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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
όπ

 β
Αρ. 647 τής 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 το5 Συντάγματος . 

'Αριθμός 41 του 1968 

ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1962 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Αρχιτεκτόνων και Συνοπτικός 
Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1968 και θα τίτλος, 
άναγινώσκηται όμου μετά τοΟ περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 
Μηχανικών Νόμου του 1962 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δα 4ι τοθΐ962 
σικός Νόμος») και ό βασικός Νόμος και ό παρών Νόμος θα άνα 7τοθΐ964 
φέρωνται ώς οί περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμοι 43τοθΐ966. 
του 1962 εως 1968. 

2 . Το άρθρον 2 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτώ Τροποποίησις 
ένθέσεως κατά την προσήκουσαν άλφαβητικήν σειράν τών κάτωθι τοΟ άρθρου 2 
ό Ρ ι σ ^ ώ ν :

 t ™όμ
βοΓκου 

« «'Αδειούχος Υπομηχανικός έξ Ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς » σημαίνει τον 
δυνάμει του παρόντος Νόμου άδειούχον ύπομηχανικόν έξ ε π α γ γ έ λ 
ματος ' 

 ' Ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς Μηχανικός Κατασκευών» σημαίνει Μηχανικόν 
Κατασκευών έγγεγραμμένον δυνάμει του παρόντος Νόμου' 

«Μηχανικός Κατασκευών* σημαίνει πρόσωπον δπερ κέκτηται τά 
ύπό του άρθρου 9Β του παρόντος Νόμου αναγραφόμενο: προ
σόντα'χ. 
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3. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 7 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται 
δια της εν αύτω προσθήκης της ακολούθου νέας παραγράφου (ε) : 

«(ε) κατεΐχεν εν τη Δημοσία 'Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή της 
πρώην 'Αποικίας της Κύπρου θέσιν Εκτελεστικού Μηχανι
κού, 1ης Τάξεως, καθ' οιονδήποτε χρόνον τιρό της 30ης 
Μαΐου 1962». 

Τρο·ποποίησ·.ς 4.—(1) Τό εδάφιον (1) του άρθρου 9 τοΰ βασικού Νόμου τροπο
του άρθρου 9 ποιείται δια της έν αύτω προσθήκης αμέσως μετά την παράγραφον 
π'όμου

0
^

01
^ (Β) (6)

 τ
% ακολούθου νέας παραγράφου (γ) : 

«(γ) εάν οδτος είναι καλού χαρακτήρος, και τό Συμβούλιον 
πεισθή δτι κέκτηται πιστοποιητικόν άποφοιτήσεως ειδικότη
τος υπομηχανικού ή εργοδηγού· (αναλόγως της περιπτώ
σεως) τοΰ 'Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου (Σχολή 
Δοξιάδη) ή τοΰ Β' Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή της Σιβιτα
νιδείου Σχολής ή οιασδήποτε ετέρας σχολής ή έτερου Ιδρύ
ματος έν τη αλλοδαπή τοΰ αυτού επιπέδου ως τά προμνη
σθέντα, ώς τό Συμβούλιον ήθελεν αποφασίσει, εγγράφεις 
εις αυτά προ τής 30ής Μαΐου 1962, έάν τά πρόσωπα ταΰτα 
πείσουν τό Συμβούλιον .δτι έχουν έν τη Δημοκρατία τετραε
τή πρακτικήν έξάσκησιν συναφή προς τήν ειδικότητα των 
σπουδών των έν τω γραφείω οιουδήποτε Άρχιτέκτονος ή 
Πολιτικού Μηχα\ικοΰ· ή έν τή Δημοσία Υπηρεσία τής Δη
μοκρατίας ή έν τή υπηρεσία δημοσίου οργανισμού ή αρχής 
ή έν Ιδιωτική ασκήσει τοΰ επαγγέλματος». 

