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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4251, 16.7.2010

Ν. 71(Ι)/2010

Ο περί Κτηµατοµεσιτών Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Αριθµός 71(Ι) του 2010
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2007
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηµατοµεσιτών Νόµος του 2010.
Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά-

243770778

«αδειούχος

κτηµατοµεσίτης» σηµαίνει εγγεγραµµένο κτηµατοµεσίτη, ο οποίος κατά τον
ουσιώδη χρόνο κατέχει ισχύουσα άδεια που εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 17 και
περιλαµβάνει πρόσωπο το οποίο ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του κτηµατοµεσίτη σε άλλο
κράτος µέλος και παρέχει υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου·
Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του1986
12 του1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005

«ακίνητο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ακίνητη ιδιοκτησία» από το άρθρο 2
του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου·
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5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
150(Ι) του 2007
165(Ι) του 2007
27(Ι) του 2010.

«αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο» σε σχέση µε ζητήµατα που αφορούν
ακίνητο, σηµαίνει το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο της Επαρχίας στην οποία
ευρίσκεται το συγκεκριµένο ακίνητο·
«ασκούµενος κτηµατοµεσίτης» σηµαίνει φυσικό πρόσωπο που εργοδοτείται ως υπάλληλος

αδειούχου κτηµατοµεσίτη και είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Ασκουµένων
Κτηµατοµεσιτών δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου·
309379220

«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
«∆ικαστήριο» σηµαίνει αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο·
«εγγεγραµµένος

κτηµατοµεσίτης» σηµαίνει κτηµατοµεσίτη, ο οποίος κατά τον ουσιώδη
χρόνο είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Κτηµατοµεσιτών δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου·
«κράτος

µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαµβάνει τα
κράτη που αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο και την Ελβετία·
79778015

«κτηµατική συναλλαγή» σηµαίνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συµφωνίας για πώληση,
αγορά, ανταλλαγή ή µίσθωση ακίνητου πέραν του ενός µηνός, περιλαµβανοµένης της

παραχώρησης ακινήτου µε αντιπαροχή και περιλαµβάνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη
συµφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ακινήτου µέσω της µεταβίβασης εταιρικών
µετοχών·
«κτηµατοµεσίτης» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του οποίου η απασχόληση είναι
η έναντι αµοιβής µεσολάβηση για κτηµατική συναλλαγή·
«Μητρώο

Κτηµατοµεσιτών» σηµαίνει το δυνάµει του παρόντος Νόµου τηρούµενο
Μητρώο Κτηµατοµεσιτών·
«Μητρώο

Ασκουµένων Κτηµατοµεσιτών» σηµαίνει το δυνάµει του παρόντος Νόµου
τηρούµενο Μητρώο Ασκουµένων Κτηµατοµεσιτών·
«Πρόεδρος» σηµαίνει τον Πρόεδρο του Συµβουλίου·
«Συµβούλιο»

σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου
Κτηµατοµεσιτών·
«Συµφωνία

3

304409265

καθιδρυόµενο Συµβούλιο Εγγραφής

για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για τον

Επίσηµη Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως
Εφηµερίδα αυτή προσαρµόστηκε µε το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαΐου
της Ε.Ε.: L1, 1993 και όπως η Συµφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·
03.01.1994,
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σ.3.
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
710532605

Καθίδρυση και 3.-(1) Καθιδρύεται Συµβούλιο µε την επωνυµία «Συµβούλιο Εγγραφής Κτηµατοµεσιτών»
συγκρότηση και έδρα τη Λευκωσία, το οποίο θα έχει αρµοδιότητα και εξουσίαΣυµβουλίου.
(α) να διενεργεί την εγγραφή των κτηµατοµεσιτών και ασκουµένων κτηµατοµεσιτών και
να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άδειες σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου·
(β) να τηρεί το Μητρώο Κτηµατοµεσιτών και να διαγράφει από αυτό εγγεγραµµένους
κτηµατοµεσίτες, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου·
(γ) να τηρεί Μητρώο Ασκουµένων Κτηµατοµεσιτών·
(δ) να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραµµένων κτηµατοµεσιτών και των
ασκουµένων κτηµατοµεσιτών και να επιβάλλει τις καθορισµένες από τον παρόντα Νόµο
πειθαρχικές κυρώσεις·
189611315

(ε) τηρουµένων των δια του Συντάγµατος και των νόµων της ∆ηµοκρατίας
προβλεποµένων αρµοδιοτήτων και εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας
και της Αστυνοµίας, να καταχωρεί κατηγορητήρια στο ∆ικαστήριο αναφορικά µε τα
ποινικά αδικήµατα που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο·
(στ) να ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα ή εξουσία η οποία είναι συντελεστική ή συµφυής
στην εκπλήρωση των ανατιθέµενων σε αυτό καθηκόντων.
(2) Το Συµβούλιο αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε διηνεκή διαδοχή και
έχει όλες τις νοµικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νοµικά πρόσωπα, έχει δική του
επωνυµία και δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για σκοπούς εκπλήρωσης των
αρµοδιοτήτων του να ενάγει και ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να µισθώνει, πωλεί ή
άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία.
(3) Το Συµβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και άλλα έξι µέλη, ως ακολούθως:
847528994

(α)

Ο Πρόεδρος διορίζεται από τον Υπουργό, είναι δε πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και
ακεραιότητας και αδειούχος κτηµατοµεσίτης·
(β) Μέλη του Συµβουλίου είναι –
(i) ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπος αυτού·
(ii) ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπος αυτού·
(iii)

και

ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ή εκπρόσωπος αυτού·
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(iν)

25814533

τρεις αδειούχοι κτηµατοµεσίτες, εκλεγόµενοι από συνέλευση όλων των αδειούχων
κτηµατοµεσιτών, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το Συµβούλιο τουλάχιστον
45 ηµέρες πριν από τη λήξη της θητείας των απερχοµένων αιρετών µελών.
(4) Η θητεία του Προέδρου και των τριών αιρετών µελών του Συµβουλίου είναι τριετής:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να
τερµατίσει το διορισµό του Προέδρου πριν από τη λήξη τη θητείας αυτού:
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.
(5) Καµιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε µέλος ή αξιωµατούχο ή υπάλληλο
του Συµβουλίου για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του εν λόγω µέλους, αξιωµατούχου ή
υπαλλήλου που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα µέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των
προβλεποµένων από τον παρόντα Νόµο εξουσιών, αρµοδιοτήτων ή καθηκόντων του.
722342193

Κένωση θέσεων 4.-(1) Σε περίπτωση που για
στο Συµβούλιο. κενωθείσα θέση πληρούται το

οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου, η
συντοµότερο δυνατό µε νέο διορισµό, τηρουµένων των
διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 3, για την εναποµείνασα
περίοδο της θητείας του απερχοµένου.

(2) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση οποιουδήποτε από τα αιρετά
µέλη του Συµβουλίου, η κενωθείσα θέση πληρούται για την εναποµείνασα περίοδο θητείας
από τον πρώτο επιλαχόντα κατά τις τελευταίες εκλογές της δυνάµει της υποπαραγράφου
(iν) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 συγκαλούµενης συνέλευσης.
(3) Το Συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε κενής θέσης, πλην
εκείνης του Προέδρου, εφόσον ο αριθµός των εναποµείναντων µελών δεν είναι µικρότερος
του απαιτούµενου αριθµού απαρτίας για τις συνεδριάσεις αυτού.

Συνεδριάσεις του 5.-(1) Τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος
Συµβουλίου. αυτός ήθελε επιλέξει σε συνεννόηση µε τα υπόλοιπα µέλη:

σε χρόνο και τόπο που
876106381

Νοείται ότι ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρία του Συµβουλίου οποτεδήποτε το ζητήσουν
γραπτώς δύο τουλάχιστον µέλη.
(2) Των συνεδριάσεων του Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας
ή αδυναµίας αυτού, ένα άλλο µέλος που εκλέγεται από τα παρόντα µέλη για να
προεδρεύσει της συνεδρίασης.
(3) Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά των διαδικασιών. Τα πρακτικά εγκρίνονται
από το Συµβούλιο στην επόµενη συνεδρίασή του, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή
ανάλογα µε την περίπτωση, τον προεδρεύοντα και αµέσως µόλις υπογραφούν γίνονται
δεκτά σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία ως µαρτυρία χωρίς οποιαδήποτε
περαιτέρω απόδειξη.
(4) Κατά τα λοιπά, το Συµβούλιο ρυθµίζει µε εσωτερικούς κανονισµούς τα της
εσωτερικής του διαδικασίας, περιλαµβανοµένης της σύγκλησης και διεξαγωγής των
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συνεδριάσεων και της τήρησης των πρακτικών.
Απαρτία και λήψη 6.-(1) Τέσσερα τουλάχιστον
αποφάσεων. οποιαδήποτε συνεδρίαση.

παρόντα µέλη του Συµβουλίου αποτελούν απαρτία σε
872272312

(2) Νόµιµα συγκαλούµενη συνεδρίαση του Συµβουλίου στην οποία υπάρχει απαρτία είναι
ικανή να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εργασία του Συµβουλίου και έχει και µπορεί να ασκεί
κάθε εξουσία, αρµοδιότητα ή καθήκον ή λειτουργία που ανατίθεται στο Συµβούλιο µε τον
παρόντα Νόµο.
(3) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία, όπως αυτή εκφράζεται µε
ανάταση των χεριών των παρόντων στη συνεδρία µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο
Πρόεδρος ή, ανάλογα µε την περίπτωση, το προεδρεύον µέλος διαθέτει δεύτερη ή νικώσα
ψήφο. Αποχή από την ψηφοφορία θεωρείται αρνητική ψήφος.

