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Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 34(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επι- Συνοπτικός 

μελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί Tit224
5

tcn, 1990 
με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 ιο6(ΐ)του 1992 
έως 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός ΐ5(ΐ)του 1993 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιστημονικού 53(ΐ)του 1993 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμοι του 1990 έως 1997. 44(ΐ)του 1996. 

2. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των Τροποποίηση 
εδαφίων (1) και (2) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια: του άρθρου 35 

^ ν ' ν ' ^ ^ του βασικού 
"(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που δήμο νόμου, 

σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

4ΐ του 1962 (α) Να καταργήσει τις διατάξεις του περί Αρχιτεκτόνων και 
43 του 1966 Πολιτικών Μηχανικών Νόμου· _ 
4ΐ του 1968 (β) να μεταβιβάσει στο Επιμελητήριο τις αρμοδιότητες και 
5 του 1970 υποχρεώσεις του Συμβουλίου που καθιδρύθηκε με το άρθρο 

49 του 1976 3 του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου 
i n του 1985 ( π ο υ σ τ ο e^5 σ τ ο π α Ρ ο ν άρθρο θα αναφέρεται ως 'το 
175 του 1988 Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ' ) : 
88 του 1991 ^ . . . , / , 

49(1) του 1992. Νοείται οτι, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος εδαφίου 
μπορεί να προνοεί για

(ΐ) Τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Συμ
βουλίου στο Επιμελητήριο

(Π) την ανάληψη από το Επιμελητήριο των οικονομικών και 
άλλων υποχρεώσεων του Συμβουλίου· 

(iii) την υποκατάσταση του Επιμελητηρίου ως διαδίκου σε 
δικαστικές υποθέσεις, αναθεωρητικής και πολιτικής δι
καιοδοσίας, που εκκρεμούν ενώπιον Δικαστηρίου στις 
οποίες το Συμβούλιο είναι διάδικος· 

(ίν) το διορισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, 
οποιουδήποτε μόνιμου υπαλλήλου του Συμβουλίου σε 
οργανική θέση στο Επιμελητήριο, με όσο το δυνατό ανάλογα 
καθήκοντα με τα καθήκοντα της θέσης την οποία κατείχε 
στο Συμβούλιο, πάνω σε προσωπική κλίμακα, λαμβανο
μένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας του στο Συμβούλιο 



Ν. 34(Ι)/97 1158 

για σκοπούς καθορισμού της βαθμίδας της μισθολογικής 
κλίμακας στην οποία θα τοποθετηθεί, δεδομένου ότι οι 
απολαβές που θα λαμβάνει δε θα είναι χαμηλότερες από 
εκείνες που λάμβανε στο Συμβούλιο και για την πρόσληψη 
πάνω σε έκτακτη βάση οποιουδήποτε υπαλλήλου ο οποίος 
υπηρετεί πάνω σε έκτακτη βάση στο Συμβούλιο, λαμβα
νομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας του στο Συμβούλιο 
για σκοπούς καθορισμού της αμοιβής του, δεδομένου ότι 
δε θα είναι χαμηλότερη από εκείνη τον λάμβανε στο 
Συμβούλιο ή για καταβολή αποζημίωσης, οποιοδήποτε από 
τα δύο επιλέξει ο υπάλληλος· και 

(ν) για την ολοκλήρωση της εκδίκασης από το Συμβούλιο 
οποιωνδήποτε πειθαρχικών υποθέσεων εκκρεμούν ενώπιον 
του, σε σχέση με τις οποίες είχε αρχίσει η ακροαματική 
διαδικασία και για την εκδίκαση τυχόν άλλων υποθέσεων 
που εκκρεμούν από το Επιμελητήριο. 

(2) Με την κατάργηση του Συμβουλίου και τη μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων του στο Επιμελητήριο τυχόν εγγεγραμμένοι αρχιτέ
κτονες, εγγεγραμμένοι πολιτικοί μηχανικοί και εγγεγραμμένοι μη
χανικοί κατασκευών που δεν είναι ήδη μέλη του Επιμελητηρίου 
καθίστανται μέλη του Επιμελητηρίου.". 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


