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Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

νόμου. 

Αριθμός 44(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού 
224του 1990 Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται 
ΐ06(ΐ) του 1992 μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 
3ΐ(ΐ) του 1993 l y 9 0 ^ως ( Α ρ · 3 ) τ ο υ 1 9 9 3 ( π ο υ σ τ ο ε ^ ζ ^α αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") 
53(ΐ) του 1993. και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επι

στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμοι του 1990 έως 1996. 
Τροποποίηση 2. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού (α) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (1) του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(ΙΑ) Για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων και 
στο Μητρώο Πολιτικών Μηχανικών απαιτείται όπως ο αιτούμενος 
την εγγραφή να έχει— 

(α) Βασική μόρφωση στον κλάδο της αρχιτεκτονικής ή πολιτικής 
μηχανικής, αντίστοιχα· 

(β) πτυχίο, δίπλωμα ή άλλο ισοδύναμο προσόν στην αρχιτεκτονική 
ή πολιτική μηχανική που να του επιτρέπει να ασκήσει το 
επάγγελμα του, ή να έχει παρακαθήσει στις εξετάσεις για άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, στη χώρα που αποκτήθηκε και που 
να είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα 
από εισήγηση του Επιμελητηρίου· 

(γ) ενός τουλάχιστο χρόνου πρακτική εξάσκηση στην αρχιτεκτονική 
ή στην πολιτική μηχανική, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την 
απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (β)· 
και 

(δ) τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και 
(δ) του εδαφίου (1).»· 

(β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) των ακόλουθων νέων εδαφίων : 
«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το 

Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ζητήσει και λάβει υπόψη και τις απόψεις 
του Επιμελητηρίου, μπορεί να χορηγήσει σε πρόσωπα, οργανισμούς 
ή εταιρείες του εξωτερικού, αναγνωρισμένης φήμης και ικανότητας, 
ειδική άδεια για μελέτη, παρασκευή σχεδίου, εκτέλεση και επίβλεψη 
έργων που καθορίζονται στην άδεια, με όρους τους οποίους το 
Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να επιβάλει σε κάθε περίπτωση, 
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περιλαμβανομένου απαραίτητα και όρου τα έργα αυτά να εκτελεστούν 
σε συνεργασία με Μηχανικό εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
Κατά τη διάρκεια όμως της ισχύος της άδειας αυτής τίποτε από όσα 
διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα 
πρόσωπα, τους οργανισμούς ή τις εταιρείες, αν και εφόσον αυτοί ή 
αυτές τηρούν τους όρους που αναφέρονται σε αυτή. 

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(1), πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας και έχει εξα
σφαλίσει άδεια παραμονής στην Κύπρο, μπορεί να καταστεί προσωρινά 
μέλος του Επιμελητηρίου, με όρους ή περιορισμούς που μπορεί το 
Επιμελητήριο να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση αν η Διοικούσα Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει τα υπόλοιπα προσόντα που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) και αν κατά τη γνώμη της συντρέχουν 
αποχρώντες προς τούτο λόγοι.». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 21 του Τροποποίηση 
ακόλουθου νέου Μέρους: Ζ™™Ζ 

«ΜΕΡΟΣ V(A) Μ ^ ! Γ ν έ ° υ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
Προσωπικό του 21Α(1) Το Επιμελητήριο έχει γραφείο και υπηρεσία αναγκαία 
Επιμελητηρίου.  "·■'·, η 

για την προώθηση των σκοπών του. 
(2) Διορίζεται Διευθυντής και το αναγκαίο για τους σκοπούς 

του Επιμελητηρίου προσωπικό. 
(3) Οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου διορίζονται, τηρουμένου 

του άρθρου 2IB, από τη Διοικούσα Επιτροπή και υπόκεινται στο 
διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο του Γενικού Συμβουλίου και 
της Διοικούσας Επιτροπής. 

(4) Η διάρθρωση της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου οι όροι 
υπηρεσίας του Διευθυντή και των υπόλοιπων μελών του προσωπικού 
και τα ωφελήματα αφυπηρέτησής τους καθώς και ο πειθαρχικός 
κώδικας και η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται 
με Κανονισμούς. 

