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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΪΙΡΏΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2356 της 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εγγραφής Χημικών Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Αριθμός Λ57 του 1988 ' 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΓ ΠΕΡΙ 
ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΏΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Χημικών 
Νόμος του 1988. 

ΜΕΡΟΣ Ι — ιΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑίΑΙΑΤΑΞΕΙΣ 
2. Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του 

κειμένου— 
«αδειούχος χημικός εξ επαγγέλματος» σημαίνει χημικόν εγγεγραμ

μένον εις τον Κατάλόγον 
«Δημοκρατία» σημαίνει την^τ^μοκρατίαντης Κύπρου· 
«εγγεγραμμένος χημικός» σημαίνει χημικόν , εγγεγραμμένον εις το 

Μητρώον 
«Κατάλογος» σημαίνει τον τηρούμενον δυνάμει του άρθρου 11 

Κατάλόγον ■■'..''.■'·:"'■:·'■; : 
«Μητρώον» σημαίνει το τηρούμενον δυνάμει του άρθρου 5 Μη

τρώον Χημικών 
«Συμβούλιον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενον 

Συμβούλιον Εγγραφής Χημικών 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό ν Υγείας. 

ΜΕΡΟΣ II — ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 
3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Εγγραφής Χημικών αποτελούμενον Καθίδρυσις 

α π 5 ■ ' ' ■ ' ■ " Συμβουλίου. 

(α) Τρεις εγγεγραμμένους χημικούς διοριζόμενους υπό του Υπουρ

γικού Συμβουλίου από. τους οποίους ο ένας τουλάχιστον δέον να 
ανήκη εις την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας· και 
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(β) τέσσαρες εγγεγραμμένους χημικούς εκλεγόμενους προς τούτο 
υπό της γενικής συνελεύσεως της Παγκυπρίου Ενώσεως Επι

στημόνων Χημικών της υφισταμένης κατά την ημερομηνίαν 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

(2) Το Συμβούλιον συγκροτείται εντός δύο μηνών από της ημερο

μηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και διά την πρώτην 
συγκρότησιν του Συμβουλίου— 

(α) Τα διορισθησόμενα υπό του Υπουργικού Συμβουλίου πρόσωπα 
επιλέγονται μεταξύ τοιν προσώπων τα οποία, κατά την κρίσιν 
του Υπουργικού Συμβουλίου, δικαιούνται να εγγραφώσιν εις το 
Μητρώον και τα οποία ευθύς άμα τη συγκροτήσει του 
Συμβουλίου θα εγγράφωνται ως εγγεγραμμένοι χημικοί 

(β) η προβλεπόμενη υπό της παραγράφου (β) του εδαφίου (Ι) γενική 
συνέλευσις συγκαλείται υπό των διορισθησομένων υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου προσώπων, άτινα προσκαλούσιν εις 
την τοιαύτην γενικήν συνέλευσιν άπαντα τα πρόσωπα τα οποία 
κατά την κρίσιν των θα εδικαιούντο να εγγραφώσιν εις το 
Μητρώον δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν έν εξ αυτών ως τον Πρόεδρον 
αυτού. 

(4) Τα ονόματα των προσώπων άτινα συνιστούν το Συμβούλιον 
δημοσιεύονται εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και 
ενασκούν το λειτούργημα διά περίοδον δύο ετών από της ημερομηνίας 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

Λπιτουργία 4.—(1) Το Συμβούλιον συνέρχεται εις τόπους και χρόνους καθορι

ΣυμβουΛίου. ζομένους υπό του προέδρου του, τέσσαρα δε μέλη παριστάμενα 
συνιστούν απαρτίαν. 

(2) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και 
προεδρεύει αυτών, εις περίπτωσιν δε απουσίας του Προέδρου από 
συνεδρίασιν του Συμβουλίου, τα παρόντα μέλη εκλέγουσιν έν εξ αυτών 
διά να προεδρεύση της συνεδριάσεως. 

