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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1055 της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Έγγραφης και Έλεγχου των Εργοληπτών Οικοδομών Νόμος του 
1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 97 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μέρος Πρώτον.ΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Έγγραφης και Συνοπτικός 

Έλεγχου τών Εργοληπτών Οικοδομών Νόμος τοΰ 1973. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη άν Ερμηνεία. 
τίθετος έννοια— 

«αρχιτέκτων» και «πολιτικός μηχανικός» σημαίνει «έγγεγραμμέ
νον αρχιτέκτονα» ή «άδειοΰχον αρχιτέκτονα έξ επαγγέλματος» και 
«έγγεγραμμένον πολιτικόν μηχανικόν», αντιστοίχως, έν τη έννοια 
τη αποδιδομένη τοις δροις τούτοις ύπό τών περί 'Αρχιτεκτόνων και 
Πολιτικών Μηχανικών Νόμων τοΰ 1962 εως 1970. 4ΐτοϋΐ°6; 

7 τοΰ 1964 
43 τοΟ 1966 
41 του 1968 
84 τοΰ 1 968 

5τοϋ 1970. 
«εργολήπτης» σημαίνει πρόσωπον τό όποιον αναλαμβάνει επί 

συμβάσει τήν έκτέλεσιν οικοδομικών έργων ή άλλων τεχνικών έρ
γων ή αμφοτέρων και έγγεγραμμένον συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τοΰ παρόντος Νόμου' 

«πιστοποιητικόν» σημαίνει τό συμφώνως προς τό εδάφιον (3) τοΰ 
άρθρου 7 έκδιδόμενον πιστοποιητικόν' 

«πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρον τοΰ Συμβουλίου' 
«Συμδούλιον» σημαίνει τό δυνάμει τοΰ άρθρου 3 καθιδρυόμενον 

Συμβούλιον' 
«τεχνικόν έ"ργον» σημαίνει πάν έργον τεχνικώς άναγόμενον εις 

τήν έργασίαν πολιτικοΰ μηχανικοΰ" 

(1299) 
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Καθίδρυσις 
καΐ συγκρό
τησις Συμ
βουλίου. 

Διαδικασία 
χοΰ Συμ
βουλίου. 

Μή άσκησις 
εργασίας 
έργολήπτου 
άνευ έγγρα
φης καϊ 
εκδόσεως πι
στοποιητικού. 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Συγκοινωνιών και "Εργων 
ενεργούντα συνήθως δια του Γενικού Διευθυντού του 'Υπουργείου 
αύτοΰ καί περιλαμβάνει πάντα έτερον δημόσιον ϋπάλληλον υπηρε
τούντα έν τω Ύπουργείω του δεόντως έξουσιοδοτούμενον ύπό τοΰ 
Υπουργού προς τόν σκοπόν τοΰτον. 

Μέρος Δεύτερον.—ΣΥΜΒΟΥΛ1 ON 
3.—(1) Καθιδρύεται διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου Συμ

βούλιον άρμόδιον διά την έγγραφήν καϊ παροχήν πιστοποιητικού 
εργοληπτών συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου συν
ιστάμενον έξ ενός προέδρου, διοριζομένου ύπό τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως τοΰ Ύπουργοΰ, δστις δέον νά άνή
κη είς την δημοσίαν ύπηρεσίαν καί νά είναι κάτοχος διπλώματος 
πολιτικοΰ μηχανικού ή άρχιτέκτονος, καί εξ ετέρων μελών διοριζο
μένων ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως τοΰ 
Ύπουργοΰ έξ ών τά τρία δέον νά ανήκουν είς την δημοσίαν ύπηρε
σίαν καί έκ τούτων το εν δέον νά είναι κάτοχος πτυχίου νομικής 
καί το έτερον κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή άρχιτέ
κτονος, τά έτερα δε τρία έκ προσώπων εχόντων εΐδικήν γνώσιν ή 
κατάλληλον πεϊραν της οικοδομικής βιομηχανίας. 