Διευθυντής. 21Β—(1) Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου διορίζεται από τη 
Διοικούσα Επιτροπή, με την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου. 

(2) Ο Διευθυντής είναι το εκτελεστικό όργανο του Επιμελη
τηρίου, προΐσταται της υπηρεσίας του, μεριμνά για την εκτέλεση 
των αποφάσεων του Επιμελητηρίου και ασκεί κάθε άλλο καθήκον 
που καθορίζεται υποκείμενος στις εκάστοτε οδηγίες που του 
δίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο. 

(3) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διευθυντή 
να αποφασίζει και να ενεργεί αντί της Διοικούσας Επιτροπής σε 
θέματα της αρμοδιότητας της, αν το κρίνει αναγκαίο για την ομαλή 
και αποδοτική διεξαγωγή των εργασιών του Επιμελητηρίου.». 
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τροποποίηση 4. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 25 
του βασικού (α) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (ΙΓ) αυτού των ακόλουθων 
νόμου· εδαφίων: 

«(ΙΔ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κάθε πρόσωπο 
δικαιούται, έπειτα από αίτηση στο Επιμελητήριο και την καταβολή 
του καθορισμένου τέλους, να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο και να 
πάρει άδεια από το Επιμελητήριο για να καταστεί

Α. Τεχνικός Μηχανικός , α ν 

(i) έχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 
(β). (Υ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7· 

(ϋ) είναι καλού χαρακτήρα και κατέχει δίπλωμα Τεχνικού 
Μηχανικού του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου 
Κύπρου στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής ή 
δίπλωμα οποιασδήποτε άλλης σχολής ή ιδρύματος του 
ίδιου επιπέδου και στην ίδια ειδικότητα, όπως θα 
καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, και ικα

νοποιήσει το Επιμελητήριο ότι απέκτησε μονοετή του

λάχιστον πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα. 
Β. Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός, α ν 

(i) κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 
(β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου Τ 

(ii) έχει τα προσόντα τα αναφερόμενα στην πιο πάνω 
παράγραφο (Α) και ικανοποιήσει το Επιμελητήριο ότι 
απέκτησε τριετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε 
οικοδομικά ή τεχνικά έργα και πέτυχε στις από τους 
Κανονισμούς καθοριζόμενες για το σκοπό αυτό επαγ

γελματικές εξετάσεις. 

Γ. Μηχανικός Εφαρμογής, α ν 

(i) έχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 
(β)» (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7· 

(ii) έχει τα προσόντα τα αναφερόμενα στην πιο πάνω 
παράγραφο (Β) και ικανοποιήσει το Επιμελητήριο ότι 
απέκτησε εννεαετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε 
οικοδομικά ή τεχνικά έργα και πέτυχε στις από τους 
Κανονισμούς καθοριζόμενες για το σκοπό αυτό επαγ

γελματικές εξετάσεις. 
(ΙΕ)(α) Κάθε πρόσωπο στο οποίο δίνεται άδεια δυνάμει των παραγράφων 

(Α), (Β) και (Γ), του εδαφίου (ΙΔ) θα εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο 
που θα τηρεί το Επιμελητήριο και θα χαρακτηρίζεται ως Τεχνικός 
Μηχανικός, Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός και Μηχανικός 
Εφαρμογής αν γράφτηκε με βάση τις παραγράφους (Α), (Β) και 
(Γ), αντίστοιχα. 
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(β) Κάθε πρόσωπο που κατέχει ήδη άδεια Τεχνικού Μηχανικού, 
Εγγεγραμμένου Τεχνικού Μηχανικού και Μηχανικού Εφαρμογής 
θα μπορεί να συνεχίσει την εξάσκηση του επαγγέλματος του. 

