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Ό περί Έγγραφης και Έλεγχου των Εργοληπτών Οικοδομών (Τροπο

ποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 32 τοϋ 1982 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1973 -

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών 'Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Εγγραφής και Συναπηκός 

Έλεγχου των Εργοληπτών Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος τίτλος, 
του 1982 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά του περί Έγγραφης 
και Έλεγχου τών Εργοληπτών Οικοδομών Νόμου του 1973 (Uv τοις 97τοΰΐ973. 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος 
και ό παρών Νό'μος θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Έγγραφης 
και Έλεγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών "Εργων 
Νόμοι του 1973 καΐ 1982. 

2. Ό τίτλος του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής άντικατα Τροποποίηοις 
στάσεως αύτοΰ υπό του ακολούθου: * του τ ίτλου 

«αϊ του 
«ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ άρθρου ι 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» τοϋβασβκοΟ 
και ό έν τω άρθρω 1 του βασικού νόμου συνοπτικός τίτλος τρο ν°^°°· 
ποποιεΐται δια της αντικαταστάσεως αύτοΰ ύπό του ακολού
θου : 

«Ί. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Έγγραφης 
ικαι Έλεγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών "Ερ
γων Νόμος του 1973»., 

3. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται Ιδία τής εξ αύτοΰ Τροποποίησις 
διαγραφής τών ορισμών τών δρων «εργολήπτης» και «τεχνικόν ερ το0«ρθροι>2 
γον» και διά τής έν αύτώ ένθέσεως εν τή καταλλήλω αλφαβητική 1™^°**°° 
σειρά τών ακολούθων νέων δρων: 

(«'άδειοΰίχος τεχνικός» έ'χει την ε'ις τον δρον τούτον άποδιδο
μένην εννοιαν ύπό τών περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μη 41 του 1962 
χανικών >Νόμων « S " S 

41 τοϋ 1968 
84τοϋ1968 

5 του 1970 
49το01976. 

'«ιέπέκτασις», «μετατροπή», ή «έπιδιόρθωσις», δταν χρησιμο
ποιούνται έν σχέσει προς οιονδήποτε οίκοδομικόν ή τεχνικόν 
έργον σημαίνουν οιανδήποτε έπέκτασιν, μετατροπήν ή επιδιόρ
θωσα/ είς τον φέροντα όργανισμόν αύτοΰ δι' ών μεταβάλλεται 
σίαδήπο'τε διάστασις ή επηρεάζεται ή στατική ασφάλεια αύτοΰ' 
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ΤρδΐΐρτίοΙησ.ίς 
του άρθρου 3 
τοΰ SOXJUKOD 
νόμου. 

Κάτ&ργησις 
τοΰ άρθρου b 
τοΰ,βάσι[κοϋ 
νόμου καΓ ' 
άντικα
τάστασις 
αύτοΰ δια 
νέου 
άρθρου. 

«'εργολήπτης» σημαίνει πρόσωπον του οποίου ή ε ρ γ α σ ί α συνί
σταται εϊς οικοδομικά ή τεχνικά έ ρ γ α ή 'αμφότερα κ α ι έγγε 
γραμμένον συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου' 

«μηχανικός 'εξοπλισμός» σημαίνει βασικόν 'έξοπλισμόν, συνο
λικής α ξ ί α ς καθοριζομένης ύπό τοΰ παρόντος Νόμου, όστ ις κατά 
'την κρίσιν τοΰ Συμβουλίου είναι αναγκα ίος δ ι α την ασφαλή 
ικαι ίκανοποιητικήν έκτέλεσιν οικοδομικών . ή τεχνικών έργων 
εκάστης τάξεως ' 

«ο'ικοδομή» σημαίνει οιανδήποτε κατασκευήν ίΐκ π έ τ ρ « ς , σκυ
ροκονιάματος, πηλοΰ, σιδήρου, ξύλου ή εξ άλλης ύλης, προσδιο
ρίζουσαν ή περι'κλείουσαν χώρον χρησιμοποιούμενον δ ι ά σκο
πούς διαμονής ή εργασίας , ή αναψυχής, ή λατρε ίας , η δημο
σίας χρήσεως, ή αποθηκεύσεως, ή π α ρ α γ ω γ ή ς , ή κατασκευής , 
ή μεταποιήσεως οιουδήποτε αντικειμένου, καΐ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι οιον
δήποτε λάκκον και οιανδήποτε θεμελίωσα/, τοΐχον,, όροφήν, κα
πτνοδόχον, βεράνταν, έξώστη.ν, γεΐσον, ή προεξοχήν, ή μέρος τής 
οικοδομής, ή ό,τιδήποτε προσηρτημένόν εις αυτήν, ή οιανδήποτε 
άλλην κατασκευήν περικλείουσα ν ή περιορίζουσαν ή αποσκο
πούσαν νά περικ'λείση ή περιορίση οιανδήποτε γήν' ή χ ώ ρ ο ν : 

