρο -
νική ή έντυπη μορφή, καταβάλλοντας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τα ανάλογα
δικαιώματα. Έχει γίνει πρόνοια, ώστε ο ιδιώτης Εκτιμητής να εγγράφεται ως συνδρομητής στο
Τμήμα και αφού καταβάλει την ετήσια συνδρομή του, μπορεί να εξασφαλίζει τις πληροφορίες
αυτές ανά τρίμηνο, ή ετησίως.  Οι πληροφορίες αυτές δίνονται επίσης και κατά επαρχία, ανάλογα
με τις ανάγκες ή τη γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο Εκτιμητής. Επίσης,
άλλη σημαντική πληροφορία για τον ιδιώτη Εκτιμητή είναι η παροχή, σε ψηφιακή μορφή, των
σχεδίων πολεοδομικών ζωνών (raster και vector), για τα οποία γίνεται αναφορά στην προηγού -
μενη παράγραφο 2.30.3. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα παροχής εκτιμητικών πληροφοριών σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή καθώς και το ύψος της προαναφερόμενης συνδρομής, περι λαμ -
βάνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.moi.gov.cy/dls (βλέπε «Δικαιώματα Παροχής
Προϊόντων» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας).
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2.32. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρο 51A)

Με βάση το άρθρο 51A, ο Διευθυντής παρέχει σε ενδιαφερόμενο πρόσωπο οποιεσδήποτε
πληροφορίες που σχετίζονται με καταχώριση, ισχύουσα ή προγενέστερη, στα Κτηματικά
Μητρώα και στα άλλα Αρχεία που τηρούνται στο Τμήμα. Στις πληροφορίες αυτές, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνονται το ιστορικό κάθε ακινήτου, τα εκάστοτε ακίνητα κάθε ιδιοκτήτη καθώς και
ευρύτατο φάσμα πληροφοριών για κάθε ακίνητο και κάθε συναλλαγή που το επηρεάζει. Επιτρέπει,
επίσης, την επιθεώρηση φακέλων ή άλλων εγγράφων από «ενδιαφερόμενα πρόσωπα», στην
παρουσία Λειτουργού του Τμήματος.

Κατάθεση αίτησης
Η έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας, προϋποθέτει την κατάθεση αίτησης και την καταβολή των
σχετικών δικαιωμάτων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η αίτηση υποβάλλεται σε
ειδικό ́ Εντυπο (Ν.50) και μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

Ποιος μπορεί να καταθέσει αίτηση
Την αίτηση για Πιστοποιητικό Έρευνας, μπορεί να υποβάλει μόνον το ενδιαφερόμενο πρό -
σωπο ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του ή ο δικηγόρος του.

Ενδιαφερόμενο πρόσωπο σημαίνει τον κύριο, τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους του,
τον κύριο οποιωνδήποτε δέντρων, οικοδομών ή άλλων αντικειμένων επί της γης, η οποία ανήκει
σε άλλο πρόσωπο και αντίστροφα, τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος επί
της ακίνητης ιδιοκτησίας, το πρόσωπο που ικανοποιεί τον Διευθυντή ότι είναι προτιθέμενος
αγοραστής ή ενυπόθηκος δανειστής, τον ενάγοντα σε οποιαδήποτε αγωγή κατά του κυρίου της
ιδιοκτησίας αυτής, τον εξ επαγγέλματος εκτιμητή ο οποίος θα ήθελε ορισμένες πληροφορίες, για
τους σκοπούς της εκτίμησης ορισμένης ακίνητης ιδιοκτησίας, για υπόθεση που σχετίζεται με
αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που δεν καθορίζεται με τον τρόπο
αυτόν, στο οποίο ο Διευθυντής ήθελε ειδικά διατάξει την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας.

Μέχρι σήμερα, ως ενδιαφερόμενα πρόσωπα, έχουν θεωρηθεί τα ακόλουθα πρόσωπα: οι
Τοπογράφοι μέλη του Ε.Τ.Ε.Κ., οι Κτηματομεσίτες, ο Διευθυντής του Συμβουλίου Εγγραφής και
Ελέγχου Εργοληπτών, σύζυγοι ή πρώην σύζυγοι , τραπεζικοί οργανισμοί, ιδιοκτήτες γειτονικών
ακινήτων, Λογιστές ή Ελεγκτές και πρόσωπα που έχουν προς όφελος τους Απόφαση/Διάταγμα
Δικαστηρίου, αναφορικά με την ιδιοκτησία του εναγόμενου/καθ’ ού η αίτηση.

Δικαιώματα
Τα δικαιώματα, που καταβάλλονται για τον σκοπό αυτόν στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ποικίλλουν ανάλογα με τη ζητούμενη πληροφορία (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο
τέλος του παρόντος εντύπου).
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Έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας
Τα Πιστοποιητικά Έρευνας εκδίδονται στο ειδικό Έντυπο Ν.51, από το Επαρχιακό Κτηματολογικό
Γραφείο, στο οποίο βρίσκεται το Μητρώο ή το Βιβλίο όπου είναι καταχωρισμένη η πληροφορία,
υπογράφονται και σφραγίζονται με σφραγίδα του Τμήματος και παραδίδονται ή ταχυδρο -
μούνται στον αιτητή.

Ο χρόνος συμπλήρωσης εκτιμάται σε 1-30 μέρες ανάλογα με τις πληροφορίες που ζητούνται.

Σημείωση: 
Το κοινό προτρέπεται, όταν καταθέτει αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έρευνας, να προσκομίζει
το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητάς του και να αναφέρει τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο πρόκειται
να ζητήσει πληροφορίες, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι ενδιαφερόμενο
πρόσωπο όπως Πιστοποιητικό Εγγραφής, Πιστοποιητικό Θανάτου και στοιχεία κληρονόμων κ.λπ.
Αν πρόκειται να ζητηθούν ακίνητα κατονομαζόμενου προσώπου, να αναφέρονται τα πλήρη
στοιχεία του ονόματός του, ο τόπος καταγωγής του, η τελευταία διεύθυνσή του και όπου είναι
δυνατόν ο αριθμός της Πολιτικής του Ταυτότητας.



3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΘΗΚΕΣ

3.1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Γενικά
Αρκετές φορές, ορισμένα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, για διάφορους λόγους δεν μπορούν ή δεν
τους επιτρέπεται να προβαίνουν σε δικαιοπραξίες. Δικαιοπραξία είναι πράξη, η οποία
επιφέρει έννομα αποτελέσματα, π.χ. η μεταβίβαση ενός ακινήτου, έχει ως αποτέλεσμα τη
μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου που μεταβιβάζεται από ένα πρόσωπο σε άλλο. Σ΄ αυτές
τις περιπτώσεις, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας δικαιοπραξιών, στο όνομα και για
λογαριασμό αυτών των προσώπων, μέσω άλλων προσώπων, που είτε το ίδιο το πρόσωπο έχει
επιλέξει, Συμβατική Αντιπροσώπευση, είτε ο Νόμος έχει καθορίσει, Νόμιμη Αντιπροσώπευση.

3.1.1. Συμβατική Αντιπροσώπευση
Κάθε πρόσωπο ικανό να προβαίνει σε δικαιοπραξίες, μπορεί να διορίζει πληρεξούσιο αντι πρό-
σωπο, τόσο στις συναλλαγές του με τους τρίτους, όσο και για διενέργεια πράξεων προς όφελός του.

Η πληρεξουσιότητα μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή, ρητή ή σιωπηρή και ο αντιπρόσωπος
πρέπει να είναι ικανός για δικαιοπραξίες.

Για πράξεις ενώπιον Κτηματολογικών Λειτουργών, απαιτείται γραπτή και ρητή πληρεξουσιότητα-
πληρεξούσιο έγγραφο. Το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο.

Τα τέλη χαρτοσήμου είναι:
- για ειδικό πληρεξούσιο: €1,71 και
- για γενικό πληρεξούσιο: €5,13.

Επιπρόσθετα, η υπογραφή του πληρεξουσιοδότη πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένη.
Πιστοποιήσεις υπογραφών γίνονται:

Στην Κύπρο:
- από Πιστοποιούντες υπαλλήλους και
- από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου ή τον Κοινοτάρχη. 

Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα:
- από Προξενικούς υπαλλήλους της Δημοκρατίας και
- από τις Αρχές της συγκεκριμένης χώρας, οι οποίες σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες τις

οποίες έχει υπογράψει η Κύπρος, είναι αρμόδιες επί του θέματος.

Οι Διεθνείς Συνθήκες είναι:
l η Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου, 1961, περί Κατάργησης της Υποχρέωσης για

Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγραφών, ( Νόμος 50/72 και 91/72). 
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Αρμόδια Αρχή στην Κύπρο γι΄ αυτή τη Σύμβαση είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πιστο -
ποίηση αυτή γίνεται με καθορισμένο τύπο.

l η Σύμβαση Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής
Δημοκρατίας, σε θέματα Αστικού, Οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου, (Νόμος
55/84).

Με βάση αυτή τη Σύμβαση, δεχόμαστε πιστοποιήσεις υπογραφών που γίνονται στην Ελλάδα
από Συμβολαιογράφους και από Αστυνομικά Τμήματα.

l η Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Κατάργησης της Νομιμοποίησης Εγγράφων, εκδιδομένων από
Διπλωματικούς Εκπροσώπους ή Προξενικούς Λειτουργούς, (Νόμος 6/69).

Με βάση αυτή τη Σύμβαση, δεχόμαστε πιστοποιήσεις υπογραφών που γίνονται σε οποια -
δήποτε χώρα, από Προξενικούς Λειτουργούς οποιουδήποτε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

3.1.2. Νόμιμη Αντιπροσώπευση
Σε Νόμιμη Αντιπροσώπευση βρίσκονται τα ανίκανα πρόσωπα. Ανίκανα πρόσωπα είναι τα
διανοητικά ασθενή φυσικά πρόσωπα και όλα τα άλλα πρόσωπα, τα οποία με Νόμο έχουν
στερηθεί του δικαιώματος να εκτελούν δικαιοπραξίες, όπως για παράδειγμα, οι ανήλικοι, οι
πτωχεύσαντες, οι άσωτοι, οι εταιρείες που βρίσκονται σε εκκαθάριση κ.λπ. 

Ο Νόμιμος Αντιπρόσωπος, είτε καθορίζεται από τον Νόμο π.χ. γονείς ανηλίκου, είτε διορίζεται
από αρμόδιο Δικαστήριο, π.χ. ο σύνδικος πτώχευσης, ή από άλλο Όργανο, π.χ. ο διαχειριστής
αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το πρόσωπο που παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά
Κτηματολογικά Γραφεία για διενέργεια δικαιοπραξίας, ως Νόμιμος Αντιπρόσωπος άλλου προ -
σώπου, πρέπει να έχει μαζί του εκτός από τα έγγραφα που βεβαιώνουν την ταυτότητά του, και
τα έγγραφα που βεβαιώνουν την ιδιότητά του ως Νομίμου Αντιπροσώπου, όπως το Διάταγμα
Δικαστηρίου για τον διορισμό συνδίκου πτωχεύσαντος, ή επιτρόπου ανηλίκου, ή κηδεμόνα
ασώτου ή διαχειριστή καταδίκου ή διαχειριστή ανίκανου προσώπου. Επιπρόσθετα, απαιτείται
προσκόμιση άδειας από το αρμόδιο Όργανο ή Δικαστήριο που τους διόρισε, ότι τους επιτρέπει
να προβούν στη συγκεκριμένη πράξη, αν για την πράξη αυτή ο Νόμος ορίζει ότι απαιτείται
τέτοια άδεια.

Δεν χρειάζεται η προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων από τους γονείς ανήλικων. Αρκεί η δική
τους γραπτή δήλωση ότι δεν τους αφαιρέθηκε από το Δικαστήριο η διαχείριση της περιουσίας
των ανήλικων τέκνων τους. Χρειάζονται, όμως, και αυτοί άδεια του Δικαστηρίου για αρκετές
πράξεις που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας των ανήλικων τέκνων τους, π.χ. αποξένωση
(μεταβίβαση), υποθήκευση ακινήτου του ανήλικου τέκνου τους.
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3.2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμος Αρ. 9/65)

Μεταβίβαση ακινήτου σημαίνει τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας ενός ακινήτου από ένα
πρόσωπο σε άλλο, με εκούσια πράξη, τόσο αυτού που μεταβιβάζει (δικαιοπάροχου), όσο και
αυτού που δέχεται τη μεταβίβαση (δικαιοδόχου).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση
Συμπλήρωση του Εντύπου Μεταβίβασης (τύπος Ν.270). Σ΄ αυτό επισυνάπτεται και το
Πιστοποιητικό Εγγραφής (τίτλος) του ακινήτου που μεταβιβάζεται. Αν η μεταβίβαση γίνεται σε
Κτηματολογικό Γραφείο, άλλο από αυτό της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, τότε
συμπληρώνονται δύο έντυπα.

Συμπλήρωση του Εντύπου Ν.313
Προσκόμιση βεβαιώσεων πληρωμής όλων των δικαιωμάτων, τελών και φόρων που
βαρύνουν το ακίνητο που μεταβιβάζεται.Τέτοια δικαιώματα, τέλη και φόροι μπορεί να είναι
ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:
l Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας.
l Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών.

(Για τους πιο πάνω φόρους, η βεβαίωση εξασφαλίζεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων).
l Τέλος αποχέτευσης.

(Βεβαίωση από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων).
l Δημοτικό Τέλος.

(Βεβαίωση από τον Δήμο, στα όρια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο).
l Κοινοτικό Τέλος. 

(Βεβαίωση από την Κοινότητα, στα όρια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο).

Μεταβίβαση
Όλα τα πιο πάνω έγγραφα, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
κατατίθενται στον Κλάδο Αποδοχής σε οποιοδήποτε από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολο -
γικά Γραφεία ή τα παραρτήματά τους.

Ώρες λειτουργίας για το κοινό σε όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία είναι όλες οι
εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή) από τις 8:00π.μ. – 12:30μ.μ.

Αποδοχή
Η αποδοχή της μεταβίβασης γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Η ταυτόχρονη παρουσία των
μερών ενώπιον του αρμόδιου Κτηματολογικού Λειτουργού, ο οποίος αποδέχεται τη μεταβίβαση,
είναι απαραίτητη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ή με
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, έχοντας μαζί τους το Δελτίο Πολιτικής τους Ταυτότητας ή άλλα
έγγραφα που δεικνύουν την ταυτότητά τους.

Τα ανίκανα φυσικά πρόσωπα εκπροσωπούνται κατά τη μεταβίβαση από τους Νόμιμους,
Δικαστικούς ή άλλους αντιπροσώπους τους.

Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη 47



Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό, τον
Νόμο ή την Κανονιστική Πράξη που ρυθμίζει την ύπαρξή τους, αποτελούν τη Διοίκηση του
νομικού προσώπου.

Δικαιώματα
Η διαδικασία αποδοχής της μεταβίβασης συμπληρώνεται με τον υπολογισμό και την καταβολή
στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας των δικαιωμάτων εγγραφής από τον δικαιοδόχο.

Τα δικαιώματα είναι ανάλογα με το είδος της μεταβίβασης και υπολογίζονται είτε επί της εκτι μη -
μένης αξίας, είτε επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του
παρόντος εντύπου).

Εκτιμημένη αξία σημαίνει την αξία του ακινήτου, όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στα Μητρώα
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Χρόνος συμπλήρωσης
Μια μεταβίβαση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συμπληρώνεται περίπου σε μία ( 1 ) ώρα και η
εγγραφή των ακινήτων και η παράδοση των τίτλων στους δικαιούχους μπορεί να γίνει την ίδια
ημέρα, αν τα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιαστούν έγκαιρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο η έκδοση
των τίτλων να συμπληρωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες, και αυτό εξαρτάται από τον συσ σω -
ρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

Άλλες πληροφορίες
Για περίπλοκες υποθέσεις, το κοινό συμβουλεύεται να απευθύνεται στον αρμόδιο Λειτουργό
του Κλάδου Αποδοχής του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου που επισκέπτεται.

3.3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
(Νόμος 9/65)

Υποθήκη σημαίνει εκούσια επιβάρυνση ακινήτου για εξασφάλιση οριστικού, μέλλοντος ή υπό
αίρεση χρηματικού ποσού ή υποχρέωσης. Το πρόσωπο που υποθηκεύει το ακίνητό του
ονομάζεται ενυπόθηκος οφειλέτης και το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εγγράφεται η
υποθήκη, ενυπόθηκος δανειστής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις σύστασης υποθήκης
l Συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου (Ν.271). Το Έντυπο συμπληρώνεται σε τρία αντίγραφα,

ενώ αν η υποθήκη γίνει σε Κτηματολογικό Γραφείο άλλο από αυτό της Επαρχίας στην οποία
βρίσκεται το ακίνητο, συμπληρώνεται επιπλέον ένα αντίγραφο. Όλα τα αντίγραφα είναι
δακτυλο γρα φημένα. Αυτά υπογράφονται από τον οφειλέτη, τον δανειστή και τυχόν εγγυητές.
Με το ίδιο Έντυπο, μπορούν να υποθηκευτούν προς όφελος του ιδίου δανειστή περισσότερα
από ένα ακίνητα του οφειλέτη. Επίσης, ακίνητα πολλών οφειλετών μπορούν να περιληφθούν
στην ίδια υποθήκη και στο ίδιο Έντυπο.
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Στο Έντυπο Ν.271 επισυνάπτονται, στον ίδιο αριθμό, αντίγραφα τυχόν πρόσθετου εγγράφου
υποθήκης.

l Συμπλήρωση του Εντύπου Ν.312 σε ένα αντίγραφο.

Τόσο το Έντυπο Ν.271 όσο και τα πρόσθετα έγγραφα, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Το
ένα έγγραφο χαρτοσημαίνεται ως κύριο και τα άλλα ως αντίγραφα. 

l Επισυνάπτονται, επίσης, τα Πιστοποιητικά Εγγραφής (τίτλοι) των ακινήτων που υποθηκεύονται. 

Αποδοχή και εγγραφή της υποθήκης
Όλα τα έγγραφα κατατίθενται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο αποδοχής της υποθήκης.
Τόσο ο ενυπόθηκος οφειλέτης όσο και ο ενυπόθηκος δανειστής παρουσιάζονται είτε αυτοπρο -
σώπως , έχοντας μαζί τους το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητάς τους, είτε με αντιπρόσωπο ο οποίος
θα πρέπει να φέρει πληρεξούσιο έγγραφο.

Για να γίνει αποδεκτή η υποθήκη, πρέπει τα ακίνητα που υποθηκεύονται να είναι ελεύθερα από
Εμπράγματα Βάρη και ο ενυπόθηκος οφειλέτης να μην τελεί υπό απαγόρευση, όσον αφορά στην
υποθήκευση των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην υποθήκη, εκτός όπου το επιτρέπει ρητά
ο Νόμος (όπως η πρόνοια που αναφέρεται στην παράγραφο που ακολουθεί).

Είναι δυνατή η σύσταση απεριόριστου αριθμού μεταγενέστερων υποθηκών, με μόνη προ -
ϋπόθεση, ότι σε κάθε μεταγενέστερη υποθήκη θα περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα που
περι λαμβάνονται στην προηγούμενη και κανένα άλλο κτήμα.

Αν δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, αφού τα μέρη στην υποθήκη βεβαιώσουν τις υπογραφές τους
σε όλα τα έγγραφα και αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητας των προσώπων που
παρουσιάζονται, γίνεται ανάγνωση της δήλωσης από τον αρμόδιο Κτηματολογικό Λειτουργό,
καταβάλλονται από τον οφειλέτη τα σχετικά δικαιώματα και η διαδικασία συμπληρώνεται με
την υπογραφή και σφράγιση των εγγράφων από τον αρμόδιο Κτηματολογικό Λειτουργό και την
παράδοση των εγγράφων στους ενδιαφερόμενους. Το αρχικό, παραδίδεται στον ενυπόθηκο
δανειστή, ένα αντίγραφο στον ενυπόθηκο οφειλέτη και ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Τα δικαιώματα, τα οποία υπολογίζονται επί του ποσού του ενυπόθηκου δανείου, καταβάλλονται
στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, την ίδια μέρα, σε μετρητά, ή με πιστωτική κάρτα,
ή με τραπεζική επιταγή “good for payment”. 

3.4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΗ

Οποιοδήποτε μερίδιο, μικρότερο του μεριδίου του οφειλέτη σε ακίνητο που είναι υποθη κευ -
μένο, ή οποιοδήποτε ακίνητο σε υποθήκη στην οποία περιλαμβάνονται και άλλα ακίνητα του
ιδίου, ή και άλλων οφειλετών, μπορεί, έναντι μερικής πληρωμής του ενυπόθηκου χρέους ή για
άλλο λόγο, να απαλλαγεί από την υποθήκη.
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Για την απαλλαγή απαιτείται:
➤ ταυτόχρονη παρουσία ενυπόθηκου οφειλέτη και δανειστή σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά

Κτηματολογικά Γραφεία κατά τις εργάσιμες μέρες και μεταξύ των ωρών 8:00π.μ. – 12:30μ.μ.,
➤ συμπλήρωση και υπογραφή από τον ενυπόθηκο οφειλέτη και δανειστή, του σχετικού

Εντύπου Ν.273, και
➤ αν υπάρχουν εγγυητές, η συγκατάθεσή τους είναι απαραίτητη και μπορεί να εξασφαλιστεί ή

με την ταυτόχρονη παρουσία τους στο Κτηματολογικό Γραφείο και την υπογραφή του
Εντύπου Ν.273, ή με την προσκόμιση της συγκατάθεσης τους σε χωριστό έγγραφο. Στην
τελευταία περίπτωση, η υπογραφή των εγγυητών πρέπει να είναι πιστοποιημένη.

Αν το ακίνητο βαρύνεται με περισσότερες της μιας υποθήκες, απαιτείται ταυτόχρονη απαλλαγή
από όλες τις υποθήκες.

To ‘Εντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα, αν η απαλλαγή θα γίνει σε Κτηματολογικό Γραφείο
άλλο από αυτό της Επαρχίας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Όλη η διαδικασία στο Επαρχιακό
Κτηματολογικό Γραφείο δεν διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) λεπτά.

Στο Έντυπο Ν273 επισυνάπτονται:
l το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου, και
l οι αρχικές Συμβάσεις της υποθήκης, Ν.271.

Η αποδοχή γίνεται με επιβεβαίωση στο Έντυπο Ν.273 όλων των υπογραφών. Ακολουθεί η
ενημέρωση των Μητρώων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, της Σύμβασης της
Υποθήκης, Ν.271 και η επιστροφή των εγγράφων στους δικαιούχους και του Πιστοποιητικού
Εγγραφής στον οφειλέτη.

3.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
(Νόμος 9/65, ΄Αρθρο 32)

Προϋποθέσεις μεταβίβασης
Ο ενυπόθηκος δανειστής μπορεί να μεταβιβάσει την προς όφελος του υποθήκη σε άλλο πρό -
σωπο, αν στη Σύμβαση της υποθήκης δεν υπάρχει όρος που να απαγορεύει κάτι τέτοιο.

Αν η υποθήκη, της οποίας σκοπείται η μεταβίβαση, έγινε πριν την 1η.1.1967, ημερομηνία κατά
την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος με αρ. 9/65, η μεταβίβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση του ενυπόθηκου οφειλέτη και του καθενός εγγυητή του.

Έντυπα
Το Έντυπο μεταβίβασης είναι ο Τύπος Ν.272. Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα μέρη. Σ΄
αυτό επισυνάπτονται:
- το αρχικό Έντυπο της δήλωσης υποθήκης (Τύπος Ν.271) της οποίας σκοπείται η μεταβίβαση,

με όλα τα άλλα έγγραφα που την συνοδεύουν, και
- το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου που είναι υποθηκευμένο.
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Το Έντυπο Ν.272 συμπληρώνεται σε ένα μόνο αντίγραφο, εκτός αν η σκοπούμενη μεταβίβαση
θα γίνει σε Κτηματολογικό Γραφείο άλλο από αυτό της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το
ενυπόθηκο ακίνητο, οπότε συμπληρώνεται επιπλέον ένα αντίγραφο.

Διατυπώσεις - Αποδοχή
Ο ενυπόθηκος δανειστής, ο οποίος μεταβιβάζει την υποθήκη του και το πρόσωπο στο οποίο θα
μεταβιβαστεί, παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ή με τους νόμιμους ή πληρεξούσιους αντιπρο -
σώπους τους, σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, κατά τις εργάσιμες μέρες και
μεταξύ των ωρών 8:00π.μ.–12:30μ.μ. και καταθέτουν τα έγγραφα τους για τη σκοπούμενη
μεταβίβαση. Ακολουθεί έρευνα εμποδίων από αρμόδιο Κτηματολογικό Λειτουργό, έλεγχος των
εγγράφων, έλεγχος της ταυτότητας των προσώπων που παρευρίσκονται, ανάγνωση της Δήλωσης,
βεβαίωση όλων των στοιχείων της Δήλωσης από τα μέρη και αποδοχή της μεταβίβασης.

Η αποδοχή γίνεται με έγγραφη Δήλωση του αρμόδιου Κτηματολογικού Λειτουργού, στο ίδιο το
Έντυπο της μεταβίβασης.

Δικαιώματα
Τα δικαιώματα της εγγραφής της μεταβίβασης, που καταβάλλονται στο Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, υπολογίζονται από τον αρμόδιο Κτηματολογικό Λειτουργό και καταβάλλονται
την ίδια μέρα από τον δικαιοδόχο στη μεταβίβαση. Αν η καταβολή δεν γίνει την ίδια μέρα, η
μεταβίβαση θεωρείται άκυρη. Τα δικαιώματα υπολογίζονται επί του ποσού της υποθήκης, το
οποίο παραμένει ακόμη απλήρωτο κατά τη μέρα κατά την οποία διενεργείται η μεταβίβαση, ή
όταν η υποθήκη συστάθηκε προς εξασφάλιση μέλλουσας ή υπό αίρεση υποχρέωσης, περι -
λαμβανομένης και υποχρέωσης που αφορά κάποιο χρηματικό ποσό, που θα παρασχεθεί με
δόσεις μετά την ημερομηνία μεταβίβασης της υποθήκης, ή που αφορά υπόλοιπο τρέχοντα
λογαριασμού επί του ανωτάτου δυνατού ποσού τέτοιας υποθήκης που καθορίζεται στην
υποθήκη (εξαιρείται κάθε δεδουλευμένος ή μη δεδουλευμένος τόκος) (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο
τέλος του παρόντος εντύπου).

Εγγραφή
Η εγγραφή της μεταβίβασης της υποθήκης γίνεται με σημείωμα στο αρχικό Έντυπο της υπο θήκης
(Τύπος Ν.271) καθώς και στο αντίγραφο της υποθήκης που φυλάσσεται στο Κτηματολόγιο.
Ταυτόχρονα, ενημερώνονται τόσο ο ενυπόθηκος οφειλέτης, όσο και οι ενυπόθηκοι δανειστές
κάθε μεταγενέστερης υποθήκης και παραδίδεται στον δικαιοδόχο της μεταβίβασης το αρχικό
έγγραφο της υποθήκης και το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου.

Χρόνος συμπλήρωσης
Η αποδοχή και η εγγραφή μιας μεταβίβασης υποθήκης, η οποία δεν παρουσιάζει προβλήματα,
δεν ξεπερνά τα τριάντα (30) λεπτά.
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4. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

4.1. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

Με το γενικό όρο “επιβαρύνσεις” χαρακτηρίζονται όλα τα εμπόδια που καθιστούν αδύνατη τη
μεταβίβαση ή την υποθήκευση ακινήτων. Κάθε επιβάρυνση που συνιστά άμεση απαίτηση ή
υποχρέωση επί ακινήτου βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, καλείται Εμπράγματο
Βάρος ενώ κάθε επιβάρυνση η οποία στρέφεται κατά συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού
προσώπου και η οποία απαγορεύει σ΄ αυτό τη μεταβίβαση ή υποθήκευση ολόκληρης ή μέρους
της ακίνητης ιδιοκτησίας του, καλείται Απαγόρευση.

Τα Εμπράγματα Βάρη και οι Απαγορεύσεις αναφέρονται στο πρώτο Παράρτημα του περί
Μεταβι βάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου (Νόμος 9/65).

Τα πιο συνηθισμένα Εμπράγματα Βάρη είναι: 
l η υποθήκη,
l η εγγραφή δικαστικής απόφασης, γνωστή ως “Memorandum” ή Μέμο,
l το ένταλμα πώλησης ακινήτου, γνωστό ως “Ριτ” (writ),
l η κατάθεση Σύμβασης Πώλησης Ακινήτου (Πωλητηρίου Εγγράφου),
l η υπό όρους επιβάρυνση από τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών,
l Δικαστική απόφαση ή Διάταγμα για την τροποποίηση ή ακύρωση εγγραφής ακινήτου,
l η δημοσίευση κατανομής εξόδων για την κατασκευή οδού,
l η επιβάρυνση ακινήτου με οφειλόμενο υπόλοιπο Κτηματολογικών Τελών ή Δικαιωμάτων,

και 
l η Απόφαση ή Διάταγμα Δικαστηρίου για την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου.