(3) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκάλεση συνεδρίασιν του Συμβου

λίου, εάν ζητήσωσι τούτο δύο τουλάχιστον μέλη του. 
(4) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των 

παρισταμένων και ψηφιζόντων μελών του, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο 
προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

(5) Τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να παραιτηθώσιν οποτεδήποτε 
της θέσεως των δι ' επιστολής απευθυνόμενης, προκειμένου μεν περί του 
Προέδρου προς το Υπουργικόν Συμβούλιον, προκειμένου δε περί των 
άλλων μελών προς τον Πρόεδρον του Συμβουλίου. 

(6) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να τερματίση τον διορισμόν 
παντός μέλους διοριζομένου δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 3. 

(7) Το Συμβούλιον λειτουργεί ανεξαρτήτως της χηρείας οιασδήποτε 
θέσεως αυτού. 

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιον 
ρυθμίζει τα των εργασιοόν του, καθορίζει τα της συγκλήσεως των 
συνεδριάσεων του, την προς τούτο διδομένη ν ειδοποίησιν, την κατ' 
αυτάς ακολουθούμενη ν διαδικασίαν και τον τρόπον τηρήσεως των 
πρακτικών. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΙ  ΜΗΤΡΩΟ Ν ΧΗΜΙΚΩΝ 
5.—(1) Το Συμβούλιον εντός τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας 

ενάρξεοίς της ισχύος του παρόντος Νόμου καταρτίζει και μετέπειτα 
τηρεί Μητρώον Χημικών εις το οποίον εγγράφονται το όνομα, η 
διευθυντής και τα προσόντα παντός προσώπου δικαιουμένου να εγγραφή 
δυνάμει του παρόντος Νόμου ως κα·. οιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία 
το Συμβούλιον ^ κρίνει αναγκαίον ή σκόπιμον όπως περιληφθούν εις το 
Μητρώον. 

(2) Το Συμβούλιον δέον να τηρή το Μητρώον ενημερωμένον και να 
διενεργή εις αυτό όλας τας απαιτούμενος μεταβολάς τας αφορώσας εις 
τα ονόματα, τας διευθύνσεις ή τα προσόντα οιουδήποτε εγγεγραμμένου 
εις αυτό προσώπου ή τα λοιπά καταχωριζόμενα εις το Μητρώον 
στοιχεία. 

(3) Αντίγραφον του Μητρώου ως τούτο ενημερώθη δημοσιεύεται εις 
την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, το προ)τον εντός δύο ετών 
από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και 
μετέπειτα κατά τον Ιανουάριον εκάστου έτους. 

(4) Η δημοσίευσις του αντιγράφου του Μητρώου αποτελεί εκ πρώτης 
όψεως απόδειξιν ότι τα εν αυτώ κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι 
εγγεγραμμένοι χημικοί: 

Νοείται ότι το Συμβούλιον χορηγεί εις οιονδήποτε εγγεγραμμένον 
χημικόν του οποίου το όνομα δεν εμφαίνεται επί του αντιγράφου του 
Μητρώου του εσχάτως δημοσιευθέντος, πιστοποιητικόν, κατά τον 
οριζόμενον υπό του Συμβουλίου τύπον, ότι το εν λόγω πρόσωπον είναι 
εγγεγραμμένος χημικός και το εν λόγω πιστοποιητικόν αποτελεί εκ 
πρώτης όψεως απόδειξιν του περιεχομένου του. 

ΜΕΡΟΣ IV — ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
6.—(1) Παν πρόσωπον το οποίον επιθυμεί να εγγραφή δυνάμει του 

παρόντος Νόμου εις το Μητρώον, υποβάλλει αίτησιν προς το Συμβού

λιον συνοδευομένην υπό του καθωρισμένου τέλους και  τιον προς 
υποστήριξιν της αιτήσεως του εγγράφων αποδείξεων. 

