
Form  «ΙSΤ»  
 

(Section 44ΚΓ)  

 

THE IMMOVABLE PROPERTY TRANSFER AND MORTGAGE LAWS OF 1965 TO (NO. 10) OF 2015 

 

NOTICE OF TRANSFER  

 

 

Application number: ……………….. Date.: ..........................................  

 

To  

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

 

 

Sir/Madam,  

 

With reference to the above matter, please proceed, within sixty (60) days of receipt of this notice, with 
effecting the transfer of the immovable property which is the object of the contract, that was deposited 
with the Department of Lands and Surveys with number POE………..…… …. 
 

Registration No   Sheet/Plan Plot Municipality/Communality 

    

 

For the purpose of transferring the property in your name you are invited, within sixty (60)  
days of receipt of this letter, to proceed with paying the transfer fees to the Director in  
accordance with the provisions of section 44KG of the Immovable Property Transfer and Mortgage Law 
and the Land and Surveys Department (Fees and Duties) Law.  

 

The calculation of the transfer fees shall be determined on the date of transfer.  

 

( …………………………………………)  

For the District Land Officer …………………………  

 

 

* Letter to buyer  



 

 

ΤΥΠΟΣ «ΙΣΤ» 

(Άρθρο 44ΚΓ) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  

Αρ. Αίτησης: ………………..    Ημερ.:  ....................................... 

Προς  
……………………………………….. 
……………………………………….. 

Κύριε/Κυρία, 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως εντός εξήντα (60) ημερών από 
την παραλαβή της παρούσας, προχωρήσετε στη διεκπεραίωση της μεταβίβασης του 
ακινήτου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, η οποία έχει κατατεθεί στο 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με αρ. ΠΩΕ …….......................................…. 

Αρ. εγγραφής Φ/Σχ. Τεμάχιο Δήμος/Κοινότητα 

    

Για τη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματί σας καλείστε όπως εντός εξήντα (60) 
ημερών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής, προχωρήσετε στην καταβολή 
στο Διευθυντή των τελών μεταβίβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44ΚΓ 
του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου και του περί  
Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου. 

Ο υπολογισμός των τελών μεταβίβασης θα καθοριστεί κατά την ημερομηνία της 
μεταβίβασης. 

          ( …………………………………………) 
   Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό ………………………… 

 

 

*Επιστολή προς αγοραστή         

 

1167


