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Έντυπο Ε.Ε.Γ.Ε. 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                       

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 01.01.2013 

 

Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό  ………………………. 

ΜΕΡΟΣ Α:    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ονοματεπώνυμο
/Εταιρεία 

 
 

Ταυτότητα /   

Αρ. Εγγραφής 
Εταιρείας  

 

Διεύθυνση 
Αλληλογραφίας 

 

 

Ταχ. Κώδικας 
 
 

Τηλέφωνο  

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο 

 
_  _  _  _   _   _   _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _   
  

 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( Ένα ακίνητο σε κάθε έντυπο) 

Επαρχία Δήμος/Κοινότητα Ενορία Αρ. 
Εγγραφής 

 
 

   

 

Φύλλο Σχέδιο Τμήμα Τεμάχιο  

 

 

   

 

ΜΕΡΟΣ Γ:    ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Γ.1 Η Αξία Γενικής Εκτίμησης του ακινήτου μου σε τιμές 01.01.2013 όπως υπολογίστηκε από 
το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι €………………… . Κατά την άποψη μου η ορθή 
εκτίμηση είναι  €………………………….. για τους πιο κάτω λόγους: 

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

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

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

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

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

 

Valuation Appeal
English translation
APPLICATION FORM GENERAL ASSESSMENT APPEALS IN PRICES 01.01.2013

Valuation Appeal
English translation
District Land Officer

Valuation Appeal
English translation
PART A: PROPERTY OWNER

Valuation Appeal
English translation
Name / Company

Valuation Appeal
English translation
Identity/Passport No. Company Registration

Valuation Appeal
English translation
Mailing Address

Valuation Appeal
English translation
Post Code

Valuation Appeal
English translation
Telephone number

Valuation Appeal
English translation
Email address

Valuation Appeal
English translation
PART B: DETAILS OF PROPERTY (A property in any form)

Valuation Appeal
English translation
District

Valuation Appeal
English translation
Municipality / Community

Valuation Appeal
English translation
Parish

Nigel
English translation
Registration number

Valuation Appeal
English translation
Sheet

Valuation Appeal
English translation
Plan

Valuation Appeal
English translation
Block

Valuation Appeal
English translation
Plot

Valuation Appeal
English translation
PART C: REASONS FOR OBJECTION

Valuation Appeal
English translation
C.1 The General Valuation of my property at prices 01.01.2013 as calculated by the Department of Lands and Surveys is € ...................... In my opinion, the best estimate is € .............................. .. for the following reasons
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Επισυνάπτω τα πιο κάτω στοιχεία ή μέρος αυτών (Σημειώστε με √  όπου ισχύει).   

 Αντίγραφο έκθεσης εκτίμησης από εγκεκριμένο εκτιμητή (εντός των τελευταίων δύο ετών πριν 
από την ημερομηνία 01.01.2013 ή και μεταγενέστερα) 

 Αντίγραφο υπολογισμού κόστους κατασκευής/ανακαίνισης που διενεργήθηκε από 
εμπειρογνώμονα (π.χ επιμετρητή ποσοτήτων), εντός των τελευταίων δύο ετών πριν από την 
ημερομηνία 01.01.2013 ή και μεταγενέστερα ή αποδείξεις πληρωμών. 

 Αντίγραφο πωλητηρίου εγγράφου (εκτός αν είναι ήδη κατατεθειμένο στο Ε.Κ.Γ.)  
 Άλλα τεκμήρια προς υποστήριξη της ένστασης  

Γ.2 Για σκοπούς επιβεβαίωσης των φυσικών και νομικών χαρακτηριστικών του ακινήτου μου, 

έχω συμπληρώσει τα έντυπα Ν314Β. Επισυνάπτω τα πιο κάτω στοιχεία (Σημειώστε με √  όπου 
ισχύει).   

 Συμπληρωμένο Έντυπο Ν314Β – Περιγραφή χαρακτηριστικών τεμαχίου.  

 Συμπληρωμένα Έντυπα Ν314Β – Περιγραφή χαρακτηριστικών Μονάδας. Αρ. εντύπων…… 
(ένα για κάθε μονάδα) 

 Αντίγραφο αδειών οικοδομής και κατόψεων 

 Πρόσφατες φωτογραφίες του ακινήτου εκτός και εντός των κτιρίων.    
 