(2) Ή θητεία τοΰ Συμβουλίου είναι τριετής άλλ' οιονδήποτε μέ
λος δύναται καί πρό της λήξεως τής θητείας αύτοΰ νά ύποβάλη εγ
γράφως τήν παραίτησιν αύτοΰ εις τόν Ύπουργόν. 

(3) Έάν θέσις μέλους τινός τοΰ Συμβουλίου ήθελε καταστή κενή 
έξ οιουδήποτε λόγου αύτη πληροΰται διά διορισμοΰ νέου μέλους συμ
φώνως προς τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) διά τήν μη έκπνεύσασαν 
περίοδον της θητείας τοΰ μέλους είς πλήρωσιν τής θέσεως τοΰ όποιου 
γίνεται ό διορισμός. 

(4) Το Συμβούλιον λειτουργεί παρά τήν έπελθοΰσαν μείωσιν εις 
τόν αριθμόν τών μελών αύτοΰ λόγω κενώσεως θέσεως τίνος νοου
μένου δτι τά εναπομείναντα μέλη δύνανται νά άποτελώσιν άπαρτίαν 
κατά τήν συνεδρίασιν. 

4.—(1) Το Συμβούλιον συνέρχεται εις τακτική ν αύτοΰ συνεδρία
σιν άνά δίμηνον καί ε'ι δυνατόν το πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ 
πρώτου μηνός έκαστης διμηνίας, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε παραστή 
ανάγκη. 

(2) Τάς συνεδριάσεις τοΰ Συμβουλίου καλεί ό πρόεδρος δστις 
καί προεδρεύει τούτων, έν απουσία δε τοΰ προέδρου προεδρεύει τό 
πρεσβύτερον μέλος τών -παρόντων μελών. ΑΊ αποφάσεις τοΰ Συμ
βουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν καί έν περιπτώσει ισοψη
φίας ό πρόεδρος τής συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν 
ψήφο ν. 

(3) Άπαρτίαν άποτελοΰσι τέσσαρα μέλη τοΰ Συμβουλίου. 
(4) Τό Συμβούλιον ρυθμίζει τά τής κλήσεως τών συνεδριάσεων 

καί τά τής διαδικασίας τών συνεδριάσεων αυτών ώς καί παν άλλο 
θέμα άναγόμενον είς τήν έσωτερικήν αύτοΰ λειτουργίαν. 

Μέρος Τρίτον.ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
5.—(1) Μετά πάροδον δώδεκα μηνών άπό τής ημερομηνίας ενάρ

ξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου ουδείς δύναται νά ενάσκηση 
τήν έργασίαν τοΰ έργολήπτου έάν δεν είναι εγγεγραμμένος καί έχη 
έκδοθή εις αυτόν πιστοποιητικόν συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ 
παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι έάν εργολήπτης οικοδομών ήρξατο τής εκτελέσεως έρ
γου, πρό τής ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νό
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μου, δπερ δεν θα έχη συμπληρωθή εντός τών δώδεκα μηνών άπό της 
τοιαύτης ημερομηνίας δύναται να συνέχιση την έκτέλεσιν τοΰ έργου 
μέχρις άποπερατώσεως τούτου. 

(2) Ουδείς μη εγγεγραμμένος εργολήπτης δύναται να μετάσχη 
οιουδήποτε μειοδοτικού διαγωνισμοΟ διά την έκτέλεσιν οιουδήποτε 
οικοδομικού ή τεχνικοΰ έργου ή και αμφοτέρων, δημοσίας ή ιδιω
τικής φύσεως, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον να άναλάβη τήν έκτέλεσιν 
οιουδήποτε τοιούτου έργου. 

(3) Ουδείς μή εγγεγραμμένος εργολήπτης δικαιούται νά φέρη τον 
τίτλον έργολήπτου ή εργολάβου οικοδομών ή άλλων τεχνικών έργων 
ή καθ' οιονδήποτε τρόπον προφορικώς ή γραπτώς να παραπλανά 
το κοινόν περί της 'ιδιότητος του ώς έργολήπτου. 