ΙΝοεΐται δτι ή οικοδομή περιλαμβάνει , και τά προς αυτήν 
ΐσυναφή χ ω μ α τ ο υ ρ γ ι κ ά έργα , κατασκευάς τοίχων άντ ιστηρ ίξεως 
και περιφράξεις* 
■ \«οϋκοδ'ομικόν έργον» σημαίνει τήν άνέγερσιν ή 'κατασκευήν ή 
ΙΙπέκτασιν ή μετατροπήν ή επιδιόρθωσα/ οικοδομής ή μέρους 
αυτής" 

(«συναφής είδίκευσις» σημαίνει τεχνικήν ε'ίδίκευσιν ά ν α γ ν ω ρ ι 

"ζομένην ως συναφή τοιαύτην δ ιά τους σκοπούς τοΰ π α ρ ό ν τ ο ς 
'Νόμου ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου δ ι ά γνωστοπο ιήσεως 
δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκροττίας ' 

«τεχνικόν έργον» σημαίνει τήν άνέγερσιν ή κ ατασκ ε υήν ή 
Ιέπέ'κτασιν ή μετατροπήν ή επιδιόρθωσα/ παντός έργου τεχν ικώς 
ιάναγομένου εις τον κ'λάδον τής πολιτικής μηχανικής και το 
ιόποΐον δεν αποτελεί οίκοδομικόν έργον, και π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι έ ρ γ α 
ιόδοποιΐας, γέφυρας , σ ή ρ α γ γ α ς , φράγματα , υπονόμους, λ ιμεν ικά 

* έργα , αερολιμένας , έ ρ γ α Ιάποστραγγίσεως, α ρ δ ε ύ σ ε ω ς , υδρεύ
σεως ικαι αποχετεύσεως, έ ρ γ α προστασίας εδάφους κσα παρα
λίας, έ ρ γ α λατομείων και μεταλλείων ' 

«υπεύθυνος θέσις» σημαίνει θέσιν π α ρ ά ε ρ γ ο λ ή π τ η 'έξ ής ό 
'έχων ταύτην διευθύνει διά τον ' έργολήπτην τήν Ιέ'κτέλεσιν έργων 
'και τήν όργάνωισιν υπηρεσιών και ε ρ γ α σ ι ώ ν βεβα ιουμένων δ ιά 
(πιστοποιητικών ίκανοποιούντων το Συμβούλιον . 

4. Το εδάφιον (1) του άρθρου 3 τοΰ βασικού νόμου τροποποιε ί 
ται διά τής έν αύτώ ενθέσεως ευθύς μετά τήν λέξιν «νομικής» (δε
κάτη γ ρ α μ μ ή ) , κόμματος, τής δ ι α γ ρ α φ ή ς τής λέξεως «καΐ» (ενδέ
κατη γ ρ α μ μ ή ) και της ένθέσεως ευθύς μετά την λέξιν «ιάρχιτέκτο
νος» (δωδέκατη γ ρ α μ μ ή ) τής φράσεως «το τρίτον δε νά έχΓ| εϋδικήν 
γνώσιν ή κατάλληλον πεΐραν ε'ίς την ο'ικοδομί'κήν βιομηχανίαν» . 

5. Το άρθρον 5 τοΰ βασικού νόμου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι καΐ αντ ικαθί 
σταται δ ιά τοΰ Ιάκολούθου νέου ά ρ θ ρ ο υ : . 
«Μή&σκησις <5.—ϊ(1) Μετά τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1982 ούδεις δύναται 
εργασίας ν α ενάσκηση τήν εργασία!/ τοΰ έργολήπτου ιέάν €>έν είναι 
ερΥολήτπου ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς και έχη έ'κδοθή είς αυτόν πιστοτχοιητικόν 
έγγραφης και ετησία άδεια συμφώνως προς τάς δ ιατάξε ι ς του πα
καΐεκδόσεως ρόντος Νόμου:· 
πιστο
ποιητικοί), y 
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(Νοείται δτι ,έάν εργολήπτης οικοδομών ήρξατο της 
εκτελέσεως έργου, προ της ημερομηνίας ενάρξεως της 
Ισχύος του παρόντος Νόμου, δπερ δεν θα έχη συμπλη
ρωθή μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1982, δύναται να συνέ
χιση την έκτέλεσιν του έργου μέχρις 'άποπερατώσεως 
τούτου. 

