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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                     Ν. 93(Ι)/2017 

Αρ. 4612, 14.7.2017                               

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 93(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2016 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 376, 
16.07.2010, 
σ. 36. 

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», 

 H 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 
100(Ι) του 2016. 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2016 (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 2017. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6Β 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «όλοι οι 
συνέταιροι» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) 
τουλάχιστον των συνεταίρων, καθώς και το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον 
του κεφαλαίου που τυχόν αυτοί κατέχουν»

.
 

    
  (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «το 

σύνολο των μετόχων και των διοικητικών συμβούλων» (τρίτη έως πέμπτη γραμμή) με τη 
φράση «το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον των μετόχων και των μετοχών 
που αυτοί κατέχουν»

.
 και 

    
  (γ) με την αντικατάσταση της τελείας με άνω και κάτω τελεία στο τέλος της παραγράφου (γ) 

του εδαφίου (6) αυτού και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
    
    «Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση εταιρείας της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη σε πέραν 

του ενός κλάδου, ποσοστό πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον του συνόλου 
των μετόχων και των μετοχών που αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια 
άσκησης του επαγγέλματος.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 6ΙΓ 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 6ΙΓ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
    
   «Ίδρυση υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας ή θυγατρικής εταιρείας από εταιρεία 

άλλου κράτους μέλους.»
.
 και 

    
  (β) με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία» (ένατη 

γραμμή) με τη φράση «υποκατάστημα, αντιπροσωπεία ή θυγατρική εταιρεία». 
 
 
 
 
 
 


