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Ό περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) 
Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 49 τοϋ 1976 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί 'Αρχιτεκτόνων και Συνοπτικός 

Πολιτικών Μηχοα/ικών (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1976 και θά τιτλθ("· 
άναγινώσκηται όμοϋ μετά τών περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 
Μηχανικών Νόμων του 1962 εως 1968 ως οδτοι έτροποποιήθησαν διά 4ΐτοΰΐ962 
τοϋ περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικού) 7τοθΐ964 
Νόμου του 1970 ('εν τοις εφεξής τών ρηθέντων Νόμων του 1962 εως 4ΐτοθΐ968 
1968 και του 1970 αναφερομένων όμου ως «ό βασικός νόμος»), και 84τοθΐ968 
ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οι 5τοϋΐ970. 
περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμοι του 1962 εως 
1976. 

2. Το ιαρθρον 17 τοϋ 'βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση 
τοΰ &ρ-

(α) διά τής 'εν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τήν παράγραφον θρουΐ7 
(η), τής ακολούθου νέας παραγράφου ώς,παραγράφου (θ), τοϋ δασικοί) 
τών υφισταμένων παραγράφων (θ) και (ι), (άναγράμμα Νό^ου· 
τιζομένων ώς παραγράφων (ι) και (ια), ίάντκττοίχως: 

«(θ) τήν ΐδρυσιν, ρύθμισιν και διαχείριση/ ταμείου συν
τάξεων, ταμείου προνοίας, ταμείου Ιατροφαρμακευ
τικής περιθάλψεως και οιουδήποτε ετέρου ταμείου 
άφορώντος εις πρόσωπα εγγεγραμμένα εις οιονδή
ποτε Μητρώον ή Κατάλόγον τηρούμενον βάσει του 
παρόντος Νόμου, ώς ήθελε το Συμβούλιον κρίνει 
σκόπιμον, περιλαμβανομένης και τής προσλήψεως 
προσωπικού διά τους σκοπούς διαχειρίσεως παντός 
τοιούτου ταμείου*»' και 

(β) διά τής εν τω τέλει αυτού* προσθήκης του ακολούθου εδα
φίου : 

«(2) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος 
άρθρου κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 
Έάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών άπό τής τοιαύτης 
καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως 
αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους οϋτω κοττατεθέν-
τας Κανονισμούς έν δλω ή 'εν μέρει, τότε οδτοι αμέσως 
μετά τήν ττάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 
ίέν τη έπισήμω 'έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται 
εν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει 
τροποποιήσεως τούτων 'εν 8λω ή έν μέρει 'ύπό τής Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων, οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω 
ιέφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω τροποποιηθή 
ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως.». 