(2) Εν περιπτώσει αποδοχής της αιτήσεως το Συμβούλιον χωρεί εις 
την εγγραφήν του αιτητού εις το Μητρώον και εκδίδει εις αυτόν 
πιστοποιητικόν εγγραφής κατά τον υπό του Συμβουλίου οριζόμενον 
τύπον, το οποίον αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το εν αυτώ 
κατονομαζόμενον πρόσωπον είναι εγγεγραμμένος χημικός. 

7. Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον, εάν 
ικανοποίηση το Συμβούλιον ότι— 

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολήν της 
αιτήσεως του είναι σύζυγος πολίτου της Κυπριακής Δημο

κρατίας και έχει την συνήθη διαμονήν αυτού εν Κύπρω. 
(β) Είναι πρόσωπον καλού χαρακτήρος· και 
(γ) (ι) κατέχει δίπλωμα, πτυχίον ή τίτ.λον Πανεπιστημίου, Πολυ

τεχνείου ή Κολλεγίου εις την Χημείαν ή Κλάδον αυτής, 
οιασδήποτε χώρας ως το Υπουργικόν Συμβούλιον, μετά 
προηγουμένην συμβουλευτικήν γνωμοδότησιν του Συμβου

λίου, ήθελε καθορίσει διά γνοοστοποιήσεως δημοσιευο

μένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας ως 
ανεγνωρισμένον προσόν διά τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου* ή 

Μητρώον 
Χημικών. 

Αίτησις 
εγγραφής 
και πιστο
ποιητικόν 
εγγραφής. 

Προσόντα 
διά την 
εγγραφήν 
εις το 
Μητρώον. 
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Διαγραφή 
εκ του 
Μητρώου. 

Επανεγγραφή 
εις το 
Μητρώον 
διαγραφέντος 
χημικού. 

Περιορισμοί 
εις την 
άσκησιν επαγ
γέλματος υπό 
εγγεγραμμένου 
χημικού. 

Κατάλογος 
χημικών 
εξ επαγ
γέλματος. 

Αίτησις 
διό εγγρα
φήν εις τον 
Κατάλογον. 

(ιι) είναι μέλος (member) αντεπιστέλλον μέλος (associate 
member) ή εταίρος (fellow) του Βασιλικού Ινστιτούτου 
Χημείας της Μεγάλης Βρεττανίας ή της Βασιλικής 
Εταιρείας Χημείας (Royal Society of Chemistry). 

8.—(1) To Συμβούλιον διαγράφει εκ του Μητρώου το όνομα παντός 
εγγεγραμμένου χημικού— 

(α) ο οποίος ητήσατο την διαγραφήν του' 
(β) του οποίου το όνομα ενεγράφη εις το Μητρώον λόγω πλάνης ή 

σφάλματος ή ψευδούς παραστάσεως* 
(γ) ο οποίος απεβίωσε* ή 
(δ) εις τον οποίον επεβλήθη η ποινή της διαγραφής εκ του 

Μητρώου: 
(2) Εν περιπτώσει διαγραφής του ονόματος εγγεγραμμένου χημικού εκ 

του Μητρώου το εις αυτόν εκδοθέν πιστοποιητικόν εγγραφής, ακυρούται 
και ούτος υποχρεούται να παραδώση το ακυρωθέν πιστοποιητικόν εις το 
Συμβούλιον. 

9. Το Συμβούλιον δύναται να επανεγγράψη εις το Μητρώον το όνομα 
χημικού του οποίου το όνομα διεγράφη δυνάμει του άρθρου 8, είτε 
ατελώς είτε τη καταβολή του υπό του Συμβουλίου οριζομένου τέλους το 
οποίον όμως δεν δύναται να υπερβαίνη το τέλος εγγραφής. 