Αποζηµίωση 7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου λαµβάνουν για την εκτέλεση των καθηκόντων
µελών. τους την εκάστοτε από το Υπουργικό Συµβούλιο εγκεκριµένη αποζηµίωση και/ή επίδοµα.
Σύσταση 8.-(1) Το Συµβούλιο έχει εξουσία να συστήνει από τα µέλη του ή από άλλα πρόσωπα
επιτροπών ή τέτοιες επιτροπές ή υποεπιτροπές, είτε γενικού είτε ειδικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε
υπεπιτροπών. ήθελε θεωρήσει αναγκαίες για τη µελέτη και υποβολή σ’ αυτό εισηγήσεων ή εκθέσεων

πάνω σε θέµατα που ήθελε παραπέµψει σ’ αυτές.

948899030

Το Συµβούλιο καθορίζει τη συγκρότηση και τη διαδικασία τέτοιων επιτροπών ή
υποεπιτροπών, καθώς και τους όρους εντολής και το ύψος της ενδεχόµενης αποζηµίωσης
των µελών τους, αλλά σε καµιά περίπτωση ο καθορισµός αυτός δεν µπορεί να είναι
ασυµβίβαστος ή αντίθετος µε τους σκοπούς του παρόντος Νόµου.
(2)

Γραφεία και 9.-(1) Το Συµβούλιο διαθέτει γραφείο και υπηρεσία, τα οποία είναι
υπάλληλοι του εκπλήρωση των ανατιθεµένων σ΄ αυτό αρµοδιοτήτων και καθηκόντων.
Συµβουλίου.

αναγκαία για την

(2) Τηρουµένων των διατάξεων οποιωνδήποτε κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο έχει εξουσία να διορίζει το αναγκαίο για την εκπλήρωση
των καθηκόντων του υπαλληλικό προσωπικό και ασκεί σε αυτό το διοικητικό και
πειθαρχικό έλεγχο.
(3) Το Συµβούλιο, µε την έγκριση του Υπουργού, καθορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών
του και τον αριθµό των θέσεων, καταρτίζει σχέδια υπηρεσίας των θέσεων και καθορίζει το
µισθό και τη µισθοδοτική κλίµακα της κάθε θέσης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ

211145341

Τήρηση Μητρώου 10.-(1) Το Συµβούλιο τηρεί µητρώο, καλούµενο «Μητρώο Κτηµατοµεσιτών», στο οποίο
Κτηµατοµεσιτών εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, το όνοµα, η διεύθυνση και τέτοια άλλα
και Μητρώου στοιχεία, όπως το Συµβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία, σε σχέση µε κάθε πρόσωπο
Ασκουµένων που δικαιούται να εγγραφεί ως κτηµατοµεσίτης δυνάµει του παρόντος Νόµου.
Κτηµατοµεσιτών.
(2) Το Συµβούλιο τηρεί µητρώο, καλούµενο «Μητρώο Ασκουµένων Κτηµατοµεσιτών»,
στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, το όνοµα, η διεύθυνση και
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τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συµβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία, σε σχέση µε
κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αδειούχο κτηµατοµεσίτη ως ασκούµενος
κτηµατοµεσίτης.
(3) Οι καταχωρήσεις που γίνονται στα ανωτέρω Μητρώα µπορούν να αποδεικνύονται µε
πιστοποιηµένα αντίγραφα, κατά τον τρόπο που ήθελε αποφασίσει το Συµβούλιο, τα δε
αντίγραφα αυτά θα αποτελούν αποδεκτή µαρτυρία σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη
διαδικασία.
(4) Το Συµβούλιο κατ’ έτος εκδίδει και διανέµει, έναντι τέλους που ήθελε καθορίσει,
πιστοποιηµένα αντίγραφα των Μητρώων που αναφέρονται ανωτέρω, στα οποία
αναγράφονται τα ονόµατα των εγγεγραµµένων προσώπων κατ΄ αλφαβητική σειρά ως
επίσης και τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συµβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία.

Προσόντα για 11.-(1) Τηρουµένων
εγγραφή στο Κτηµατοµεσιτών Μητρώο
Κτηµατοµεσιτών.

885527014

των διατάξεων του άρθρου 15, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο

(α) φυσικό πρόσωπο, το οποίο-

(i) είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους·

δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νοµική ανικανότητα δυνάµει της
νοµοθεσίας ή δικαστικής απόφασης·
(ii)

70 του 1981
134 του 1988
228(Ι) του 2004.
31(Ι) του 2008.

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα
ή, σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί, έχει αποκατασταθεί µε βάση τις διατάξεις του περί
Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόµου·

(iν)

666520178

τηρουµένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων
Νόµου, έχει αποκτήσει αναγνωρισµένο δίπλωµα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση
εκπαίδευσης µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή
ισοδύναµης διάρκειας υπό καθεστώς µερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήµιο ή ίδρυµα
ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυµα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου σε συναφή προς
την άσκηση του επαγγέλµατος του κτηµατοµεσίτη θέµατα και έχει συµπληρώσει στη
∆ηµοκρατία επαγγελµατική άσκηση κτηµατοµεσίτη διάρκειας τουλάχιστον 12 µηνών,
όντας εγγεγραµµένος στο Μητρώο Ασκουµένων Κτηµατοµεσιτών:
Νοείται ότι ο κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος ή τίτλου που αποκτήθηκε µετά από
σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους στα θέµατα που αναφέρονται
στην παρούσα υποπαράγραφο θεωρείται ότι κατέχει τα ακαδηµαϊκά προσόντα που
απαιτούνται από την υποπαράγραφο αυτή·
(ν)

τηρουµένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων
Νόµου, κατέχει επαρκείς γνώσεις αναφορικά µε την κτηµατική και πολεοδοµική
νοµοθεσία της ∆ηµοκρατίας αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του
επαγγέλµατος του κτηµατοµεσίτη:
Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης του προσόντος της παρούσας υποπαραγράφου, το
Συµβούλιο οφείλει να υποβάλει τα αιτούµενα την εγγραφή πρόσωπα σε γραπτές εξετάσεις.
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(β) νοµικό πρόσωπο, ήτοι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη
εταιρεία, εφόσον 348626136

έχει συσταθεί δυνάµει των νόµων της ∆ηµοκρατίας η οποιουδήποτε άλλου κράτους
µέλους·
(i)

(ii) έχει εγγεγραµµένο γραφείο ή τόπο εργασίας στην Κύπρο·
(iii) δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης ή διάλυσης.
(2) Η εγγραφή νοµικού προσώπου στο Μητρώο Κτηµατοµεσιτών δυνάµει του εδαφίου (1)

θα είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη εγγραφή και θα διενεργείται παράλληλα µε την
εγγραφή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που σχετίζεται µε νοµικό πρόσωπο.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της
∆ηµοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους, το οποίο είναι σύζυγος ή τέκνο
πολίτη της ∆ηµοκρατίας ή άλλου κράτους µέλους και έχει τη συνήθη διαµονή του στη
∆ηµοκρατία, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο, νοουµένου ότι πληροί όλες τις προς τούτο
λοιπές προϋποθέσεις και απαιτήσεις του παρόντος Νόµου.
914551913

Προσόντα για 12.-(1) ∆ύναται να
εγγραφή στο πρόσωπο, το οποίοΜητρώο
Ασκούµενων
Κτηµατοµεσιτών.

εγγραφεί στο Μητρώο Ασκούµενων Κτηµατοµεσιτών φυσικό

(i) είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους·

δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νοµική ανικανότητα δυνάµει της
νοµοθεσίας ή δικαστικής απόφασης·
(ii)

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα
ή, σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί, έχει αποκατασταθεί µε βάση τις διατάξεις του περί
Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόµoυ·
(iν) έχει αποφοιτήσει από αναγνωρισµένη στη ∆ηµοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος
µέλος σχολή µέσης εκπαίδευσης·

317543625

(ν) εργοδοτείται σε γραφείο αδειούχου κτηµατοµεσίτη.
(2) Αίτηση για εγγραφή ασκούµενου κτηµατοµεσίτη θα πρέπει να υποβάλλεται όχι
αργότερα από 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της εργοδότησης, σε δε διαφορετική
περίπτωση η περίοδος άσκησης θα θεωρείται ότι άρχισε τριάντα ηµέρες πριν από την
υποβολή αίτησης εγγραφής δυνάµει του άρθρου αυτού, και η ηµεροµηνία αυτή θα
καταχωρείται στο σχετικό πιστοποιητικό ως ηµεροµηνία έναρξης της άσκησης.