Οι Απαγορεύσεις όπως αναφέρονται στον Νόμο είναι: 
l το προσωρινό Διάταγμα Δικαστηρίου που απαγορεύει στον εναγόμενο να αποξενώσει ή να

επιβαρύνει ακίνητό του,
l το Δικαστικό Διάταγμα για διορισμό κηδεμόνα ασώτου,
l το Διάταγμα Δικαστηρίου με το οποίο φυσικό πρόσωπο κηρύσσεται “ανίκανο πρόσωπο”,
l το προσωρινό Διάταγμα διορισμού Συνδίκου Πτώχευσης, και
l το Διάταγμα διορισμού Συνδίκου Πτώχευσης ή διάλυσης Εταιρείας.

Για να αρχίσει να ενεργεί ένα Εμπράγματο Βάρος ή μια Απαγόρευση πρέπει προηγουμένως:

➤ να δηλωθεί ή να εγγραφεί ή να προσαχθεί ή να κατατεθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό
Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκεται το ακίνητο,

➤ να τηρηθούν οι διατυπώσεις που απαιτούνται από οποιονδήποτε σχετικό Νόμο ή Κανονισμό,
και

➤ να πληρωθούν τα δικαιώματα που προβλέπονται για την αποδοχή και καταχώριση τους στο
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
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Στη συνέχεια, δίδονται περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τις διατυπώσεις που
πρέπει να γίνουν από τα πρόσωπα, προς όφελος των οποίων επενεργούν τα Εμπράγματα Βάρη
δηλαδή:
♦ την εγγραφή δικαστικής απόφασης (Mέμο),
♦ την κατάθεση αίτησης για εγγραφή ακινήτων στο όνομα οφειλέτη και
♦ την κατάθεση πωλητηρίου εγγράφου. 

Όσον αφορά στις Απαγορεύσεις δίδονται περισσότερες πληροφορίες για το προσωρινό Διάταγμα
Δικαστηρίου, που απαγορεύει στον εναγόμενο να μεταβιβάσει ή να επιβαρύνει ακίνητα του.

4.2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΜΕΜΟ)
(Άρθρα 53-62 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου)

Όταν δανειστής έχει προς όφελος του Απόφαση Δικαστηρίου, με την οποία διατάσσεται ο αντί -
δικός του να του καταβάλει χρηματικό ποσό, μπορεί να εγγράψει στο Κτηματολόγιο επιβά ρυνση
εναντίον ακινήτων που είναι εγγεγραμμένα (υπάρχουν τίτλοι) στο όνομα του οφειλέτη αντιδίκου
του, με σκοπό να καταστήσει τα ακίνητα αυτά εγγύηση για είσπραξη του εξ αποφάσεως χρέους.

Το Εμπράγματο Βάρος που δημιουργείται με την εγγραφή της δικαστικής Απόφασης είναι το
γνωστό σε όλους “MEMO” από τον λατινικό όρο “Memorandum”.

Για την εγγραφή του “ΜΕΜΟ” απαιτείται η κατάθεση στο Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας,
στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα του οφειλέτη, επικυρωμένου αντιγράφου της Απόφασης του
Δικαστηρίου.  Η κατάθεση του “ΜΕΜΟ” μπορεί να γίνει μεταξύ των ωρών 8:00π.μ. – 12:30μ.μ,
όλες τις εργάσιμες μέρες. Δεν γίνονται δεκτά “MEMO” που στέλνονται με το Ταχυδρομείο. Η
διαδικασία αποδοχής του “MEMO” δεν διαρκεί περισσότερο από 15-30 λεπτά. 

Την Απόφαση συνοδεύει και σχετικό σημείωμα (Έντυπο Ν.56) συμπληρωμένο και υπογε γραμ -
μένο από τον δανειστή, τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του ή τον δικηγόρο του, καθώς και
συμπληρωμένο Έντυπο Ν.57, το οποίο επιστρέφεται στον δανειστή υπογεγραμμένο από
αρμόδιο Κτηματολογικό Λειτουργό και το οποίο αποτελεί Πιστοποιητικό Εγγραφής του “ΜΕΜΟ”.

Την ίδια μέρα κατάθεσης ενός“MEMO” θα πρέπει να καταβληθούν και τα δικαιώματα εγγραφής
και έκδοσης του Πιστοποιητικού Εγγραφής του (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος
εντύπου).

Η διάρκεια ισχύος του MEMO είναι έξι (6) χρόνια από την εγγραφή του στο Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας. Μπορεί δε να παραταθεί με Απόφαση Δικαστηρίου για παραπέρα περίοδο, η
οποία να μην ξεπερνά τα δύο (2) χρόνια κάθε φορά.
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Η αίτηση στο Δικαστήριο για παράταση της ισχύος του MEMO, πρέπει να γίνει τουλάχιστον ένα
μήνα πριν τη λήξη του και το Διάταγμα παράτασης ή η ειδοποίηση ότι εκδόθηκε Διάταγμα
παράτασης, πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πριν τη λήξη του
MEMO, οπωσδήποτε, όμως, το Διάταγμα πρέπει να κατατεθεί εντός 14 ημερών από την
ημερομηνία που το MEMO κανονικά θα έληγε, αν δεν υπήρχε το Διάταγμα και να πληρωθούν τα
δικαιώματα εγγραφής της παράτασης. Το MEMO ακυρώνεται ολόκληρο ή μερικώς, με την
κατάθεση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ειδικού Εντύπου Ν.58 υπογεγραμ -
μένου από τον δανειστή, τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του ή τον δικηγόρο που το κατέθεσε.

Όλα τα MEMO καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται σε κάθε Επαρχιακό Κτηματολογικό
Γραφείο. Το βιβλίο αυτό μπορεί να το επιθεωρήσει οποιοσδήποτε στην παρουσία αρμόδιου
Κτηματολογικού Λειτουργού.

4.3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
(Άρθρα 63-71 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου)

Η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για εγγραφή ακινήτων ενός οφειλέτη στο όνομα του,
παρέχεται από τον Νόμο στον Πιστωτή, ο οποίος έχει προς όφελος του Απόφαση Δικαστηρίου,
ότι ο αντίδικος του οφείλει να του καταβάλει χρηματικό ποσό.

Η αίτηση γίνεται στο ειδικό Έντυπο (Ν.43), το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία
Πιστοποιητικά Κατοχής κ.λπ., που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού
Συμβουλίου ή τον Κοινοτάρχη της κοινότητας, στα όρια της οποίας βρίσκονται τα ακίνητα, όπως
και από επικυρωμένο αντίγραφο της Απόφασης του Δικαστηρίου. Με την κατάθεση της αίτησης
καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την
εξέτασή της.

Όλες οι αιτήσεις αυτού του είδους εξετάζονται επιτόπου με τη βοήθεια των αιτητών και των
Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων ή των Κοινοταρχών ή των αντιπροσώπων τους και είναι
ευθύνη των αιτητών/πιστωτών να προσκομίσουν όλες τις πληροφορίες και να προβούν σε όλες
τις ενέργειες που απαιτούνται για εγγραφή των ακινήτων στο όνομα του οφειλέτη τους.

Από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης, δημιουργείται Εμπράγματο Βάρος έναντι των
ακινήτων των οποίων ζητείται η εγγραφή. Το εμπόδιο αυτό λήγει έξι (6) μήνες από την ημέρα που
ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός πληροφόρησε τον αιτητή/πιστωτή ότι έγινε η
εγγραφή των ακινήτων ή ότι αυτός αρνείται να εγγράψει τα ακίνητα στο όνομα του οφειλέτη. Γι΄
αυτό, καλούνται οι αιτητές πιστωτές να ενεργούν, αμέσως, σε κάθε περίπτωση που τους αφορά.
Αμέσως, μετά την εγγραφή των ακινήτων πρέπει ο πιστωτής να εγγράψει MEMO στα ακίνητα και
στη συνέχεια να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης εντάλματος πώλησης των ακινήτων, για
είσπραξη του χρέους που επιδικάστηκε σ΄ αυτό με την Απόφαση του Δικαστηρίου.
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Χρόνος συμπλήρωσης
Η διαδικασία αποδοχής της αίτησης δεν διαρκεί περισσότερο από 15–30 λεπτά. Η εξέταση της
αίτησης και η εγγραφή των ακινήτων διαρκεί από 1-1½ χρόνο, και ποικίλλει ανάλογα με την
ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

4.4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ AΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ), 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος Αρ. 81(I)/2011)

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) ΝόμοςΑρ. 81(I) του 2011, τέθηκε σε ισχύ την 1η

Αυγούστου 2011, σε αντικατάσταση της προηγούμενης νομοθεσίας, που ρύθμιζε την ειδική
εκτέλεση των Συμβάσεων Αγοράς. 

Η νέα νομοθεσία εισάγει πρόνοιες για ενίσχυση και αναβάθμιση της προστασίας του
αγοραστή, νοουμένου ότι αυτός καταθέτει τη σύμβαση πώλησης στο Κτηματολόγιο για να
διασφαλίσει ότι το αντικείμενο της πώλησης θα εγγραφεί εντέλει στο όνομά του, είτε με
τη μεταβίβασή του από τον πωλητή, είτε με ειδική εκτέλεση. Με τον όρο «ειδική εκτέλεση»,
νοείται η εγγραφή του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή, κατόπιν έκδοσης σχετικού
Διατάγματος του Δικαστηρίου, όταν ο πωλητής αρνείται, αδυνατεί ή αμελεί να συμμορφωθεί με
τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλίσει ο αγοραστής τα ωφελήματα της νέας νομοθεσίας,
είναι η κατάθεση της Σύμβασης Πώλησης στο Κτηματολόγιο. 

Οι καινοτόμες προστατευτικές πρόνοιες της νέας νομοθεσίας είναι οι ακόλουθες: 

l Εγγραφή του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή, παρά την ύπαρξη προγενέστερης
υποθήκης

Στις πλείστες περιπτώσεις, το ακίνητο που πωλείται είναι υποθηκευμένο. Σύμφωνα με τον
προηγούμενο Νόμο, για να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου στον αγοραστή, ο
πωλητής θα έπρεπε απαραίτητα να εξοφλήσει το ενυπόθηκο χρέος προς τον δανειστή, ώστε να
ακυρωθεί η υποθήκη. Σε περίπτωση αδυναμίας του πωλητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του έναντι του δανειστή, ο αγοραστής δεν μπορούσε να ενεργοποιήσει το δικαίωμά του για
ειδική εκτέλεση, λόγω της υποθήκης, εκτός και αν εξοφλούσε το ενυπόθηκο χρέος ο ίδιος. 

Με τον νέο Νόμο, όταν το αντικείμενο της πώλησης είναι υποθηκευμένο, ο αγοραστής μπορεί
να καταβάλλει το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται κάθε φορά, με βάση τη Σύμβαση Πώλησης,
στον ενυπόθηκο δανειστή κατευθείαν, δηλαδή στο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και όχι στον
πωλητή. Όταν ο αγοραστής καταβάλει το μέρος εκείνο του ενυπόθηκου χρέους που
αναλογεί στην ιδιοκτησία που έχει αγοράσει, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει Διάταγμα
ειδικής εκτέλεσης, που να διατάσσει την εγγραφή του ακίνητου στο όνομα του αγοραστή,
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χωρίς το βάρος της υποθήκης. Το μέρος εκείνο του ενυπόθηκου χρέους, που αναλογεί στον
αγοραστή, καθορίζεται από το συντελεστή αξίας κάθε ιδιοκτησίας, σε σχέση με τη συνολική
αξία όλης της ενυπόθηκης ιδιοκτησίας. 

l Διασφάλιση του ποσού που κατέβαλε ο αγοραστής με βάση κατατεθειμένη Σύμβαση
Πώλησης

Με τον νέο Νόμο διασφαλίζεται το ποσό που κατέβαλε ο αγοραστής, στην περίπτωση που είναι
αδύνατη η υλοποίηση της Σύμβασης, είτε λόγω αδυναμίας του πωλητή να απαλλάξει το
αντικείμενο της πώλησης από Εμπράγματα Βάρη, είτε λόγω εκποίησης του ακινήτου για άλλους
λόγους. Ανάλογη διασφάλιση παρέχεταικαι στην περίπτωση που το Δικαστήριο, αντί Δια -
τάγματος ειδικής εκτέλεσης, εκδίδει Διάταγμα για αποζημιώσεις. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις,
το ποσό διασφαλίζεται με τη σειρά προτεραιότητας του Εμπράγματου Βάρους που δημιουρ -
γείται με την κατάθεση της Σύμβασης Πώλησης.

l Υιοθέτηση του θεσμού της εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορ -
ρέουν από υπάρχουσα Σύμβαση, και δυνατότητα κατάθεσης της Σύμβασης Εκχώρησης
στο Κτηματολόγιο

Με την εισαγωγή του θεσμού της εκχώρησης στον νέο Νόμο, γίνεται πλέον δυνατή η κατάθεση
Σύμβασης Εκχώρησης σύμφωνα με την οποία ο αγοραστής (εκχωρητής), ο οποίος έχει κατα -
τεθειμένη τη Σύμβαση Πώλησης του στο Κτηματολόγιο, προτού εγγραφεί ως εγγεγραμμένος
ιδιοκτήτης του ακινήτου, είναι δυνατόν να παραχωρήσει (εκχωρήσει) τα δικαιώματά του σε
τρίτο πρόσωπο (τον εκδοχέα), είτε χαριστικά είτε έναντι ανταλλάγματος.

l Εξασφάλιση της δανειοδότησης των αγοραστών από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με
την κατάθεση Σύμβασης Εκχώρησης Εξασφάλισης

Επειδή ο αγοραστής δεν έχει τίτλο ιδιοκτησίας, για να είναι δυνατή η υποθήκευση του ακινήτου,
αλλά έχει μόνο τη Σύμβαση Πώλησης, θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα δανειοδότησής του, με
εμπράγματη ασφάλεια τη Σύμβαση Πώλησης. Δηλαδή, με συμφωνία μεταξύ του αγοραστή
(εκχωρητής εξασφάλισης) σε κατατεθειμένη Σύμβαση Πώλησης και τρίτου προσώπου
(δανειστής/εκδοχέας εξασφάλισης), εκχωρούνται στον δανειστή τα δικαιώματα του αγοραστή,
για εξασφάλιση της χρηματικής υποχρέωσης του αγοραστή προς τον δανειστή. 

Με την πρόνοια αυτή, παρέχεται στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς εξασφάλιση αποπλη -
ρωμής του δανείου των αγοραστών, αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται η δανειοληπτική ικανότητα
των αγοραστών και ευκολύνεται η δανειοδότησή τους και κατ΄ επέκταση διευκολύνεται η
επένδυση σε ακίνητη ιδιοκτησία.