ι(2) Ουδείς μη εγγεγραμμένος και μη κάτοχος ετησίας 
αδείας εργολήπτης δύναται να μετάσχη οιουδήποτε μειο
δοτικού διαγωνισμού δια την έκτέλεσιν οιουδήποτε οικο
δομικού ή τεχνικού έργου ή και αμφοτέρων, δημοσίας ή 
ιδιωτικής φύσεως, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον να άναλάβη 
τήν έκτέλεσιν οιουδήποτε τοιούτου έργου. 

(3) Ουδείς μή εγγεγραμμένος και μη κάτοχος ετησίας 
αδείας εργολήπτης δικαιούται νά φέρη τον τίτλον έργο
λήπτου ή εργολάβου οικοδομών η άλλων τεχνικών έργων 
ή καθ' οιονδήποτε τρόπον προφορικώς ή γραπτώς να 
παραττλανα το κοινόν περί της ιδιότητος του ως έργολή
πτου. 

(4) Ουδείς μη εγγεγραμμένος και μή κάτοχος ετησίας 
αδείας εργολήπτης δικαιούται να Ιάξιώση δικαστικώς 
παρ* οίουδή·ποτε π:ροσώπου τήν εϊσπράξιν αμοιβής δι' υπη
ρεσίας ή δαπανάς.άφορώσας εις ίέργοληψίαν οικοδομικών 
ή άλλων τεχνι'κών έργων, έκτος δι' υπηρεσίας ή δαπανάς 
προσφερθείσας ή γενομένας προ της ημερομηνίας ενάρ
ξεως της ισχύος του παρόντος ΐΝόμου ή 'εν σχέσει προς 
έργον άρξάμενον μέν προ της ημερομηνίας ενάρξεως της 
Ισχύος του παίρόντος 'Νόμου αλλά αποπερατωθέν μετά την 
έναρξιν τούτους 

'(5) Ό παραβάτης οιασδήποτε τών διατάξεων τών προ
ηγουμένων εδαφίων είναι ένοχος αδικήματος ίκαί υπό
κειται ε'ίς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή 
εις προστιμον μή υπερβαίνον, τάς τριακοσίας λίρας ή και 
ε'ίς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

|(6) Όύδέν τών εν τω παρόντι άρθρω εφαρμόζεται*— ' 
ι (α) εις οιανδήποτε έργασίαν διά τήν 'άνέγείρσιν ή κα

τασκευήν ή έπέκτασιν ή μετατροπήν ή έπιδιόρθωσιν 
Ισογείου οικοδομής,, συνολικής χωρητικότητος μή 
ίύπερβαινούσης τά εκατόν 'κυβικά μέτρα, μή απο
τελούσης ικατοικίαν, τόπον εργασίας, δημόσιον κτί
ριον ή μέρος αυτών" 

Ι(β) είς οιανδήποτε οίκοδομικήν ιέργασίαν δι' ήν ουδε
μία άδεια παρ' οιασδήποτε αρχής απαιτείται βάσει 
'της εκάστοτε εν Ίσχύι νομοθεσίας, εξαιρέσει οικο
δομικής εργασίας έκτελουμένης δια τήν Κυ'βέίρνη
σιν της Δημο'κρατίας ή Ιέκ μέρους ή προς δφελος 
αύτη ς" 

(γ) εις οκχνδή^οτε έργασίαν διά τήν έκτέλεσιν απλής 
φύσεως τεχνικού έργου ή αξία του όποιου δέν υπερ
βαίνει ικατά τον χρόνον της αναλήψεως του τοιού
του έργου τάς πεντακόσιας λίρας. 

