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ΟΜΙΛΙΑ Μ. ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΚ 
 

Έληηκε θ. Πξόεδξε ηεο Βνπιήο  

Κύξηε Πξόεδξε ηνπ ΣΚΔΚ, 

Κπξίεο θαη Κύξηνη,  

Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, 
 
Πέξαζε ήδε έλαο ρξόλνο από ηελ πξνεγνύκελε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ 

Σπλδέζκνπ Κηεκαηνκεζηηώλ Δπηρεηξεκαηηώλ Κύπξνπ. Έλαο ρξόλνο κε 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο γηα ηνλ ηνκέα ηωλ αθηλήηωλ, αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία 

ηνπ ηόπνπ γεληθόηεξα. 

 

Ωο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ Δγγξαθήο Κηεκαηνκεζηηώλ, αιιά θαη ην 

ζύλνιν ηνπ Σπκβνπιίνπ γεληθόηεξα, πξνωζήζακε θαηά ην ηξέρνλ έηνο 

δξάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηόζν ηελ πάηαμε ηεο παξάλνκεο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Κηεκαηνκεζίηε,   αιιά θαη ηελ πεξαηηέξω αλαβάζκηζε 

ηνπ επαγγέικαηνο γεληθόηεξα. 

 

Η ζπλερηδόκελε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηωλ αθηλήηωλ καο ραξνπνηεί 

ηδηαίηεξα θαη επειπηζηνύκε όηη απηή ζα ζπλερηζηεί θαη θαηά ηελ εξρόκελε 

ρξνληά, εληζρύνληαο πεξαηηέξω ηελ νηθνλνκία ηνπ ηόπνπ γεληθόηεξα. 

 

Ωο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ, κεηαθέξω ην ζηόρν καο πνπ είλαη αθελόο 

ε πξνζηαζία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θηεκαηνκεζίηε, κέζω ηεο ελδειερνύο 

εμέηαζεο ηωλ αηηήζεωλ πνπ αθνξνύλ ηελ εγγξαθή Φπζηθώλ θαη Ννκηθώλ 

Πξνζώπωλ θαη αθεηέξνπ ε θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Κηεκαηνκεζίηε, ε νπνία έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ 

δπζθήκηζε δηεζλώο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ απώιεηα 

ζεκαληηθώλ εζόδωλ γηα ην θξάηνο.  

 



2 | P a g e  
 

Έρνπκε ππνρξέωζε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΚΔΚ, λα πξνζηαηεύζνπκε θαη 

λα θαηνρπξώζνπκε ηνπο αγνξαζηέο αθηλήηωλ, ηόζν ηνπο ληόπηνπο όζν 

θαη ηνπο αιινδαπνύο, έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαθέο πξαθηηθέο ηνπ 

παξειζόληνο θαη λα απνθαηαζηαζεί ην όλνκα ηεο θηεκαηαγνξάο ηεο 

Κύπξνπ ζην εμωηεξηθό, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πεξαηηέξω πξνζέιθπζε 

μέλωλ επελδύζεωλ.   

 

Σηα πιαίζηα απηά, νη Δπηζεωξεηέο ηνπ Σπκβνπιίνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

θαηά ην ηξέρνλ έηνο, πέξαλ ηωλ 100 ειέγρωλ θαη έρνπλ πξνο ηνύην 

εηνηκάζεη 70 εθζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ απνζηαιεί ζε δηάθνξνπο λνκηθνύο 

ζπκβνύινπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ην Σπκβνύιην.  Από απηέο 50 

έρνπλ ήδε θαηαρωξεζεί ζην Γηθαζηήξην ωο πνηληθέο ππνζέζεηο ελαληίνλ 

ηωλ παξαλνκνύληωλ. 