Υποβολή και 13.-(1) (α) Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να εγγραφεί σε Μητρώο ως κτηµατοµεσίτης
εξέταση αιτήσεων. ή ασκούµενος κτηµατοµεσίτης υποβάλλει στο Συµβούλιο γραπτή αίτηση στον

καθορισµένο από το Συµβούλιο τύπο, συνοδευόµενη από τα αναγκαία αποδεικτικά της
κατοχής των απαιτουµένων για την εγγραφή του προσόντων:
Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, η κατοχή του
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προσόντος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1)
του άρθρου 11 αποδεικνύεται µόνο µε πρωτότυπα έγγραφα.
(β)

σε περίπτωση που ο αιτητής δεν υποβάλει επαρκή αποδεικτικά για την κατοχή όλων
των απαραίτητων για την εγγραφή του προσόντων, το Συµβούλιο µπορεί, µε γραπτή
ειδοποίηση προς τον αιτητή, να ζητήσει από αυτόν να παράσχει γραπτώς στο Συµβούλιο,
µέσα σε τέτοια εύλογη προθεσµία που θέλει καθοριστεί στην ειδοποίηση, τα απαραίτητα
στοιχεία και πληροφορίες που θα επιτρέψουν στο Συµβούλιο να εξετάσει την αίτηση.
993761360

Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει το καθορισµένο τέλος για την
εξέταση της αίτησής του, το οποίο ανεξάρτητα από την τύχη της αίτησης, δεν
επιστρέφεται.
(2)

Το Συµβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής και απαντά ανάλογα
στον αιτητή το συντοµότερο δυνατό, παρέχοντας του ταυτόχρονα, σε περίπτωση
απόρριψης τους συγκεκριµένους λόγους της απόρριψης.
(3)

Σε περίπτωση παράλειψης του αιτητή να παράσχει στο Συµβούλιο, µ έσα στην
προθεσµία πoυ έχει ταχθεί, οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία ή πληροφορίες, το Συµβούλιο
µ πoρεί να απoρρίψει την αίτηση και για µ όνo το λόγο αυτό.
(4)

Με την εγγραφή του στο σχετικό Μητρώο, το Συµβούλιο εκδίδει στον αιτητή
πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το
κατονοµαζόµενο σ’ αυτό πρόσωπο έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(5)

747029542

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαγραφής από Μητρώο ή ανάκλησης της εγγραφής
δυνάµει του άρθρου 14 ή 16, ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει υποχρέωση να επιστρέψει
στο Συµβούλιο, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης σ’
αυτόν της σχετικής απόφασης, το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.
(6)

(7) Κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής, ο οποίος παραλείπει, χωρίς οποιαδήποτε εύλογη
αιτία, να συµµορφωθεί εµπρόθεσµα µε την υποχρέωσή του δυνάµει του εδαφίου (6), είναι
ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ για κάθε ηµέρα ή µέρος της ηµέρας κατά την οποία
συνεχίστηκε πριν από την καταδίκη ή συνεχίζεται µετά την καταδίκη η παράλειψη
συµµόρφωσης.

∆ιαγραφή, 14.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο έχει εξουσία να
ανάκληση ή αποφασίζει, ανάλογα µε την περίπτωση, τη διαγραφή από το σχετικό Μητρώο, την
διόρθωση ανάκληση ή τη διόρθωση εγγραφής οποιουδήποτε προσώπου που–
εγγραφής ή
επανεγγραφή.
(α) αιτείται γραπτώς τη διαγραφή του ονόµατός του από το σχετικό Μητρώο, ή
(β) έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο εσφαλµένα ή κατόπιν δόλιας ενέργειας ή ψευδών ή
ανακριβών δηλώσεων ή παραστάσεων είτε του ιδίου είτε τρίτου προσώπου, ή

828960835

(γ) απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα, προσόν ή προϋπόθεση, η κατοχή των οποίων είναι
απαραίτητη για την εγγραφή ή παραµονή του στο σχετικό Μητρώο, ή
Copyright © Leginet Ltd 2002-2010. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded
signatures against unauthorized use

(δ) παρέλειψε µέσα σε περίοδο έξι µηνών από την ηµεροµηνία εγγραφής του στο σχετικό
Μητρώο να αποταθεί στο Συµβούλιο για την έκδοση ετήσιας άδειας δυνάµει του άρθρου
16 ή παρέλειψε να ανανεώσει αυτή µέσα σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της
ισχύος αυτής, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει γραπτώς το Συµβούλιο, εντός της πιο πάνω
προθεσµίας, ότι προτίθεται να µην ανανεώσει την ετήσια άδειά του για το τρέχον έτος.
(2) Πριν αποφασίσει τη διαγραφή, ανάκληση ή διόρθωση οποιασδήποτε εγγραφής στο
σχετικό Μητρώο για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους
(β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1), το Συµβούλιο οφείλει να κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση
της πρόθεσης του αυτής στο επηρεαζόµενο πρόσωπο και να παράσχει σ’ αυτό την ευκαιρία
να υποβάλει γραπτώς µέσα σε λογική προθεσµία όλες τις σχετικές ενστάσεις ή
παραστάσεις τις οποίες αυτό επιθυµεί να υποβάλει στο Συµβούλιο είτε αυτοπροσώπως είτε
µέσω δικηγόρου.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), το όνοµα οποιουδήποτε
προσώπου θεωρείται ότι διαγράφεται αυτοδικαίως από το σχετικό Μητρώο ταυτόχρονα
µε-

77(Ι) του 1997
49(Ι) του 2003
26(Ι) του 2007.

(α)

495459437

την έκδοση από ∆ικαστήριο διατάγµατος διαρκούς νοσηλείας δυνάµει των διατάξεων
του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόµου,
(β) το θάνατό του, ή
(γ) την παράλειψη ανανέωσης της ετήσιας άδειας του για χρονικό διάστηµα τριών
διαδοχικών ετών, ανεξάρτητα από την παροχή ή µη σχετικής ειδοποίησης δυνάµει της
παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), ή
(δ) την καταδίκη του για πειθαρχικό παράπτωµα δυνάµει του παρόντος Νόµου και την
επιβολή της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το σχετικό Μητρώο.
(4) Όταν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου το όνοµα οποιουδήποτε
προσώπου διαγράφεται προσηκόντως από το σχετικό Μητρώο, το Συµβούλιο δύναται να
αποφασίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο δε δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του
δυνάµει του παρόντος Νόµου για τόση περίοδο όπως το Συµβούλιο, µε την ευκαιρία της
διαγραφής, ήθελε καθορίσει.
(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο δύναται
οποτεδήποτε κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου προσώπου, να αποφασίσει την
επανεγγραφή του ονόµατος του προσώπου αυτού στο σχετικό Μητρώο, ατελώς ή µε την
καταβολή του καθοριζοµένου από το Συµβούλιο τέλους, νοουµένου ότι διαπιστώσει εκ
νέου ότι ο αιτητής πληροί τα προσόντα εγγραφής δυνάµει του παρόντος Νόµου:
946586191

Νοείται ότι σε περίπτωση αίτησης για επανεγγραφή στο Μητρώο Κτηµατοµεσιτών
υποβληθείσας εντός πέντε ετών από την ηµεροµηνία διαγραφής, το Συµβούλιο θα δύναται
να µην απαιτεί την εκ νέου επιτυχία του αιτούντος την επανεγγραφή σε γραπτές εξετάσεις.
Προσωρινή και 15.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση που φυσικό ή
περιστασιακή νοµικό πρόσωπο µετακινείται στην επικράτεια της ∆ηµοκρατίας σε προσωρινή και
παροχή υπηρεσιών περιστασιακή βάση προκειµένου να ασκήσει το επάγγελµα του κτηµατοµεσίτη:
στη ∆ηµοκρατία
από πρόσωπα
εγκατεστηµένα σε
άλλο κράτος
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µέλος.

Νοείται ότι το Συµβούλιο δύναται να αξιολογεί τον προσωρινό και περιστασιακό
χαρακτήρα των παρεχόµενων υπηρεσιών κατά περίπτωση και σε συνάρτηση µε τη
διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριµένης
παροχής υπηρεσιών.
(2) Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µετακινείται στην επικράτεια της ∆ηµοκρατίας σε
προσωρινή και περιστασιακή βάση προκειµένου να ασκήσει το επάγγελµα του
κτηµατοµεσίτη δύναται να παρέχει υπηρεσίες κτηµατοµεσίτη στη ∆ηµοκρατία χωρίς να
απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο, εφόσον(α) είναι πολίτης κράτους µέλους ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, έχει συσταθεί
δυνάµει νοµοθεσίας κράτους µέλους·
678838253

(β) είναι νόµιµα εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος άλλο από τη ∆ηµοκρατία και, σε
περίπτωση νοµικού προσώπου, δε διαθέτει τόπο εργασίας εντός της ∆ηµοκρατίας·
(γ) ικανοποιήσει το Συµβούλιο ότι ασκεί νόµιµα τις δραστηριότητες του κτηµατοµεσίτη
στο κράτος µέλος εγκατάστασής του ή, σε περίπτωση που το επάγγελµα του
κτηµατοµεσίτη δεν είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο στο κράτος µέλος εγκατάστασης του,
ικανοποιήσει το Συµβούλιο ότι έχει ασκήσει το επάγγελµα του κτηµατοµεσίτη στο κράτος
µέλος εγκατάστασης µε πλήρη απασχόληση επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστηµα των
δέκα προηγούµενων ετών.
(3) Κατά

την πρώτη µετακίνηση του προσώπου που αναφέρεται στα προηγούµενα εδάφια
του παρόντος άρθρου από άλλο κράτος µέλος στη ∆ηµοκρατία για να παράσχει υπηρεσίες,
το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να ενηµερώνει το Συµβούλιο µε προηγούµενη γραπτή
δήλωσή του που υποβάλλεται µε οποιοδήποτε µέσο, αναφορικά µε οποιεσδήποτε
ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα µέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον
αφορά την επαγγελµατική του ευθύνη στη ∆ηµοκρατία. Η δήλωση αυτή ανανεώνεται
ετησίως αν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή περιστασιακά υπηρεσίες στη
∆ηµοκρατία κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους.
(4) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της
κατάστασης, την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) από άλλο
κράτος µέλος στη ∆ηµοκρατία για να παράσχει υπηρεσίες, το Συµβούλιο απαιτεί η δήλωση
να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά(α) απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου·
(β)

912685096

βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόµιµα εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος για την
άσκηση των δραστηριοτήτων του κτηµατοµεσίτη και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω
και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγµή της χορήγησης της
βεβαίωσης·
(γ) αποδεικτικά των επαγγελµατικών του προσόντων·
(δ) σε περίπτωση που το επάγγελµα του κτηµατοµεσίτη δεν είναι νοµοθετικά
κατοχυρωµένο στο κράτος µέλος εγκατάστασης του, αποδεικτικά ότι έχει ασκήσει το
επάγγελµα του κτηµατοµεσίτη στο κράτος µέλος εγκατάστασης µε πλήρη απασχόληση επί
δύο τουλάχιστον έτη στο διάστηµα των δέκα προηγούµενων ετών· και
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(ε) το σύνολο των πληροφοριών που διαλαµβάνονται στο άρθρο 13 του περί Αναγνώρισης
των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµου.