■ (7) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
εταιρεία δύναται νά ένασκή τήν έργασίαν (έργολήπτου 
άναφορικώς προς οικοδομικά ή τεχνικά έργα ώρισμένης 
τάξεως έάν έχη τεχνι'κόν διευθυντήν 'έκπροσωττουντα 
αυτήν και ύπεύθυνον διά τους σκοπούς του παρόντος 
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ΤρσποποΙησις 
τοϋ άρθρου 7 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Κατάργησις 
καΐ άντικα
τάστασις τοΰ 
άρθρου 8 
τοΰ βασικοΟ 
νόμου. 

Νόμου δστις δέον^όπως είναι εργολήπτης κάτοχος, ετη
σίας αδείας άναφορικώς προς τα τοιαΰτά οικοδομικά ή 
τεχνικά, αναλόγως της περιπτώσεως, έργα δυνάμει του 
παρόντος Νόμου: 

Νοείται δτι ή τοιαύτη εταιρεία δεν θα δύναται να 
ένεργη ώς εργολήπτης έν σχέσει προς οίκοδομικόν ή τε
χνικό ν έργον τοϋ οποίου ή ιμελέτη. Ιέξεπονήθη, έν δλω ή 
ε ν μέρει, και ή έπίβλεψις άνελήφθη υπό προσώπου μετέ
χοντος εις την διοίκησα/ ή διεύθυνσιν της εταιρείας., 

^(8) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρ
θρου, ε'ίς περίπτωσιν θανάτου έργολήπτου ή άνικανότηΐτος 
έργολήπτου προς έκτέλεσιν έργου ή αποχωρήσεως έργο
λήπτου εξ εταιρείας, ής οδτος τυγχάνει τεχνικός διευ
θυντής, κάθ1 δν χρόνον ευρίσκεται ύπό έκτέλεσιν άναλη
φθέν υπ' αύτοΰ ή υπό της εταιρείας έργον,, τότε το Συμ
δούλιον δύναται, εάν Ικανοποιηθώ δτι υπάρχει εύλογος 
ά'ιτία και συντρέχει άμεσος ανάγκη, να παράσχη, τη 
καταβολή του καθωρισμένου τέλους, είδικήν άδειαν εις 
τους διάδοχους τοΰ έργολήπτου ή ε'ίς τήν έταιρείαν δπως 
περατώσουν το ήδη άνάληφθέν έργον ύφ' οίους δρους το 
Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον νά έπιβάλη.». 

6. Το εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 7 τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται 
διά της αντικαταστάσεως της έν τω τέλει αύτοΰ τελείας δια δύο 
τελειών και της μετά ταύτας προσθήκης της ακολούθου επιφυλά
ξεως:] 

«Νοείται δτι έπι τη υποβολή αιτήσεως ό αίτητής καταδάλλει 
το καθωρισμένον τέλος διά την έξέτασιν της αιτήσεως του ανε
ξαρτήτως της έγγραφης του ή μή.». 

7. Το άρθρον 8 τοΰ βασικού νόμου καταργε ί τα ι και αντ ικαθ ίστατα ι 
διά τοΰ ακολούθου άρθρου : 
«Προσόντα 8. Πάς πολίτης της Δημοκρατίας δύναται νά έγγραφη 
απαραίτητα ^ εργολήπτης έάν το Συμβούλιον πεισθη διά πιστοποι
έννραΦήν. ητικών ίκανοποιούντων αυτό δτι οδτος είναι— 

(α) πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτων ή απόφοιτος 
'Ανωτάτης Σχολής εις συναφή είδίκευσιν' ή 

(β) απόφοιτος τοΰ 'Ανωτέρου Τεχνολογικού 'Ινστιτού
του εις τήν είδίκευσιν της πολιτικής μηχανικής ή 
εις συναφή τοιαύτην ή ισοτίμου 'Ανωτέρας Σχολής 
εις τήν είδίκευσιν της πολιτικής μηχανικής ή εις 
συναφή τοιαύτην, δστις κέκτηται πεΐραν ενός έτους 
εις τήν έκτέλεσιν οικοδομικών ή τεχνικών έργων 
μετά τήν άποφοίτησίν του' ή 

(γ) άδειοΰχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυ
πριακής τεχνικής σχολής ή άλλης ισοτίμου τεχνι
κής σχολής τοΰ εξωτερικού, δστ.ις κέκτηται ιτεΐραν 
δύο ετών εις τήν έκτέλεσιν οικοδομικών ή τεχνικών 
έργων μετά τήν άποφοίτησίν του ή απόφοιτος σχο
λής Μέσης Παιδείας, δστις κέκτηται πεΐραν τριών 
ετών εις τήν έκτέλεσιν οικοδομικών ή τεχνικών 
έργων μετά τήν άποφοίτησίν του" ή 

