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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 100(Ι)/2016 
Αρ. 4577, 14.10.2016                               

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 100(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2015 

 
Προοίμιο.  
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 376, 
27.12.2006,  
σ. 36. 

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – 
 
«Οδηγία 2006/123/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 
2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», 

     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 

221(Ι) του 2002 
19(Ι) του 2003 

151(Ι) του 2003 
105(Ι) του 2006 

61(Ι) του 2009 
101(Ι) του 2012 
167(Ι) του 2013 
100(Ι) του 2014 
38(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2015 (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 2016. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6Β 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 6Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (7) αυτού με άνω και κάτω 
τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   
       «Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε κλάδο της μηχανικής 

επιστήμης και κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος ή ασκεί 
το επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση 
ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την 
προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς 
τούτου στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία Μελετών δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο  Μητρώο 
Μελών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας 
άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο.»∙ και 

   
  (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (8) αυτού με άνω και κάτω 

τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
   
       «Νοείται ότι, εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, με την προσκόμιση 

του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης επαγγέλματος σ’ αυτό το 
κράτος μέλος, ή εταιρεία, η οποία ασκεί το επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο 
δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του 
επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή 
άλλων σχετικών προς τούτο στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία 
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Μελετών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση 
εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου και χωρίς την 
υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το 
Επιμελητήριο.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 6ΙΓ. 

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

ακόλουθου νέου άρθρου 6ΙΓ: 

 «Ίδρυση υποκα-
ταστήματος  ή  
αντιπροσωπείας 
από εταιρεία άλλου 
κράτους μέλους.  

6ΙΓ. Εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, δύναται με την 
προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της ή εταιρεία, η οποία ασκεί το 
επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση 
ετήσιας άδειας αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την 
προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών 
προς τούτο στοιχείων, δύναται να ιδρύει στη Δημοκρατία υποκατάστημα ή 
αντιπροσωπεία, με τους ίδιους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος 
προέλευσης: 

   
  Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε 

απόκτησης ή μεταβίβασης μετοχών ή συμφερόντων σε εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό 
την αίρεση ότι η Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.». 

 
 
 
 
 
 