Ο αγοραστής ακίνητης ιδιοκτησίας, αφού καταθέσει τη Σύμβαση Πώλησης, μπορεί να προ χω -
ρήσει στη σύναψη συμφωνίας δανειοδότησης με Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, ο οποίος
διασφαλίζει την είσπραξη του δανείου με την κατάθεση της Σύμβασης Εκχώρησης Εξασφάλισης
στο Κτηματολόγιο.
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Με βάση τις διατάξεις του Νόμου, ο προτιθέμενος αγοραστής θα πρέπει να προχωρήσει
με πολλή προσοχή και προτιμότερο με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων, στις ακόλουθες,
κατά σειρά, ενέργειες: 

➤ Αφού επιλέξει το ακίνητο που τον ενδιαφέρει, είναι χρήσιμο να αποταθεί στο Κτηματολόγιο
για να διερευνήσει αν το ακίνητο βαρύνεται με οποιαδήποτε Εμπράγματα Βάρη (π.χ. υπο -
θήκη, δικαστικές Αποφάσεις κ.ά.) ή αν ο ιδιοκτήτης του επηρεάζεται από δικαστικές
Απαγορεύσεις (π.χ. πτώχευση, προσωρινό Διάταγμα). 

➤ Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι τμήμα οικοδομής ή υπό διαχωρισμό οικόπεδο, ο αγο -
ραστής προτρέπεται να ζητεί από τον πωλητή να του παρουσιάσει την πολεοδομική άδεια,
την άδεια οικοδομής ή την άδεια διαχωρισμού, ανάλογα με την περίπτωση.

➤ Στη συνέχεια, είναι σκόπιμο να αποταθεί στην Πολεοδομική Αρχή ή στην Οικοδομική Αρχή
για επιβεβαίωση των πιο πάνω σχετικών αδειών. 

➤ Αν αντικείμενο της πώλησης είναι άλλο είδος ακινήτου (π.χ. χωράφι), είναι σκόπιμο να ενη -
με ρωθεί από την Πολεοδομική Αρχή για τις προοπτικές και δυνατότητες για νόμιμη
αξιο ποίησή του (οικιστική, εμπορική ή άλλη).

➤ Σε περίπτωση που το ακίνητο βαρύνεται με υποθήκη, ο αγοραστής είναι σκόπιμο να ζητήσει
από τον πωλητή να τον πληροφορήσει για τον συντελεστή αξίας του υπό αγορά ακινήτου,
ώστε να γνωρίσει το μέρος του ενυπόθηκου χρέους που αναλογεί στο ακίνητο που θα
αγοράσει. Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό που αναλογεί στην
ιδιοκτησία αυτή, κατευθείαν στον ενυπόθηκο δανειστή και όχι στον πωλητή και ο ενυπόθηκος
δανειστής υπο χρεούται να το εισπράξει. Αν το καταβάλει, και ο πωλητής αρνείται ή αδυνατεί
να προχωρήσει σε μεταβίβαση, ο αγοραστής δικαιούται να αιτηθεί από το Δικαστήριο την
έκδοση Διατάγματος ειδικής εκτέλεσης και να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη της υποθήκης και απαλλαγμένη την ιδιοκτησία του από αυτή. 

➤ Στη Σύμβαση που θα υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους, είναι σκόπιμο να περιλαμ -
βάνονται, αν πρόκειται για τμήμα ακίνητης ιδιοκτησίας (δηλαδή υπό διαχωρισμό οικόπεδο
ή μονάδα σε οικοδομή), τα αρχιτεκτονικά σχέδια/κτηματικό σχέδιο, στα οποία να καθορίζεται
το τμήμα ακινήτου για το οποίο υπογράφεται η Σύμβαση. Όπου υπάρχει πολεοδομική άδεια,
είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας. 

➤ Ευθύς μόλις υπογραφεί η Συμφωνία Πώλησης και χαρτοσημανθεί στο Γραφείο του Εφόρου
Χαρτοσήμων, ο αγοραστής είναι σκόπιμο να την καταθέσει στο Επαρχιακό Κτηματολογικό
Γραφείο της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει εξάμηνη
προθεσμία για την κατάθεση της, οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να δημιουργήσει
προβλήματα στον αγοραστή, αν στο μεσοδιάστημα κατατεθούν άλλα Εμπράγματα Βάρη που
θα βαρύνουν το αντικείμενο της πώλησης. 
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➤ Η κατάθεση της Σύμβασης Πώλησης γίνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου
ΔΕ129, το οποίο διατίθεται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία ή μπορεί να εκτυπωθεί
από την ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

➤ Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να προηγηθεί η κατάθεση Σύμβασης,
προγενέστερης υποθήκης, ο αγοραστής, αφού ενημερώσει τον πωλητή, μπορεί να αποταθεί
στον ενυπόθηκο δανειστή για τη διευθέτηση της πληρωμής του μέρους του ενυπόθηκου
χρέους που αναλογεί σε αυτόν. 

➤ Αν κάποιος αγοράσει ιδιοκτησία από πρόσωπο που δεν είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης
της, αλλά είναι αγοραστής με βάση κατατεθειμένη Σύμβαση Πώλησης, αν δηλαδή προχω -
ρήσει σε Σύμβαση Εκχώρησης, τότε, επιπρόσθετα με τις πιο πάνω ενέργειες, πρέπει: 
- να βεβαιωθεί ότι η Σύμβαση Πώλησης είναι κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο, 
- να ενημερωθεί από τον πωλητή στη Σύμβαση Πώλησης για την ύπαρξη οποιουδήποτε

οφειλόμενου υπολοίπου από τον εκχωρητή ή και άλλων υποχρεώσεων του προς τον
πωλητή,

- να διευθετήσει για τον τρόπο εξόφλησης από τον εκχωρητή, του καταβλητέου Φόρου
Κεφαλαιουχικών Κερδών.

➤ Η κατάθεση της Σύμβασης Εκχώρησης γίνεται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της
Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, με τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου
ΔΕ130 (αντίτυπο του Εντύπου μπορεί να προμηθευτεί το κοινό από τα κατά τόπους
Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία ή να το εκτυπώσει από την ιστοσελίδα του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας). Οι υπογραφές των συμβαλλομένων μερών στο Έντυπο
κατάθεσης της Σύμβασης Εκχώρησης πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένες, εκτός και αν
είναι δεόντως πιστοποιημένες στη Σύμβαση Εκχώρησης. Η αίτηση για κατάθεση πρέπει να
συνοδεύεται από τη Σύμβαση Εκχώρησης δεόντως χαρτοσημασμένη και από το Πιστο -
ποιητικό Διευθέτησης του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον σχετικό Νόμο όπως και όλα τα έντυπα των αιτήσεων, δια -
τίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, www.moi.gov.cy/dls.

4.5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ)

Προσωρινό Διάταγμα Δικαστηρίου, γνωστό με τον αγγλικό όρο “Interim Order”

Το Διάταγμα αυτό εκδίδεται από το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί εκδίκαση αγωγής
για χρέος ή αποζημίωση και απαγορεύει στον εναγόμενο διάδικο την αποξένωση ή επιβάρυνση
μέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας του, όση, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, χρειάζεται για να
εξασφαλιστεί η απαίτηση του αιτητή/ενάγοντα, σε περίπτωση που αυτός θα κερδίσει τη δίκη.
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Από τη φύση του το Διάταγμα αυτό είναι ασφαλιστικό/συντηρητικό μέτρο και η ισχύς του διαρκεί
για όσο χρόνο αναφέρεται στο ίδιο το Διάταγμα, ή σε κάθε άλλη περίπτωση, μέχρι την έκδοση
της Απόφασης του Δικαστηρίου στην αγωγή. 

Το Διάταγμα πρέπει να κατατεθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκεται το
ακίνητο, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, που τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία δέχονται
το κοινό (καθημερινά από τις 8:00π.μ. - 12:30μ.μ.). Κατατίθεται πιστό αντίγραφο του Διατάγματος
μαζί με συνοδευτικό σημείωμα (Τύπος Ν.54) υπογεγραμμένο από τον ενάγοντα ή τον πλη -
ρεξούσιο αντιπρόσωπό του ή τον δικηγόρο του, και την ίδια μέρα καταβάλλονται και τα σχετικά
δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του
παρόντος εντύπου). 

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής (Ν.55) εκδίδεται αμέσως μετά την κατάθεση του Διατάγματος.

Το Διάταγμα μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, μόνο από το Δικαστήριο. Μπορεί, όμως,
να αποσυρθεί από το Κτηματολόγιο με γραπτή δήλωση του αιτητή, του αντιπροσώπου του ή του
δικηγόρου του.
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5. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

5.1.  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι η αρμόδια Υπηρεσία του Κράτους που είναι
εντεταλμένη να ενεργεί αναγκαστικές πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας. Με τον όρο «αναγκα -
στικές πωλήσεις» εννοούμε κάθε πώληση ακινήτου, με δημόσιο πλειστηριασμό που γίνεται ως
αποτέλεσμα εφαρμογής των προνοιών κάποιας σχετικής νομοθετικής διάταξης ή για την
εκτέλεση σχετικού Διατάγματος, Απόφασης ή Εντάλματος αρμόδιου Δικαστηρίου. Τις αναγκα -
στικές πωλήσεις μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο κύριες κατηγορίες:

l αυτές που αφορούν ικανοποίηση χρέους, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:   
- πωλήσεις ενυπόθηκων ακινήτων μετά από αίτηση ενυπόθηκου δανειστή,
- πωλήσεις ενυπόθηκων ακινήτων δυνάμει Απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου, 
- πωλήσεις ακινήτων για εκτέλεση Εντάλματος Δικαστηρίου (Writ) 
- πωλήσεις ακινήτων μετά από αίτηση του εξ΄ αποφάσεως πιστωτή, και

l όλες τις άλλες αναγκαστικές πωλήσεις, με πιο συνηθισμένη την πώληση συνιδιόκτητων
αδιανέμητων ακινήτων, που γίνονται με σκοπό την κατάργηση της συγκυριότητας.

Οι πωλήσεις διεξάγονται με δημόσιο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Πωλήσεων,
από Δημοπράτες, οι οποίοι διορίζονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας. Για να διοριστεί ένας Δημοπράτης, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που αναφέ -
ρονται στους Κανονισμούς πρέπει απαραίτητα:
➤ να ικανοποιήσει τον Διευθυντή σε ειδική γραπτή ή προφορική εξέταση στην οποία υποβάλ -

λεται, ότι έχει επαρκή γνώση των Κανονισμών πώλησης και άλλης νομοθεσίας σχετικής με τις
πωλήσεις σε δημόσιο πλειστηριασμό, και 

➤ να δώσει ασφάλεια για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων του με τραπεζική εγγύηση ή
υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας.

Συνήθως σ΄αυτές τις περιπτώσεις, οι οφειλέτες εξαντλούν όλα τα μέσα που διαθέτουν (ενστάσεις,
προσφυγές στο Δικαστήριο κ.λπ.) για να καθυστερήσουν την πώληση.

Χρόνος συμπλήρωσης
Ο χρόνος συμπλήρωσης αυτού του είδους των υποθέσεων, που αφορούν πωλήσεις ακινήτων για
ικανοποίηση χρέους, δεν μπορεί να εκτιμηθεί διότι εξαρτάται και από άλλους παράγοντες (όπως
π.χ. ανοικτή διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου) και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της
κάθε υπόθεσης και τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας.
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5.2. ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Προϋποθέσεις - Διαδικασία
Όταν ο ενυπόθηκος οφειλέτης καταστεί υπερήμερος, όταν δηλαδή περάσει ένας μήνας από
την ημέρα που συμφωνήθηκε να πληρωθεί το ενυπόθηκο χρέος σύμφωνα με την υποθήκη και
ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν συμμορφώθηκε με τους όρους της Σύμβασης Υποθήκης, ο
ενυπόθηκος δανειστής μπορεί να αρχίσει τη διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου για
είσπραξη του ενυπόθηκου χρέους. Η διαδικασία αρχίζει με την επίδοση γραπτής ειδοποίησης
του ενυπόθηκου δανειστή προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη, με την οποία τον καλεί να πληρώσει
το χρέος σ΄ ένα μήνα και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ζητήσει από τον Διευθυντή την πώληση
του ενυπόθηκου ακινήτου. Οι ενυπόθηκοι δανειστές μπορούν να προμηθευτούν τέτοιες
ειδοποιήσεις από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία (Τύπος Ν.275). Η ειδοποίηση αυτή
συνοδεύεται πάντοτε και με κατάσταση λογαριασμού για το ενυπόθηκο χρέος. Ένα μήνα μετά
την επίδοση της ειδοποίησης Ν.275, και νοουμένου ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν έχει
πληρώσει το χρέος του, ο ενυπόθηκος δανειστής καταθέτει στο Κτηματολογικό Γραφείο της
Επαρχίας όπου βρίσκεται το ακίνητο, αίτηση για πώλησή του.

Απαιτούμενα έγγραφα για την Κατάθεση Αίτησης Πώλησης
l Αίτηση στον Τύπο Ν.276. Το περιεχόμενο της αίτησης βεβαιώνεται με ένορκη δήλωση.

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε επτά (7) μέρες από την ένορκη δήλωση.
l Αντίγραφο της ειδοποίησης Ν.275.
l Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού.
l Απόδειξη του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αν η επίδοση έγινε με διπλοσυστημένη

επιστολή.
l Το Πιστοποιητικό Υποθήκης (Ν.271), μαζί με τα άλλα πρόσθετα έγγραφα.
l Το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου.

Ταυτόχρονα καταβάλλονται και τα δικαιώματα αποδοχής της αίτησης (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο
τέλος του παρόντος εντύπου).

Από τη στιγμή της αποδοχής της αίτησης, μέχρι την πώληση των ενυπόθηκων ακινήτων, ο
Διευθυντής καλείται να προβεί σε μια σειρά από ενέργειες και να αποφασίσει για αρκετά
ζητήματα, όπως:
➤ έλεγχο όλων των στοιχείων της αίτησης Ν.276, της ειδοποίησης Ν.275, της κατάστασης

λογαριασμού, της επίδοσης προς τον οφειλέτη και της υπερημερίας αυτού,
➤ ενημέρωση όλων των άλλων ενυπόθηκων δανειστών (προγενέστερων ή μεταγενέστερων

υποθηκών), για το γεγονός της αποδοχής της αίτησης για πώληση,
➤ πρόσκληση όλων των δανειστών μεταγενεστέρων υποθηκών να του παραδώσουν, ενόρκως,

κατάσταση λογαριασμού για το ποσό του προς όφελος του ενυπόθηκου χρέους το οποίο
παραμένει απλήρωτο,

➤ εξακρίβωση όλων των τελών, φόρων και δικαιωμάτων που βαρύνουν, κατά πρώτο λόγο, τα
ακίνητα που θα πωληθούν,
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➤ καθορισμός επιφυλαχθείσας τιμής πώλησης των επηρεαζόμενων ακινήτων και γνωστο -
ποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη,

➤ εξέταση ενστάσεων και καθορισμός νέας επιφυλαχθείσας τιμής πώλησης,
➤ καθορισμός του ποσού που οφείλεται στον ενυπόθηκο δανειστή που ζήτησε την πώληση,
➤ καθορισμός των δικαιωμάτων και εξόδων της πώλησης και πρόσκληση για καταβολή τους

από τον αιτητή/δανειστή,
➤ κοινοποίηση σε όλους τους ενδιαφερομένους της απόφασης του Διευθυντή για πώληση (η

πώληση πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την
ειδοποίηση της απόφασης αυτής), και

➤ ανάρτηση αγγελιών και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για την ακριβή ημέρα, ώρα
και τόπο της πώλησης, το όνομα του Δημοπράτη και ο,τιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο.

Επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης 
Σ΄ όλες τις αναγκαστικές πωλήσεις που αφορούν στην εξασφάλιση χρέους, καθορίζεται επιφυ -
λαχθείσα τιμή πώλησης. Είναι το ελάχιστο ποσό, το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό ως πρώτη
προσφορά για κάθε ακίνητο. Αν δεν υπάρχει προσφορά ίση ή μεγαλύτερη του ποσού αυτού, η
πώληση ματαιώνεται. Η επιφυλαχθείσα τιμή καθορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό
Λειτουργό και αρχικά δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκτιμημένη αξία του ακινήτου. Κοινοποιείται
στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι μπορούν σε τρεις εβδομάδες από την ημέρα της κοινο -
ποίησης, να ζητήσουν την αναθεώρηση της, αφού πληρώσουν τα σχετικά δικαιώματα για
επιτόπια έρευνα. Ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός καθορίζει τότε ως επιφυλαχθείσα
τιμή, την αγοραία αξία του ακινήτου, μειωμένη περίπου κατά 10%, και κοινοποιεί την απόφασή
του στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Καθορισμός ημερομηνίας πώλησης
Αφού αποσταλούν όλες οι γνωστοποιήσεις και τηρηθούν όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται
στον Νόμο και τους Κανονισμούς Πωλήσεων, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας καθορίζει την ημερομηνία πώλησης, την οποία κοινοποιεί σ΄ όλους τους ενδια -
φερομένους, ετοιμάζει τις αγγελίες πώλησης (Έντυπο Ν.70) αποστέλλοντας τη μία στον
Δημοπράτη και τοιχοκολλώντας την άλλη στην Κοινότητα ή Ενορία όπου βρίσκεται το ακίνητο.
Γίνεται, επίσης, γνωστοποίηση στον εγχώριο Τύπο.

Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, μπορεί να αποταθεί στο Δικαστήριο και να εξασφαλίσει
Διάταγμα, για ακύρωση ή τροποποίηση οποιασδήποτε απόφασης του Διευθυντή του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η πώληση διεξάγεται στην καθορισμένη ημέρα και ώρα από τον Δημοπράτη. Ο Δημοπράτης
δεν προχωρεί στην πώληση:
♦ αν, προτού αρχίσει η πώληση, ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε άλλος, για λογαριασμό του

οφειλέτη καταβάλει σ’ αυτόν τέτοιο ποσό, το οποίο να καλύπτει το χρέος και όλα τα έξοδα της
πώλησης και
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♦ αν κατά τη διάρκεια της πώλησης, ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε άλλος, για λογαριασμό του
οφειλέτη καταβάλει σ΄ αυτόν, τέτοιο ποσό, το οποίο μαζί με το ποσό που έχει εισπραχθεί
μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα καλύψει το χρέος και όλα τα έξοδα της πώλησης.

Διάθεση του ποσού του πλειστηριασμού
Το ποσό που θα προέλθει από την πώληση ακινήτων, διατίθεται με την εξής προτεραιότητα:
l για τέλη, δικαιώματα και έξοδα της πώλησης,
l για την πληρωμή κάθε τέλους, φόρου ή δικαιώματος, το οποίο βαρύνει κατά πρώτο λόγο το

ακίνητο,
l για εξόφληση ποσού προγενέστερης υποθήκης,
l για εξόφληση του ποσού, το οποίο εξασφαλίζεται με την υποθήκη προς όφελος του ενυ-

πό θηκου δανειστή που ζήτησε την πώληση,
l για εξόφληση κάθε ποσού μεταγενέστερων υποθηκών, ανάλογα με την τάξη προτε ραιό-

τητας τους,
l για εξόφληση άλλων απαιτήσεων, MΕΜΟ κ.λπ., ανάλογα με την τάξη προτεραιότητας τους

και
l για την καταβολή οποιουδήποτε υπολοίπου στον οφειλέτη.

5.3. ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ενυπόθηκος δανειστής, αντί να προβεί σε επίδοση ειδοποίησης, με κατάσταση λογαριασμού
στον ενυπόθηκο οφειλέτη και ακολούθως να καταθέσει αίτηση πώλησης, μπορεί να αποταθεί
στο Δικαστήριο και να εξασφαλίσει Διάταγμα πώλησης των ενυπόθηκων ακινήτων.

Απαιτούμενα έγγραφα για την πώληση
l Αίτηση για την πώληση των ακινήτων (δεν υπάρχει ειδικό Έντυπο), στην οποία να γίνεται

αναφορά στα διάφορα επισυναπτόμενα έγγραφα, όπως και στα ποσά που έχουν καταβληθεί
από την ημέρα της απόφασης του Δικαστηρίου, μέχρι την ημερομηνία της αίτησης,

l πιστοποιημένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, και
l το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου και το Πιστοποιητικό της Υποθήκης (Ν.271).

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, με τη διαφορά ότι το ποσό
που δικαιούται ο δανειστής, δεν το καθορίζει ο Διευθυντής αλλά έχει καθοριστεί από το Δικαστήριο.

5.4. ΕΝΤΑΛΜΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (WRIT)

Είναι το Διάταγμα του Δικαστηρίου, το οποίο εξουσιοδοτεί τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου
να πωλήσει ακίνητη ιδιοκτησία, εγγεγραμμένη στο όνομα του εξ αποφάσεως οφειλέτη, για
ικανοποίηση του εξ αποφάσεως χρέους και των εξόδων της εκτέλεσης.
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Το Ένταλμα πώλησης αποτελεί από μόνο του επαρκή εξουσιοδότηση για τον Επαρχιακό
Κτηματολογικό Λειτουργό, να πωλήσει τόσο μέρος από την εγγεγραμμένη ακίνητη ιδιοκτησία
του οφειλέτη, όση είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του εξ αποφάσεως χρέους και των εξόδων
της εκτέλεσης. Το Ένταλμα επιδίδεται από επιδότη στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό
της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα και ο εξ αποφάσεως δανειστής, ή ο δικηγόρος
του, καλούνται μόνον να καταβάλουν τα δικαιώματα για αποδοχή των εγγράφων που εξου σιο-
δοτούν την πώληση (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Αν στο Ένταλμα πώλησης δεν καθορίζεται επιφυλαχθείσα τιμή, ακολουθείται η διαδικασία
καθορισμού της, όπως την προσδιορίσαμε στην πώληση ενυπόθηκου ακινήτου και αφού
εισπραχθούν τα έξοδα της πώλησης, προχωρεί η διαδικασία ετοιμασίας και ανάρτησης αγγελιών
πώλησης, οι ειδοποιήσεις στους ενδιαφερομένους και ο δημόσιος πλειστηριασμός.

Μετά την πώληση και τη διανομή του προϊόντος της πώλησης, ετοιμάζεται ο τελικός λογα ρια -
σμός, ο οποίος μαζί με το΄Ενταλμα αποστέλλεται στον Πρωτοκολλητή του αρμόδιου Δικαστηρίου.

5.5. ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΗ 
(Νόμος Κεφ. 6, Άρθρο 98 – 99)

Ο εξ αποφάσεως πιστωτής, αντί να ζητήσει Ένταλμα πώλησης από το Δικαστήριο, μπορεί να
αποταθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και να ζητήσει την πώληση του ακινήτου για
εξασφάλιση του εξ αποφάσεως χρέους. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί ένα χρόνο μετά την
εγγραφή της δικαστικής απόφασης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (μετά την
εγγραφή του “ΜΕΜΟ”).

Απαιτούμενα έγγραφα για την αίτηση
l Πιστοποιημένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης,
l Πιστοποιητικό Εγγραφής του MEMO,
l Πιστοποιητικό Έρευνας για το κτήμα και την καταχωρημένη αξία του,
l αντίγραφο της επίδοσης προς τον εκ δικαστικής απόφασης οφειλέτη. Προβλέπεται ειδικός

Τύπος στους Κανονισμούς του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου,
l ένορκη δήλωση. Προβλέπεται ειδικός Τύπος στους Κανονισμούς του περί Πολιτικής Δικο -

νομίας Νόμου, και
l αίτηση για πώληση.

Όταν ο εκ δικαστικής απόφασης οφειλέτης αμφισβητήσει το ποσό του οφειλόμενου χρέους, η
διαφορά επιλύεται στο Δικαστήριο. Η διαδικασία για την πώληση και διάθεση του ποσού του
πλειστηριασμού, είναι η ίδια όπως και στην πώληση ενυπόθηκου ακινήτου.
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5.6. ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για κατάθεση της αίτησης αυτής, από οποιονδήποτε συγκύριο,
αποτελεί η εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Αδιανέμητου (Πιστοποιητικού από τον Διευθυντή
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ότι συγκεκριμένο ακίνητο δεν μπορεί να
διανεμηθεί ή διαχωριστεί μεταξύ των συγκυρίων, χωρίς να παραβιάζονται οι πρόνοιες του
Νόμου για τις ελάχιστες εκτάσεις διαχωρισμού ακινήτων).

Η αίτηση για εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Αδιανέμητου, κατατίθεται σε οποιοδήποτε από
τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα από την Επαρχία όπου βρίσκεται το ακίνητο
(δεν προβλέπεται ειδικό Έντυπο) και πρέπει να συνοδεύεται από:
l το Πιστοποιητικό Εγγραφής,
l Πιστοποιητικό ‘Ερευνας στο οποίο να αναφέρονται όλοι οι συνιδιοκτήτες, και
l Πιστοποιητικό, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου ή τον Κοινο -

τάρχη στο οποίο να αναφέρονται:
- τα ονόματα και διευθύνσεις των εγγεγραμμένων συνιδιοκτητών, ή των κληρονόμων τους, αν

οποιοσδήποτε των συνιδιοκτητών δεν βρίσκεται στη ζωή, 
- ότι το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όπως περιγράφεται στον τίτλο,
- ότι το ακίνητο κατέχεται αδιανέμητο από όλους τους συνιδιοκτήτες, και
- κατά πόσον το ακίνητο αρδεύεται ή μπορεί να αρδευτεί από συνεχή ή εποχιακή πηγή νερού.

Αν δεν υπάρχει Εγγραφή (τίτλος) για το ακίνητο, διεξάγεται επιτόπια εξέταση πριν την έκδοση
Πιστοποιητικού Αδιανέμητου.

Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματο -
λογίου Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου). 

Επίδοση Πιστοποιητικού Αδιανέμητου
Όταν ο συνιδιοκτήτης εφοδιαστεί με το Πιστοποιητικό Αδιανέμητου, προβαίνει σε επίδοση
αντίγραφου του, μαζί με ειδοποίηση, στους άλλους συνιδιοκτήτες του, οι οποίοι βρίσκονται στην
Κύπρο και τους καλεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, να καταλήξουν σε συμφωνία
ώστε το ακίνητο να περιέλθει σ΄ ένα πρόσωπο, διαφορετικά θα αποταθεί στον Διευθυντή του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για την πώλησή του σε δημοπρασία. Η επίδοση
γίνεται είτε με διπλοσυστημένη επιστολή, είτε όπως γίνεται η επίδοση Κλητηρίου Εντάλματος
(μέσω επιδότη), είτε προσωπικά στην παρουσία μάρτυρα.

Έγγραφα τα οποία χρειάζεται να προσκομιστούν για την αίτηση πώλησης
Ο αιτητής ή ο δικηγόρος του μπορούν, μετά την προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την
ημέρα της επίδοσης της ειδοποίησης και του Πιστοποιητικού Αδιανέμητου, να αποταθούν στο
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για την πώληση αφού προσκομίσουν:
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➤ συνήθη αίτηση που να ζητούν την πώληση,
➤ αντίγραφο Πιστοποιητικού Αδιανέμητου,
➤ αντίγραφο της ειδοποίησης στους συνιδιοκτήτες,
➤ ένορκη ομολογία, από τον αιτητή, σχετικά με την επίδοση,
➤ τα ταχυδρομικά δελτία, αν η επίδοση έγινε με διπλοσυστημένη επιστολή, αν κάποιος

συνιδιοκτήτης απουσιάζει στο εξωτερικό, πιστοποιητικό που να πιστοποιεί το γεγονός αυτό,
και

➤ το Πιστοποιητικό Εγγραφής (τίτλος) του ακινήτου. 

Ταυτόχρονα, καταβάλλονται τόσο τα δικαιώματα αποδοχής της αίτησης, όσο και τα έξοδα της
πώλησης, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του
παρόντος εντύπου).

Ο Διευθυντής ασκώντας τη διακριτική του εξουσία, προχωρεί στην πώληση του ακινήτου
σύμφωνα με τους Κανονισμούς πωλήσεων και διανέμει στους συνιδιοκτήτες το προϊόν της
πώλησης, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της πώλησης τα οποία κατανέμονται σε όλους τους
συνιδιοκτήτες κατ΄ αναλογία του μεριδίου τους. Ο Διευθυντής, κατά την άσκηση της διακριτικής
του εξουσίας, λαμβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν ή αφορούν στο ακίνητο. Η
άσκηση της εξουσίας αυτής του δίδει το δικαίωμα μερικές φορές να αρνηθεί την πώληση.

Χρόνος συμπλήρωσης
Ο χρόνος συμπλήρωσης της πώλησης, συνήθως, δεν διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο και
ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας
και το διαθέσιμο προσωπικό.
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6. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρα 65Α- 65ΙΕ)

6.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Σύμβαση μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που υπερβαίνει τα 15 χρόνια, μπορεί να
εγγραφεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Με την εγγραφή της δημιουργείται προς
όφελος του μισθωτή, Εμπράγματο Δικαίωμα το οποίο είναι μεταβιβάσιμο, υποθηκεύσιμο,
τυγχάνει κληρονομικής διαδοχής και μπορεί να εκποιηθεί αναγκαστικά σε δημόσιο πλειστηριασμό.

