
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1987 ΜΕΧΡΙ 1994 

 

 Για σκοπούς συμβατότητας με τα Άρθρα 12, 39, 43 και 49 

της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,   

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

66 του 1987 

44 του 1988 

160 του 1988 

216 του 1988 

198 του 1989 

42(Ι) του 1994. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Κτηματομεσιτών Νόμους του 

1987 μέχρι 1994 (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 

1987 μέχρι 2003. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική θέση των ακόλουθων 

νέων ορισμών: 

  

 «“κράτη μέλη” σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης και τα Συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο· 

  

 “Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει 

τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που 

υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή 

εκάστοτε τροποποιείται·». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «ή κράτους 

μέλους», μετά τη φράση «πολίτης της ∆ημοκρατίας (πρώτη 

και δεύτερη γραμμή). 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 6  

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (4) –  

 

 
  

 
 

179(Ι) του 2002 

...(Ι) του 2003. 

 

 

121(Ι) του 2003. 

«(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 

(1) και τηρουμένων των διατάξεων των περί  

Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμων του 2002 

και 2003, του περί του ∆εύτερου Γενικού 

Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου του 2003 και της νομοθεσίας 

που υιοθετεί την Οδηγία 99/42/ΕΚ για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των 

προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τις 

οδηγίες ελευθέρωσης καθώς και μεταβατικών 

μέτρων και για τη συμπλήρωση του γενικού 

συστήματος αναγνώρισης  των   διπλωμάτων,  

κάθε  πολίτης  

  κράτους μέλους μπορεί να εγγράφεται στο 

Μητρώο Κτηματομεσιτών, νοουμένου ότι 

ικανοποιεί τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις 

που ισχύουν για τους πολίτες της ∆ημοκρατίας 

δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της ∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

  

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.164.2003 
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