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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
1419 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αίτηση για μεταβίβαση κτημάτων
σύμφωνα με το άρθρο 29
των περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων
Προς την Επιτροπή Αναδασμού ...........................................
Ο/Η υποφαινόμεν...... δικαιοπάροχος1 ......................................................................................................, από
.................................., με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ..................................., παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη
μεταβίβαση των κτημάτων μου, που βρίσκονται στην περιοχή αναδασμού .............................................. και
που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα, στ....... ονομα........ τ....... δικαιοδόχ......... που αναφέρ............ στον
ίδιο πίνακα, δυνάμει δωρεάς/πώλησης/ανταλλαγής2.
Α/Α

Δικαιοδόχος
(Διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας και
τηλέφωνο)

Φ/Σχ

Αριθμός
τεμαχίου

Αριθμός
εγγραφής

Έκταση
Δεκ.
τ.μ.

Μερίδιο

Μεταβιβ.
Μερίδιο
του όλου

Το σύνολο της έκτασης της ιδιοκτησίας μου στην περιοχή αναδασμού ...........................................είναι:
......... δεκ. ............ τ.μ.
Η έκταση της ιδιοκτησίας μου, που ζητώ να μεταβιβαστεί, με την αίτηση αυτή, είναι:
......... δεκ. ............ τ.μ.
Η έκταση της ιδιοκτησίας που θα παραμείνει στην κατοχή μου, μετά τη μεταβίβαση θα είναι:
........ δεκ. ............. τ.μ.
1
2

Αναφέρατε το ονοματεπώνυμό σας, όπως αυτό αναγράφεται στον κατάλογο ιδιοκτητών.
Διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται.

../2

2
Λεπτομέρειες ιδιοκτησίας δικαιοδόχου
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Έκταση που
κατέχει
Δεκ.
τ.μ.

Έκταση που αποκτά
με τη μεταβίβαση
Δεκ.
τ.μ.

Συνολική έκταση
Δεκ.

τ.μ.

Επιπλέον δηλώνω ότι:
•

Η σχέση συγγένειάς μου με τ...... δικαιοδόχ........ είναι3:
.........................................................................................................................................................

•

Αντιλαμβάνομαι ότι, η Επιτροπή Αναδασμού δεν είναι υποχρεωμένη να μου παραχωρήσει νέο τεμάχιο,
αν η έκταση της ιδιοκτησίας που θα απομείνει στην κατοχή μου, μετά τη μεταβίβαση, θα είναι κάτω από
τα επιτρεπόμενα όρια της έκτασης των νέων τεμαχίων όπως καθορίζονται στο Νόμο.
Ημερομηνία: ............................

Διεύθυνση:

.............................................
Υπογραφή

................................................................
……………………………………………...
………………………………………………

Αρ. Τηλέφωνου: .................................................................

Δήλωση δικαιοδόχου
Ο/Η υποφαινόμεν...... δικαιοδόχος ...................................................................................................., από
............................................................., με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ............................, δηλώνω ότι,
αντιλαμβάνομαι πως μια και η έκταση της ιδιοκτησίας που θα περιέλθει στην κατοχή μου με τη μεταβίβαση
αυτή, θα είναι κάτω από τα όρια της έκτασης των νέων τεμαχίων, όπως καθορίζονται στο Νόμο, η Επιτροπή
Αναδασμού ........................................ δε θα είναι υποχρεωμένη να μου παραχωρήσει νέο τεμάχιο και θα με
αποζημιώσει με την τιμή εκτίμησης της Επιτροπής Εκτίμησης.
Ημερομηνία: ............................

.............................................
Υπογραφή

Για επίσημη χρήση: Επαρχιακό Γραφείο Αναδασμού......................................
Ελέγχθηκε από :
Όνομα: ………………………………………………………............... Ημερομηνία………………………
Θέση : ………………………………………………………………..... Υπογραφή : ……………………….

3

Αναφέρατε ανάλογα με την περίπτωση: “πατέρας και γιος”, “μητέρα και κόρη”, “αδελφός και αδελφή”,
“θείος και ανεψιός”, κ.λπ. ή “καμιά”.

