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Αριθμός 568 

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΠΗΕΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 

_________________ 

                   Δηάηαγκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 10(5) 

 
140(Ι) ηνπ 2013. 

Ο Τπνπξγφο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ πεξί ησλ Γεσινγηθψλ Επηζθνπήζεσλ Νφκνπ ηνπ 2013, εθδίδεη ην αθφινπζν  
Δηάηαγκα: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Σν παξφλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ησλ Καηεγνξηψλ Δηθαηνχρσλ Πξνζψπσλ 
γηα Τπνβνιή Αίηεζεο γηα Υνξήγεζε Άδεηαο Εθπφλεζεο Γεσινγηθήο Επηζθφπεζεο Δηάηαγκα 
ηνπ 2014. 
 

Εξκελεία. 2. ην παξφλ Δηάηαγκα, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν - 

224 ηνπ 1990  
 106(Ι) ηνπ 1992  

 15(Ι) ηνπ 1993  
 31(Ι) ηνπ 1993  

 53 (Ι) ηνπ 1993  
 44(Ι) ηνπ 1996  
 34(Ι) ηνπ 1997  
 15(Ι) ηνπ 2002  
 24(Ι) ηνπ 2002  

 221(Ι) ηνπ 2002  
 19(Ι) ηνπ 2003  

 151(Ι) ηνπ 2003  
 105(Ι) ηνπ 2006  

 61(Ι) ηνπ 2009  
101(Ι) ηνπ 2012 
167(Ι) ηνπ 2013 

100(4) ηνπ 2014. 

«εγγξάςηκν» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ κπνξεί λα εγγξαθεί ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 
Επηζηεκνληθνχ θαη Σερληθνχ Επηκειεηεξίνπ Νφκνπο ηνπ 1990 έσο 2014, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

 «Επηζηεκνληθφ θαη Σερληθφ Επηκειεηήξην Κχπξνπ» ζεκαίλεη ην Επηκειεηήξην, πνπ ζπζηάζεθε 
θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ πεξί Επηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Επηκειεηεξίνπ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 
1990 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, νη δε νξηζκνί 
«θξάηνο κέινο» θαη «ηξίηε ρψξα» εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ελ ιφγσ Νφκνπο˙ 

 
140(Ι) ηνπ 2013. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Γεσινγηθψλ Επηζθνπήζεσλ Νφκν ηνπ 2013, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

Καηεγνξίεο 
δηθαηνχρσλ 
πξνζψπσλ. 

3. Σα πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο ζεσξνχληαη δηθαηνχρα λα 
ππνβάινπλ αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο εθπφλεζεο γεσινγηθήο 
επηζθφπεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηνχ: 

1. (α)  Γεσιφγνο: Γεσινγηθή Υαξηνγξάθεζε, Γεληθή  Γεσινγηθή  Επηζθφπεζε, Πεηξνγξαθηθή 
Επηζθφπεζε, Κνηηαζκαηνινγηθή Επηζθφπεζε, Τδξνγεσινγηθή Επηζθφπεζε, Γεσηερληθή 
Επηζθφπεζε, εηζκνινγηθή Επηζθφπεζε, Γεσθπζηθή Επηζθφπεζε, Παιαηνληνινγηθή 
Επηζθφπεζε, Γεσρεκηθή Επηζθφπεζε, Γεσζεξκηθή Επηζθφπεζε, Γεσκνξθνινγηθή 
Επηζθφπεζε θαη Πεξηβαιινληηθή Γεσινγηθή Επηζθφπεζε 

 

 (β)    Γεσιφγνο Πεξηβάιινληνο: Πεξηβαιινληηθή Γεσινγηθή Επηζθφπεζε 

 (γ) Γεσκνξθνιφγνο: Γεσκνξθνινγηθή Επηζθφπεζε 

 (δ) Γεσηερληθφο Μεραληθφο: Γεσηερληθή Επηζθφπεζε 

 (ε) Γεσθπζηθφο: Γεσθπζηθή Επηζθφπεζε θαη εηζκνινγηθή Επηζθφπεζε 

 (ζη) Γεσρεκηθφο: Γεσρεκηθή Επηζθφπεζε 

 (δ) Κνηηαζκαηνιφγνο: Κνηηαζκαηνινγηθή Επηζθφπεζε 

 (ε) Μεραληθφο Γεσιφγνο : Γεσηερληθή Επηζθφπεζε 

 (ζ) Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο: Πεξηβαιινληηθή Γεσινγηθή Επηζθφπεζε 

 (η) Οξπθηνιφγνο: Πεηξνγξαθηθή Επηζθφπεζε θαη Κνηηαζκαηνινγηθή Επηζθφπεζε 

 (ηα) Παιαηνληνιφγνο: Παιαηνληνινγηθή Επηζθφπεζε 

 (ηβ) Πεηξνιφγνο:Πεηξνγξαθηθή Επηζθφπεζε θαη Κνηηαζκαηνινγηθή Επηζθφπεζε 
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 (ηγ) Πνιηηηθφο Μεραληθφο: Γεσηερληθή Επηζθφπεζε 

 (ηδ) εηζκνιφγνο: εηζκνινγηθή Επηζθφπεζε 

 (ηε) Τδξνγεσιφγνο: Τδξνγεσινγηθή Επηζθφπεζε. 

