
Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 105(Ι) του 2006 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 

1990 έως 2003 (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 2006. 

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  
221(Ι) του 2002  
19(Ι) του 2003  
151(Ι) του 2003. 

 

Τροποποίηση του  
άρθρου 2 του βασικού  
νόμου με την  
προσθήκη σε αυτό  
νέων όρων και των  
ορισμών τους. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 

«γραφείο μελετών» σημαίνει μονάδα εκπόνησης μελετών συγκροτούμενη από 

ένα ή περισσότερα Μέλη του Επιμελητηρίου, με αποκλειστικό σκοπό την 

εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη έργων ενός ή περισσότερων κλάδων της 

μηχανικής επιστήμης αντιστοιχών με τις κατηγορίες των αναλαμβανόμενων 

έργων 

 

«Μέλος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως μέλος στο Μητρώο 

Μελών του Επιμελητηρίου σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης· 
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«Μητρώο Γραφείων Μελετών» σημαίνει το Μητρώο το οποίο αναφέρεται στο 

άρθρο 6Α του Νόμου· 

 
«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο που προβλέπεται από το άρθρο 29 του Νόμου. 

Τροποποίηση του  
βασικού νόμου με την 
προσθήκη σε αυτόν  
νέων άρθρων, αμέσως  
μετά το άρθρο 6 αυτού. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6 

αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 6Α έως 6 ΙΑ: 

  

 «Μητρώο Γραφείων 
Μελετών. 6Α.- (1) Το Επιμελητήριο θέλει καταρτίσει και ακολούθως 

τηρεί, κατά τον καθορισμένο τρόπο και προϋποθέσεις, 

ξεχωριστό Μητρώο καλούμενο Μητρώο Γραφείων Μελετών, 

στο οποίο δύνανται να εγγράφονται γραφεία εκπόνησης 

μελετών και επίβλεψης έργων ενός ή περισσοτέρων κλάδων της 

μηχανικής επιστήμης, των οποίων ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες 

επιθυμούν να λειτουργούν ή να φέρονται με επαγγελματική 

επωνυμία διαφορετική από τα ονόματα των ιδιοκτητών τους. 

  

  

(2) Η εγγραφή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών γίνεται 

κατόπιν γραπτής αίτησης στο Επιμελητήριο και καταβολής των 

καθορισμένων τελών εγγραφής. 

 Προϋποθέσεις 
εγγραφής στο 
Μητρώο  
Γραφείων 
Μελετών. 

6Β.-(1) Πρόσωπο που επιθυμεί να λειτουργεί γραφείο μελετών 

με διαφορετική επαγγελματική επωνυμία από το όνομά του, 

υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών 

στο Επιμελητήριο στον Τύπο που περιέχεται στο Τέταρτο 

Παράρτημα. 
 Τέταρτο 

Παράρτημα. 
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(2) Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος εγγραφής στο Μητρώο 

Γραφείων Μελετών είναι:  

(α) προκειμένου περί προσωπικής επιχείρησης του αιτητή, 

αυτός πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών του 

Επιμελητηρίου σε ένα τουλάχιστον κλάδο της μηχανικής 

επιστήμης, να διατηρεί γραφείο εκπόνησης μελετών και η 

επαγγελματική επωνυμία του γραφείου του είναι εγγεγραμμένη 

δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών 

και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου· και 

Κεφ. 116  
77 του 1977. 

 

 

(β) προκειμένου περί ομόρρυθμης εταιρείας - αιτητή αυτή 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Ομορρύθμων 

και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών 

Νόμου, να διατηρεί γραφείο εκπόνησης μελετών και όλοι οι 

συνέταιροι αυτής να είναι εγγεγραμμένα Μέλη στο Μητρώο 

Μελών του Επιμελητηρίου σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης 

και να κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Κεφ. 116  
77 του 1 977. 

 

Υποβολή της 
αίτησης. 6Γ.-(1) Ο αιτητής αφού συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης 

που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του άρθρου 6Β, το 

υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή με συστημένη επιστολή ή 

το παραδίδει προσωπικά. 

