
 

 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                   Ν. 100(Ι)/2017 

Αρ. 4612, 14.7.2017                               

Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 100(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ 2012 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

71(Ι) του 2010 
157(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κτηματομεσιτών Νόμους του 2010 και 2012 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Κτηματομεσιτών Νόμοι του 2010 έως 2017. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

   
  «(α) Ο Πρόεδρος εκλέγεται από αδειούχους κτηματομεσίτες με εκλογικές διαδικασίες 

που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις οποίες λειτουργούν 
επαρχιακές επιτροπές κτηματομεσιτών και οι οποίες συγκαλούνται για το 
σκοπό αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν 
από τη λήξη της θητείας των απερχόμενων αιρετών μελών

.
»

.
 

   
 (β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iv) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
  «(iv) τρεις αδειούχοι κτηματομεσίτες που εκλέγονται από αδειούχους κτηματομεσίτες 

με εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις 
οποίες λειτουργούν επαρχιακές επιτροπές κτηματομεσιτών και οι οποίες 
συγκαλούνται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε 
(45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των απερχόμενων αιρετών μελών.»

.
 

   
 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
                                     «(4)  Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής: 
 
   

100(Ι) του 2017. 
Νοείται ότι, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο οποίος θα αναλάβει 

καθήκοντα μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017 και τη λήξη της 
θητείας του προσώπου που διατελεί Πρόεδρος κατά την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου, θα εκλεγεί με εκλογικές 
διαδικασίες που θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις 
οποίες λειτουργούν επαρχιακές επιτροπές κτηματομεσιτών, οι οποίες 
θα συγκληθούν για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον 
σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του 
απερχόμενου Προέδρου, και θα εκλεγεί για θητεία μικρότερη των 
τριών (3) ετών, έτσι που αυτή να λήγει κατά την ίδια ημερομηνία που 
λήγει η θητεία των αιρετών μελών του υφιστάμενου, κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου, Συμβουλίου: 

 
   Νοείται περαιτέρω ότι, ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε από τα αιρετά 

μέλη του Συμβουλίου μπορεί, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της 
θητείας του, να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του στον 
Υπουργό, προκειμένου περί του Προέδρου, ή στον Πρόεδρο, 
προκειμένου περί οποιουδήποτε αιρετού μέλους.»

. 
και 

    
 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
   «(4Α) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να διατελεί Πρόεδρος του 

Συμβουλίου, εφόσον κατέχει θέση σε οποιοδήποτε οργανισμό ή 
σύνδεσμο ή σωματείο με αντικείμενο ενασχόλησης θέματα τα οποία 
αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη: 
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100(Ι) του 2017. 

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται 
σε σχέση με το πρόσωπο που διατελεί Πρόεδρος του Συμβουλίου και 
διορίστηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017.». 

    
Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της 

φράσης «με νέο διορισμό» (δεύτερη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (iv) 

του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
 

 «(iv)  
 

Kατέχει απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο 
αποκτήθηκε στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα: 
 

   Νοείται ότι, σε περίπτωση που το απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή το 
ισοδύναμο αυτού αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο 
Βοηθών Κτηματομεσιτών απαιτείται η προσκόμιση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
σχετικής βεβαίωσης εκδιδόμενης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 
Δημοκρατίας ή την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία να πιστοποιεί ότι η οικεία 
σχολή μέσης εκπαίδευσης της τρίτης χώρας είναι αναγνωρισμένη στη χώρα αυτή

.
». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 45. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 44 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου:  

 «Ειδική διάταξη  
σε σχέση με την 
εγγραφή στο 
Μητρώο 
Κτηματομεσιτών. 

45. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (iv) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και τις διατάξεις του 
εδαφίου (6) του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου, πρόσωπο το οποίο 
υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών μέχρι την 31

η
 

Δεκεμβρίου 2017 δύναται να εγγραφεί σε αυτό, νοουμένου ότι είναι σε θέση 
να αποδείξει ότι- 

   
  (α) 

 
                                  71(Ι) του 2010. 

 

Kατέχει απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή 
ισοδύναμο αυτού, το οποίο αποκτήθηκε, πριν από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, 
στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη 
χώρα: 
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το απολυτήριο 
σχολής μέσης εκπαίδευσης ή το ισοδύναμο αυτού 
αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, για σκοπούς εγγραφής 
στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, δυνάμει των διατά-
ξεων του παρόντος άρθρου, απαιτείται η προσκόμιση 
από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικής βεβαί-
ωσης εκδιδόμενης από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού της Δημοκρατίας ή την αρμόδια αρχή της 
τρίτης χώρας, η οποία να πιστοποιεί ότι η οικεία 
σχολή μέσης εκπαίδευσης της τρίτης χώρας είναι 
αναγνωρισμένη στη χώρα αυτή

.
 και 

   
  (β) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για 

εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, έχει αποκτήσει στη 
Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος 
συνολική πενταετή πείρα σε σχέση με την 
κτηματομεσιτική εργασία: 

    
   Νοείται ότι, η κατοχή πενταετούς πείρας πιστο-

ποιείται με την προσκόμιση από το πρόσωπο που 
υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματο-
μεσιτών βεβαίωσης για την καταβολή εισφορών 
κοινωνικών ασφαλίσεων σε σχέση με την εν λόγω 
εργοδότηση για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.». 
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