Η παροχή υπηρεσιών κτηµατοµεσίτη στη ∆ηµοκρατία πραγµατοποιείται µε βάση τον
επαγγελµατικό τίτλο του κράτους µέλους εγκατάστασης, ο οποίος αναγράφεται στην
επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους εγκατάστασης.
(5)

(6) Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες κτηµατοµεσίτη στη ∆ηµοκρατία
δυνάµει του παρόντος άρθρου οφείλει να έχει ασφαλιστική κάλυψη που προβλέπεται στο
εδάφιο (1) του άρθρου 19, εκτός εάν έχει ισοδύναµη ασφαλιστική κάλυψη για
επαγγελµατική ευθύνη, παρεχόµενη από ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται
νόµιµα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει για τη ∆ηµοκρατία τους κινδύνους
που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, και υπόκειται στις διατάξεις των Μερών
Ν, ΝI, ΝII και ΝIII του παρόντος Νόµου.

∆ηµόσια τάξη και 16.-(1) Ανεξάρτητα από
δηµόσια ασφάλεια. αιτιολογηµένη απόφαση,

τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15, το Συµβούλιο, µε
η οποία λαµβάνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού,
δύναται για συγκεκριµένους λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας που αφορούν
το επηρεαζόµενο από την απόφαση πρόσωπο –
856835484

(α) να απορρίψει την αίτηση εγγραφής προσώπου στο Μητρώο Κτηµατοµεσιτών, ή
(β) να διαγράψει πρόσωπο από το Μητρώο Κτηµατοµεσιτών, ή
(γ)

να απαγορεύσει σε φυσικό πρόσωπο που είναι πολίτης κράτους µέλους ή σε νοµικό
πρόσωπο που έχει συσταθεί δυνάµει νοµοθεσίας κράτους µέλους να παρέχει υπηρεσίες ως
κτηµατοµεσίτης στη ∆ηµοκρατία.
Πριν λάβει την προβλεπόµενη στο εδάφιο (1) απόφαση, το Συµβούλιο οφείλει να
κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του αυτής στο επηρεαζόµενο πρόσωπο και
να παράσχει σ’ αυτό την ευκαιρία να υποβάλει γραπτώς µέσα σε λογική προθεσµία όλες
τις σχετικές ενστάσεις ή παραστάσεις τις οποίες αυτό επιθυµεί να υποβάλει στο Συµβούλιο
είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω δικηγόρου.
(2)

ΜΕΡΟΣ IV
ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Έκδοση ετήσιας 17.-(1) Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε
άδειας. καταβολής του καθορισµένου τέλους, το

εγγεγραµµένου στο σχετικό Μητρώο και
Συµβούλιο θα εκδίδει ετήσια άδεια άσκησης
επαγγέλµατος κτηµατοµεσίτη ή ασκούµενου κτηµατοµεσίτη, κατά περίπτωση, κατά τον
καθορισµένο από το Συµβούλιο τύπο.
274811565

Κάθε ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος άρθρου εκπνέει κανονικά,
εκτός αν προηγουµένως αυτή ακυρωθεί ή ανασταλεί δυνάµει των διατάξεων του άρθρου
18, την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους για το οποίο έχει εκδοθεί και µπορεί να ανανεώνεται
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και η έκδοσή της.
(2)

Ακύρωση ή 18.-(1) Όταν οποτεδήποτε µετά την έκδοση ή ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης
αναστολή ετήσιας επαγγέλµατος ο κάτοχος αυτής ήθελε για οποιοδήποτε λόγο διαγραφεί από το σχετικό
άδειας. Μητρώο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 14, η ετήσια άδεια του διαγραφέντος κατόχου

αυτής ακυρώνεται αυτοδικαίως.
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(2) Το Συµβούλιο δύναται στα πλαίσια άσκησης της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας δυνάµει

του Μέρους Ν να προβαίνει σε ακύρωση ή αναστολή της ετήσιας άδειας άσκησης
επαγγέλµατος ως αποτέλεσµα επιβολής πειθαρχικής ποινής.
(3) Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής της ισχύος οποιασδήποτε ετήσιας άδειας δυνάµει
των εδαφίων (1) ή (2), ο κάτοχος αυτής υπέχει υποχρέωση επιστροφής της στο Συµβούλιο
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης.
(4) Παράλειψη συµµόρφωσης χωρίς οποιαδήποτε εύλογη αιτία µε την υποχρέωση που
αναφέρεται στο εδάφιο (3) συνιστά ποινικό αδίκηµα τιµωρούµενο µε τις ποινές που
προβλέπονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 13.
707101583

Ασφαλιστική 19.-(1) Τηρουµένων των λοιπών απαιτήσεων και όρων που καθορίζονται στον παρόντα
κάλυψη. Νόµο ή στους δυνάµει αυτού εκδιδοµένους Κανονισµούς, κανένα πρόσωπο δεν ενεργεί ως

κτηµατοµεσίτης εκτός αν έχει συνοµολογηθεί µεταξύ αυτού και οποιουδήποτε αδειούχου
ασφαλιστή ασφαλιστική σύµβαση, για την ασφαλιστική κάλυψη του κτηµατοµεσίτη για
ποσό 200.000 ευρώ σε περίπτωση ευθύνης αυτού για καταβολή αποζηµίωσης σε
αγοραστή, λόγω παράβασης της νόµιµης υποχρέωσης του κτηµατοµεσίτη για πλήρη
ενηµέρωση του αγοραστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 και αντίγραφο αυτής
κατατεθεί στο Συµβούλιο από τον ενδιαφερόµενο κτηµατοµεσίτη. Το πρωτότυπο ή πιστό
αντίγραφο της ασφαλιστικής σύµβασης αναρτάται σε περίοπτο θέση του γραφείου του
κτηµατοµεσίτη.

72 του 1984
114 του 1989
166 του 1990
47(Ι) του 1998
115(Ι) του 2001.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “αδειούχος ασφαλιστής” σηµαίνει τον
ασφαλιστή ο οποίος δυνάµει του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµου κατέχει άδεια
διεξαγωγής ασφαλιστικών εργασιών στον ασφαλιστικό κλάδο που σχετίζεται µε τη
δυνάµει του εδαφίου (1) επιβαλλόµενη υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης.

ΜΕΡΟΣ V
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α∆ΕΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
Κτηµατοµεσίτης 20.-(1) Η µεσολάβηση κτηµατοµεσίτη
σε κτηµατικές συναλλαγής.
συναλλαγές.

δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη κτηµατικής
39076745

Όταν σε οποιαδήποτε κτηµατική συναλλαγή το πρόσωπο που µεσολαβεί είναι
αδειούχος κτηµατοµεσίτης, αυτός δικαιούται να αξιώσει και εισπράξει την συµφωνηθείσα
αµοιβή:
(2)

Νοείται ότι εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά, η συµφωνηθείσα αµοιβή θα ανέρχεται σε
επί της αξίας της κτηµατικής συναλλαγής και θα είναι απαιτητή και πληρωτέα µε την
επίτευξη της κτηµατικής συναλλαγής, ήτοι µε την σύναψη της συµφωνίας πώλησης ή
ενοικίασης.

3%

(3) Σε περίπτωση µη επίτευξης κτηµατικής συναλλαγής για την οποία δεν υπέχει
οποιαδήποτε ευθύνη ο κτηµατοµεσίτης, αυτός δικαιούται σε εύλογη αµοιβή,
λαµβανοµένων υπόψη του αναλωθέντος χρόνου και της δαπάνης αυτού.
(4) Αδειούχος κτηµατοµεσίτης δεν δικαιούται να µεσολαβεί για κτηµατική συναλλαγή
όταν έχει συµφέρον επί του ακινήτου που αποτελεί το αντικείµενο της συναλλαγής παρά
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µόνο εάν ενηµερώσει γραπτώς τον αγοραστή για το συµφέρον αυτό:
Νοείται ότι, σε περίπτωση αδειούχου κτηµατοµεσίτη που είναι φυσικό πρόσωπο,
συµφέρον θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο κτηµατοµεσίτης ή συγγενικό του πρόσωπο, εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας, µέχρι τρίτου βαθµού συγγένειας, έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο
συµφέρον επί του οικείου ακινήτου:
94115614

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αδειούχου κτηµατοµεσίτη που είναι νοµικό
πρόσωπο, συµφέρον θεωρείται ότι υπάρχει όταν το εν λόγω νοµικό πρόσωπο, ή
σύµβουλος, διευθυντής, γραµµατέας, µέτοχος, συνεταίρος ή άλλος αξιωµατούχος του εν
λόγω νοµικού προσώπου ή συγγενικό αυτών πρόσωπο, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, µέχρι
τρίτου βαθµού συγγένειας, έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο συµφέρον επί του οικείου ακινήτου.
Όταν µετά από επίτευξη κτηµατικής συναλλαγής που έχει επιτευχθεί µε τη
µεσολάβηση τρίτου προσώπου ακολουθεί µεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου, κατά τη
µεταβίβαση του ακινήτου οι ενδιαφερόµενοι υπέχουν υποχρέωση να αναφέρουν στη
σχετική δήλωση µεταβίβασης το όνοµα και τη διεύθυνση του µεσολαβήσαντος προσώπου,
καθώς και το ποσό της πληρωθείσας αµοιβής.
(5)

Πρόσωπο που έχει εισπράξει οποιαδήποτε αµοιβή που αναφέρεται στο προηγούµενο
εδάφιο, υποχρεούται όπως εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία είσπραξης να καταθέσει
ποσό που ισοδυναµεί µε 2/10000 επί του ποσού της δήλωσης µεταβίβασης στο ταµείο του
Συµβουλίου:
(6)

Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης, το Συµβούλιο θα δύναται να ανακτά το εν λόγω
ποσό πλέον τόκο προς 8% από την ηµεροµηνία που η πληρωµή του κατέστη απαιτητή ως
αστικό χρέος.
963605940

(7) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει ή αρνείται να συµµορφωθεί µε τις δυνάµει των εδαφίων
(5) και (6) υποχρεώσεις, ή συµµορφούµενο µε αυτές, παρέχει εν γνώσει του οποιαδήποτε
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του,

υπόκειται σε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή µέχρι χίλια ευρώ ή και στις
δύο αυτές ποινές.