(2) Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 9 τοΰ βασικοΰ Νόμου τροποποιεί
ται— 

(α) διά τής έν αύτω προσθήκης τής κάτωθι επιφυλάξεως : 
«Νοείται δτι τοιαύτη αίτησις δύναται νά καταχωρηθή και 

μετά τήν παρέλευσιν τής περιόδου των δώδεκα μηνών άλλ' 
ουχί άργότερον τής 31ης Ι ουλ ίου 1968, είς τάς κάτωθι περι
πτώσεις : 

(i) "Οταν ό α'ιτητής εύρίσκετο έκτος τής Κύπρου διά περίο
δον συνολικώς μεγαλυτέραν τών εξ μηνών κατά τήν 
διάρκειαν τής περιόδου τών δώδεκα τούτων μηνών. 

(i i) "Οταν ό αίτητής έπασχεν έξ οιασδήποτε ασθενείας διά 
περίοδον συνολικώς μεγαλυτέραν τών Μξ μηνών κατά 
τήν διάρκειαν τής περιόδου τών δώδεκα τούτων μηνών 
και ώς έκ τής φύσεως τής ασθενείας ταύτης δέν ήδύ
νατο νά ύποβάλη αΐτησιν εμπροθέσμως, 

(ii i) "Οταν ό αίτητής έκηρύχθη εις πτώχευσιν ή ήτο πτωχεύ
σας καθ' οιονδήποτε χρόνον κατά τήν διάρκειαν τής πε
ριόδου τών δώδεκα τούτων μηνών, 

(iv) "Οταν ό αίτητής ύπέβαλεν εμπροθέσμως αΐτησιν προς 
έγγραφήν ώς 'Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός ή 
'Αρχιτέκτων έξ 'Επαγγέλματος ήτις δέν έγένετο απο
δεκτή και επιθυμεί δπως έξετασθή ή αϊτησίς του ώς αί
τησις δι' έγγραφήν ώς 'Αρχιτέκτων έξ 'Επαγγέλματος 
ή Τεχνικός Οικοδομών, ά\αλόγως της περιπτώσεως, 

(ν) "Οταν ό αίτητής £χη υποβάλει αΐτησιν ήτις έθεωρήθη 
εκπρόθεσμος, νοουμένου δτι ή τοιαύτη αίτησις δέν εΐχεν 
ύποβληθή άργότερον τών εξ μηνών «πό τής εκπνοής τής 
περιόδου τών δώδεκα τούτων μηνών». 

(β) διά τής έν αύτω προσθήκης τής κάτωθι προτάσεως : 
«Αιτήσεις δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) (Β) (γ) τοΟ παρόντος 

άρθρου δέον δίχως ύποβληθώσι μέχρι της 31ης Ιουλ ίου 1968». 

Ι ροποϊΐοίησις 
τοΰ άρθρου 7 
τοΟ βασικυϋ 
Νόμου. 
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5. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται δια της έν αύτώ προσθήκης Προσθήκη 
ευθύς μετά το Μέρος IV του κάτωθι νέου Μέρους 

«Μέρος IVA. 

ΠΑΡΟΧΗ Α Δ Ε Ι Α Σ Ε Ι Σ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ 

νέου Μέρους 
IVA. 

Μητρωον. 

Προσόντα 
απαραίτητα 
διά τήν 
παροχήν 
αδείας. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
9Α.—(1) Το Συμβούλιον έχει καθήκον δπως εντός τεσ

σάρων μηνών άπό τής 1ης Ιουνίου 1968 (έν τω παρόντι 
Μέρει αναφερομένης ως «ή ορισθείσα ημερομηνία») κα
τάρτιση και τηρή Μητρωον καλούμενον «Μητρωον Μηχα
νικών Κατασκευών» έν ώ εγγράφονται τό όνομα και ή 
διεύθυνσις παντός προσώπου δικαιουμένου δπως έγγραφη 
ως Μηχανικός Κατασκευών, δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
όμοΰ μετά τοιούτων έτερων στοιχείων, ώς τό Συμβούλιον 
ήθελεν εκάστοτε κρίνει άναγκαϊον, τό Συμβούλιον δε 
ωσαύτως δύναται νά διατάττη δπως διαγράφηται έκ τοΰ 
Μητρώου— 

