
Νόμος που τροποποιεί τον περί Επιστημονικού  

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο 

-------------------    

 

            Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

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 

  24(Ι) του 2002  

      ... του 2002. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως (Αρ. 3) του 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. 4) του 2002. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Το εδάφιο (2) αυτού αντικαθίσταται από το πιο κάτω νέο 

εδάφιο: 

   

  «(2)  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον 

Πρόεδρο του Επιμελητηρίου ή αυτού κωλυομένου από τον 

Α΄ Αντιπρόεδρο ή/και Β΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, 

ως Πρόεδρο, και δέκα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου από τα 

οποία έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση του 

επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, 

εκλεγόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.». 
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 (β) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) αυτού των ακόλουθων 

νέων εδαφίων: 

   

  «(2Α)  Η Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην 

οποία θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ή 

αυτού κωλυόμενου ο Α΄ Αντιπρόεδρος ή/και ο Β΄ 

Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου θα έχει εξουσία: 

   

  (α) να παραπέμπει πειθαρχικές υποθέσεις για εκδίκαση 

είτε στην Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου, είτε 

σε κλιμάκια αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον μέλη 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου που θα συσταθούν 

κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. και 

    

  (β) να καταμερίζει τις υποθέσεις στα διάφορα κλιμάκια που 

έχουν συσταθεί κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας. 

    

  (2Β)  Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου που θα λαμβάνονται σύμφωνα με την εξουσία 

που παρέχεται με βάση το εδάφιο (2Α) θα είναι με απλή 

πλειοψηφία.  Απαρτία έξι τουλάχιστον μελών θα είναι 

αναγκαία. 

    

  (2Γ)  Κάθε κλιμάκιο θα εκλέγει ένα από τα μέλη του, που θα 

προεδρεύει αυτού.  Όλες οι αποφάσεις στα κλιμάκια 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.  Τα κλιμάκια μπορούν να 

αποφασίσουν να παραπέμψουν για εκδίκαση στην 

ολομέλεια, υποθέσεις τις οποίες θεωρούν πολύ σημαντικές 

και σοβαρές για την πορεία του Επιμελητηρίου: 
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       Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου κλιμάκιο αποφασίσει 

να επιβάλει την ποινή της στέρησης της άδειας άσκησης 

επαγγέλματος, η απόφαση αυτή πρέπει να επικυρώνεται 

από την Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου.».  

    

 (γ) Το εδάφιο (3) αυτού τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

λέξης “τριετής” με τη λέξη “εξαετής”. 

   

 (δ) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

   

  «(3Α)  Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (3) πέντε μέλη του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου θα εκλεγούν κατά τις πρώτες 

εκλογές αμέσως μετά την ψήφιση του παρόντος Νόμου για 

τρία έτη και πέντε μέλη θα εκλεγούν για έξι έτη και 

ακολούθως θα εκλέγονται ανά τριετία πέντε μέλη των 

οποίων η θητεία θα είναι εξαετής.  Οι πέντε από τους 

εκλεγέντες υποψηφίους που θα συγκεντρώσουν τις 

περισσότερες έγκυρες ψήφους εκλέγονται για περίοδο έξι 

ετών.  Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.». 

   

 (ε) Με τη διαγραφή των εδαφίων (4) και (5) αυτού και την 

αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (6) σε εδάφιο (4). 

   

 (στ) Με την προσθήκη αμέσως μετά το αναριθμούμενο εδάφιο 

(4) αυτού των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

   

  «(5)  Υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά τη λήξη της θητείας των 

μελών του, θα συνεχίζονται και θα διεκπεραιώνονται από το 

ίδιο συμβούλιο ως εάν δεν έχει λήξει η θητεία τους. 
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    (6)  Το Γενικό Συμβούλιο θα διορίσει πέντε μέλη 

επιπρόσθετα των ήδη εκλελεγμένων του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου για να υπηρετήσουν ως μέλη του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου μέχρι τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν 

μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΧ/ΓΧ 

23.01.145.2002 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3679, 31/1/2003 19(I)/2003