 

Παξάιιεια, θαηά ην ηξέρνλ έηνο έρνπλ δηεμαρζεί δύν πεηζαξρηθέο 

δηώμεηο, ε 1ε ελαληίνλ κίαο Βνεζνύ Κηεκαηνκεζίηε θαη ε 2ε ελαληίνλ κίαο 

εγγεγξακκέλεο Κηεκαηνκεζίηε, γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα πνπ αθνξνύλ 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ θηεκαηνκεζίηε 

θαη κεηά από εθδίθαζε ηωλ ελ ιόγω ππνζέζεωλ, έρνπλ επηβιεζεί νη 

πνηλέο ηεο δηαγξαθήο ηνπ νλόκαηνο ηεο 1εο από ην Μεηξών Βνεζώλ 

Κηεκαηνκεζηηώλ θαη αλαζηνιή ηεο εηήζηαο άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο ηεο 2εο, γηα πεξίνδν ηξηώλ (3) εηώλ. 

 

Σηα πιαίζηα αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηωλ ππεξεζηώλ πνπ 

παξέρεη ην Σπκβνύιην, απνθαζίζακε όπωο εθαξκόζνπκε ζύγρξνλν 

ειεθηξνληθό κεηξών Κηεκαηνκεζηηώλ θαη Βνεζώλ Κηεκαηνκεζηηώλ, ην 

νπνίν λα ππνζηεξίδεη δηαδηθηπαθά ηελ ειεθηξνληθή εγγξαθή θαη 

αλαλέωζε ηωλ εηήζηωλ αδεηώλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
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Κηεκαηνκεζίηε θαη Βνεζνύ Κηεκαηνκεζίηε, αξρήο γελνκέλεο από ην έηνο 

2019. Σπγθεθξηκέλα, ην Σπκβνύιην δήηεζε θαη έιαβε πξνζθνξέο, από 

θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα, γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ελ ιόγω ινγηζκηθνύ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζε ζπλεδξία ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην, αθνύ 

αμηνιόγεζε ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ, πξνρώξεζε ζηελ 

ππνγξαθή ζπκθωλίαο γηα δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ ελ ιόγω 

ινγηζκηθνύ. Απηό αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηηο αξρέο ηνπ λένπ 

ρξόλνπ θαη ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ θάζε εγγεγξακκέλν θαη 

αδεηνύρν θηεκαηνκεζίηε λα κπνξεί λα αλαλεώζεη δηαδηθηπαθά ηελ εηήζηα 

άδεηα ηνπ, ηεο εηαηξείαο ηνπ, αιιά θαη ηωλ Βνεζώλ Κηεκαηνκεζηηώλ πνπ 

εξγνδνηεί.  

 

Δπηπξόζζεηα, ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε 

ηνπ γηα εγγξαθή λέωλ βνεζώλ ζην ζρεηηθό κεηξών, θαηαβάιινληαο, 

κέζω ηεο εηαηξίαο JCC, ηα λελνκηζκέλα ηέιε θαη ιακβάλνληαο 

ειεθηξνληθά ηελ απόδεημε πιεξωκήο ηνπ. Τν πξόγξακκα ζα είλαη πνιύ 

απιό θαη επθνιόρξεζην ώζηε λα κπνξεί ν θαζέλαο, αλεμαξηήηωο 

γλώζεωλ θαη ειηθίαο, λα ππνβάιεη νπνηαδήπνηε αίηεζε επηζπκεί θαη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. Δίκαη βέβαηνο, όηη ην πξόγξακκα ζα 

βνεζήζεη ζηελ πην γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίωζε ηνπ όγθνπ 

ηωλ αηηήζεωλ πνπ ππνβάιινληαη, εηδηθόηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηωλ 

αλαλεώζεωλ.  

 

Κιείλνληαο, λα αλαθέξω όηη ε ζεκεξηλή ζαο ζπλέιεπζε, ζπκπίπηεη  κε ηε 

ζπκπιήξωζε 40 ρξόλωλ δωήο ηνπ ΣΚΔΚ, γη’ απηό ζαο ζπγραίξω ζεξκά 

γηα ηε κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ζαο θαη ζαο εύρνκαη θάζε 

επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο ζαο Σπλέιεπζεο. 

Σαο επραξηζηώ. 