(4) Ουδείς μή εγγεγραμμένος εργολήπτης δικαιούται νά άξιώση 
δικαστικώς παρ' οιουδήποτε προσώπου τήν εισπραξιν αμοιβής δι 
υπηρεσίας ή δαπανάς άφορώσας ε'ις έργοληψίαν οικοδομικών ή 
άλλων τεχνικών έργων, έκτος δι' υπηρεσίας ή δαπανάς προσφερθεί
σας ή γενομένας προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόμου ή έν σχέσει προς έργον άρξάμενον μεν πρό της 
ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου άλλα απο
περατωθέν μετά τήν έναρξιν τούτου. 

(5) Ό παραβάτης οιασδήποτε τών διατάξεων τών προηγουμένων 
εδαφίων είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή ε'ις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς 
τριακοσίας λίρας ή και εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(6) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω εφαρμόζεται— 
(α) εις οιανδήποτε έργασίαν διά τήν άνοικοδόμησιν κτιρίου 

συνολικής χωρητικότητος μή ύπερβαινούσης τά επτακόσια 
πεντήκοντα κυβικά μέτρα : 

Νοείται δτι οιαδήποτε άνέγερσις οικοδομής έπί υφιστα
μένου πολυωρόφου κτιρίου δεν δύναται νά άναληφθή ύπό μή 
εγγεγραμμένου έργολήπτου έστω και έάν τό σύνολον τοΰ 
εμβαδού τής τοιαύτης προσθήκης είναι μικρότερον τοΰ ανω
τέρω καθοριζομένου ορίου' 

(β) εις οιανδήποτε ο'ικοδομικήν έργασίαν δι' ην ουδεμία άδεια 
παρ' οιασδήποτε αρχής απαιτείται βάσει τής εκάστοτε έν 
ίσχύϊ νομοθεσίας, εξαιρέσει οικοδομικής εργασίας έκτελου
μένης διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας ή έκ μέρους ή 
προς δφελος αυτής" 

(γ) εις οιανδήποτε ο'ικοδομικήν έργασίαν έν σχέσει προς ύφι
σταμένην ο'ικοδομήν διά τήν οποίαν απαιτείται άδεια παρ" 
οιασδήποτε αρχής βάσει τής εκάστοτε έν Ίσχύϊ νομοθεσίας 
νοουμένου δτι αϋτη δεν επηρεάζει ουσιωδώς τήν άσφάλειαν 
τής οικοδομής ταύτης' και 

(δ) εις οιανδήποτε έργασίαν διά τήν έκτέλεσιν απλής φύσεως 
τεχνικού έργου ή άξια τοΰ οποίου δέν υπερβαίνει κατά τον 
χρόνον τής αναλήψεως τοΰ τοιούτου έργου τάς πεντακόσιας 
λίρας. 

6.—(1) Τό Συμβούλιον εντός ιεσσάρων μηνών άπό τής συστάσεως Μητρφον. 
αύτοΰ καταρτίζει και μετέπειτα τηρεί κατά τον καθωρισμένον τρό
πον Μητρώον Εργοληπτών έν ώ εγγράφονται τό δνομα και ή διεύ
θυνσις παντός προσώπου δικαιουμένου νά έγγραφη δυνάμει τοΰ πα
ρόντος Νόμου. 
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'Εγγραφή 
και εκδοσις 
πιστοποιη
τικού. 

Προσόντα 
απαραίτητα 
διά τήν 
ένγραφήν. 

(2) Το Συμβούλιον δύναται να διάταξη τήν διαγραφήν του ονό
ματος παντός προσώπου— 

(α) δπερ ήτήσατο τήν ΰπό τοΰ Συμβουλίου διαγραφήν του ονό
ματος αύτοΰ έκ τοΰ Μητρώου' και 

(β) δπερ άπέθανεν ή ενεγράφη εσφαλμένως ή ανακριβώς. 