Υποχρέωση 21. Κτηµατοµεσίτης, ανεξάρτητα αν ενεργεί κατ’ εντολή του πωλητή ή του αγοραστή,
ενηµέρωσης για οφείλει να ενηµερώνει τον προτιθέµενο αγοραστή ακινήτου για όλα τα στοιχεία που
φυσικά και νοµικά σχετίζονται µε τη φυσική κατάσταση του ακινήτου, τα εµπράγµατα δικαιώµατα που
χαρακτηριστικά βαρύνουν αυτό, καθώς και για οποιουσδήποτε άλλους περιορισµούς που έχουν επιβληθεί
κτηµατικής
συναλλαγής. στο ακίνητο δυνάµει νοµοθετικής, δικαστικής, διοικητικής ή άλλης κυβερνητικής πράξης ή

απόφασης:

Νοείται ότι κτηµατοµεσίτης δε θα θεωρείται ότι παραβιάζει την πιο πάνω υποχρέωσή του,
αν(α) η παράλειψη ενηµέρωσης για οποιαδήποτε στοιχεία οφείλεται σε λόγους που
βρίσκονται πέραν της βούλησής του ή του ελέγχου που υποχρεούται να διενεργεί στα
πλαίσια της συνήθους άσκησης του επαγγέλµατός του, και
(β) ο κτηµατοµεσίτης ενηµερώνει εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν από την επίτευξη της
κτηµατικής συναλλαγής τα ενδιαφερόµενα µέρη για την αδυναµία του αυτή.

∆ικαίωµα
αδειούχου

22.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, κτηµατοµεσίτης δύναται,
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κτηµατοµεσίτη για
διατύπωση γνώµης
για την αξία
κτηµατικής
συναλλαγής.

στα πλαίσια αναλαµβανόµενης µεσολάβησης για κτηµατική συναλλαγή, να διατυπώνει τη
γνώµη του ως προς την αξία της εν λόγω κτηµατικής συναλλαγής, εφόσον αυτό ζητηθεί
είτε από τον πωλητή είτε από τον αγοραστή.
688814163

Στοιχεία 23. Κάθε αδειούχος κτηµατοµεσίτης οφείλει σε κάθε έγγραφο ή διαφήµιση που
κτηµατοµεσίτη σε χρησιµοποιεί στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλµατός του να αναγράφει ή αναφέρει τη
έγγραφα και φράση “αδειούχος κτηµατοµεσίτης”, ακολουθούµενη από τον αριθµό εγγραφής και τον
διαφηµίσεις. αριθµό άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
∆ιατήρηση 24. Κάθε αδειούχος κτηµατοµεσίτης οφείλει να διατηρεί γραφείο µε κατάλληλη επίπλωση
γραφείου από και εξοπλισµό και να έχει αναρτηµένα σε περίοπτη θέση το πιστοποιητικό εγγραφής και
κτηµατοµεσίτη. την άδειά του και στην πρόσοψη του γραφείου να αναγράφει ευκρινώς το όνοµα και τις

λέξεις “αδειούχος κτηµατοµεσίτης”, τον αριθµό εγγραφής στο Μητρώο Κτηµατοµεσιτών
και, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί εµπορική επωνυµία στο Συµβούλιο, την εν λόγω
εµπορική επωνυµία.

Ευθύνη ενός 25.-(1) Κανένα γραφείο δε δύναται να λειτουργεί στη ∆ηµοκρατία και να παρέχονται από
αδειούχου αυτό υπηρεσίες κτηµατοµεσίτη παρά µόνο εάν αδειούχος κτηµατοµεσίτης έχει την
κτηµατοµεσίτη για υποχρέωση να µεριµνά στο εν λόγω γραφείο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
τη λειτουργία κάθε Νόµου.
γραφείου.
(2) Ο ιδιοκτήτης γραφείου που λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1)
είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3.500 ευρώ, στη δε περίπτωση δεύτερης καταδίκης, σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
199651896

Ψευδείς ή 26.-(1) Κτηµατοµεσίτης ο οποίος, σε οποιαδήποτε ειδοποίηση, διαφήµιση ή έγγραφο ή σε
ανακριβείς οποιαδήποτε πινακίδα αναρτηµένη στην πρόσοψη ή εντός του γραφείου του, περιγράφει
δηλώσεις ή τον εαυτό του ψευδώς ή ανακριβώς ή µεταχειρίζεται όνοµα ή επωνυµία διαφορετικά
παραστάσεις. εκείνου µε το οποίο είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Κτηµατοµεσιτών ή παριστά

ανακριβώς ότι κατέχει οποιοδήποτε δίπλωµα ή πτυχίο ή οποιαδήποτε ειδικότητα ή ειδικά
προσόντα σχετικά µε ακίνητα ή κτηµατικές συναλλαγές, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος
και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του
άρθρου 33.
(2) Πρόσωπο το οποίο, µε έγγραφο, διαφήµιση ή κάθε άλλη πράξη ή παράλειψή του,
παραπλανεί ως προς την ταυτότητα του αδειούχου κτηµατοµεσίτη που µεσολαβεί για
συγκεκριµένη κτηµατική συναλλαγή είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης,
υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 33.

Ακυρότητα 27. Κάθε συµφωνία, γραπτή ή προφορική, η οποία αφορά σε ανάθεση της εκτέλεσης
συµβάσεων. κτηµατοµεσιτείας σε µ η εγγεγραµµ ένo κτηµατοµεσίτη ή εγγεγραµµ ένο αλλά µ η κάτοχο

ισχύουσας ετήσιας άδειας ή παροχέα υπηρεσιών που δεν ενεργεί δυνάµει των διατάξεων
του παρόντος Νόµου, ανάλογα µ ε την περίπτωση, είναι άκυρη.
ΜΕΡΟΣ VI
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πειθαρχικά 28.-(1)
παραπτώµατα.

Εγγεγραµµένος Κτηµατοµεσίτης διαπράττει πειθαρχικό παράπτωµα και υπόκειται
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σε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Συµβουλίου αν-

545251488

(α) διαπράξει οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική
αισχρότητα, ή
(β) έχει επιτύχει την εγγραφή του στο Μητρώο Κτηµατοµεσιτών ή έχει εξασφαλίσει
ετήσια άδεια µε τη χρήση ψευδών ή δόλιων παραστάσεων ή δηλώσεων, ή
(γ) έχει ενεργήσει ή παραλείψει οτιδήποτε µε τρόπο που ισοδυναµεί µε παράβαση
οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις κτηµατοµεσίτη, ή
(δ) κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του επιδεικνύει διαγωγή ανέντιµη ή επονείδιστη ή
οποιαδήποτε άλλη διαγωγή ή συµπεριφορά ανάρµοστη ή ασυµβίβαστη µε το επάγγελµά
του ή υποβιβάζει το κύρος και την υπόληψη του επαγγέλµατος του κτηµατοµεσίτη, ή
(ε) υποβοηθεί ή υποθάλπει εικονική διενέργεια κτηµατοµεσιτικής εργασίας.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “καθήκοντα και υποχρεώσεις
κτηµατοµεσίτη” περιλαµβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε
κτηµατοµεσίτη δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
εκδιδοµένων κανονισµών ή οποιασδήποτε άλλης σε ισχύ νοµοθετικής διάταξης.
61614334

Πειθαρχικές 29.-(1) Οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις µπορούν
κυρώσεις. δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου-

να επιβληθούν από το Συµβούλιο

(α) επίπληξη·
(β) χρηµατική κύρωση που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ·
(γ) αναστολή της ετήσιας άδειας που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη·
290540933

(δ) διαγραφή του ονόµατος του κτηµατοµεσίτη από το Μητρώο Κτηµατοµεσιτών.

(2) Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα δεν επιβάλλονται περισσότερες από µια πειθαρχικές
κυρώσεις:

Νοείται ότι η κύρωση της επίπληξης µπορεί να επιβληθεί µαζί µε οποιαδήποτε άλλη
κύρωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1):
Νοείται περαιτέρω ότι οι δυνάµει του εδαφίου (1) πειθαρχικές κυρώσεις µπορούν να
επιβάλλονται σε συνδυασµό µε την επιβολή υποχρέωσης πληρωµής των εξόδων των
σχετικών µε την ενώπιον του Συµβουλίου διαδικασία.
(3) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόµατος κτηµατοµεσίτη από το Μητρώο
Κτηµατοµεσιτών ως αποτέλεσµα πειθαρχικής κύρωσης που επιβλήθηκε δυνάµει του
παρόντος Νόµου, ο διαγραφόµενος κτηµατοµεσίτης στερείται του δικαιώµατος
επανεγγραφής για τόση χρονική περίοδο όπως το Συµβούλιο ήθελε καθορίσει µε την
απόφαση για διαγραφή.

957215726

Έρευνα 30.-(1) Όταν καταγγελθεί στο Συµβούλιο ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποπέσει στην
πειθαρχικών αντίληψή του ότι εγγεγραµµένος κτηµατοµεσίτης δυνατόν να έχει διαπράξει οποιοδήποτε
Copyright © Leginet Ltd 2002-2010. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded
signatures against unauthorized use

παραπτωµάτων.