Όπου για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχουν άδειες οικοδομής/αρχιτεκτονικά σχέδια, ο ιδιοκτήτης να 
προβεί σε επιμέτρηση της μονάδας, σύμφωνα με την επιτόπου κατάσταση και να καταγράψει στο 
έντυπο Ν314Β τα ορθά στοιχεία της μονάδας.  Σε περίπτωση που υπάρχουν άδειες, αλλά η επί τόπου 
κατάσταση δε συνάδει με τα  αρχιτεκτονικά σχέδια, οι διαφορές να καταγράφονται,  στην παράγραφο      
Ι. «Παρατηρήσεις». 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Με την παρούσα φέρω ένσταση στην υπολογισθείσα αξία γενικής εκτίμησης σε τιμές 01.01.2013 με βάση 
τις πρόνοιες του Άρθρου 70 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 
Κεφ.224, και δηλώνω ότι τα στοιχεία που περιγράφω, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που 
επισυνάπτω είναι ορθά. 

Υπογραφή :                 …………………………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο (Κεφαλαία):  ……………………………………………....................................................... 

Αρ. Ταυτότητας/ Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ……………………………………………………………………… 

Αρ. Εγγραφής Ακίνητου:   …………………  

Ημερομηνία:     ……………………………… 

Οδηγίες:  Η ένσταση να υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, να αναφέρεται 
ο αριθμός ταυτότητας, να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου και αριθμό εγγραφής του ακινήτου. 

Ψευδής Δήλωση ή Κατάρτιση Πλαστού Εγγράφου ή Παραποίηση Επίσημου Εγγράφου είναι ποινικό 
αδίκημα και υπόκειται σε Φυλάκιση ή και  σε Χρηματικές Ποινές  σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 79 

(3) και 79 (4), του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224. 

 

Για χρήση από το Τ.Κ.Χ.: 
Αριθμός Φακέλου: …………..………………….           Ημερομηνία:………………………………. 

Υπογραφή και σφραγίδα:……………………………………………………………………………… 

 

Valuation Appeal
English translation
I enclose the following information or any part thereof (Tick √ where applicable).

Valuation Appeal
English translation
A copy of the assessment report produced by an approved valuer (within the last two years before the date of 01.01.2013 or later)

Valuation Appeal
English translation
Construction costing Copy / refurbishment carried out by an expert (eg Quantity Surveyor), within the last two years before the date of 01.01.2013 or later or proof of payment.

Valuation Appeal
English translation
A copy of the contract of sale (unless they are already registered in E.K.G.)

Valuation Appeal
English translation
Other evidence in support of the objection

Valuation Appeal
English translation
C.2 For confirmation purposes of my physical and legal characteristics of the property, I have completed the forms N314V. I attach the following information (Tick √ where applicable).

Valuation Appeal
English translation
Completed Form N314B - Description workpiece characteristics.

Valuation Appeal
English translation
Completed Forms N314B - Description Unit characteristics. No. ...... Forms (one for each unit)

Valuation Appeal
English translation
Building permit copy and floor plans

Valuation Appeal
English translation
Recent photos of the property inside and outside of buildings.

Valuation Appeal
English translation
For any reason, there are no building permits / architectural drawings, the owner can make a measurement unit, according to the local situation and record the N314B form the correct data module. If there are empty, but the situation on the ground is not in accordance with the architectural drawings, the differences are recorded in paragraph I. "Comments" section.

Valuation Appeal
English translation
PART D: OBJECTION AND DECLARATION

Valuation Appeal
English translation
We hereby appeal to fetch general assessment value calculated at prices 01.01.2013 under the provisions of Article 70 of the Immovable Property (Tenure, Registration and Valuation) Law, Kef.224, and declare that the components described, and any other information attached is correct.

Valuation Appeal
English translation
signature

Valuation Appeal
English translation
Name (in Capitals)

Valuation Appeal
English translation
Ref. ID / No. Company Registration

Valuation Appeal
English translation
Property Registration Nos.

Valuation Appeal
English translation
date

Valuation Appeal
English translation
Instructions: The appeal signed by the owner / co-owner or a proxy, state ID number, bear the date of completion of the form and registration number of the property.

Valuation Appeal
English translation
Misrepresentation or Preparation false document or Falsification of official documents is a criminal offense and liable to imprisonment or a fine in accordance with the provisions of Article 79 (3) and 79 (4) of the Immovable Property (Tenure, Registration and Valuation) Law Cap. 224.

Valuation Appeal
English translation
For official use