10—(Ι) Εάν το δίπλωμα, πτυχίον ή τίτλος επί τη βάσει του οποίου 
ενεγράφη εις το Μητρώον εγγεγραμμένος χημικός είναι διά ωρισμένον 
κλάδον της χημείας, ούτος επιτρέπεται να ασκή την χημείαν μόνον εις 
τον κλάδον αναφορικώς προς τον οποίον κατέχεται το εν λόγω δίπλωμα, 
πτυχίον ή τίτλος. 

(2) Το δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 6 εκδιδόμενον πιστο
ποιητικόν εγγραφής δέον να αναφέρη τον κλάδον ή κλάδους της χημείας 
αναφορικώς προς τους οποίους ο εγγεγραμμένος χημικός επιτρέπεται να 
ασκή την χημείαν. 

ΜΕΡΟΣ V — ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΞ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
11.—(1) Το Συμβούλιον εντός τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας 

ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου καταρτίζει και μετέπειτα 
τηρεί Κατάλογον εις τον οποίον εγγράφονται το όνομα και η διεύθυνσις 
παντός προσώπου δικαιουμένου να εγγραφή εις αυτόν δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, ως και οιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία το 
Συμβούλιον κρίνει αναγκαίον ή σκόπιμον όπως περιληφθούν εις τον 
Κατάλογον. 

(2) Εν περιπτώσει αποδοχής της αιτήσεως το Συμβούλιον χωρεί εις 
την εγγραφήν του αιτητού εις τον Κατάλογον και εκδίδει εις αυτόν 
πιστοποιητικόν εγγραφής κατά τον υπό του Συμβουλίου οριζόμενον 
τύπον το οποίον αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το εν αυτώ 
κατονομαζόμενον πρόσωπον είναι αδειούχος χημικός εξ επαγγέλματος. 

(3) Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 5 και αι 
διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται, τηρουμένου των αναλογιών, και 
αναφορικώς προς τον δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενον 
Κατάλογον. 

12. Παν πρόσωπον το οποίον επιθυμεί να εγγραφή δυνάμει του 
παρόντος Νόμου εις τον Κατάλογον δύναται, εντός δώδεκα μηνών από 
της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, να υποβάλη 
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αίτησιν προς το Συμβούλιον, συνοδευομένην υπό του καθωρισμένου 
τέλους και των προς υποστήριξιν της αιτήσεως, του εγγράφων 
αποδείξεων. 

13. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, παν πρόσωπον 
δικαιούται να εγγραφή εις τον Κάτάλογον, εάν ικανοποίηση το 
Συμβούλιον ότι— 

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την ημέραν υποβολής 
της αιτήσεως του είναι σύζυγος πολίτου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και έχει την συνήθη διαμονήν αυτού εν Κύπρω. 
είναι καλού χαράκτη ρος· 
έχει επαρκείς γνώσεις εις την χημείαν και την εργασίαν του 
χημικού· 
κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου ήσκει καλή τη πίστει και δι' ίδιον αυτού λογαριασμόν 
ως αυτοεργοδοτούμενος το επάγγελμα του χημικού- και 
ήσκει το τοιούτον επάγγελμα διά επτά τουλάχιστον έτη αμέσως 
προ της ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου. 

14.—(1) Αδειούχος χημικός εξ επαγγέλματος; δεν δικαιούται να 
αναλαμβάνη ούτε να εκτελή εργασίαν προσήκουσαν εις χημικόν εκτός 
εάν η τοιαύτη εργασία καθορίζεται υπό του Συμβουλίου ως εργασία 
δυναμένη να αναληφθή ή να εκτελεσθή υπ' αυτού. 

(2) Το δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου ΊΟ εκδιδόμενον πιστο
ποιητικόν εγγραφής δέον να αναφέρη την εργασίαν ή εργασίας, η οποία 
ή αι οποίαι δύνανται να .αναληφθούν ή να .εκτελεσθούν υπό του 
αδειούχου χημικού εξ επαγγέλματος, προς τον οποίον εκδίδεται το εν 
λόγω πιστοποιητικόν. 

15. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14 οι αδειούχοι χημικοί εξ 
επαγγέλματος δικαιούνται να ασκώσι το επάγγελμα του χημικού κατά 
τον αυτόν τρόπον ως και οι εγγεγραμμένοι χημικοί και ενέχονται κατά 
τον αυτόν τρόπον, υπόκεινται εις τας αυτάς κυρώσεις, επέχουσι τας 
αυτάς υποχρεώσεις και απόλαύουσι των αυτών δικαιωμάτων και 
προνομίων, ως και οι εγγεγραμμένοι χημικού 

(β) 
(γ) 

(δ) 

(ε) 

Προσόντα 
διά την 
εγγραφήν 
εις τον 
Κάτάλογον. 

Περιορισμοί 
εις την 
άσκησιν 
επαγγέλματος 
υπό αδειούχου 
χημικού εξ 
επαγγέλματος. 

Δικαιώματα 
και υπο
χρεώσεις 
αδειούχων 
χημικών εξ 
επαγγέλματος 

ΜΕΡΟΣ VI — ΤΙΕΪΘΑΡΧΙΑ 
16.—{.1) Το Συμβούλιον ασκεί πειθαρχική ν εξουσίαν και πειθαρχικόν 

έλεγχον επί των εγγεγραμμένων ωμικών και των αδειούχων χημικών εξ 
επαγγέλματος. 

(2) Κατά την άσκησιν της '.πειθαρχικής του εξουσίας,του Συμβουλίου 
μετέχει μέλος της Νομικής Ύιτηρεσίας της Δημοκρατίας οριζόμενον υπό 
του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας. 

17. Εγγεγραμμένος χημικός ή αδειούχος χημικός εξ επαγγέλματος 
υπόκειται εις πειθαρχική ν δίωξιν— 

(α) εάν καταγγελθή διά ποινικόν αδίκημα ενέχον έλλειψιν εντι

μότητας ή ηθικήν αισχρότητα* 
(β) εάν, κατά την γνώμην του Χυμβουλίου, είναι ένοχος επονει

δίστου ή ασυμβιβάστου προς το επάγγελμα του χημικού 
διαγωγής· 

(γ) εάν παραβή τας υπό του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 
εκδιδομένων Κανονισμών επιβαλλομένας εις αυτόν υποχρεώσεις. 

Πειθαρχική 
εξουσία 
Συμβουλίου. 

Πειθαρχικά 
Αδικήματα. 
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Πειθαρχική 
όίωξις. 

Πειθαρχική 
διαδικασία. 

Πειθαρχικοί 
ποιναί. 

18. Η πειθαρχική δίωξις ασκείται— 
(α) υπό του Συμβουλίου αυτεπαγγέλτως· 
(β) υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας· 
(γ) υπό οιουδήποτε προσώπου έχοντος παράπονον εκ της διαγωγής 

του εγγεγραμμένου χημικού ή χημικού εξ επαγγέλματος, εάν το 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον κρίνη εύλογον το παράπονον και ότι η 
διαγωγή του αποτελεί εκ πρώτης όψεως πειθαρχικόν αδίκημα. 

19.—(1) Το Συμβούλιον κατά την άσκησιν της πειθαρχικής του 
εξουσίας κέκτηται τας αυτάς εξουσίας και διεξάγει ταύτας κατά τον 
αυτόν ως έγγιστα τρόπον ως δικαστήριον συνοπτικής διαδικασίας, 

(2) Πάσα απόφασις του Συμβουλίου κατά την άσκησιν της πει
θαρχικής του εξουσίας λογίζεται ως διάταγμα δικαστηρίου συνοπτικής 
διαδικασίας και εκτελείται κατά τον αυτόν τρόπον ως το διάταγμα του εν 
λόγω δικαστηρίου. 