Τπνρξέσζε 
εγγξαθήο ζην 
Επηζηεκνληθφ Σερληθφ 
Επηκειεηήξην 
Κχπξνπ. 

4. Πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο Γεσιφγνπ, Γεσιφγνπ Πεξηβάιινληνο, Γεσηερληθνχ 
Μεραληθνχ, Κνηηαζκαηνιφγνπ, Μεραληθνχ Γεσιφγνπ, Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο, 
Οξπθηνιφγνπ, Πεηξνιφγνπ, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη Τδξνγεσιφγνπ, απαηηείηαη:  

  (α)  ζηελ πεξίπησζε Κχπξηνπ πνιίηε ή πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, 
φπσο είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ νηθείν θιάδν ηνπ Επηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Επηκειεηεξίνπ 
Κχπξνπ: 

 Ννείηαη φηη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο δχλαληαη, ελαιιαθηηθά, λα 
πεξηιακβάλνληαη ζην Αξρείν Μεραληθψλ Παξερφλησλ Τπεξεζίεο, πνπ ηεξεί ην 
Επηζηεκνληθφ Σερληθφ Επηκειεηήξην Κχπξνπ· 

 

  (β)  ζηελ πεξίπησζε πνιίηε ηξίηεο ρψξαο, φπσο είλαη εγγξάςηκν σο πξνζσξηλφ κέινο ζηνλ 
νηθείν θιάδν ηνπ Επηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Επηκειεηεξίνπ Κχπξνπ θαη 

  (γ)  ζηελ  πεξίπησζε   πξνζψπνπ πνπ αηηείηαη  ρνξήγεζε άδεηαο εθπφλεζεο γεσινγηθήο 
επηζθφπεζεο εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δελ ζπληζηά άζθεζε επαγγέικαηνο, φπσο 
απηφ θαηέρεη ηέηνηα πξνζφληα, πνπ λα ην θαζηζηνχλ εγγξάςηκν ζηνλ νηθείν θιάδν ηνπ 
Επηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Επηκειεηεξίνπ Κχπξνπ.  

Με ππνρξέσζε 
εγγξαθήο ζην 
Επηζηεκνληθφ Σερληθφ 
Επηκειεηήξην 
Κχπξνπ. 

5.  Πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο Γεσκνξθνιφγνπ, Γεσθπζηθνχ, Γεσρεκηθνχ, 
Παιαηνληνιφγνπ, θαη εηζκνιφγνπ δελ απαηηείηαη λα είλαη κέινο ή εγγξάςηκν κέινο ηνπ 
Επηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Επηκειεηεξίνπ Κχπξνπ, ψζηε λα ζεσξείηαη δηθαηνχρν 
πξφζσπν γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο εθπφλεζεο γεσινγηθήο 
επηζθφπεζεο αιιά, ζηελ πεξίπησζε απηή, ην ελ ιφγσ πξφζσπν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
ηέηνηα πξνζφληα, ψζηε ν Δηεπζπληήο λα πεηζηεί πσο είλαη ζε ζέζε λα εθπνλήζεη ηε 
ζρεηηθή γεσινγηθή επηζθφπεζε. 

Πξφζσπν πνπ 
βξίζθεηαη ζηε 
δηαδηθαζία απφθηεζεο 
αθαδεκατθνχ 
πξνζφληνο. 
 

6.     Πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο  αθαδεκατθνχ πξνζφληνο, γηα ην 
νπνίν απαηηείηαη ε εθπφλεζε εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα γεσινγηθήο επηζθφπεζεο, δχλαηαη 
λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο εθπφλεζεο γεσινγηθήο επηζθφπεζεο, ρσξίο 
λα είλαη κέινο ε εγγξάςηκν κέινο ζε θιάδν ηνπ Επηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Επηκειεηεξίνπ 
Κχπξνπ. 

Ννκηθφ πξφζσπν ή 
αξρή δχλαηαη λα 
ζεσξείηαη δηθαηνχρν 
πξφζσπν. 

7.    Ννκηθφ πξφζσπν ή αξρή δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο εθπφλεζεο 
γεσινγηθήο επηζθφπεζεο, λννπκέλνπ φηη εξγνδνηεί θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν πιεξνί 
ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, ψζηε λα ζεσξεζεί δηθαηνχρν 
πξφζσπν: 

 Ννείηαη φηη, καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη θαη ηα αλαγθαία ζηνηρεία, κε ηα νπνία λα 
απνδεηθλχεηαη ε ζρέζε εξγνδφηε/ εξγνδνηνχκελνπ. 

  

ΝΙΚΟ ΚΟΤΓΙΑΛΗ, 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ 

θαη Πεξηβάιινληνο. 
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