7.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου πας πο
λίτης της Δημοκρατίας εγγράφεται ώς εργολήπτης κατόπιν αιτή
σεως έγγραφης υποβαλλομένης τω Συμβουλίω έν τω καθωρισμένω 
τύπω και έπί τη καταβολή τοΰ νομίμου τέλους έγγραφης, έάν τό 
Συμβούλιον πεισθη δτι οδτος κέκτηται τά έν τω άρθρω 8 αναγρα
φόμενα προσόντα. 

(2) Τό Συμβούλιον εξετάζει και αποφασίζει έπί της υποβληθείσης 
αΰτω αιτήσεως και άπαντα αναλόγως είς τον αιτούντα εντός μηνός 
άπό της ημερομηνίας καθ' ην υπεβλήθη ή τοιαύτη αίτησις. 

(3) "Αμα τή έγγραφη έργολήπτου, τό Συμβούλιον εκδίδει πιστο
ποιητικόν έγγραφης έν τω ΰπό τοΰ Συμβουλίου καθωρισμένω τύπω 
και τό τοιοΰτον πιστοποιητικόν είναι έκ πρώτης όψεως άπόδεϊξις δτι 
ό κάτοχος αύτοΰ ενεγράφη συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ παρόντος 
Νόμου. Τό τοιοΰτον πιστοποιητικόν παραδίδεται ΰπό τοΰ κατόχου 
είς τό Συμβούλιον άμα τη διαγραφή τοΰ ονόματος αύτοΰ έκ τοΰ 
Μητρώου. Έάν ό κάτοχος άρνηθή νά παραδώση ώς έν τοις ανω
τέρω τό πιστοποιητικόν είναι ένοχος αδικήματος' και υπόκειται εις 
πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα λίρας. 

8.—(1) Πάν πρόσωπον δικαιοΰται νά έγγραφη ώς εργολήπτης, έάν 
τό Συμβούλιον πεισθη δτι— 

(α) είναι αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός : 
Νοεΐτοα δτι έπί τη έγγραφη άρχιτέκτονος ή πολιτικοΰ μη

χανικού ώς έργολήπτου οδτος δεν δύναται νά ενεργή ταυ
τοχρόνως και ώς εργολήπτης οιουδήποτε οικοδομικού ή 
τεχνικού έργου έκπονηθέντος ή έπιβλεπομένου ύπ' αύτοΰ, 
έκτος είς περίπτωσιν έργου τοΰ οποίου ή μελέτη και ή έκτέ
λεσις άνελήφθη ύπ' αύτοΰ κατόπιν προκηρυχθέντος ύπό τρί
του μειοδοτικού διαγωνισμοΰ διά τοΰ οποίου έζητεΐτο ή με
λέτη και ή έκτέλεσις τοΰ έργου ύφ' ενός και τοΰ αύτοΰ 
προσώπου ή είς τήν περίπτωσιν ανεγέρσεως ύπ' αύτοΰ ιδιο
κτήτου κατοικίας' ή 

(β) κέκτηται δίπλωμα τοΰ 'Ανωτέρου Τεχνολογικού 'Ινστιτού
του Κύπρου εις τόν κλάδον της πολιτικής μηχανικής ή άλλον 
Ίσοδύναμον προς αυτό προσόν, της τοιαύτης ισοδυναμίας 
άποδεικνυομένης διά πιστοποιητικού ίκανοποιοΰντος τό Συμ
βούλιον και, έπί πλέον, μετά τό πέρας των σπουδών αύτοΰ, 
έξησκήθη έπί διετίαν εις εργοτάξια ύπό τήν καθοδήγησιν 
έργολήπτου ή άρχιτέκτονος ή πολιτικοΰ μηχανικοΰ και απέ
κτησε τήν άπαιτουμένην πεϊραν εκτελέσεως έργων και ορ
γανώσεως υπηρεσιών και εργασίας, βεβαιουμένην ύπό πι
στοποιητικών εγκρινομένων ύπό τοΰ Συμβουλίου : 