πειθαρχικό παράπτωµα από τα αναφερόµενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 28, τότε το
Συµβούλιο µεριµνά αµέσως όπως διεξαχθεί έρευνα σύµφωνα µε διαδικασία που
καθορίζεται µε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(2) Όταν από την έρευνα που έχει διεξαχθεί δυνάµει του εδαφίου (1) αποδειχθεί εκ
πρώτης όψεως η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος, ο επηρεαζόµενος εγγεγραµµένος
κτηµατοµεσίτης πληροφορείται γραπτώς για την εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σ’
αυτόν ευκαιρία να ακουστεί είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω δικηγόρου.
(3) Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται σύµφωνα µε διαδικασία η οποία καθορίζεται µε
κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(4) Το Συµβούλιο µε την απόφασή του µπορεί είτε να βρει τον ενδιαφερόµενο
εγγεγραµµένο κτηµατοµεσίτη ένοχο όλων ή οποιωνδήποτε από τα πειθαρχικά
παραπτώµατα για τα οποία κατηγορείται και να του επιβάλει οποιαδήποτε από τις
πειθαρχικές κυρώσεις την οποία θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις της υπόθεσης ή να τον
απαλλάξει από την κατηγορία. Οι αποφάσεις αυτές του Συµβουλίου ανακοινώνονται στον
τύπο.
834327578

Κάθε πρόσωπο, εκτός του κατηγορουµένου, περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε
εγγεγραµµένου κτηµατοµεσίτη, το οποίο καλείται αρµοδίως να εµφανιστεί ενώπιον του
Συµβουλίου και παραλείπει χωρίς αιτία να προσέλθει κατά το χρόνο και στον τόπο που
αναφέρεται στην κλήση ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης της υπόθεσης ή το οποίο
αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε νόµιµα τιθέµενη ερώτηση, είναι ένοχο αδικήµατος
και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα
πεντακόσια ευρώ.
(5)

Σχέση ποινικής και 31.-(1) Όταν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον εγγεγραµµένου κτηµατοµεσίτη, καµιά
πειθαρχικής πειθαρχική δίωξη δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή συνεχιστεί εναντίον του για λόγους που
δίωξης. σχετίζονται µε την ποινική δίωξη µέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος.
(2) Εγγεγραµµένος κτηµατοµεσίτης που διώκεται για ποινικό αδίκηµα και που τελικά
αθωώνεται, δεν επιτρέπεται να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, µπορεί όµως να
διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωµα που προκύπτει από τη διαγωγή του, η οποία σχετίζεται
µε την ποινική δίωξη, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέµα όπως εκείνο της κατηγορίας
κατά την ποινική δίωξη.
(3) Όταν εγγεγραµµένος κτηµατοµεσίτης καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα, το οποίο,
κατά την κρίση του Συµβουλίου, ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα, είτε η
καταδίκη αυτή επικυρωθεί ύστερα από έφεση είτε δεν ασκηθεί κατ’ αυτής έφεση, το
Συµβούλιο λαµβάνει το γρηγορότερο αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας του
εκδικάσαντος την υπόθεσή ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την έφεση δικαστηρίου και
χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής κύρωσης
της διαγραφής του ονόµατός του από το Μητρώο.

Πειθαρχικές 32.-(1) Πρόσωπο που, σε προσωρινή και περιστασιακή βάση, παρέχει υπηρεσίες στη
διατάξεις για ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, υπόκειται κατ΄ αναλογία στις
παροχείς διατάξεις του παρόντος Μέρους.
υπηρεσιών.
759083330

(2) Για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αντί της πειθαρχικής κύρωσης που
προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 1 του άρθρου 29, το Συµβούλιο µπορεί να
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επιβάλει απαγόρευση παροχής υπηρεσιών στη ∆ηµοκρατία για διάρκεια που δεν
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
ΜΕΡΟΣ VII
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήµατα. 33.-(1) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται(α)

να ασκεί το επάγγελµα του κτηµατοµεσίτη ή µε οποιοδήποτε τρόπο να ενεργεί ως
κτηµατοµεσίτης·

(β)

να προβάλλεται ή διαφηµίζεται ως κτηµατοµεσίτης ή να επαγγέλλεται µε
οποιοδήποτε όνοµα, επωνυµία ή τίτλο στον οποίο περιέχονται οι λέξεις
“κτηµατοµεσίτης”,
“κτηµατοµεσιτικοί
σύµβουλοι”, “κτηµατοµεσιτικές
επιχειρήσεις” ή “κτηµατοµεσιτεία” ή άλλες ταυτόσηµες ή παρόµοιες φράσεις ή
λέξεις σε οποιαδήποτε γλώσσα ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο αφήνει να νοηθεί
ότι πραγµατοποιεί κτηµατοµεσιτεία·

(γ)

να διενεργεί ξεναγήσεις οποιουδήποτε προσώπου που επιθυµεί την αγορά
ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά µε ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία κατά τον
ουσιώδη χρόνο δεν είναι εγγεγραµµένη στο όνοµά του ή στο όνοµα συγγενικού
του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας προσώπου µέχρι δευτέρου βαθµού ή στο όνοµα
προσώπου για τη διαχείριση της περιουσίας του οποίου κατέχει γενικό
πληρεξούσιο ή στο όνοµα εταιρείας της οποίας είναι διευθυντής, εκτελεστικός
σύµβουλος ή υπάλληλος·

(δ)

να διαφηµίζει ή προβάλλει ή προτείνει οποιαδήποτε κτηµατική αγορά ή πώληση ή
άλλη κτηµατική συναλλαγή αναφορικά µε ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία κατά τον
ουσιώδη χρόνο δεν είναι εγγεγραµµένη στο όνοµά του ή στο όνοµα συγγενικού
του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας προσώπου µέχρι δευτέρου βαθµού ή στο όνοµα
προσώπου για τη διαχείριση της περιουσίας του οποίου κατέχει γενικό
πληρεξούσιο ή στο όνοµα εταιρείας της οποίας είναι διευθυντής, εκτελεστικός
σύµβουλος ή υπάλληλος·

(ε)

εν γνώσει του να δηµοσιεύει ή διευθετεί τη δηµοσίευση διαφηµίσεων στις οποίες
δεν αναγράφονται κατά τρόπο σαφή και πλήρη το όνοµα και στοιχεία
επικοινωνίας του ιδιοκτήτη της κατά τον ουσιώδη χρόνο·

(στ)

να αξιώνει ή εισπράττει ή αποκτά δικαιώµατα δυνάµει σύµβασης αναφορικά µε
οποιαδήποτε αµοιβή αναφορικά µε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ή θα
παρασχεθούν και έχουν σχέση, άµεση ή έµµεση, µε την εργασία του
κτηµατοµεσίτη·

754042148

148987472

εκτός εάν το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραµµένος κτηµατοµεσίτης και κατέχει ισχύουσα
ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλµατος που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 17 ή εµπίπτει
εντός των προνοιών του άρθρου 15 και δεν του έχει επιβληθεί απαγόρευση δυνάµει του
άρθρου 16.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν αποτελεί άσκηση του
επαγγέλµατος του κτηµατοµεσίτη ή άλλως πως πραγµατοποίηση κτηµατοµεσιτείας:
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(α)

Η διαφήµιση, προβολή ή πρόταση από επιχειρηµατία ανάπτυξης γης και
οικοδοµών οποιασδήποτε κτηµατικής αγοράς ή πώλησης ή άλλη κτηµατική
συναλλαγή αναφορικά µε ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελεί προϊόν
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας που προέκυψε µετά από σύµβαση
αντιπαροχής µε τον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη του ακινήτου·

(β)

οποιαδήποτε ενέργεια που γίνεται δυνάµει διατάγµατος δικαστηρίου ή από
διαχειριστή/παραλήπτη, προσωρινό διαχειριστή ή εκκαθαριστή εταιρείας ή από
διαχειριστή ή παραλήπτη προσώπου που τελεί υπό πτώχευση·

(γ)

οποιαδήποτε ενέργεια που γίνεται από ασκούµενο κτηµατοµεσίτη ή από
υπάλληλο αδειούχου κτηµατοµεσίτη µε οδηγίες του αδειούχου κτηµατοµεσίτη
στον οποίο εργοδοτείται.

762186169

(3) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή
παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απαγόρευση, καθήκον ή υποχρέωση που
επιβάλλεται από ή δυνάµει οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των
δυνάµει αυτού εκδιδοµένων Κανονισµών διαπράττει αδίκηµα και υπόκειται, αν δεν
προβλέπεται ειδικά άλλη ποινή, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες
ευρώ και, σε περίπτωση συνεχιζόµενου αδικήµατος, σε πρόσθετη χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα τριανταπέντε ευρώ για κάθε ηµέρα ή µέρος της ηµέρας κατά την οποία η
παράβαση ή η παράλειψη συνεχίζεται µετά τη διάπραξη του αδικήµατος.
(5) Όταν διαπράττεται αδίκηµ α δυνάµ ει τoυ παρόντoς Νόµου ή oπoιωνδήπoτε δυνάµει
αυτού εκδιδόµενων κανoνισµ ών, θεωρείται ότι συµµ ετείχε στη διάπραξη και ότι είναι
ένοχος αυτού και µ πoρεί να διωχθεί, να δικαστεί και να τιµ ωρηθεί ανάλoγα, τo καθένα από
τα ακόλoυθα πρόσωπα(α) κάθε πρόσωπo τo oπoίo πράγµ ατι διενεργεί την πράξη ή παράλειψη η oπoία συνιστά το
πoινικό αδίκηµ α·
(β) κάθε πρόσωπo τo oπoίo διενεργεί ή παραλείπει να πράξει κάτι µ ε σκoπό να
καταστήσει δυνατή τη διάπραξη τoυ πoινικoύ αδικήµ ατoς από άλλo ή να παράσχει
συνδρoµ ή στη διάπραξη τoυ αδικήµ ατoς από άλλo·
(γ) κάθε πρόσωπo τo oπoίo πρoάγει, παρέχει συνδρoµ ή σε άλλo ή παρακινεί αυτό στη
διάπραξη τoυ αδικήµ ατoς·
(δ) κάθε πρόσωπo τo oπoίo ζητεί από άλλο ή διεγείρει ή προσπαθεί να πείσει άλλο
πρόσωπο να διαπράξει τo ποινικό αδίκηµ α·
(ε) κάθε πρόσωπo τo oπoίo διενεργεί οποιαδήποτε πράξη προπαρασκευαστική στη
διάπραξη τoυ ποινικού αδικήµατος.