20.—(Ι) Το Συμβούλιον, εάν εύρη τον καταγγελθέντα ένοχον πει
θαρχικού αδικήματος δύναται— 

(α) να διάταξη την διαγραφήν του ονόματος του τοιούτου προ

σώπου εκ του Μητρώου ή του Καταλόγου, αναλόγως της 
περιπτώσεως· 

(β) να αναστείλη την υπό του τοιούτου προσώπου άσκησιν του 
επαγγέλματος του χημικού ή χημικού εξ επαγγέλματος διά 
χρονικήν περίοδον οίον το Συμβούλιον ήθελε κρίνει πρέπουσαν. 

(γ) να διάταξη το τοιούτο πρόσωπον να καταβάλη εν είδει 
προστίμου χρηματικόν ποσόν μη υπερβαίνον τας πεντακσσίας 
λίρας" 

(δ) να επίπληξη προφορικώς ή εγγράφως το τοιούτο πρόσωπον. 
(2) Το Συμβούλιον δύναται να εκδώση τοιούτο διάταγμα ως προς την 

καταβολήν των εξόδων της ενώπιον του πειθαρχικής διαδικασίας οίον 
ήθελε θεωρήσει πρέπον. 

(3) Παν ποσόν καταβαλλόμενον δυνάμει της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (1) κατατίθεται εις το Ταμείο ν τόυ Συμβουλίου και διά τους 
σκοπούς αυτού. 

Χημικοί 
εγνωσμένης 
αξίας εκ 
του εξω
τερικού. 

Εγγραφή 
εις το 
Μητρώον 
μη πολίτου 
της Δημο
κρατίας. 

ΜΕΡΟΣ VII — ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
21. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικόν 

Συμβούλιον δύναται εις εξαιρετικός περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος 
να χορηγή εις αλλοδαπύν χημικόν εγνωσμένης αξίας άδειαν καθω
ρισμένης διαρκείας διά την μελέτη ν, εκτέλεσιν ή επίβλεψιν, ειδικώς 
καθοριζομένων εν τη αδεία εργασιών και νοουμένου ότι η τοιαύτη 
εργασία θα διενεργηθή τη βοήθεια εγγεγραμμένου χημικού. 

22.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 
Ί. το Συμβούλιον δύναται να εγγράψη εις το Μητρώον πάντα όστις, 
καίτοι μη ων πολίτης ή σύζυγος πολίτου της Δημοκρατίας, κατέχει τα εν 
παραγράφοις (β), (γ) και (δ) του άρθρου 7 προσόντα εάν— 

(α) ήσκει κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου καλή τη πίστει και αποκλειστικώς το επάγγελμα του 
χημικού· και 

(β) ήσκει ούτω το επάγγελμα του χημικού διά διάστημα ουχί 
ολιγώτερον των δύο ετών αμέσως προ της τοιαύτης ημερομηνίας. 
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(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 13 το 
Συμβούλιον δύναται να εγγράψη εις τον κατάλογον πάντα όστις, καίτοι 
μη ων πολίτης ή σύζυγος πολίτου της Δημοκρατίας, κατέχει τα εν 
παραγράφοις (β), (γ), (δ) και (ε) του άρθρου J 3 αναφερόμενα προσόντα. 

23. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 24, μετά πάροδον 
δώδεκα μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, ουδείς 
δικαιούται να είσπραξη οιανδήποτε αμοιβή ν αναφορικώς προς εργασίαν 
διενεργουμένην ή υπηρεσίαν παρεχομένη ν' υπό την ιδιότητα του ως 
χημικού, εκτός εάν είναι χημικός ή αδειούχος χημικός εξ επαγγέλματος 
και δεν του επεβλήθη η δυνάμει του άρθρου 20. ποινή της αναστολής. 

24.—(1) Μετά πάροδον δώδεκα μηνών από της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος Νόμου ουδείς δύναται να διενεργή αναλύσεις εκτός εάν 
είναι εγγεγραμμένος χημικός ή αδειούχος χημικός εξ επαγγέλματος. 