Νοείται δτι τό Συμβούλιον δικαιούται δπως απαίτηση παρ' 
οιουδήποτε αιτούντος υποψηφίου δπως δώση εξετάσεις πρα
κτικός ή και προφορικάς ενώπιον τοΰ Συμβουλίου ή επι
τροπής αύτοΰ ίνα έξακριβωθή κατά πόσον ό υποψήφιος οδ
τος διαθέτει τάς έκ τής πρακτικής εξασκήσεως αύτοΰ άνα
μενομένας τεχνικάς γνώσεις, έάν δέ τά έκ τής εξετάσεως 
ταύτης αποτελέσματα δέν θεωρηθώσιν ύπό τοΰ Συμβουλίου 
ώς ικανοποιητικά, τό Συμβούλιον δικαιοΰται δπως ζητήση 
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παρ' αύτοΰ δίχως συνέχιση την πρακτικήν αυτού έξάσκησιν 
δια περίοδον μη ύπερβαίν'ουσαν το έν έτος και μετά ταύτην 
δώση έκ νέου πρακτικάς ή και προφορικάς εξετάσεις ενώ
πιον' του Συμβουλίου ή επιτροπής αϋτοΟ' ή' 

(γ) κέκτηται δίπλωμα κρατικής Κυπριακής τεχνικής σχολής ή 
άλλης ισοδυνάμου Κυπριακής τεχνικής σχολής δηλοΰν δτι 
έδιδάχθη τά ειδικά διά τους έργολήπτας απαιτούμενα μαθή
ματα και έπΐ πλέον, μετά την άποπεράτωσιν τών σπουδών 
αύτοΰ, έξησκήθη έπ'ι πενταετίαν εις εργοτάξια ύπό την κα
θοδήγησα/ έργολήπτου ή άρχιτέκτονος ή πολιτικού μηχανι
κού και απέκτησε τήν άπαιτουμένην πεΐραν εκτελέσεως^ έρ
γων και οργανώσεως υπηρεσιών και εργασίας βεβαιούμενης 
ϋπό πιστοποιητικών εγκρινομένων ύπό τοΰ Συμβουλίου, ή 
κέκτηται δίπλωμα αλλοδαπής ισοτίμου τεχνικής σχολής ικα
νοποιούν το Συμβούλιον καί έξησκήθη έπΐ πενταετίαν εις 
εργοτάξια είτε έν Κύπρω ύπό τήν καθοδήγησιν έργολήπτου 
ή άρχιτέκτονος ή πολιτικού μηχανικού, είτε έν τη αλλοδαπή 
ύπό τήν καθοδήγησιν έργολήπτου ή άρχιτέκτονος ή «ολί
τικοΰ μηχανικού ανεγνωρισμένου ως τοιούτου έν αυτή και 
απέκτησε πεΐραν εκτελέσεως Ιργων καί οργανώσεως υπη
ρεσιών καί εργασίας, βεβαιουμένην ύπό πιστοποιητικών 
εγκρινομένων ύπό του Συμβουλίου : 

Νοείται δτι τό Συμβούλιον δικαιούται δπως απαίτηση παρ" 
οιουδήποτε αιτούντος υποψηφίου δπως δώοη εξετάσεις πρα
κτικάς ή καί προφορικάς ενώπιον τοΰ Συμβουλίου ή επι
τροπής αύτοΰ ίνα έξακριβωθή κατά πόσον 6 υποψήφιος οδτος 
διαθέτει τάς έκ τής πρακτικής εξασκήσεως αύτοΰ άναμενο
μένας τεχνικός γνώσεις, έάν δέ τά έκ τής εξετάσεως ταύ
της αποτελέσματα δέν θεωρηθώσιν ύπό τοΰ Συμβουλίου ώς 
ικανοποιητικά, τό Συμβούλιον δικαιοΰται δπως ζητήση παρ' 
αύτοΰ δπως συνέχιση τήν πρακτικήν αύτοΰ έξάσκησιν διά 
περίοδον μη ύπερβαίνουσαν τό έ"ν έτος και μετά ταύτην δώση 
έκ νέου πρακτικάς ή καί προφορικάς εξετάσεις ενώπιον τοΰ 
Συμβουλίου ή επιτροπής αύτοΰ' ή 