(α) τό όνομα παντός 'Εγγεγραμμένου Μηχανικού Κα
τασκευών, δστις ήτήσατο παρά τοΰ Συμβουλίου τήν 
διαγραφήν του ονόματος αύτου έκ του Μητρώου" 
και 

(β) τό δνομα παντός αποθανόντος Εγγεγραμμένου 
Μηχανικού Κατασκευών, ώς και οιονδήποτε δνομα 
ή έτερον στοιχεΐον ήθελεν εγγραφή έν τώ Μητρώω 
εσφαλμένως ή ανακριβώς, 

και νά προβαίνη εις τάς εκάστοτε αναγκαίας τροποποιή
σεις του Μητρώου. 

(2) Τό Συμβούλιον ούχι βραδύτερον τών είκοσι εξ μη
νών άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας, μετέπειτα δε ετη
σίως δημοσιεύει και προσφέρει προς πώλησιν εις τήν ύπό 
τοΰ Συμβουλίου καθορισθησομένην τιμήν αντίγραφα τοΰ 
Μητρώου άναγράφοντα τά ονόματα τών 'Εγγεγραμμένων 
Μηχανικών Κατασκευών κατ' άλφαβητικήν τάξιν αναλό
γως τοΰ επωνύμου αυτών, όμοΰ μετά τών επαγγελματι
κών αυτών διευθύνσεων. 

9Β.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω δια
λαμβανομένου, πάς όστις είναι πολίτης τής Δημοκρατίας 
δικαιούται δπως, έπι τή υποβολή αιτήσεως προς τό Συμ
βούλιον έ'ν τώ νενομισμένω τύπω και τή καταβολή τοΰ 
νενομισμένου τέλους, έγγραφη ώς Μηχανικός Κατασκευ
ών (Structural Engineer) έάν τό Συμβούλιον πεισθή δτι 
είναι καλοΰ χαρακτήρος" και 

(α) είναι αντεπιστέλλον μέλος (Associate Member) ή μέ
λος (Member) τοΰ ' Ινστιτούτου Μηχανικών Κατα
σκευών Λονδίνου (Institution of Structural Engineers 
London)' ή 

(β) είναι κάτοχος απάντων τών προσόντων τών ύπό τοΰ 
' Ι νστιτούτου Μηχανικών Κατασκευών Λονδίνου (Insti
tution of Structural Engineers London) προβλεπομένων 
δι' άπαλλαγήν έκ τών ύπ' αύτοΰ διενεργουμένων εξε
τάσεων διά τήν άπόκτησιν τοΰ τίτλου τοΰ αντεπιστέλ
λοντος μέλους (Associate Member) πλην τοΰ διπλώμα
τος τής τελικής εξετάσεως (section (Β) ή Part I I I ) και 
έχει ενός τουλάχιστον έτους πρακτικήν έξάσκησιν 
μετά τήν κτήσιν τών τοιούτων προσόντων" ή 
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ΤροιτοποΙησις 
του Αρθρου 11 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

Kerr' άναλο
γίσν εφαρ
μογή τοϋ 
Μάμου. 

ΤροποποΙησις 
του άρθρου 
12 Α τοϋ βασι
κού Νόμου. 