(ΙΣΤ)(α) Οι Κατάλογοι Αδειούχων Αρχιτεκτόνων εξ Επαγγέλματος, 
Αδειούχων Τεχνικών Οικοδομών και Αδειούχων Υπομηχανικών 
εξ Επαγγέλματος που καταρτίστηκαν με βάση τους περί Αρχι 4ΐ του 1962 
τεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμους θα συνεχίσουν να 4^™ } ^ 
ισχύουν ως εάν να είχαν καταρτιστεί δυνάμει των διατάξεων του 4ΐ του 1968 

χτ f 84 του 1968 
παρόντος Νομού. 5 του ,970 

(β) Το Επιμελητήριο μπορεί να διατάσσει να διαγράφεται από τους ^του 1984 
καταλόγους που τηρούνται με βάση τα εδάφια (ΙΔ) και (ΙΣΤ) i n του 1985 

175 του 1988 
(α) Το όνομα οποιουδήποτε προσώπου που ζήτησε από το 88τουΐ99ΐ 

' Q , , ο , , , , . , 49(Ι)του1992. 
Συμβούλιο να διαγράφει το ονομά του απο τον κατάλογο· και 

(β) το όνομα κάθε προσώπου που πέθανε, καθώς επίσης και το 
όνομα ή άλλο στοιχείο που γράφτηκε στον κατάλογο 
εσφαλμένα ή ανακριβώς, και να προβαίνει στις εκάστοτε 
αναγκαίες τροποποιήσεις του καταλόγου.»· 

(β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (5) των πιο κάτω εδαφίων: 
«(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι εξ 

Επαγγέλματος Αρχιτέκτονες, οι Αδειούχοι Τεχνικοί Οικοδομών, οι 
Αδειούχοι Υπομηχανικοί εξ Επαγγέλματος, οι Τεχνικοί Μηχανικοί, οι 
Εγγεγραμμένοι Τεχνικοί Μηχανικοί και οι Μηχανικοί Εφαρμογής 
ευθύνονται με τον ίδιο τρόπο, υπόκεινται στις ίδιες κυρώσεις, και έχουν 
τ ι ς ίδιες υποχρεώσεις όπως οι Εγγεγραμμένοι Αρχιτέκτονες ή οι 
Εγγεγραμμένοι Πολιτικοί Μηχανικοί: 

Νοείται ότ ι 
(i) Πρόσωπα στα οποία παρασχέθηκε άδεια Αδειούχου Τεχνικού 

Οικοδομών, δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ) του παρόντος άρθρου, 
δε δικαιούνται να αναλαμβάνουν, ούτε να εκτελούν εργασία 
προσήκουσα σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, όταν 
η εργασία αυτή αφορά οικοδομή που έχει περισσότερους από 
δύο ορόφους, ή όγκο όπως αυτός καθορίζεται στους Κανό κεφ. 96. 
νισμούς που έγιναν δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και 6 7™ ι%3 
Οικοδομών Νόμου ή σε οποιοδήποτε άλλο Κανονισμό που 6 του 1964 

• · α Λ ' s. > /Λ \ 65 του 1964 
τους τροποποιεί η τους αντικαθιστά, η σε οποιοδήποτε άλλο η Χου 1969 
σχετικό νόμο ή κανονισμό, που υπερβαίνει τα είκοσι πέντε ^ *™ J9® 
χιλιάδες κυβικά πόδια· 28 του 1974 

24 του 1978 
(ii) πρόσωπα στα οποία παρασχέθηκε άδεια Αδειούχου Υπο 25 του 1979 

μηχανικού εξ Επαγγέλματος δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ) του ξξ ίου 1983 
παρόντος άρθρου δε δικαιούνται να αναλαμβάνουν και να 9 του 1986 
εκτελούν εργασία προσήκουσα σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό 199 ™υ 1986 
Μηχανικό όταν η εργασία αυτή αφορά οικοδομή μεγαλύτερη 53 τον 1987 

από δύο ορόφους, ή όγκο όπως αυτός καθορίζεται στους 3ΐ6τουΐ987 
Κανονισμούς που έγιναν δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών ^ ίου 1988 
και Οικοδομών Νόμου, ή σε οποιοδήποτε άλλο Κανονισμό 122 του ΐ990 
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97(ΐ) του 1992 πον τροποποιε ί ή αντικαθιστά αυτούς, ή σε οποιοδήποτε 
45(1) του 1994 άλλο σχετικό Νόμο ή Κανονισμό, που υπερβαίνει τα τριάντα 
14(1) του 1996. Λ »~ ' ,^ r ν 

πέντε χιλιάδες κυβικά ποδιά· 
(iii) πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια σύμφωνα με τις 

παραγράφους (Α) ή (Β) του εδαφίου (ΙΔ) του παρόντος 
άρθρου δικαιούνται να αναλάβουν εργασία μόνο στον τομέα 
της εφαρμογής, όπως αυτή ειδικά καθορίζεται για κάθε 
κατηγορία με Κανονισμούς· και 

(iv) πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια σύμφωνα με την 
παράγραφο (Γ) του εδαφίου (ΙΔ) του παρόντος άρθρου 
δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε εργασία, μόνο στον 
τομέα της εφαρμογής. 

