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Ανακοίνωση αναφορικά με την σύνταξη εγγράφων αγοραπωλησίας ακίνητης 
ιδιοκτησίας 

 
Απρίλιος 2021 
 
Την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων υπερψήφισε το νομοσχέδιο για την 
τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2, βάσει του οποίου πλέον η ετοιμασία των εγγράφων που αφορούν την 
αγοραπωλησία ακίνητης ιδιοκτησίας μπορεί να ανατίθεται μόνο σε όσους ασκούν ενεργά την δικηγορία.  

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντική και θετική στον Τομέα της Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κύπρο. 
Διασφαλίζεται και θεσμικά πλέον ότι η ετοιμασία αυτών των πολύ σημαντικών εγγράφων και η παροχή νομικών 
συμβουλών επί αγοραπωλησιών ακινήτων, θα γίνεται αποκλειστικά από δικηγόρους, οι οποίοι αφ’ ενός, έχουν την 
κατάλληλη τεχνογνωσία για να συντάξουν τα σχετικά νομικά έγγραφα και αφ’ ετέρου θα είναι υπόλογοι και θα φέρουν 
την ευθύνη ως επαγγελματίες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών τους.  

Δυστυχώς, στο παρελθόν παρατηρήθηκαν φαινόμενα όπου πρόσωπα τα οποία δεν ήταν κατάλληλα καταρτισμένα, 
ενεπλάκησαν ως «ειδικοί σύμβουλοι» σε αυτού του είδους τις δικαιοπραξίες με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζονται 
πλήρως τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών. Σημειώνεται ότι συμφωνίες που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων 
στην Κύπρο (πωλητήρια έγγραφα), δυνατόν να περιλαμβάνουν όρους, τους οποίους ένα πρόσωπο που δεν ασκεί ενεργά 
την δικηγορία να μην μπορεί να κατανοήσει και συνεπώς να μην αξιολογήσει ορθά με αποτέλεσμα κάποιο εκ των 
συμβαλλομένων μερών να παραμένει νομικά εκτεθειμένο ή ακόμα η όλη πράξη να είναι ανυπόστατη νομικά και συνεπώς 
άκυρη. 

Η Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. κατανοώντας την πολυπλοκότητα των θεμάτων αυτών και τους πιθανούς 
κινδύνους, παρέχει υπηρεσίες και νομικές συμβουλές επί αυτών, περιλαμβανομένης της σύνταξης και ετοιμασίας 
πωλητήριων εγγράφων. Το Τμήμα Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κατασκευαστικού Δικαίου, το οποίο συστάθηκε πριν 10 
χρόνια, παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, τόσο σε δικαστηριακά όσο και σε εξωδικαστηριακά 
θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας και κατασκευαστικού δικαίου. 

Το Τμήμα αποτελείται από πέντε έμπειρους δικηγόρους, οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά στον Τομέα της Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας και Κατασκευαστικού Δικαίου και έναν Σύμβουλο (πρώην Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας και εν ενεργεία Εκτιμητής Ακινήτων - FRICS). 

Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την σημαντική αυτήν εξέλιξη θα είναι διαθέσιμες μόλις δημοσιευτεί η 
Τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

Τμήμα Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κατασκευαστικού Δικαίου 
Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. 
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Announcement regarding the preparation of agreements relating to the sale of 
real estate 

 
April 2021 
 

On 2nd April 2021, the House of Representatives voted in favour of the Bill for the amendment of the Advocates Law, Cap 
2. The amendment states that the preparation of agreements relating to the sale of real estate, can only be drafted by 
those who practice law. 

This is a very important and positive development in the sector of Immovable Property in Cyprus. The preparation of these 
very important documents, as well as the legal advice given for sales of real estate, will be done exclusively by lawyers, 
who on the one hand have the proper expertise to prepare the relevant legal documents and on the other hand, will be 
held accountable and liable as professionals when providing these services.  

Unfortunately, there have been cases in the past when individuals who were not properly qualified were involved as 
"expert advisors". This jeopardised the complete safeguarding of the rights of the contracting parties. Agreements 
concerning the sale of real estate in Cyprus (sale agreements) may include provisions which a non-lawyer may not be able 
to fully understand and assess. This may legally expose one of the contacting parties or even invalidate the whole 
agreement. 

George Z. Georgiou & Associates LLC understands and advises on every complex aspect of real estate law in Cyprus, 
including the preparation of sale agreements. Ten years ago, we established a dedicated team for this purpose. Our 
Property & Construction Department provides specialised services and legal advice, contentious and non-contentious on 
all matters relating to real estate law and construction law.  

The Team consists of five very experienced lawyers working solely on such matters and a Consultant (former Director of 
the Department of Lands & Surveys and Fellow of the RICS). The Team provides the full range of services relating to real 
estate and construction law, in court and out of court.   

Further details in relation to this very important development in the real estate sector will be available upon publication 
of the amendment in the Official Gazette.  

  

 

 

Property & Construction Department 
George Z. Georgiou & Associates LLC 



 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further information please contact: 

 
George Z. Georgiou & Associates LLC 1 Iras 

Street, 1060 Nicosia, Cyprus 

T +357 22763340 F +357 22763343 
W www.gzg.com.cy E admin@gzg.com.cy 

 
 

 

 

This update does not constitute legal advice. 
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