(δ) κέκτηται πιστοποιητικόν ανεγνωρισμένης σχολής Μέσης 'Εκ
παιδεύσεως καί απέκτησε μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπου
δών αύτοΰ επταετή πεΐραν εκτελέσεως Ιργων καί οργανώ
σεως υπηρεσιών καί εργασίας μετά πραγματικής εις εργο
τάξια επιστασίας καί απασχολήσεως συνεχώς κατά τά τε
λευταία πέντε έτη τής ρηθείσης επταετούς περιόδου, βεβαιου
μένην ύπό πιστοποιητικών εγκρινομένων ύπό τοΰ Συμβου
λίου : 

Νοείται δτι τό Συμβούλιον δικαιούται δπως απαίτηση 
παρ' οιουδήποτε αίτοΰντος υποψηφίου δπως δώση εξετάσεις 
πρακτικάς ή καί προφορικάς ενώπιον τοΰ Συμβουλίου ή 
επιτροπής αύτοΰ, έάν δέ τά έκ τής εξετάσεως ταύτης απο
τελέσματα δέν θεωρηθώσιν ύπό τοΰ Συμβουλίου ώς ικανο
ποιητικά, τό Συμβούλιον δικαιούται δπως ζητήση παρ' αύτοΰ 
δπως συνέχιση τήν πρακτικήν αύτοΰ έξάσκησιν εις έγγε
γραμμένον έργολήπτην διά περαιτέρω περίοδον μή ύπερ
βαίνουσαν τό IV Ιτος καί μετά ταύτην δώση έκ νέου πρακτι
κάς ή καί προφορικάς,εξετάσεις ενώπιον τοΰ Συμβουλίου 
ή επιτροπής αύτοΰ' ή 

(ε)—(i) fjxo εργολήπτης οικοδομών έπΐ τρία συνεχή ετη καθ' 
οιανδήποτε περίοδον πρό τής ημερομηνίας ενάρξεως της 
Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου' ή 
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Ενιαυσία 
άδεια 
ασκήσεως 
εργασίας. 

(ii) ήτο έπί δύο συνεχή έτη αμέσως πρό της ημερομηνίας 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και θά είναι 
έπί εν 'έτος μετά την ήμερομηνίαν ταύτη ν, εργολήπτης 
οικοδομών και 

(iii) εις έκατέραν των περιπτώσεων (ί) ή (ii) ανωτέρω έχει 
αναλάβει τήν έκτέλεσιν οικοδομικών ή τεχνικών έργων 
συνολικής αξίας ουχί μικροτέρας τών είκοσι χιλιάδων 
λιρών, ΰπό τήν έπίβλεψιν άρχιτέκτονος ή πολιτικού 
μηχανικού : 

Νοείται δτι τό Συμβούλων δικαιούται δπως απαί
τηση παρ' οιουδήποτε αιτούντος υποψηφίου δπως δώση 
εξετάσεις πρακτικός ή και προφορικάς ενώπιον τοΰ Συμ
βουλίου ή επιτροπής αύτοΰ, εάν δε τά έκ τής εξετάσεως 
ταύτης αποτελέσματα δεν θεωρηθώσιν ύπό τοΰ Συμ
βουλίου ώς ικανοποιητικά, τό Συμβούλιον δικαιούται 
δπως ζητήση παρ' αυτού δπως ύποβληθή εις πρακτικήν 
έξάσκηαιν εις έγγεγραμμένον έργολήπτην διά περίοδον 
μή ύπερβαίνουσαν τό εν έτος, τής τοιαύτης εξασκήσεως 
βεβαιούμενης ώς γενομένης εύδοκίμως διά πιστοποιη
τικών Ίκανοποιούντων τό Συμβούλιον' ή 

