
 

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 24(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2002 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμοι του 
1990 έως (Αρ. 2) του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

224 του 1990  

106(Ι) του 1992  

15(Ι) του 1993  

31(Ι) του 1993  

53(Ι) του 1993  

44(Ι) του 1996  

34(Ι) του 1997  

15(Ι) του 2002. 

2. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του  

άρθρου 18 του  

βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Το Γενικό Συμβούλιο και/ή Διοικούσα Επιτροπή μπορούν να καταρτίσουν για 
γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, οποιεσδήποτε άλλες επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του 
Γενικού Συμβουλίου και να μεταβιβάζουν σε αυτές οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές 
τους.»· και 

 

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

«(6) Στις περιπτώσεις κατάρτισης επιτροπών από τη Διοικούσα Επιτροπή τα εδάφια (2), 
(3) και (4) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και διαβάζονται έτσι ώστε όπου 
αναφέρεται Γενικό Συμβούλιο να αναφέρεται Διοικούσα Επιτροπή.». 

 

3. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
εδάφιο (10) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

Τροποποίηση του  

άρθρου 25 του  

βασικού νόμου. 

«(11) Το Επιμελητήριο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των προσώπων που εγγράφονται στο Μητρώο Μελών 
του Επιμελητηρίου.». 
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