 

Έκτο 
Παράρτημα. (2) Η αίτηση συνοδεύεται με το τέλος εγγραφής που 

καθορίζεται στο Έκτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, τα 

συναφή πιστοποιητικά και έγγραφα, καθώς επίσης και τα 

υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζονται στο σχετικό έντυπο της 

αίτησης. 
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Ημερομηνία 
παραλαβής της 
αίτησης. 

6Δ. Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το 

Επιμελητήριο θεωρείται η ημερομηνία που αναφέρεται στην 

επίσημη απόδειξη του Επιμελητηρίου, ενώ σε περίπτωση που 

η αίτηση υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία 

παραλαβής από το Επιμελητήριο θεωρείται η ημερομηνία 

παράδοσης της αίτησης στο Επιμελητήριο από τις 

ταχυδρομικές αρχές. 

 

Εξέταση της  
αίτησης. 6Ε.-(1) Η Διοικούσα Επιτροπή, μέσα σε τρεις μήνες από την 

ημερομηνία λήψης της αίτησης, υποχρεούται να εξετάσει και 

αποφασίσει κατά πόσο ο αιτητής δικαιούται να εγγραφεί στο 

Μητρώο Μελετών του Επιμελητηρίου. 

 

 

(2) Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών συμβουλεύει τη 

Διοικούσα Επιτροπή για το αν ο αιτητής πληροί τις 

προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών Νόμος για να εγγραφεί 

στο Μητρώο Γραφείων Μελετών. 

Έκδοση 
Πιστοποιητικού 
Εγγραφής. 

6ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή 

διαπιστώσει ότι ο αιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για 

εγγραφή με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6Β και 6Γ, εγκρίνει 

την αίτηση και εκδίδει στον αιτητή  πιστοποιητικό εγγραφής 

στο Μητρώο Γραφείων Μελετών. 

 

Πέμπτο  
Παράρτημα. (2) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής εκδίδεται με βάση τον τύπο 

που καθορίζεται στο Πέμπτο Παράρτημα του παρόντος 

Νόμου. 
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(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για ένα έτος και 

ανανεώνεται, νοουμένου ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση 

ανανέωσης κατά τον τύπο του Τέταρτου Παραρτήματος, 

συνοδευόμενη από το σχετικό τέλος ανανέωσης, ο δε αιτητής 

συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο 

Γραφείων Μελετών που καθορίζονται στα άρθρα 6Β και 6Γ. 

Τέταρτο  
Παράρτημα 

 

 

(4) Για την έκδοση αντίγραφου του πιστοποιητικού 

εγγραφής καταβάλλεται το καθορισμένο στο Έκτο Παράρτημα 

τέλος. Έκτο 
Παράρτημα. 

Κατακράτηση 
καταβληθέντων 
τελών. 

6Ζ.- Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή  του 

Επιμελητηρίου διαπιστώσει ότι ο αιτητής δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, το 

καταβληθέν τέλος εγγραφής κατακρατείται από το 

Επιμελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης. 

 

Χρόνος 
καταβολής 
τελών. 

6Η.-(1) Κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γραφείων Μελετών 

γραφείο μελετών, καταβάλλει στο Επιμελητήριο ετήσια 

συνδρομή, όπως καθορίζεται στο Έκτο Παράρτημα. Έκτο 
Παράρτημα. 

 

(2) Τα τέλη για την ετήσια συνδρομή και τα τέλη έκδοσης ή 

ανανέωσης του πιστοποιητικού εγγραφής κατ' έτος, 

καταβάλλονται στο Επιμελητήριο μετά την έγκριση της 

εγγραφής του γραφείου μελετών στο Μητρώο Γραφείων 

Μελετών. 

 (3) Το Επιμελητήριο με την καταβολή των πιο 
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πάνω τελών εκδίδει, στον αιτητή απόδειξη πληρωμής. 

 

(4) Όλα τα εισπραχθέντα τέλη κατατίθενται στο Ταμείο 

του Επιμελητηρίου. 