( γ ) είναι κάτοχος τοιούτων προσόντων ώς τα ύπό του 
' Ινστιτούτου Μηχανικών Κατασκευών Λονδίνου 
(Institution of Structural Engineers London) προβλεπό
μενα δΓ ά π α λ λ α γ ή ν εκ των ύπ' αύτοΰ έπι πτυχίω διε
νεργουμένων εξετάσεων ((iraduateship Examination) 
ώς αύται προεβλέποντο πρό της 1ης ' Ιανουαρίου 
1968, ε γ γ ρ α φ ε ί ς εις έκπαιδευτικόν ίδρυμα προς κτή
σιν τών τοιούτων προσόντων πρό της 30ης Μαΐου 
1962, και έχει ενός έτους τουλάχιστον πρακτικήν 
έξάσκησιν μετά την κτήσιν τών τοιούτων προσόντων: 

Νοείται δτι ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω 
διαλαμβανομένου, οιαδήποτε αίτησις προς έ γ γ ρ α φ ή ν ώς 
Μηχανικός Κατασκευών δυνάμει της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ( γ ) 
δέον νά ύπο€>ληθή εντός εξ μηνών άπό της ορισθείσης 
ημερομηνίας ή εντός it, μηνών άπό της ημερομηνίας καθ ' 
ην ό αίτητής έκπληροΐ τάς προβλεπομένας προϋποθέσεις, 
ώς θά ήτο ή περίπτωσις. 

9Γ. Αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου α'ι άφορώσαι εις 
τήν έγγραφήν, τά δικαιώματα, τάς υποχρεώσεις, το Μη
τρώον, τάς κυρώσεις, τους δρους εργασίας και τά ά λ λ α 
συναφή θέματα τά αναφερόμενα εις τους Πολιτικούς Μη
χανικούς εφαρμόζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, και 
ε'ις τήν περίπτωσιν τών Μηχανικών Κατασκευών». 

6.—(1) Τό εδάφιον (1) του άρθρου 11 τοϋ βασικού Νόμου τροπο
ποιείται διά της έν αύτώ προσθήκης της κάτωθι επιφυλάξεως : 

«(iii) πρόσωπα εις ά παρεσχέθη άδεια, συμφώνως της 
παραγράφου (Β) ( γ ) τοϋ εδαφίου (1) του άρθρου (9) , 
θά δικαιούνται έπι πλέον νά φέρωσι τόν τίτλον τοϋ «Αδει
ούχου Υπομηχανικοί) έξ Ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ^ άλλα δέν θά δι
καιούνται νά άναλαμβάνωσι και 'νά έκτελώσιν έργασίαν 
προσήκουσαν είς 'Αρχιτέκτονα ή Πολιτικόν Μηχανικόν 
οσάκις ή τοιαύτη εργασία άφορα εις οίκοδομήν έχουσαν 
πλείονας τών δύο ορόφων, ή δγκον, ώς οδτος καθορίζεται 
έν τοις Κοτνονισμοΐς τοις γενομένοις δυνάμει τοϋ περί 

Κεφ. 96. Ρυθμίσεως Ό δ ώ ν και Οικοδομών Νόμου, ή έν οίωδήποτε 
έτέρω Κανονισμώ τροποποιοΰντι ή άντικαθιστώντι τούτους, 
ή έν οίωδήποτε έτέρω σχετικώ νόμω ή Κανονισμώ, υπερ
βαίνοντα τάς 35,000 κυβικών ποδών». 

(2) Τό εδάφιον (2) τοϋ άρθρου 11 τοϋ βασικού Νόμου τροποποι
είται διά της έν αύτώ προσθήκης της κάτωθι υποπαραγράφου : 

«(ίν) ^Άδειοΰχος Υπομηχανικός έξ Ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς » 
είς τήν περίπτωσιν προσώπου είς δ παρεσχέθη άδε ια δυ
νάμει της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (Β) ( γ ) τοϋ εδαφίου (1) τοϋ 
άρθρου 9 έν συνδυασμώ προς τ ή ν έπιφύλαξιν (Hi) τοϋ 
εδαφίου (1) τοϋ άρθρου 11». 

7 . Τό άρθρον 12Α τοϋ βασικού Νόμου τροποποιείται διά της έν 
αύτώ προσθήκης μετά τάς λέξεις «Πολιτικού Μηχανικού» ( γραμμή 
3 τοϋ εδαφίου (1) και γ ρ α μ μ ή 2 του εδαφίου (3)) τών λέξεων  Μη
χανικού Κατασκευών*. 