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (Ι) δεν εφαρμόζονται επί αναλύσεων 
διενεργουμένων υπό εγγεγραμμένου ιατρού, εγγεγραμμένου κτηνιάτρου, 
εγγεγραμμένου φαρμακοποιού, γεωλόγου, γεωπόνου, μεταλλειολόγου ή 
άλλου επιστήμονας κατά την συνήθη ενάσκησιν του επαγγέλματος του. 

25.—(1) Ό σ τ ι ς — 
(α) διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων προκαλεί ή αποπειράται να 

προκαλέση την εγγραφήν του ιδίου ή οιωνδήποτε άλλων 
προσώπων εις το Μηχρώον ή τον Κατάλογον 

(β) λαμβάνει ή χρησιμοποιεί τον τίτλον «εγγεγραμμένος χημικός», 
ενώ το όνομα του δεν είναι εγγεγραμμένον εις το Μητρώον· 

(γ) λαμβάνει ή χρησιμοποιεί τον τίτλον «αδειούχος χημικός εξ 
επαγγέλματος», ενώ το όνομα του δεν είναι εγγεγραμμένον εις 
τον Κατάλογον 

(δ) λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οιονδήποτε όνομα, τίτλον ή περι

γραφήν υποδηλούσαν ψευδώς ότι είναι εγγεγραμμένος χημικός 
ή αδειούχος χημικός εξ επαγγέλματος" 

(ε) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε 
διάταξιν του παρόντος Νόμου" ' · 

(στ) ασκεί το Επάγγελμα του χημικού ή προβάλλει εαυτόν ως 
χημικόν ή ενεργεί καθ' οιονδήποτε ; τρόπον ως χημικός, ενώ το 
όνομα του δεν είναι εγγεγραμμένον εις το Μητρώον ή τον 
Κατάλογον, 

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν 
μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερ

βαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις αμφοτέραςτας ποινάς ταύτας. 
(2) Πας εγγεγραμμένος χημικός ή αδειούχος χημικός εξ επαγγέλματος 

όστις ασκεί την χημείαν εις κλάδο ν έτερον ή τον κλάδον αναφορικώς 
προς τον οποίον επιτρέπεται να ασκή την χημείαν, είναι ένοχος 
ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερ

βαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας, 
26. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς 

δημοσιευόμενους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας— 
(α) Διά τον καθορισμόν τελών εγγραφής· 
(β) διά τον καθορισμόν της διαδικασίας διά την υποβολήν αιτήσεως 

εγγραφής εις το Μητρώον ή τον Κατάλογον 
(γ) διά τον καθορισμόν κλίμακος αμοιβών εγγεγραμμένων χημικών 

ή αδειούχων χημικών εξ επαγγέλματος δι ' εργασίαν προσή
κουσαν εις το επάγγελμα του χημικού" 

Εισπραςις 
αμοιβής. 

Απαγόρευσις 
διενεργείας 
αναλύσεων. 

Ποινικά 
αδικήματα 
και ποιναί. 

Κανονισμοί. 
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(δ) δια την ίδρυσιν, ρύθμισιν και διαχείρισιν ταμείου συντάξεως, 

ταμείου προνοίας, ταμείου ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως 
και οιουδήποτε άλλου ταμείου αφορώντος εις πρόσωπα εγγε
γραμμένα εις το Μητρώον ή τον Κατάλογον περιλαμβανομένης 
και της προσλήψεως προσωπικού διά τους σκοπούς διαχει
ρίσεως παντός τοιούτου ταμείου* 

(ε) διά τον καθορισμόν οιουδήποτε ζητήματος το οποίον χρήζει ή 
είναι δεκτικόν καθορισμού

(στ) διά την καλυτέραν εφάρμογήν του παρόντος Νόμου. 
Ειδικαί 27. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει ή 
ΐ'αιαςει |. άλλως ερμηνεύεται ως επηρεάζον τας διατάξεις του περί Εγγραφής και 

Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμου του 1988. 
Εναρξις 28. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορτσθη

ισχυος. σομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημο
σιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