(5) Σε περίπτωση που υπολείπεται χρονικό διάστημα 

λιγότερο των έξι μηνών από την εγγραφή στο Μητρώο 

Γραφείων Μελετών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 

εγγραφής, καταβάλλεται το ήμισυ των τελών της ετήσιας 

συνδρομής. 

Καθυστέρηση 
καταβολής 
τελών. 

6Θ.-(1) Εγγεγραμμένο γραφείο μελετών που αδικαιολόγητα 

παραλείπει να καταβάλει στο Επιμελητήριο τα τέλη που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο κατά τον προκαθορισμένο 

χρόνο, υποχρεούται σε καταβολή τελών υπό μορφή προστίμου 

ποσοστού ύψους 10% πάνω στο ολικό ποσό για τους πρώτους 

τρεις μήνες και 20% για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή των τελών. 

 

 

(2) Μετά παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της ημερομηνίας 

έκδοσης της ετήσιας άδειας και συνδρομής όλα τα οφειλόμενα 

στο Επιμελητήριο ποσά μπορούν να ανακτηθούν ως αστικό 

χρέος. 

Διαγραφή Γραφείου 
Μελετών από το Μητρώο 
Γραφείων Μελετών. 

6Ι.-(1) Γραφείο μελετών διαγράφεται αυτοδικαίως από το 

Μητρώο Γραφείων Μελετών: 

(α) με την αποχώρηση ενός οποιουδήποτε από τα μέλη που 

το συγκροτούν, ή 
 (β) με το θάνατο ενός οποιουδήποτε από τα 
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 μέλη που το συγκροτούν, ή 

 

(γ) εάν και όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εγγραφής του γραφείου μελετών στο Μητρώο Γραφείων 

Μελετών, ή 

 

(δ) εάν απολέσει την άδειά του λόγω πειθαρχικής καταδίκης 

ενός οποιουδήποτε από τα μέλη που το συγκροτούν: 

 

Νοείται ότι γραφείο μελετών που διαγράφηκε με βάση τις 

παραγράφους (α) και (β) δύναται να υποβάλει οποτεδήποτε 

αίτηση για εγγραφή ή επανέγγραφή του υπό τη νέα σύνθεσή 

του. 

 

(2) Γραφείο μελετών το οποίο επιθυμεί να διαγραφεί από το 

Μητρώο Γραφείων Μελετών του Επιμελητηρίου μπορεί να το 

πράξει, αφού υποβάλει πρώτα γραπτή αίτηση στη Διοικούσα 

Επιτροπή. 

 

(3) Γραφείο μελετών που διαγράφεται εκούσια από το 

Μητρώο Γραφείων Μελετών με βάση το εδάφιο (2), μπορεί να 

επαναεγγραφεί στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, εφόσον 

υποβάλλει νέα αίτηση και πληροί τις αναγκαίες για την εγγραφή 

του προϋποθέσεις. 

Εφαρμογή των  
Κανόνων  
Δεοντολογίας των 
 Μελών. 

6 ΙΑ.- Τα μέλη κάθε εγγεγραμμένου στο Μητρώο Γραφείων 

Μελετών γραφείου μελετών οφείλουν να τηρούν τους εκάστοτε 

ισχύοντες Κανόνες Δεοντολογίας των Μελών του 

Επιμελητηρίου και ιδιαίτερα τις εκάστοτε εκδιδόμενες οδηγίες 

από το 
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Επιμελητήριο για το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα ή/και άλλα σχετικά θέματα 

αναφορικά με τις πινακίδες στα εκτελούμενα έργα, των οποίων έχουν εκπονήσει 

τη μελέτη ή/και έχουν την ευθύνη επίβλεψης. 

Τροποποίηση του βασικού 
νόμου με  την  
προσθήκη στο τέλος  
του νέων Παραρτημάτων. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού των 

ακόλουθων νέων Παραρτημάτων: 

Τέταρτο Παράρτημα,  
Πέμπτο Παράρτημα,  
Έκτο Παράρτημα. 
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 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 (Άρθρο 6Β και 6ΣΤ(3)) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

(1) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον αιτητή ιδιοχείρως και υποβάλλεται στο 

Επιμελητήριο είτε με συστημένη επιστολή είτε προσωπικώς, συνοδευόμενο από όλα τα 

πιστοποιητικά, τα έγγραφα, τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο, 

μαζί με τα τέλη εγγραφής. 

