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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
 

Ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου, (ΣΚΕΚ) o οποίος λειτουργεί 
πέραν των 40 χρόνων  υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ, πραγματοποίησε με επιτυχία την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση του στις 10 Οκτωβρίου 2020, όπου τα μέλη ενημερώθηκαν 
για σημαντικά θέματα και λήφθηκαν ουσιαστικές αποφάσεις.  
 
Oπως ανάφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κτηματομεσιτών κ. Ηλίας Αθανασίου “η χρονιά 
που πέρασε, ήταν πολύ δύσκολη για όλη την ανθρωπότητα, λογω της πανδημίας του 
κορωνοϊού που μαστίζει ακόμη ολόκληρο τον κόσμο και επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό 
την εθνική οικονομία. Ανάμεσα στους τομείς που επηρεάστηκαν είναι και ο τομέας της 
Κτηματαγοράς,”  είπε. 
 
Η Έλλειψη  ρευστότητα, η μείωση στη ζήτηση ακινήτων, το κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων, 
η αύξηση ανεργίας ήταν μερικοί  παράγοντες που επηρέασαν την οικονομία. 
 
Tα μέλη ενημερώθηκαν για τις ενέργειες και δράσεις του Συνδέσμου για προώθηση των 
θεμάτων που αφορούν τα μέλη του καθώς και για τη δημιουργία Πλατφόρμας για την 
προώθηση των πωλήσεων / ενοικιάσεων η οποία θα δίνει τη δυνατότητα της 
συνεργασίας μεταξύ των αδειούχων κτηματομεσιτών και του κοινού. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος,  ενημέρωσε ότι ο ΣΚΕΚ έδωσε εισηγήσεις, μέσω του ΚΕΒΕ, στο 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επανεκκίνηση της  οικονομίας.  
 
Ουσιαστική ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε από τη Γενική Συνέλευση ήταν και η 
μετεξέλιξη του Σωματείου ΣΚΕΚ, σε συντεχνία, καθ’ ότι, ως επεξήγησε ο Νομικός 
Σύμβουλος με αυτή τη νομική υπόσταση θα μπορεί ο Σύνδεσμος να εκπροσωπεί τα μέλη 
του σε Θεσμικά Όργανα της.  
 
Δημοκρατίας  με την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων για το καλώς νοούμενο 
συμφέρον των μελών του.  
 
Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν αρκετά μέλη καθώς και ο  Γενικός Γραμματέας του 
ΚΕΒΕ, στο οποίο  εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας  για τη στήριξη και τη βοήθεια που  
προσφέρει από ανέκαθεν στο Σύνδεσμο.  
 
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν προσκλήθηκαν επίσημοι και τηρήθηκαν  
αυστηρώς τα πρωτόκολλα και τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας . 
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