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1099 Ν. 69/84 

Ο περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίοημον εφημε

ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντά

γματος.; 

Αριθμός 69 του 1984 

Μ>ΜίσΣ ΤΡΟΤΪΌ|Π|ΟιΙΩΝ ΤΟΎΙΣ Π Ε Ρ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ιΚΑ'Ιι 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜίΚ|ΧΑΐΝΙ|ΚΩΝ ΙΝ]ΟΜΟΥΙΣ· ΤΟΥ 1962 ΕΩΐΣ 1976 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηίφί'ζει οχ; ακολούθως : 

Ι . Ο ποιρών ΐΝόιμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχιτεκτόνων και Συνοπτικός 
Πολιτικών Μηχανικών .(Τροποποιητικός)! ίΝόμος του 1984 και θα Τιτλος· 
αναγινώσκηται ομού με,τά των περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 41 του 1962 
Μηχανικών Νόμων του 1962 έως 1976 (εν τοις εφεξής αναιφερο 7 του 1964 
μένων ως «ο δασικός νόμος»)\ και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα «ναφέρωνται ομού ως οι περί Αρχιτεκτόνων ,και Πολι
τικών Μηχανικών :Νό|μοι του. 1962 έως 1984.. 

43 του 1966 
41 του 1968 
84 του 1968 

5 του 1970 
49 του 1976. 

2. Ο δασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, Τροπσποίησις 
ευθύς μετά το άρθρον 6, του· ακολούθου νέου άρθρου : 
«Εγγραφή QA. Ανεξαρτήτως παντός εν τ ω άρθρω 6 δια'λαμ'δα
αλλοδαπων νομένου» πας Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός, όστις 
περιπτώσεις, κατέχει τα εν τω άρθρω 7 αναφερόμενα προ,σόντα, 

καίτοι μη ων πολίτης της Δημοκρατίας, εγγράφετα ι , τη 
υποβολή αιτή;σεως εγγραφής υποβαλλομένης τω Συμ
δουλίω εν τ ω νενοιμισμένω τύπω και τη καταβολή, του 
νομίμου τέλους εγγραφής., ως Αρχιτέκτων ή (Πολιτικός 
Μηχανικός, εάν το Συμδούλιον π?εισθή περί της γνησιό
τητος της αιτήσεως αυτού και εάν πληροί τ α ς κάτωθι 
προϋποθέσεις : 

(α) ετέλεσε μετά πολίτου της; ιΔημοκρσ,τίας έγκυρον 
πολιτικόν ή θρησκευτικό^ γάμσν, όστις και υφί
σταται κατά την ημέραν της υποίδολήςι και της., 
•εγκρίσεως τη,ς αιτή;σεως, κοπ 

(β) έχει την συνήθη αυτού διαμονή ν εν 'Κύπρω: 
Νοείται ότι το Συιμ'δούλιον δύναται να δ ιάταξη την 

δ ιαγραφή ν ονόιματος ιτροσώπου τινός εκ του Μητρώου· 
εάν ιτεΐ'σθή ότι αι άνω αναφερόμεναι ^προϋποθέσεις έπαυ
σαν <να υφίστανται». 

του SocoilKou 
νόμου διά της 
ενθέσεως 
νέου 
άρθρου 6Α., 