(στ) καίτοι μή <ατέχον πιστοποιητικό ν σχολής Μέσης Εκπαιδεύ
σεως έχη αποφοιτήσει έκ σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύ
σεως και κέκτηται κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής 
ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου δεκαετή τουλάχιστον πεϊραν εις 
οικοδομικά έργα ώς και εις όργάνωσιν ύπηρευιών και ερ
γασίας έμπιπτουσών εντός τοΰ πλαισίου άλλων τεχνικών 
έργων, συμπεριλαμβανομένης εντός τής ρηθείσης δεκαετοΰς 
περιόδου και έπταετοΰς τουλάχιστον πραγματικής εις εργο
τάξια απασχολήσεως εις έπιστασίαν κατασκευής οικοδομι
κών έργων ύπό τήν έπίβλεψιν άρχιτέκτονος ή πολιτικού 
μηχανικού 

Νοείται δτι ~ο Συμβούλιον δικαιοΰται δπως απαίτηση παρ' 
οιουδήποτε αίτοΰντος υποψηφίου δπως ύποβληθή εις περαι
τέρω πρακτικήν έξάσκησιν εις έγγεγραμμένον έργολήπτην 
διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τό εν έτος, τής τοιαύτης 
έξασκήσεως βεβαιούμενης ώς γενομένης εύδοκίμως διά πι
στοποιητικών ίκανοποιούντων τό Συμβούλιον. 

(2) Έν περιπτώσει εταιρείας, αϋτη δέον δπως δηλώση άμα τη 
αιτήσει προς έγγραφήν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου τό πρόσωπον 
τό όποιον θά έκπροσωπή ταύτην και θά είναι ύπεύθυνον διά τους 
σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, και έάν τό Συμβούλιον πεισθή δτι 
τό πρόσωπον τοΰτο πληροί τάς προϋποθέσεις τοΰ εδαφίου (1) τοΰ 
παρόντος άρθρου δύναται νά έγγράψη ταύτην ώς έργολήπτην : 

Νοείται δτι έπί τή έγγραφη τοιαύτης εταιρείας ώς έργολήπτου έπί 
τη βάσει τοΰ παρόντος Νόμου αϋτη δέν δύναται νά ενεργή ώς ερ
γολήπτης έν σχέσει προς οιονδήποτε οίκοδομικόν ή τεχνικόν έργον 
άναφορικώς προς τό όποιον αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός λαμ
βάνων μέρος είς τήν διοίκησιν τής εταιρείας παρέσχεν ή παρέχει 
υπηρεσίας, έκτος είς τήν περίπτωσιν έργου τοΰ όποιου ή μελέτη και 
ή έκτέλεσις άνελήφθη ύπό τής εταιρείας κατόπιν προκηρυχθέντος 
ύπό τρίτου μειοδοτικού διαγωνισμοΰ διά τοΰ οποίου έζητεϊτο ή με
λέτη και ή έκτέλεσις τοΰ έργου ύφ' ενός και τοΰ αύτοΰ προσώπου. 

9.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανο
μένου, ουδέν πρόσωπον θά άσκή τήν έργασίαν τοΰ έργολήπτου έκτος 
έάν έχη λάβει ένιαυσίαν άδειαν ασκήσεως εργασίας έν τω καθωρι
σμένω τύπω και έπί τή καταβολή τοΰ καθωρισμένου τέλους. 
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(2) Ή ενιαυσία άδε ια ασκήσεως εργασίας θα έκπνέη την τρία, 
κοστήν πρώτην ήμέραν τοΰ μηνός Δεκεμβρίου τοΰ αμέσως επομένου 
της ημερομηνίας εκδόσεως της τοιαύτης αδείας : 

Νοείται δτι δια το έτος 1973, ή τοιαύτη άδεια θα έκδοθή εντός της 
καθωρισμένης προθεσμίας και θα πληρωθή δι' αυτήν τό καθωρισμέ

νον τέλος. 
(3) Πάς δστις άσκεϊ τήν έργασίαν έργολήπτου άνευ καταβολής 

του καθωρισμένου τέλους παροχής αδείας και τής λήψεως της έν 
τω έδαφίω (1) προνοουμένης ενιαυσίας αδείας είναι ένοχος αδική
ματος καΐ υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τούς^ τρεις μή
νας ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας 
τάς ποινάς ταύτας . 