Για όσο χρόνο διαρκεί το Εμπράγματο Δικαίωμα του μισθωτή, η εξουσία κατοχής και κάρπωσης
του ακινήτου ανήκει σ΄ αυτόν, ο δε εκμισθωτής έχει μόνο την υψηλή κυριότητα του ακινήτου. Η
απόλυτη κυριότητα επανέρχεται στον εκμισθωτή μετά τη λήξη ή την ακύρωση της μίσθωσης. Τα
δύο δικαιώματα που συνυπάρχουν στο ίδιο ακίνητο, είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο.
Αλληλοεπηρεάζονται μόνο στον βαθμό που αναφέρεται στη Σύμβαση.

Για να μπορεί να εγγραφεί μια Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω
όροι και προϋποθέσεις:
l η χρονική περίοδος που απομένει μέχρι τη λήξη της, λαμβανομένων υπόψη και τυχόν σαφώς

αναφερομένων περιόδων παράτασης ή ανανέωσης να μην είναι λιγότερη από 15 χρόνια.
(Αυτής της προϋπόθεσης εξαιρούνται κάποια κρατικά και τουρκοκυπριακά ακίνητα),

l η Σύμβαση μίσθωσης να είναι έγκυρη Σύμβαση, σύμφωνα με τον περί Συμβάσεων Νόμο,
l να υπάρχει ρητή πρόνοια στη Σύμβαση, ότι επιτρέπεται η εγγραφή της,
l το ακίνητο που εκμισθώνεται να είναι εγγεγραμμένο (να υπάρχει τίτλος) στο όνομα του

εκμισθωτή. (Αυτής της προϋπόθεσης εξαιρούνται τα κρατικά και κάποια τουρκοκυπριακά
ακίνητα),

l αν το ακίνητο που εκμισθώνεται ανήκει σε μερίδια, σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πρέπει
να εκμισθώνονται όλα τα μερίδια,

l στη Σύμβαση να προβλέπεται ορισμένη ημερομηνία έναρξης και λήξη της μίσθωσης,
l το ακίνητο που εκμισθώνεται να είναι ελεύθερο από Εμπράγματα Βάρη και ο κύριος του να

μην τελεί υπό απαγόρευση. Αν το ακίνητο βαρύνεται με Εμπράγματο Βάρος, χρειάζεται η
συγκατάθεση του προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί τούτο και σε περίπτωση
υποθήκης και κάθε εγγυητή,

l αν η εκμίσθωση αφορά μέρος ακινήτου και η συμφωνία θα έχει ως συνέπεια τον τεμαχισμό
του ακινήτου, πρέπει ο τεμαχισμός να μην αντιβαίνει τις πρόνοιες του Νόμου, και

l να καταβληθούν τα δικαιώματα εγγραφής και έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγραφής (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).
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Η αίτηση για εγγραφή της μίσθωσης στο Έντυπο Ν.304, κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματο λο -
γικό Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκονται τα ακίνητα που εκμισθώνονται και συνοδεύεται από:
➤ χαρτοσημασμένο αντίγραφο της Σύμβασης, 
➤ το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου,
➤ επίσημο αντίγραφο κτηματικού σχεδίου, στο οποίο να φαίνεται το μέρος του ακινήτου που

εκμισθώνεται, και
➤ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε ζητηθεί από τον Διευθυντή π.χ. άδεια διαίρεσης γης, κ.λπ.

Η εγγραφή γίνεται με την καταχώριση της μίσθωσης στο Μητρώο Μισθώσεων και την έκδοση
του σχετικού Πιστοποιητικού Εγγραφής της μίσθωσης.

Ο χρόνος συμπλήρωσης της εγγραφής της μίσθωσης εκτιμάται σε 3-4 μήνες και ποικίλλει ανά -
λογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο
προσωπικό.

6.2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Το Εμπράγματο Δικαίωμα που αποκτάται με την εγγραφή της μίσθωσης στο Τμήμα Κτηματο -
λογίου και Χωρομετρίας μπορεί να μεταβιβαστεί ή να υπομισθωθεί για περίοδο που υπερβαίνει
τα δεκαπέντε (15) χρόνια, νοουμένου ότι δεν υπάρχει στη Σύμβαση της μίσθωσης απαγο -
ρευτικός όρος, ή αν υπάρχει τέτοιος όρος, αφού εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του εκμισθωτή ή
Διάταγμα Δικαστηρίου.

Τόσο η μεταβίβαση, όσο και η υπομίσθωση εγγράφονται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρο -
μετρίας και εκδίδονται τα σχετικά Πιστοποιητικά Εγγραφής, αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις
που θέτει ο Νόμος και οι οποίες είναι οι ίδιες που αναφέρονται και για την εγγραφή της αρχικής
Σύμβασης.

Δικαιώματα
Τα δικαιώματα που καταβάλλονται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την εγγραφή
υπομίσθωσης, είναι τα ίδια με αυτά της εγγραφής της μίσθωσης. Για τα δικαιώματα σε
περίπτωση μεταβίβασης Εμπράγματου Δικαιώματος, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του
παρόντος εντύπου.

Ο χρόνος συμπλήρωσης είναι ο ίδιος όπως και στην εγγραφή της μίσθωσης.
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6.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποιητική Σύμβαση της αρχικής Σύμβασης μίσθωσης ή υπομίσθωσης, η
οποία έχει εγγραφεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, πρέπει να κατατίθεται στο
Τμήμα, για ενημέρωση και ανάλογη τροποποίηση στις εγγραφές των μισθώσεων. Δεν επιτρέ -
πεται τροποποίηση βασικών όρων της μίσθωσης ή υπομίσθωσης, όπως η περίοδος μίσθωσης,
το μίσθιο (το ακίνητο που εκμισθώνεται) και το μίσθωμα.

6.4. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Με τη λήξη της μίσθωσης ή υπομίσθωσης, ανάλογα με την περίπτωση, όλες οι εγγραφές που
έγιναν στο Κτηματολόγιο διαγράφονται από τον Διευθυντή και ενημερώνονται ανάλογα τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Η διαγραφή καλύπτει και τυχόν Εμπράγματα Βάρη, υποθήκες,
“MEMO” κ.λπ.

6.5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Οποιαδήποτε εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης, μπορεί να διαγραφεί πριν τη λήξη της, είτε με
την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή, του μισθωτή, τυχόν υπομισθωτή και όλων όσων
έχουν προς όφελoς τους Εμπράγματο Βάρος ή απαγόρευση, είτε με Διάταγμα αρμοδίου
Δικαστηρίου.
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7. ANΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΕΠΙΤΑΞΗ
Διαδικασία και δικαιώματα του ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας 
σε περίπτωση Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης και Επίταξης

7.1. AΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23 του Συντάγματος και του περί Αναγκαστικής Απαλ -
λοτρίωσης Νόμου αρ.15/1962, οποιαδήποτε ιδιοκτησία μπορεί να απαλλοτριωθεί αναγκαστικά
για σκοπούς δημόσιας ωφελείας.

Απαλλοτριούσα Αρχή μπορεί να είναι: 
l η Δημοκρατία,
l Δημοτική Αρχή,
l νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
l Οργανισμός κοινής ωφελείας, και
l κοινοτική συνέλευση.

Εάν η ακίνητη ιδιοκτησία χρειάζεται να απαλλοτριωθεί τότε: 
➤ η απαλλοτριούσα Αρχή δημοσιεύει σχετική Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης στην Επίσημη

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μεριμνά όπως επιδοθεί αντίγραφο προς κάθε ενδιαφε -
ρόμενο πρόσωπο. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης της διεύθυνσης του επηρεαζόμενου μέρους,
μετά και από σχετική επιβεβαίωση της Τοπικής Αρχής, δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση
σε δύο (2) τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες,

➤ κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία της επίδοσης,

➤ σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία της δημοσίευσης της Γνωστοποίησης Απαλ -
λοτρίωσης, η απαλλοτρίωση θα πρέπει να επικυρωθεί με τη δημοσίευση του σχετικού
Διατάγματος Απαλλοτρίωσης, διαφορετικά η απαλλοτρίωση ατονεί, και

➤ σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της Γνωστοποίησης
Απαλλοτρίωσης, η απαλλοτριούσα Αρχή θα πρέπει να αποστείλει έγγραφη προσφορά
σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης.

Αφού ληφθεί η προσφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί:
♦ να αποδεχθεί την προσφορά για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεων του

σχετικά με την απαλλοτρίωση,
♦ να την αποδεχθεί με επιφύλαξη. Σε τέτοια περίπτωση, μπορεί να αποταθεί στο Δικαστήριο

εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία είσπραξης της αποζημίωσης, 
♦ να αγνοήσει την προσφορά. Σε τέτοια περίπτωση, η απαλλοτριούσα Αρχή αποτείνεται η

ίδια στο Δικαστήριο, για καθορισμό του τελικού ποσού της αποζημίωσης.
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Αποζημίωση
Εάν κάποιο κτήμα απαλλοτριώνεται ολόκληρο, το ποσό της αποζημίωσης που προσφέρεται
περιλαμβάνει: 
l την αγοραία αξία του κτήματος κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης της Γνωστοποίησης

Απαλλοτρίωσης και
l οποιαδήποτε άλλη ζημιά, η οποία προκλήθηκε λόγω της απαλλοτρίωσης.

Εάν απαλλοτριώνεται μέρος μόνον του κτήματος, η αποζημίωση αποτελείται από την αγοραία
αξία του μέρους που απαλλοτριώνεται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης
Απαλλοτρίωσης. Σ΄ αυτήν προστίθεται οποιοδήποτε ποσό μείωσης της αγοραίας αξίας του
υπολοίπου, λόγω της απαλλοτρίωσης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ζημιές. Αφαιρείται, όμως,
και οποιοδήποτε ποσό καλυτέρευσης που επέρχεται στην αξία του υπολοίπου.

Σημείωση: 
Στο οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης, προστίθεται και ο ετήσιος τόκος, σύμφωνα με το καθο -
ρισμένο επιτόκιο του Νόμου αρ. 15/1962, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης
Απαλλοτρίωσης μέχρι και την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης.

7.2. ΕΠΙΤΑΞΗ

Σύμφωνα με τον περί Επίταξης Ιδιοκτησίας Νόμο 21/1962, μπορεί να επιταχθεί ακίνητη ιδιο κτη -
σία. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση που προνοείται από τον Νόμο καλύπτει: 
l την ενοικιαστική αξία του κτήματος που επιτάσσεται,
l αποζημίωση για οχληρία, εάν υπάρχει,
l ανεκμετάλλευτα έξοδα (σπόροι, λιπάσματα κ.λπ.), και
l στο τέλος της λήξης της περιόδου της επίταξης, καταβάλλεται και αποζημίωση για οποια -

δήποτε ζημιά θα υποστεί το κτήμα, εξαιρουμένης της φυσικής φθοράς.

Σημείωση: 
Στο οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης, που αφορά στο αγοραίο ενοίκιο, προστίθεται και ετήσιος
τόκος προς 4% από την ημέρα που κατέστη απαιτητό μέχρι την ημερομηνία πληρωμής.

7.3. ΕΞΟΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ

Επειδή ο πολίτης δεν έχει άλλο πρόσφορο τρόπο να μάθει ποια είναι η ακριβοδίκαιη τιμή για το
υπό απαλλοτρίωση/επίταξη κτήμα του, προτού καθορίσει τη θέση του έναντι οποιασδήποτε
προσφοράς προερχόμενης από την απαλλοτριούσα/επιτάσσουσα Αρχή, μπορεί να συμ -
βουλευθεί εγκεκριμένο εκτιμητή (μέλος του ΕΤΕΚ), τα δε έξοδα, συνήθως, βαρύνουν την
απα λ  λο τριούσα/επιτάσσουσα Αρχή. Σε περίπτωση Παραπομπής, υπάρχει το ενδεχόμενο το
Δικαστήριο να αποφασίσει διαφορετικά.



8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Η διάθεση κρατικής γης διέπεται από τις πρόνοιες του άρθρου 18, του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ.224 και από τους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της
Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς, ΚΔΠ 173/1989. Με βάση τον Νόμο και τους Κανονισμούς
αυτούς, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει, δηλαδή να εγκρίνει την παραχώρηση,
εκμίσθωση, ανταλλαγή ή αποξένωση, οποιασδήποτε ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης
ιδιοκτησίας περιέλθουσας στη Δημοκρατία, σε δικαιούχα άτομα, Οργανισμούς ή Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Το κάθε δικαιούχο πρόσωπο, Οργανισμός ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορεί να υποβάλει
αίτηση για παραχώρηση, εκμίσθωση ή ανταλλαγή ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι
η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς, πάνω σε ειδικό Έντυπο, που μπορεί να
ληφθεί από την ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, www.moi.goy.cy/dls,
ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.

Πιο κάτω παρατίθενται οι κύριες διατάξεις/όροι που προνοούν οι Κανονισμοί, για διάθεση
ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας.

8.1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Τεμάχιο ή μέρος τεμαχίου ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας περιορισμένης έκτασης,
μπορεί να παραχωρηθεί επί πληρωμή ή να ανταλλαγεί με άλλη ιδιοκτησία αν:
l περικλείεται ολόκληρο από άλλο τεμάχιο του οποίου ιδιοκτήτης είναι ο αιτητής, ή
l περικλείεται ολόκληρο από δύο ή περισσότερα τεμάχια των οποίων ιδιοκτήτης είναι το ίδιο

πρόσωπο, δηλαδή ο αιτητής, ή
l εισέρχεται ως σφήνα (δίκην σφηνός) στο τεμάχιο του αιτητή, ή
l σε ολόκληρο το τεμάχιο ή σε μέρος αυτού υπάρχει, λόγω καλή τη πίστει λάθους, κτισμένη

οικοδομή ή μέρος αυτής που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

8.2. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

l Ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας, κατάλληλη για γεωργικούς σκοπούς, η οποία βρίσκεται
εκτός των περιοχών υδατοπρομήθειας των πόλεων ή χωριών και μακριά από οποιαδήποτε
περιοχή, η οποία αναπτύσσεται οικιστικά, μπορεί να εκμισθώνεται για τους σκοπούς αυτούς,
μεσοπρόθεσμα ή μακροχρόνια, ανάλογα με τη σκοπούμενη καλλιέργεια ή να χορηγείται
άδεια χρήσης της. Προτεραιότητα δίδεται σε αιτητές που είναι νεαρής ηλικίας και των
οποίων η οικονομική κατάσταση είναι πενιχρή, είναι γεωργοί ή κτηνοτρόφοι εκτοπισμένοι
ένεκα της τουρκικής εισβολής και δεν κατέχουν ιδιοκτησία κατάλληλη για γεωργικούς
σκοπούς ή είναι κάτοχοι πτυχίου της γεωπονικής και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στο
αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή είναι κάτοχοι
γεωργικής γης που συνορεύει με τη ζητούμενη ιδιοκτησία.
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l Για γεωργικούς σκοπούς μπορεί, επίσης, να παραχωρηθεί με πληρωμή, να ανταλλαγεί με
ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία ή να εκμισθωθεί αν:
- βρίσκεται μακριά από τις αστικές περιοχές της Δημοκρατίας και κρίνεται σκόπιμη η

καλλιέργεια της, ή
- βρίσκεται σε περιοχές οι οποίες θεωρούνται ως πληγείσες, ένεκα της έκρυθμης κατά -

στασης που δημιουργήθηκε μετά την τουρκική εισβολή.