715986073

(6) Όταν νοµ ικό πρόσωπο διαπράττει αδίκηµ α δυνάµ ει του παρόντος Νόµου, κάθε
διευθυντής, γραµµ ατέας ή άλλος αξιωµ ατούχος του νοµ ικού αυτού προσώπου ή
oπoιoδήπoτε πρoσώπo τo oπoίo εµ φανιζόταν ότι ενεργεί µ ε oπoιαδήπoτε τέτoια ιδιότητα,
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το οποίο εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η
οποία συνιστά το αδίκηµ α, τo πρόσωπo αυτό, καθώς και τo νoµ ικό πρόσωπo είναι ένoχo
τoυ αδικήµ ατoς αυτoύ και σε περίπτωση καταδίκης τoυ υπόκειται στις πoινές πoυ
πρoβλέπει o παρών Νόµoς για τo συγκεκριµ ένo αδίκηµ α.
∆ιάταγµα 34.-(1) Κατόπιν µονοµερούς (ex parte) αίτησης που υποβάλλεται από το Συµβούλιο σε
αναστολής οποιοδήποτε στάδιο µετά την καταχώριση κατηγορητηρίου σε ∆ικαστήριο δυνάµει των
παράνοµης διατάξεων του παρόντος Νόµου, εξαιρουµένου του άρθρου 38, το ∆ικαστήριο εκδίδει
δραστηριότητας. διάταγµα απαγόρευσης διενέργειας κτηµατοµεσιτείας από οποιοδήποτε κατηγορούµενο,

ως επίσης και διάταγµα αναστολής της λειτουργίας οποιουδήποτε γραφείου ή υποστατικού
που συνδέεται µε το εκδικαζόµενο αδίκηµα, αφού ικανοποιηθεί ότι(α)

το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά σε αδικήµατα του παρόντος Νόµου· και

(β)

υπάρχει εκ πρώτης όψεως µαρτυρία που να συνδέει συγκεκριµένο γραφείο ή
υποστατικό µε το εκδικαζόµενο αδίκηµα:
911898374

Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου ή κανονισµών ή άλλης
πρακτικής, για την έκδοση των αναφερόµενων διαταγµάτων δεν απαιτείται η συνδροµή
οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή η συνδροµή επειγουσών περιστάσεων:
Νοείται περαιτέρω ότι σε ότι αφορά τον τύπο (form) της αίτησης, ακολουθούνται οι
διατάξεις των Θεσµών Πολιτικής ∆ικονοµίας που αφορούν ενδιάµεσες µονοµερείς (ex
parte) αιτήσεις.
(2) Επιπρόσθετα µε την επιβολή της ποινής και αφού λάβει υπόψη του κατά πόσο υπάρχει
εύλογος κίνδυνος τέλεσης νέου αδικήµατος στο µέλλον, το ∆ικαστήριο ενώπιον του
οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για το αδίκηµα που προβλέπεται στον παρόντα Νόµο
µπορεί να διατάξει το καταδικαζόµενο πρόσωπο(α)

να διακόψει ή αναστείλει οποιεσδήποτε ενέργειες ή πρακτικές που σχετίζονται
µε το ποινικό αδίκηµα για το οποίο έχει καταδικαστεί·

(β)

να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε γραφείο ή υποστατικό σε σχέση
µε το οποίο έχει διαπραχθεί το ποινικό αδίκηµα για το οποίο έχει καταδικαστεί,

839725434

αµέσως ή εντός τέτοιας προθεσµίας και κάτω από τέτοιους όρους όπως το δικαστήριο
ήθελε κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγµα, µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει
αυτού εκδιδοµένων κανονισµών.
(3) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου
και το οποίο παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τέτοιο διάταγµα µέσα στη χρονική
περίοδο που τυχόν καθορίζεται σ’ αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

Χρηµατικές ποινές 35. Όλες οι χρηµατικές ποινές που επιβάλλονται σε σχέση µε οποιαδήποτε ποινικά
περιέρχονται στο αδικήµατα δυνάµει του παρόντος Νόµου, µε την επιβολή τους από το ∆ικαστήριο
Συµβούλιο. περιέρχονται στο Συµβούλιο και καταβάλλονται στο ταµείο του µόλις εισπραχθούν.

ΜΕΡΟΣ VIII
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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∆ιορισµός 36.-(1) Το Συµβούλιο δύναται να αναθέτει σε επιτροπή, µέλος, λειτουργό ή λειτουργούς
Επιθεωρητών, του (στο εξής αναφερόµενοι ως “Επιθεωρητές”) το καθήκον του ελέγχου της
καθήκοντα και συµµόρφωσης ή εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
ευθύνες αυτών. εκδιδοµένων κανονισµών.
447052359

(2) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Επιθεωρητή περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:
(α)

τη διερεύνηση, λήψη καταθέσεων και εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης
µαρτυρίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση ποινικών ή πειθαρχικών
παραβάσεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδοµένων
κανονισµών·

(β)

την υποχρέωση να εµφανίζεται ως µάρτυρας ενώπιον των δικαστηρίων ή του
Συµβουλίου κατά την εκδίκαση ποινικών ή, ανάλογα µε την περίπτωση,
πειθαρχικών παραβάσεων δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
εκδιδοµένων κανονισµών·

(γ)

τη διενέργεια κάθε άλλης προπαρασκευαστικής πράξης, που κρίνεται αναγκαία
για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νοµικών µέτρων εναντίον
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδοµένων
κανονισµών.
640147268

Εξουσία εισόδου 37.-(1) Επιθεωρητής, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων και ευθυνών του δυνάµει του
για σκοπούς άρθρου 36, έχει εξουσία, σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το έγγραφο της
ελέγχου. εξουσιοδότησής του, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό εκτός εκείνου που

χρησιµοποιείται ως κατοικία, το οποίο πιστεύει εύλογα ότι χρησιµοποιείται για σκοπούς
άσκησης του επαγγέλµατος του κτηµατοµεσίτη, και να απαιτεί από τον ιδιοκτήτη ή το
πρόσωπο το οποίο φαίνεται να έχει την εποπτεία ή τον έλεγχο του υποστατικού την
παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων, καθώς και την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών
που κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του
παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδοµένων Κανονισµών.

(2) Όταν από την επιθεώρηση δυνάµει του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής σχηµατίσει εύλογη
πεποίθηση ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου, τότε
αυτός µπορεί να κατάσχει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλη µαρτυρία ή να πάρει αντίγραφα
αυτών αν πιστεύει ότι µπορούν να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε µελλοντική
ποινική διαδικασία.

∆ικαστικό ένταλµα 38.-(1) Τηρουµένων κατά τα λοιπά των σχετικών για την έκδοση και εκτέλεση δικαστικών
έρευνας. ενταλµάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, ∆ικαστήριο µε
Κεφ. 155. βάση ένορκη καταγγελία93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
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96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007
9(Ι) του 2009.

(α)

αφού ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιµος λόγος να πιστεύειότι οποιαδήποτε αντικείµενα, βιβλία ή έγγραφα, τα οποία Επιθεωρητής έχει
εξουσία δυνάµει του άρθρου 36 να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε
υποστατικά και ότι η επιθεώρησή τους είναι πιθανόν να αποκαλύψει
αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη αδικήµατος δυνάµει του παρόντος
Νόµου· ή

(i)

453135490

ότι έχει διαπραχθεί ή είναι εν τω πράττεσθαι ή πρόκειται να διαπραχθεί
αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου σε οποιαδήποτε υποστατικά· και

(ii)
(β)

αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι η είσοδος στα υποστατικά έχει εµποδισθεί ή είναι
πιθανόν να εµποδισθεί,

δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλµα που να επιτρέπει στον Επιθεωρητή να εισέλθει στα
υποστατικά, ασκώντας και βία αν παραστεί ανάγκη.
(2) Επιθεωρητής που εισέρχεται σε υποστατικά δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορεί να
έχει µαζί του ή συνοδεύεται από τέτοια άλλα πρόσωπα, περιλαµβανοµένων αστυνοµικών
οργάνων, ή τέτοιο εξοπλισµό που αυτός θέλει θεωρήσει απαραίτητα για τη συγκεκριµένη
περίπτωση.

Παρακώλυση 39.-(1) Πρόσωπο το οποίο εντεταλµένου
Επιθεωρητή.

524851977

(α)

εσκεµµένα παρακωλύει Επιθεωρητή από του να ενεργήσει σύµφωνα µε τον
παρόντα Νόµο, ή

(β)

εσκεµµένα παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απαίτηση που του
απευθύνει δικαιωµατικά ο Επιθεωρητής δυνάµει του άρθρου 37, ή

(γ)

χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω Επιθεωρητή
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει
αυτός κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάµει του άρθρου 37,

διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ
ή και στις δύο αυτές ποινές.
715159058

(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία που του ζητήθηκε σύµφωνα
µε το άρθρο 37, προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση, διαπράττει αδίκηµα και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες
ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές
ποινές.
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(3) Το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται αδίκηµα δυνάµει του εδαφίου (1) ή (2)
του παρόντος άρθρου, µπορεί, επιπρόσθετα µε την επιβαλλόµενη ποινή, να διατάξει τον
καταδικασθέντα να καταβάλει στο Συµβούλιο τέτοιο άλλο ποσό υπό µορφή αποζηµίωσης
για τυχόν ζηµιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσµα της διάπραξης των αδικηµάτων αυτών,
όπως το ∆ικαστήριο ήθελε κρίνει δίκαιο.
(4) Ουδεµία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 37 µπορεί να ερµηνευτεί ότι
επιβάλλει σε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ’ οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει
οποιαδήποτε πληροφορία µε την οποία θα µπορούσε να αυτοενοχοποιηθεί.