Μέρος Τέταρτον . ΓΕΝΙΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
10. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, Ειδική 

τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά χορήγηση εις πρόσωπα, δ δ ε ι α
οργανισμούς ή εταιρε ίας έξ αλλοδαπής, ανεγνωρισμένης^ φήμης κοα 
ικανότητος περί τήν έργασίαν αυτών και τήν έκτέλεσιν έργων, είδι
κήν άδειαν δια τήν έκτέλεσιν έργου ειδικώς καθοριζομένου έν τη 
τοιαύτη αδεία διά τήν έν αύτη καθοριζομένην περίοδον και ύπό τοι
ούτους' δρους 'περιλαμβανομένου και δρου απαιτούντος δπως τό έργον 
τούτο έκτελεσθή έν συνεργασία ή τή βοήθεια και επιμελείς έργολή
πτου ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο υ δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, οίους τό Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον ήθελεν έν έκαστη περιπτώσει κρίνει σκόπιμον νά 
έπιβάλη. 

11. Πάσα έ γ γ ρ α φ η έν τω Μητρώω ήτις ήθελεν άποδειχθή ψευδής ?'ευε",|ς^ 
ή ανακριβής δύναται νά άπαλειφθή ή διορθωθή συντασσόμενης προς έ ™ ^ ή

ή ς 

τούτο σχετικής εκθέσεως καταχωρουμένης έν τοις πρακτικοϊς και 
υπογραφομένης ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Συμβουλίου διορθουμένου 
καΐ τοΰ Μητρώου αναλόγως . 

12.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου τό Συμ
βούλιον δύναται, τή έγκρίσει τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου νά έκ
δίδη Κανονισμούς οϊτινες δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας και άφορώσιν εις εν εκαστον, ή άπαντα, τών ακολού
θων θεμάτων : 

(α) τόν καθορισμόν παντός δπερ δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος Νόμου δύναται ή δέον νά καθορισθή' 

(β) τήν ρύθμισιν τών συνεδριάσεων και της ενώπιον τοΰ Συμ

βουλίου διαδικασίας ' 
( γ ) τήν ύποβολήν αιτήσεων δι' έγγραφήν, τά τής έ γ γ ρ α φ η ς και 

τής εκδόσεως πιστοποιητικού' 
(δ) τόν καθορισμόν τών ύπό τοΰ παρόντος Νόμου προβλεπο

μένων τ ε λ ώ ν 
(ε) τόν καθορισμόν κλίμακος αμοιβών εργοληπτών διά συμβου

λάς , παρασχεθε ίσας υπηρεσίας ή έκτελεσθεϊσαν έργασίαν ' . 
(στ) τήν διενέργειαν εξετάσεων επιβαλλομένων ή επιτρεπομένων 

ύπό τοΰ παρόντος Νόμου, και τήν έφαρμογήν οιουδήποτε 
σχεδίου άφορώντος εις τήψ έκπαίδευσιν τών ε ρ γ ο λ η π τ ώ ν 

(ζ) γεν ικώς τήν έφαρμογήν ή τήν εύχερεστέραν πραγμάτωσιν 
τών σκοπών τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί γινόμενοι έπί τή βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κα
τατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πάροδον 
τριάκοντα ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών Άντι 

* Εξουσία 
εκδόσεως 
Κανονισμών. 
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προσώπων δι αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση η ακύρωση τους 
ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέ
σως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη 
επισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύ
ονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω 
τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ισχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως, ι ir 