Σημείωση: 
Το ενοίκιο υπολογίζεται με βάση τα συγκριτικά ενοίκια της περιοχής, για γεωργικούς σκοπούς.

8.3.  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Διάθεση ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας για κτηνοτροφικούς σκοπούς, εκτός των κτηνοτροφικών
περιοχών, γίνεται με μεσοπρόθεσμη ή μακροχρόνια εκμίσθωση, ανάλογα με το μέγεθος και τη
σπουδαιότητα της κτηνοτροφικής μονάδας που θα δημιουργηθεί, καθώς και τις προοπτικές
οικιστικής ή άλλης ανάπτυξης που παρουσιάζεται στην περιοχή.

Προτεραιότητα δίδεται σε πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω, για
τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας για γεωργικούς σκοπούς.

Αν η ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας, της οποίας η εκμίσθωση επιδιώκεται για κτηνο -
τροφικούς σκοπούς, βρίσκεται εκτός περιοχής που έχει κηρυχθεί ως κτηνοτροφική ζώνη, τότε
το Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφαση του, για την εκμίσθωση της εν λόγω ιδιοκτησίας
λαμβάνει υπόψη:
➤ το είδος, το μέγεθος και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφικής μονάδας που πρόκειται να

δημιουργηθεί,
➤ την ωφελιμότητά της στο Δημόσιο,
➤ τη φύση των σκοπούμενων εγκαταστάσεων σε σχέση με το περιβάλλον της περιοχής, και
➤ το κατά πόσον η σκοπούμενη χρήση της ιδιοκτησίας είναι η πιο κατάλληλη υπό τις περιστάσεις.

Σημείωση: 
Το ενοίκιο υπολογίζεται με βάση τα συγκριτικά ενοίκια της περιοχής, για κτηνοτροφικούς σκοπούς.

8.4.  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου κρίνει τούτο αναγκαίο για τη στέ -
γαση άπορων οικογενειών ή οικογενειών, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε περιοχές οι οποίες
έχουν πληγεί λόγω της τουρκικής εισβολής, μπορεί να επιτρέψει τη διάθεση ιδιοκτησίας της
Δημοκρατίας κατάλληλης για οικιστικούς σκοπούς υπό όρους, τους οποίους το ίδιο θα καθορίζει
ανάλογα με την περίπτωση.
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8.5. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας, η οποία κρίνεται κατάλληλη για τουριστικούς σκοπούς,
μπορεί είτε να εκμισθώνεται μακροχρόνια είτε να χορηγείται άδεια χρήσης της για τους σκοπούς
αυτούς, ανάλογα με τη μορφή της τουριστικής αξιοποίησης της, όπως αυτή θα εγκρίνεται σε
κάθε περίπτωση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημείωση: 
Το ενοίκιο υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, σε ποσοστό 5% στις περιπτώσεις
ανέγερσης ξενοδοχείων ή τουριστικών διαμερισμάτων (κύρια τουριστική χρήση) και 1%- 3,5% για
παρεμφερείς σκοπούς (πισίνα, γήπεδα τένις κ.λπ.). 

8.6. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Για βιομηχανικούς σκοπούς, μπορεί να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, πρόσωπα τα οποία κρίνονται ικανά να δημιουργήσουν βιομηχανική μονάδα.
Ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας που βρίσκεται μέσα σε βιομηχανικές ζώνες, μπορεί
να εκμισθώνεται για περίοδο τριάντα τριών (33) χρόνων. Θα μπορεί, όμως, να ανανεώνεται
για δεύτερη και τρίτη περίοδο τριάντα τριών (33) χρόνων, αν το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει
τούτο σκόπιμο.

Ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας, που βρίσκεται εκτός βιομηχανικής περιοχής ή ζώνης,
μπορεί να εκμισθώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι:
➤ ο αιτητής είναι πρόσωπο κατάλληλο για τη δημιουργία της προτιθέμενης βιομηχανικής μονάδας,
➤ η ιδιοκτησία είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό, και
➤ το περιβάλλον της περιοχής δεν πρόκειται να επηρεαστεί δυσμενώς από τη δημιουργία της

βιομηχανικής μονάδας.

Σημείωση: 
Το ενοίκιο υπολογίζεται σε ποσοστό 1 % - 3,5% επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

8.7. ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας με ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία, μπορεί να
γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκτός αν αυτή γίνεται για σκοπούς ευθυγράμμισης και
αναπροσαρμογής συνόρων, ενός ή περισσοτέρων ομόρων τεμαχίων γης, ή για βελτίωση του
οδικού δικτύου.



8.8. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Η ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας με τεμάχιο ή μέρος τεμαχίου ιδιωτικής
ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έχει απαλλοτριωθεί με βάση τον περί Αναγκαστικής Απαλλο -
τρίωσης Νόμο, μπορεί να επιτραπεί μόνο σε περίπτωση κατά την οποία:
l το ποσό της προσφερόμενης αποζημίωσης καθίσταται οριστικό,
l η απαλλοτρίωση αποστερεί από τον αιτητή, ολόκληρο ή μέρος τεμαχίου ακίνητης ιδιο κτη -

σίας το οποίο:
➤ εχρησιμοποιείτο ως κατοικία ή επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για ανέγερση κατοικίας του

ιδίου ή της οικογένειας του, ή
➤ εχρησιμοποιείτο για οποιοδήποτε επαγγελματικό σκοπό, 
➤ η οικονομική κατάσταση του αιτητή κρίνεται ως πενιχρή, και
➤ η ιδιοκτησία της Δημοκρατίας η οποία προτείνεται για ανταλλαγή:

- βρίσκεται στην ίδια Επαρχία και κατά προτίμηση στην ίδια περιοχή όπου βρίσκεται και
η απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία,

- είναι κατάλληλη για τους σκοπούς, για τους οποίους εχρησιμοποιείτο και η απαλλο-
τριωθείσα ιδιοκτησία, και

- είναι ίσης περίπου αξίας με το ποσό της προσφερόμενης αποζημίωσης.

8.9. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Ανταλλαγή ή αποξένωση μέρους δημοσίου δρόμου, επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση κατά την
οποία έχει παραχωρηθεί άλλος επαρκής δημόσιος δρόμος, σε αντικατάσταση τούτου ή σε
περίπτωση που η ανταλλαγή, ή αποξένωση, θα γίνει για βελτίωση του δρόμου αυτού και νοου -
μένου ότι δεν επηρεάζονται συμφέροντα τρίτων.

8.10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Η όλη διαδικασία για διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας, αρχίζει με την υποβολή
αίτησης στο οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία, με πληρωμή
των νενομισμένων δικαιωμάτων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ακολούθως,
ζητούνται οι απόψεις των αρμοδίων Τμημάτων/Υπηρεσιών της Κυβέρνησης και στη συνέχεια
διεξάγεται επιτόπια έρευνα, ετοιμάζεται σχετική εκτίμηση και Έκθεση, η οποία υποβάλλεται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, για λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης από την εξ Υπουργών Επιτροπή και στη
συνέχεια για λήψη τελικής απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η πιο πάνω διαδικασία αίτησης, συλλογής στοιχείων και πληροφοριών και λήψης της Απόφασης
του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι χρονοβόρα και ο χρόνος συμπλήρωσής της εκτιμάται γύρω
στους 12 με 18 μήνες, ποικίλλει δε ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσ -
σωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

Τα συνήθη δικαιώματα για μιαν τέτοια αίτηση, είναι τα δικαιώματα επιτόπιας εξέτασης (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος εντύπου).

Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη 75



Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας76

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚA ΓΡΑΦΕIΑ

Μιχαλακοπούλου 29, Τηλ.: 22804856 
1455 Λευκωσία Fax: 22766056

E-mail: director@dls.moi.gov.cy

Γραφείο Χωρομετρίας
Γωνία Αλασίας & Ζ. Σώζου, Τηλ.: 22402890
1455 Λευκωσία Fax: 22304858

E-mail: survey@dls.moi.gov.cy

Γραφείο Χαρτογραφίας
Εζεκία Παπαϊωάννου 23, Τηλ. 22447909
1075 Λευκωσία Fax: 22769694

E-mail: cartogr@dls.moi.gov.cy

Κέντρο Πληροφοριών Γης
Αλασίας 17, Τηλ.: 22608000
1075 Λευκωσία Fax: 22767001

E-mail: lic@dls.moi.gov.cy

Γραφείο Γεωδαισίας και
Ειδικών Χωρομετρήσεων/Χαρτογραφήσεων
Χύτρων 13-15, Τηλ.: 22608313
1075 Λευκωσία Fax: 22374749

E-mail: geodesy@dls.moi.gov.cy 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Λευκωσίας
Νίκου Κρανιδιώτη 12, Τηλ.: 22400600
ELMENI COURT, Fax: 22772350
2411 Έγκωμη, Λευκωσία E-mail: nidlo@dls.moi.gov.cy 

Κερύνειας
Αγίου Νικολάου 41-49, Τηλ.: 22408731/730
NEMELI COURT, Block A, Fax: 22-303-838
1ος όροφος, E-mail: nidlo@dls.moi.gov.cy
2408 Έγκωμη, Λευκωσία
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Λάρνακας
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 40, Τηλ.: 24803300
6301 Λάρνακα. Fax: 24304291
Τ.Θ. 40106, 6301 Λάρνακα E-mail: ladlo@dls.moi.gov.cy 

Αμμοχώστου
Συμβολή οδών Καβάφη και Καζαντζάκη, Τηλ.: 24803109
6057 Λάρνακα Fax: 24304290
Τ.Θ. 40419, 6304 Λάρνακα E-mail: fadlo@dls.moi.gov.cy

Λεμεσού
Δημοκρατίας 54, Τηλ.: 25804800
Άγιος Ιωάννης, Fax: 25804880
3012 Λεμεσός E-mail: lidlo@dls.moi.gov.cy
Τ.Θ. 50200, 3601 Λεμεσός

Πάφου
Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τηλ.: 26804160
Τ.Θ. 60008, Fax: 26306129
8100 Πάφος E-mail: padlo@dls.moi.gov.cy

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Παραλιμνίου
Σταδίου 58, Τηλ.: 23815100
5280 Παραλίμνι Fax: 23829195

E-mail: fadlo@dls.moi.gov.cy

Παράρτημα Ευρύχου
(Λειτουργεί μόνο κάθε Τρίτη)
Γρίβα Διγενή 11 Τηλ.: 22932900
2831 Ευρύχου Fax: 22932000
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10. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

1. Αιτήσεις
(σε όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία)

l Κατάθεση αιτήσεων Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-12:30

l Κατάθεση ταυτόχρονης 
μεταβίβασης/υποθήκης Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-10:30

2.  Κτηματικά Σχέδια/Χάρτες
l Για έκδοση κτηματικών 

σχεδίων ή/και αγορά χαρτών:

- Κεντρικό Γραφείο Χωρομετρίας/
Χαρτογραφίας (Λευκωσία) Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-13:30

Τετάρτη 15:00-17:00
(εκτός Ιούλιο και  Αύγουστο)

l Για έκδοση κτηματικών σχεδίων:
- Επαρχιακά Kτηματολογικά Γραφεία Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-12:30

- Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.)
στις Επαρχίες Λάρνακας, 
Λεμεσού και Πάφου Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-17:00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

(για τις διάφορες συναλλαγές που γίνονται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για
τις κυριότερες υπηρεσίες που το Τμήμα προσφέρει στο κοινό)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Επιτόπιες έρευνες
(α) Για αποδοχή της αίτησης ..................................................................................................
(β) Για κάθε ακίνητο που περιλαμβάνεται στην αίτηση, .............................................
και ανάλογα με το είδος κάθε αίτησης, επιπρόσθετο τέλος:

(i) Για κάθε ακίνητο που περιλαμβάνεται σε αίτηση 
αναγκαστικής διανομής συνιδιόκτητων ακινήτων .......................................

(ii) Για χωρομετρική εργασία, για κάθε ακίνητο που
περιλαμβάνεται σε αίτηση διευθέτησης διαφοράς συνόρων..................

(iii) Για χωρομετρική εργασία, για κάθε ακίνητο που 
περιλαμβάνεται σε αίτηση διευθέτησης διαφοράς 
συνόρων που προέκυψε μετά από οριοθέτηση ............................................

(iv) Για χωρομετρική εργασία, σε υποθέσεις διαίρεσης γης,
για κάθε νέο τεμάχιο που δημιουργείται:
(α) για εξ ολοκλήρου εξέταση της αίτησης από το Τμήμα.......................
(β) για μερικώς εξέταση της αίτησης από ιδιώτη αρμόδιο

Χωρομέτρη ...........................................................................................................
(v) Για χωρομετρική εργασία, σε υποθέσεις διαίρεσης οικοδομών,

διαμερισμάτων για κάθε νέα μονάδα που δημιουργείται:
(α) για εξ ολοκλήρου εξέταση της αίτησης από το Τμήμα.......................
(β) για μερικώς εξέταση της αίτησης από ιδιώτη αρμόδιο

Χωρομέτρη ...........................................................................................................
(vi) Για χωρομετρική εργασία, σε υποθέσεις αφαίρεσης ρυμοτομίας,

ανταλλαγής, απαλλοτρίωσης, παραχώρησης/μίσθωσης, εγγραφής
γεώτρησης, για κάθε τεμάχιο: 
(α) για εξ ολοκλήρου εξέταση της αίτησης από το Τμήμα.......................
(β) για μερικώς εξέταση της αίτησης από ιδιώτη αρμόδιο

Χωρομέτρη ...........................................................................................................
(vii) Για χωρομετρική εργασία, σε υποθέσεις τελικής Χωρομετρίας για

εγγραφή οικοπέδων, ενοποίησης τεμαχίων, για κάθε τεμάχιο:       
(α) για εξ ολοκλήρου εξέταση της αίτησης από το Τμήμα.......................
(β) για μερικώς εξέταση της αίτησης από ιδιώτη αρμόδιο

Χωρομέτρη ..........................................................................................................