 

(2) Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκρίνεται από το Επιμελητήριο, το τέλος εγγραφής 

κατακρατείται από το Επιμελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης.  

(3) Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίδονται οι αιτήσεις είναι: 

 

 Κερβέρου 8, 
 1016 Λευκωσία. 
 Ταχ. Κιβ. 21826, 
 1513 Λευκωσία, Κύπρος. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

1. Όνομα: ............ . ...........................................................  ......   .....  

2. Διεύθυνση:......................................................................................  

3. Αρ. Εγγραφής Γραφείου Μελετών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη  
 

4. Κλάδος/Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης ............................................................................  

5. Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται: 

(α) Πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής συνεταιρισμού (Έντυπο Ο.Ε.1. του Εφόρου Εταιρειών 

και Επίσημου Παραλήπτη).  

(β) Πιστοποιητικό συστάσεως του συνεταιρισμού. 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙOY ΜΕΛΕΤΩΝ: 

 Δηλώστε για κάθε συνέταιρο του γραφείου μελετών τα κάτωθι: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

{Πρώτα το επίθετο και Κεφαλαία) 
Αρ. Μητρώου 

Επιμελητηρίου 

Κλάδος 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Σε περίπτωση περισσοτέρων των πέντε συνεταίρων χρησιμοποιείστε ξεχωριστό χαρτί που θα 

συνάψετε με την αίτηση σας και θα φέρει τη μονογραφή όλων των συνεταίρων. 
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Λογότυπο και  

Επιγραφή Γραφείου 

Μελετών. 

Δηλώνω/ουμε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται σ' αυτό το έντυπο 

είναι ορθές και ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί από εμέ/ας. 

Αντιλαμβάνομαι/μαστε ότι οιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια με/μας 

καθιστά υποκείμενο/νους σε ποινή που προβλέπεται από το Νόμο. 

Υπογραφές συνεταίρων: 

Όνομα:  ........................................................  Υπογραφή: ...............................................................  

Όνομα:  ........................................................  Υπογραφή: ........................................   .....................  

Όνομα:  ........................................................  Υπογραφή: ................................................................  

Όνομα:  ........................................................  Υπογραφή: ...............................................................  

Όνομα:  ........................................................  Υπογραφή: ...............................................................  

Ημερομηνία:.... ...............................................  

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 

Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών Επιμελητηρίου εισηγείται την Έγκριση/Απόρριψη της 

Αίτησης για παραχώρηση αριθμού μητρώου γραφείου μελετών. 

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία. 

Πρόεδρος Επιτροπής: .............................................................  Ημερομηνία: ..........  ........................  

Να συμπληρωθεί από το Επιμελητήριο 

Ημερομηνία λήψεως .................................................. Αύξων αριθμός καταχωρήσεως .......................  

Αριθμός Αποδείξεως: ...............................................  

Εξετάστηκε από το Επιμελητήριο την ................................  Ημερομηνία: ..............................  
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Αριθμός Γραφείου Μελετών: .......  ........................ Εγκρίνεται/Δεν εγκρίνεται ..................   .............  

(α) Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου ............................................  

(β) Πρόεδρος Επιμελητηρίου ............................................................  
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ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

(Άρθρο 6 ΣΤ) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

Αριθμός Μητρώου ......................................................................   .......................................................  

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η ...............................  ........................  ...........................  

ΑΠΟ  .  ...................   ...........................................  ................   ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ..............  ..................................................................   .................................  

Λευκωσία, ...  .........................  ...... 2006. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

(Σφραγίδα) 
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ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[Άρθρο 6Γ (2) και 6Η (1)] 

ΤΕΛΗ 

Α. Τέλος εγγραφής £ 50,00 

Β. Τέλος ετήσιας συνδρομής £100,00 

Γ. Τέλος έκδοσης αντίγραφου πιστοποιητικού εγγραφής £ 5,00 

Δ. Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής £ 5,00». 
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