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Ο περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 175 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αρχιτεκτόνων και 

Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα ανα

γιγνώσκηται ομού μετά των περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχα

νικών Νόμων του 1962 έως 1985 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο 
βασικός νόμος»), ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέ

ρονται ομού ως οι περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμοι 
του 1962 έως 1988. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της ενθέσεως εις το άρθρον 2 
αυτού και κατά την προσήκουσαν αλφαβητικήν σειράν των ακολούθων 
νέων ορισμών: 

«'Αρχιτεκτονικόν Έ ρ γ ο ν ' σημαίνει οιονδήποτε έργον αναφορικώς 
προς υποστατικόν οιασδήποτε φύσεως το οποίον δυνάμει των διεθνώς 
αποδεκτών δεδομένων και κατά τα ειωθότα του επαγγέλματος του 
Αρχιτέκτονος θεωρείται ως τοιούτον και καθορίζεται εις τους Κανο

νισμούς* 
' Έ ρ γ ο ν Πολιτικού Μηχανικού' σημαίνει οιονδήποτε έργον το 

οποίον δυνάμει των διεθνώς αποδεκτών δεδομένων και κατά τα 
ειωθότα του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού θεωρείται ως 
τοιούτον και καθορίζεται εις τους Κανονισμούς* 

'Σοβαρόν Τεχνικόν Έ ρ γ ο ν ' σημαίνει οιονδήποτε έργον την μελέ

την και υποβολήν του οποίου δεν δύναται, δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, να υποβάλη οιονδήποτε έτερον αδειούχον πρό

σωπον, πλην των εγγεγραμμένων δυνάμει του Νόμου Αρχιτεκτόνων, 
Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Κατασκευών και Αδειούχων 
Αρχιτεκτόνων εξ επαγγέλματος* 

Υποστατ ικόν ' σημαίνει οιανδήποτε κατασκευήν, πετρίνην ή σιδη

ράν, ξυλίνην ή κατεσκευασμένην εξ οιουδήποτε άλλου υλικού και 
συμπεριλαμβάνει οιαδήποτε θεμέλια, τοίχους, ορόφους, καμινάδας, 
βεράντας, μπαλκόνια ή προεξοχάς ή οιαδήποτε έτερα μέρη του 
υποστατικού ή οιασδήποτε προσθήκας ή προσαρτήσεις επί τούτου ή 
οιαδήποτε περιφράγματα ή άλλας κατασκευάς δυναμένας ή έχουσας 
σκοπόν την περίφραξιν ή τον καθορισμόν της εκτάσεως οιασδήποτε 
γης ή χώρου.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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Τροποποίησις του 
βασικού νόμου 
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θήκης νέων 
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Επιφύλαξις. 

προσώπων. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της ενθέσεως, ευθύς μετά το 
άρθρον 16, των ακολούθων νέων άρθρων: 
«Εκπόνησις, 16Α. Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβα
κλπ. σχεδίων νομένου, άπαντα τα σχέδια, συγγραφαί, μελέται, υπολογισμοί 
υπό υπευθύνων _ , 

και οιονδήποτε έτερον εγγραφον σχετικον προς τα ως ανω 
αναφερόμενα εις οιονδήποτε Σοβαρόν Τεχνικόν Έργον, 
άτινα υποβάλλονται εις την Αρμοδίαν Αρχήν προς έγκρισιν 
και παροχήν οιασδήποτε αδείας δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε 
εν ισχύι Νόμου, δέον όπως εκπονούνται, υποβάλλωνται και 
υπογράφωνται υπό των ακολούθων προσώπων: 

(α) όσον αφορά την στατικήν μελέτην και τον σχεδια
σμόν του στατικού μέρους Αρχιτεκτονικού Έργου ή 
Έργου Πολιτικού Μηχανικού, υπό του υπευθύνου 
διά το έργον Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού 
Κατασκευών, 

(β) όσον αφορά Αρχιτεκτονικόν Έργον υπό του υπευ
θύνου διά το έργον Αρχιτέκτονος, 

(γ) όσον αφορά έργον Πολιτικού Μηχανικού, υπό του 
υπευθύνου διά το έργον Πολιτικού Μηχανικού. 

16Β. Εις περίπτωσιν αμφιβολίας ως προς τον καθορισμόν 
Αρχιτεκτονικού Έργου ή Έργου Πολιτικού Μηχανικού 
αποφασίζει το Συμβούλιον επί τη υποβολή σχετικής αι
τήσεως υφ* οιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου, το δε 
Συμβούλιον κρίνει και κοινοποιεί εις τον αιτήσαντα την 
απόφασίν του το αργότερον εντός 45 ημερών από της 
υποβολής της αιτήσεως.». 

4. Το άρθρον 17 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της ενθέσεως, 
ευθύς μετά την παράγραφον (η) αυτού της ακολούθου νέας παραγράφου 
(θ), των υφισταμένων παραγράφων (θ) έως (ια) αναριθμουμένων εις 
παραγράφους (ι) έως (ιβ). 

«(θ) τον καθορισμόν, περιγραφήν και διευκρίνισιν των διαφόρων 
έργων των αναγομένων εις την αρμοδιότητα των διά του 
παρόντος Νόμου υφισταμένων κατηγοριών και ειδικοτήτων 
εγγεγραμμένων προσώπων, ως και οιανδήποτε σχετικήν προς 
τούτου διαδικασίαν.». 

5. Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου και του 
βασικού νόμου, αι διατάξεις του διά του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου 
προστιθεμένου νέου άρθρου 16Α, δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής ως προς 
άπαντα τα πρόσωπα τα οποία θα είναι εγγεγραμμένα, δυνάμει των 
διατάξεων του βασικού νόμου, εις τα αρμοδίως τηρούμενα Μητρώα, κατά 
την λήξιν της πενταετίας της αρχομένης από της δημοσιεύσεως του 
παρόντος Νόμου. 

Καθορισμός 
της φύσεως 
ενός έργου. 