(7) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένας δε 
δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα ή με οποιοδήποτε τρόπο να ενεργεί 
ως Αδειούχος Αρχιτέκτονας εξ Επαγγέλματος ή αδειούχος Τεχνικός 
Οικοδομών ή Αδειούχος Υπομηχανικός εξ Επαγγέλματος ή Τεχνικός 
Μηχανικός ή Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός ή Μηχανικός 
Εφαρμογών ή να χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο, εκτός αν

(i) Είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το 
Επιμελητήριο· και 

(ii) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα 
με τον τύπο με τον οποίο θα καθορίσει το Επιμελητήριο, 
με την καταβολή των τελών που καθορίζει το Επιμελητή

ριο. 
(8) Απαγορεύεται η χρήση από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο άλλου 

τίτλου από του

(i) 'Αδειούχου Αρχιτέκτονα εξ Επαγγέλματος', στην περίπτωση 
προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει του εδαφίου 
(ΙΣΤ) του άρθρου 25. 

(ii) 'Αδειούχου Υπομηχανικού εξ Επαγγέλματος', στην περίπτωση 
προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει του εδαφίου 
(ΙΣΤ)· 

(iii) 'Τεχνικού Μηχανικού', στην περίπτωση προσώπου στο οποίο 
παρασχέθηκε άδεια δυνάμει της παραγράφου (Α) του εδαφίου 
(ΙΔ)· 

(iv) 'Εγγεγραμμένου Τεχνικού Μηχανικού', στην περίπτωση 
προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει της πα

ραγράφου (Β) του εδαφίου (ΙΔ)· και 
(ν) 'Μηχανικού Εφαρμογής', στην περίπτωση προσώπου στο 

οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει της παραγράφου (Γ) του 
εδαφίου (ΙΔ). 

(9) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη που 
αφορά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον ειδικό κατάλογο είναι ένοχο αδι

κήματος και υπόκειται στις ποινές που προβλέπει το εδάφιο (4) του 
παρόντος άρθρου. 
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(10) Αν Αδειούχος Αρχιτέκτονας εξ Επαγγέλματος ή Αδειούχος 
Τεχνικός Οικοδομών ή Αδειούχος Υπομηχανικός εξ Επαγγέλματος ή 
Τεχνικός Μηχανικός ή Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός ή Μηχανικός 
Εφαρμογής καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο, κατά τη γνώμη του 
Επιμελητηρίου, ενέχει ηθική αισχρότητα ή αν το εν λόγω πρόσωπο είναι, 
κατά τη γνώμη του Επιμελητηρίου, ένοχο διαγωγής επονείδιστης, δόλιας 
ή ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, 
τότε το Επιμελητήριο θα μπορεί να επιβάλει μια από τις ποινές που 
προβλέπονται στο άρθρο 23.». 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την τροποποίηση 
προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης νέας παραγράφου: ™ϊ βασικού 

«(θ) να ρυθμίζουν οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα, που αφορούν τους ν μου' 
εξ' Επαγγέλματος Τεχνικούς και τους Τεχνικούς Οικοδομών, περι

λαμβανόμενης της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας και της θέσπισης 
κανόνων δεοντολογίας.». 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 35 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το τροποποίηση 
ακόλουθο νέο εδάφιο: του άρθρου 35 

^ τον βασικού 
«(3) Όλοι οι Κανονισμοί και οι άλλες Διοικητικές Πράξεις που εκδόθηκαν νόμου· 

με βάση τους περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμους θα 
εξακολουθήσουν, τηρουμένων των αναλογιών, να ισχύουν μέχρις ότου 
αντικατασταθούν με Κανονισμούς και άλλες Διοικητικές Πράξεις που θα 
εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.». 