Οικονοµική 40.-(1) Το Συµβούλιο διατηρεί ταµείο στο οποίο κατατίθενται όλα τα έσοδα και
αυτάρκεια και πόροι αυτού, από το οποίο θα καταβάλλονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας αυτού.
ταµείο του
Συµβουλίου.
(2) Το Συµβούλιο µεριµνά και διαχειρίζεται

λοιποί

115368187

το ταµείο κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται
η κατά το δυνατό µεγαλύτερη οικονοµική αυτάρκεια και αυτοχρηµατοδότησή του.

(3) Το Συµβούλιο διορίζει εγκεκριµένο ελεγκτή ή ελεγκτές για τον έλεγχο των
λογαριασµών του ταµείου, οι δε εξελεγµένοι λογαριασµοί του υποβάλλονται κατ’ έτος
στον Υπουργό για τις παρατηρήσεις του.

Πόροι του ταµείου. 41. Τα έσοδα και λοιποί πόροι του ταµείου µπορούν να προέρχονται από(α)

τα τέλη που επιβάλλονται και εισπράττονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδοµένων κανονισµών·

(β)

τις χρηµατικές ποινές ή κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ποινικής ή πειθαρχικής
καταδίκης·
438849687

(γ)

οποιεσδήποτε δωρεές, εισφορές ή άλλες χορηγίες που γίνονται οικειοθελώς προς
όφελος του ταµείου· και

(δ)

πωλήσεις διαφόρων εντύπων που εκδίδει κατά καιρούς το Συµβούλιο.

Έκδοση 42.-(1) Το Συµβούλιο δύναται, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει
κανονισµών. κανονισµούς για τον καθορισµό κάθε θέµατος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού,

καθώς και για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.

Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισµοί που
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε
από τα ακόλουθα θέµατα (2)

583578526

(α)

τον καθορισµό των τελών οποιασδήποτε δυνάµει του παρόντος Νόµου
προβλεπόµενης αίτησης, εξέτασης, εγγραφής στο Μητρώο Κτηµατοµεσιτών και στο
Μητρώο Ασκουµένων Κτηµατοµεσιτών ή έκδοσης ή ανανέωσης άδειας·

(β)

τον καθορισµό ανώτατου ή κατώτατου ποσοστού προµήθειας την οποία δικαιούνται
ελλείψει γραπτής συµφωνίας µεταξύ των µερών, να εισπράττουν οι κτηµατοµεσίτες,
καθώς και του προσώπου από το οποίο η εν λόγω προµήθεια πρέπει να
καταβάλλεται·
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(γ)

τον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων που απαιτούνται ή επιτρέπονται
δυνάµει του παρόντος Νόµου, καθώς και τον καθορισµό της εξεταστέας ύλης σ’
αυτές·

(δ)

τους ειδικότερους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από τους
εγγεγραµµένους κτηµατοµεσίτες κατά την άσκηση του επαγγέλµατος·

(ε)

τη διαδικασία έρευνας και εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωµάτων·

(στ)

τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συµβουλίου,
περιλαµβανοµένων των σχεδίων υπηρεσίας, των σχεδίων συντάξεων και των
σχεδίων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης·

(ζ)

τον καθορισµό των συναφών προς την άσκηση του επαγγέλµατος του
κτηµατοµεσίτη θεµάτων.

(3) Κανονισµοί εκδιδόµενοι δυνάµει του εδαφίου
Αντιπροσώπων προς έγκριση.

(1)

741371989

κατατίθενται στη Βουλή των

(4) Ουδεµία πρόνοια του παρόντος Νόµου δύναται να ερµηνευθεί ως περιορίζουσα τις
εξουσίες ή αρµοδιότητες του Συµβουλίου λόγω µη έκδοσης σχετικών κανονισµών δυνάµει
του παρόντος άρθρου.
679551661

ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και 43.-(1) Οι περί Κτηµατοµεσιτών Νόµοι του 2004 και 2007 καταργούνται.
επιφυλάξεις.
273(Ι) του 2004
118(Ι) του 2007.
(2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί Κτηµατοµεσιτών Νόµων
(στο εξής αναφερόµενοι ως οι καταργηθέντες νόµοι)-

του 2004 και 2007

(α)

οποιοιδήποτε κανονισµοί, διατάγµατα ή άλλες κανονιστικές πράξεις, που έγιναν ή
εκδόθηκαν δυνάµει των καταργηθέντων νόµων και που ίσχυαν αµέσως πριν από την
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν
δυνάµει του παρόντος Νόµου και θα συνεχίσουν να ισχύουν, εκτός στην έκταση που
αντιφάσκουν µε τον παρόντα Νόµο, µέχρις ότου τροποποιηθούν ή
αντικατασταθούν·

(β)

οποιαδήποτε εγγραφή κτηµατοµεσίτη, πιστοποιητικό εγγραφής ή ετήσια άδεια που
έγινε ή εκδόθηκε δυνάµει των καταργηθέντων νόµων και που ήταν έγκυρη και
ισχυρή αµέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, θα θεωρείται
ότι έγινε ή εκδόθηκε δυνάµει των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος Νόµου και
θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και ισχυρή, εκτός αν και µέχρις ότου ακυρωθεί,
ανασταλεί ή λήξει δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου·
67832469

(γ)

το δυνάµει των καταργηθέντων νόµων υφιστάµενο αµέσως πριν από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόµου Συµβούλιο Εγγραφής Κτηµατοµεσιτών, θα συνεχίσει
να λειτουργεί και να ασκεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του Συµβουλίου που
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καθιδρύεται δυνάµει του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου, τα δε υφιστάµενα µέλη του
θα συνεχίσουν να κατέχουν τη θέση τους ως αν είχαν οριστεί ή εκλεγεί από ή
δυνάµει του παρόντος Νόµου µέχρι να λήξει η θητεία τους για την οποία είχαν
οριστεί ή εκλεγεί.
Μεταβατικές 44.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, το δυνάµει του άρθρου 3
διατάξεις. καθιδρυόµενο Συµβούλιο καθίσταται αυτοδικαίως ο νόµιµος ιδιοκτήτης, δικαιούχος ή

οφειλέτης, ανάλογα µε την περίπτωση, κάθε περιουσιακού στοιχείου, δικαιώµατος,
απαίτησης, οφειλής ή υποχρέωσης που αποκτήθηκε ή δηµιουργήθηκε από το Συµβούλιο
κατά τη διάρκεια της ισχύος των καταργηθέντων νόµων.

(2) Το Μητρώο Κτηµατοµεσιτών, το οποίο ετηρείτο δυνάµει των καταργηθέντων νόµων,
θα λογίζεται ότι αποτελεί µέρος του Μητρώου που θα τηρείται δυνάµει του παρόντος
Νόµου.
(3) Κάθε έγγραφο, το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων
νόµων, θα ερµηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του παρόντος
Νόµου.
982030570

Όλοι οι δυνάµει των καταργηθέντων νόµων διορισµοί υπαλλήλων ή εντεταλµένων
επιθεωρητών, οι οποίοι έγιναν και ίσχυαν αµέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου, θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάµει του παρόντος Νόµου και θα
συνεχίσουν να έχουν ανάλογη ισχύ.
(4)

(5) Όλες οι δυνάµει των καταργηθέντων νόµων εγγραφές προσώπων στο τηρούµενο
δυνάµει των καταργηθέντων νόµων Μητρώο Κτηµατοµεσιτών, οι οποίες έγιναν και ίσχυαν
αµέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, θα θεωρούνται ότι έγιναν
δυνάµει του παρόντος Νόµου και θα συνεχίσουν να έχουν ισχύ, τα δε πρόσωπα που ήταν
µε τον τρόπο αυτό εγγεγραµµένα δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν από το Μητρώο για το
λόγο και µόνο ότι δεν κατέχουν το προσόν που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ν) της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου.
(6) Αιτήσεις προς το Συµβούλιο, των οποίων η εξέταση εκκρεµεί κατά την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόµου, θα τυγχάνουν χειρισµού και αποφασίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου:

Νοείται ότι, πρόσωπα που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος Νόµου, είχαν αποφοιτήσει από αναγνωρισµένη στη ∆ηµοκρατία ή σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος σχολή µέσης εκπαίδευσης και είχαν, κατά την εν λόγω
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, ή για οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών
µηνών εντός των πέντε χρόνων που προηγήθηκαν της εν λόγω ηµεροµηνίας, ως κύρια
απασχόλησή τους στη ∆ηµοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος τη
κτηµατοµεσιτική εργασία, µπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Κτηµατοµεσιτών εφόσον
αποδείξουν ότι έχουν αποκτήσει στη ∆ηµοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος
πενταετή πείρα σε σχέση µε τη κτηµατοµεσιτική εργασία.
(7) Όταν οποιαδήποτε χρονική προθεσµία που προβλέπεται στους καταργηθέντες νόµους
είχε ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να τρέχει κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόµου και υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νόµο, ο παρών Νόµος θα έχει
εφαρµογή ως αν η αντίστοιχη αυτή διάταξη είχε τεθεί σε ισχύ κατά τη στιγµή που άρχισε
να τρέχει η περίοδος ή η προθεσµία αυτή.
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