€  
1,71
0,17

0,85

160,00

120,00

110,00

35,00

100,00

30,00

100,00

40,00

90,00

30,00
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(viii) Για χωρομετρική εργασία, σε υποθέσεις εγγραφής κτιρίων:
(α) για εξ ολοκλήρου εξέταση της αίτησης από το Τμήμα.......................
(β) για μερικώς εξέταση της αίτησης από ιδιώτη αρμόδιο

Χωρομέτρη ...........................................................................................................
(ix) Για την εγγραφή ακινήτου δυνάμει χρησικτησίας, επί της

εκτιμημένης αξίας κάθε ακινήτου........................................................................
(x) Για την εγγραφή ακινήτων στο όνομα κληροδόχων, μη νομίμων

κληρονόμων, επί της αγοραίας αξίας κάθε ακινήτου, κατά την
ημέρα του θανάτου του διαθέτη:
- για κάθε ευρώ μέχρι το ποσό των €85.430,07 ...........................................
- για κάθε ευρώ πέραν των €85.430,07 αλλά όχι πέραν των

€170.860,14..............................................................................................................
- για κάθε ευρώ πέραν των €170.860,14.........................................................

Σημείωση: Η αγοραία αξία κάθε ακινήτου υπολογίζεται από τον Διευθυντή του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και κοινοποιείται στον
κληροδόχο, ο οποίος αν δε συμφωνεί έχει δικαίωμα προσφυγής στο
Ανώτατο Δικαστήριο.

(xi) Για κάθε Πιστοποιητικό Εγγραφής που θα εκδοθεί ......................................

2. Εγγραφή ακινήτου χωρίς επιτόπια έρευνα, καταχώριση δουλείας,
καταχώριση περιοριστικής σύμβασης, καταχώριση μεταφερόμενου
Συντελεστή Δόμησης, μαρτυρία στο Δικαστήριο κ.λπ.
(α) Για αποδοχή της αίτησης ...................................................................................................
(β) Για κάθε Πιστοποιητικό Εγγραφής που θα εκδοθεί ...............................................

και ανάλογα με το είδος κάθε αίτησης, επιπρόσθετο τέλος, για την
καταχώριση οποιουδήποτε δικαιώματος, δουλείας, περιοριστικής
σύμβασης κ.λπ.:   
(i) για κάθε επηρεαζόμενο ακίνητο ..........................................................................
(ii) Επί της εκτιμημένης ή  αγοραίας αξίας του δικαιώματος ή της

δουλείας που παραχωρείται ή αποκτάται αναγκαστικά, όπως
στις μεταβιβάσεις (δωρεάν, πώληση, ανταλλαγή κ.λπ.)

Σημείωση: Για αρκετά είδη αιτήσεων τα δικαιώματα υπολογίζονται στο χρόνο
που θα χρειαστεί για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Για κάθε
ώρα που θα δαπανηθεί ........................................................................................

3. (Α) Οριοθέτηση ακινήτου ανά ορόσημο εξ ολοκλήρου από το Τ.Κ.Χ.
(i) Μέχρι 6 ορόσημα..................................................................................................................
(ii) Επιπρόσθετα, από 7 μέχρι 12 ορόσημα.......................................................................
(iii) Επιπρόσθετα, από 13 ορόσημα και πάνω ..........................................................

€  
80,00

20,00

0,43

0,85
0,43

1,71

15,00

50,00
30,00
20,00

8%

3%

5%
8%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (συνέχεια)
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(Β) Οριοθέτηση ακινήτου ανά ορόσημο μερικώς από ιδιώτη αρμόδιο
Χωρομέτρη
(i) Μέχρι 6 ορόσημα..................................................................................................................
(ii) Επιπρόσθετα, από 7 μέχρι 12 ορόσημα.......................................................................
(iii) Επιπρόσθετα, από 13 ορόσημα και πάνω...................................................................

4. Έκδοση Πιστοποιητικού Αδιανεμήτου (για συνιδιόκτητα ακίνητα)
Για κάθε ακίνητο.............................................................................................................................

5. Αντίγραφα Πιστοποιητικών Εγγραφής, Υποθήκης ή Επιβάρυνσης
Για κάθε αντίγραφο.......................................................................................................................

6. Αντίγραφα κτηματικών σχεδίων
(α) Για κάθε αντίγραφο ολόκληρου σχεδίου ....................................................................
(β) Για κάθε αντίγραφο μέρους σχεδίου.............................................................................

7. Πιστοποιημένα αντίγραφα διαφόρων εγγράφων
(α) Για ετοιμασία και πιστοποίηση εγγράφου, για κάθε σελίδα

ή μέρος αυτής.........................................................................................................................
(β) Για πιστοποίηση εγγράφου, για κάθε σελίδα ή μέρος αυτής ..............................

8. Πιστοποιητικά Έρευνας
(α) Για τα εγγεγραμμένα ακίνητα κατονομαζομένου προσώπου, 

για κάθε χωριό ή ενορία.....................................................................................................
(β) Για τα καταχωρημένα ακίνητα  κατονομαζομένου προσώπου,

για κάθε χωριό ή ενορία.....................................................................................................
(γ) Για το όνομα του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, ειδικά οριζομένου

συνορεύοντος ακινήτου, για κάθε ακίνητο ................................................................
(δ) Για το ιστορικό ή τα Εμπράγματα Βάρη, ειδικά οριζομένου ακινήτου

ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την οποία δεν καθορίζεται
ειδικό τέλος στον Νόμο, για κάθε ώρα που θα δαπανηθεί. .................................

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Τα δικαιώματα καταβάλλονται πάντοτε από τον δικαιοδόχο 
(αυτόν στο όνομα του οποίου μεταβιβάζεται το ακίνητο):

(α) Δωρεάν ή πώληση από γονείς προς τέκνα, επί της εκτιμημένης
αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται........................................................................

(β) Δωρεάν μεταξύ συζύγων και μεταξύ συγγενών μέχρι του τρίτου
βαθμού συγγένειας εκτός της δωρεάς από γονείς προς τέκνα,
επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται. .............................

(γ) Ανταλλαγή μεταξύ συγγενών μέχρι του τρίτου βαθμού συγγένειας ή
μεταξύ συζύγων ή ανταλλαγή ακινήτων ίσης αγοραίας αξίας, επί της
εκτιμημένης αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται σε κάθε δικαιοδόχο......

€  

15,00
10,00

6,00

0,43

0,85

2,00
1,00

0,43
0,17

1,71

0,85

2,00

15,00

4%

8%

4%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (συνέχεια)
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(δ) Πώληση, εκτός της  πώλησης από γονείς προς τέκνα και δωρεάν μεταξύ
συγγενών πέραν του τρίτου βαθμού συγγένειας ή μεταξύ μη συγγενών,
επί του τιμήματος της πώλησης ή επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου
που μεταβιβάζεται, ανάλογα με την περίπτωση: 
- για κάθε ευρώ μέχρι το ποσό των €85.430,07......................................................
- για κάθε ευρώ πέραν των €85.430,07 αλλά όχι πέραν 

των €170.860,14 ...............................................................................................................
- για κάθε ευρώ πέραν των €170.860,14 ...................................................................

Σημειώσεις: - Αν το τίμημα πώλησης δεν αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία του
ακινήτου, κατά την ημέρα κατά την οποία συμφωνήθηκε η πώληση,
ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
επιβάλλει και εισπράττει δικαιώματα, επί της αγοραίας αξίας του
ακινήτου, όπως ο ίδιος την καθορίζει.

- Αν ο δικαιοδόχος δεν συμφωνεί με την αγοραία αξία που καθόρισε
ο Διευθυντής, υποχρεούται  να καταβάλει δικαιώματα στην αξία
αυτή και να δηλώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις γίνεται επιτόπια εξέταση και εκτίμηση του ακινήτου
και η απόφαση  κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Η εκτίμηση
πρέπει να γίνει το αργότερο σε τρεις μήνες από την ημέρα της
μεταβίβασης. Ο δικαιο δόχος έχει δικαίωμα προσφυγής στο
Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της απόφασης του Διευθυντή.

(ε) Ανταλλαγή μεταξύ συγγενών πέραν του τρίτου βαθμού συγγένειας ή
μεταξύ μη συγγενών και ανταλλαγή ακινήτων των οποίων η αγοραία
αξία δεν είναι ίση. Κάθε δικαιοδόχος καταβάλλει δικαιώματα επί της
εκτιμημένης αξίας του ακινήτου με τη μικρότερη αγοραία αξία και ο
δικαιοδόχος που αποκτά το ακίνητο με τη μεγαλύτερη αγοραία αξία,
καταβάλλει δικαιώματα και επί της διαφοράς της αγοραίας αξίας των
ακινήτων όπως στην παράγραφο (δ) πιο πάνω.

ΥΠΟΘΗΚΕΣ

Εγγραφή Υποθήκης
(α) Επί του ποσού της υποθήκης ...........................................................................................

1. Νοείται ότι όταν ακυρώνεται υφιστάμενη υποθήκη και την ίδια
ημέρα, ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήνει νέα υποθήκη, επί του
ιδίου ακινήτου για τον ίδιο σκοπό είτε με τον ίδιο είτε με άλλον
ενυπόθηκο δανειστή, τότε τα δικαιώματα που καταβάλλονται είναι
το μικρότερο από τα πιο κάτω ποσά:
- Είτε το ίδιο ποσό όπως πιο πάνω, (1% επί του ποσού της

υποθήκης), είτε €200, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ποσά είναι
το μικρότερο και επιπλέον 1% επί της διαφοράς αν το ποσό στη
νέα  υποθήκη είναι μεγαλύτερο της υποθήκης που ακυρώνεται. 

3%

5%
8%

1%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (συνέχεια)
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- Όταν ακυρώνεται  υφιστάμενη υποθήκη και την ίδια ημέρα,
ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήνει νέα υποθήκη, επί του ιδίου
ακινήτου, για τον ίδιο σκοπό με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή
και το ποσό της νέας υποθήκης είναι το ίδιο ή μικρότερο
της υποθήκης που ακυρώνεται τα δικαιώματα που
καταβάλλονται είναι...............................................................................................

2. Νοείται ότι όταν ακυρώνεται υφιστάμενη υποθήκη και την ίδια
ημέρα, ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήνει νέα υποθήκη επί
άλλου ακινήτου του, με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή, τότε
τα δικαιώματα που καταβάλλονται είναι:             
- είτε 0,25% επί του ποσού της νέας υποθήκης, είτε €200, οποιο δή -

ποτε από τα πιο πάνω ποσά είναι το μικρότερο και επιπλέον 1%
επί της διαφοράς αν το ποσό στη νέα υποθήκη είναι μεγαλύτερο.

(β) Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δικαιώματα για έκδοση δύο (2)
Πιστοποιητικών Εγγραφής της υποθήκης ..................................................................

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

(α) Επί του δανεισθέντος ποσού το οποίο παραμένει απλήρωτο:
(i) μεταβίβαση από γονείς προς τέκνα είτε 0,5% επί του ποσού της

υποθήκης, είτε €500, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ποσά είναι
το μικρότερο      

(ii) σε κάθε άλλη περίπτωση.........................................................................................
(β) Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δικαιώματα για έκδοση Πιστοποιητικού

Εγγραφής της υποθήκης....................................................................................................

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

(α) Για αποδοχή εγγράφων που δημιουργούν επιβάρυνση σε ακίνητο
(Εγγραφή ΜΕΜΟ, Προσωρινού Διατάγματος Δικαστηρίου, Κατάθεση
Πωλητηρίου Εγγράφου κ.λπ.) ..........................................................................................

(β) Για έκδοση Πιστοποιητικού Επιβάρυνσης ..................................................................
(γ) Για αποδοχή εγγράφων για την παράταση της έγγραφης δικαστικής

απόφασης, (ΜΕΜΟ)..............................................................................................................

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

(α) Για αποδοχή αιτήσεων για πώληση ακινήτων...........................................................
(β) Για αποδοχή εγγράφων που εξουσιοδοτούν την πώληση...................................
(γ) Για ετοιμασία αγγελιών πώλησης:

(i) για ακίνητα με εκτιμημένη αξία μέχρι €170,86...............................................
(ii) για κάθε επιπρόσθετο ποσό ύψους €170,86 ή μέρος αυτού,

νοουμένου ότι το ολικό τέλος δεν θα υπερβαίνει τα €3,42 .......................

€

50,00

0,85

0,43

1,71
0,43

0,85

0,68
0,43

0,51

0,26

1%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (συνέχεια)
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(δ) Για διανομή του ποσού της πώλησης ...........................................................................
(ε) Για ετοιμασία τελικού λογαριασμού..............................................................................
(στ) Για αντίγραφο τελικού λογαριασμού ...........................................................................

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης
(α) Μίσθωση ή υπομίσθωση από γονείς προς τέκνα ή από τέκνα προς γονείς

ή μεταξύ συζύγων ή συγγενών μέχρι του τρίτου βαθμού συγγενείας:
- επί της αγοραίας αξίας του εμπραγμάτου δικαιώματος με ελάχιστο

τέλος €8,54 .........................................................................................................................
(β) Σε κάθε άλλη περίπτωση:

- επί της αγοραίας αξίας του εμπράγματου δικαιώματος με ελάχιστο
τέλος €17,09.......................................................................................................................

(γ) Για κάθε Πιστοποιητικό.......................................................................................................

Μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος
(α) Δωρεάν ή πώληση από γονείς προς τέκνα ή από τέκνα προς γονείς ή

μεταξύ συζύγων ή συγγενών μέχρι του τρίτου βαθμού συγγένειας................
(β) Πώληση ή δωρεάν μεταξύ συγγενών πέραν του τρίτου βαθμού

συγγένειας ή μεταξύ μη συγγενών:
- επί της αγοραίας αξίας του εμπράγματου δικαιώματος ..................................

(γ) Επιπρόσθετα, σε όλες τις περιπτώσεις  εγγραφής μίσθωσης ή
υπομίσθωσης ή μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος καταβάλλονται
και δικαιώματα για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής (τίτλου):  
Για κάθε Πιστοποιητικό.......................................................................................................

Σημειώσεις: - Τα δικαιώματα καταβάλλονται την ημέρα κατάθεσης της αίτησης
για εγγραφή της μίσθωσης ή της υπομίσθωσης ή της αποδοχής της
μεταβίβασης του εμπραγμάτου δικαιώματος. Η αγοραία αξία του
εμπράγματου δικαιώματος υπολογίζεται από τον Διευθυντή του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

- Ο μισθωτής, ο υπομισθωτής ή ο δικαιοδόχος σε μεταβίβαση
εμπράγματου δικαιώματος, δικαιούται να αμφισβητήσει την αξία
που καθόρισε ο Διευθυντής. Σε τέτοια περίπτωση γίνεται εκτίμηση
μετά από επιτόπια εξέταση και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο,
το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεση της αίτησης ή
την αποδοχή της μεταβίβασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα
προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της απόφασης του
Διευθυντή.

€  
0,43
0,26
0,17

3,42

8,54

3,42

0,5%

5%

5%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (συνέχεια)
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