(δ) απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας, δστις κέκτηται 
πεΐραν πέντε ετών εις τήν έκτέλεσιν οικοδομικών 
ή τεχνικών έργων μετά τήν άποφοίτησίν του έ κ τοΰ 
Συστήματος Μαθητείας έξ ών τά τρία έτη ώ ς τε
χνίτης και τά υπόλοιπα δύο ώς επιστάτης* η* 
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(ε) γνώστης αναγνώσεως και γραφής, όστις κέκτηται 
πεΐραν επτά ετών εις την έκτέλεσιν οικοδομικών 
ή τεχνικών έργων έξ ών τά τέσσαρα έτη ώς τεχνί

της και τά τρ ία έτη ώς επιστάτης, 
f και, εάν το Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον, έχει έπι

* τύχει εις εξετάσεις γ ρ α π τ ά ς , προφορικάς ή και πρακτι

κάς ενώπιον του Συμβουλίου ή επιτροπής αύτοΰ ώς ήθε

λε καθορισθή : 
Νοείται δτι επί. τή ε γ γ ρ α φ ή τινός ώς έργολήπτου, οδτος 

*' δεν θά δύναται νά ενεργή ώς εργολήπτης εν σχέσει προς  ^ 
οικοδομικόν ή τεχνικόν έργον του οποίου ή μελέτη έξετ 
πονήθη, εν δλω ή εν μέρει, και ή έπίβλεψις άνελήφθη 
υπό του ιδίου, εκτός εις τήν περίπτωσιν έργου του οποίου 
ή μελέτη και ή έκτέλεσις άνελήφθη υπ' αύτοΰ κατόπιν 
εντολής τοΰ εργοδότου διά τής οποίας έζητεΐτο ή μελέτη 
και ή έκτέλεσις τοΰ έργου ύφ' ενός και τοΰ αύτοΰ προ
σώπου ή εις περίπτωσιν εκτελέσεως ύπ' αύτοΰ ιδιοκτή
του έργου.». 

8. Το άρθρον 9 τοΰ βασικοΰ νόμου καταργε ίτα ι και αντικαθιστά Κοπάργησις 
ται διά τοΰ ακολούθου άρθρου : ^ ΐ σ \ 7 ί ο θ 
«ι'Βτησία 9.—(1) Ουδείς εργολήπτης δύναται νά άναλάβη έργα άρθρου 9' V 
άδεια. σίαν εν σχέσει προς οικοδομικόν ή τεχνικόν έργον έκτος τοΰ βασικοΰ 

εάν οδτος έΐναι κάτοχος ετησίας αδείας, ώς προβλέπεται ν6μου" 
υπό τοΰ παρόντος Νόμου άναφορικώς προς τήν τάξιν 

* τοΰ τοιούτου οίκοδομικοΰ ή τεχνικού, αναλόγως τής πε
ριπτώσεως, έργου. 

(2) Ή ετησία άδεια θά έκπνέη τήν τριακοστήν πρώτην. a 
ήμέραν τοΰ μηνός Δεκεμβρίου τοΰ αμέσως επομένου τής 

ι ημερομηνίας εκδόσεως τής τοιαύτης αδείας. 
L (3) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου τά οικο

δομικά και τεχνικά έ ρ γ α κατατάσσονται ε'ις πέντε τά
.. ξεις, ώς εν τω Πρώτω Πίνακι αναφέρεται. Πρώτος 

■Φ (4) Ε ρ γ ο λ ή π τ η ς δύναται τή καταβολή τοΰ καθωρι
σμένου τέλους νά τύχη ετησίας αδείας άναφορικώς προς 
οιανδήποτε των έν τω Πρώτω Πίνακι τοΰ παρόντος Νόμου Πρώτος 
αναγραφομένων τάξεων οικοδομικών ή τεχνικών, άναλό Πίναξ. 
γ ω ς τής περιπτώσεως, έργων, εάν οδτος συμφώνως προς 
πιστοποιητικά ίκανοποιοΰντα το Συμβούλιον, πληροί τάς 
εν τω Δευτέρω Πίνακι καθοριζομένας δι' έκάστην τάξιν Δεύτερος 
έργων προϋποθέσεις : Πίναξ. 

Νοείται δτι είς τήν περίπτωσιν προσώπων ασκούντων 
το ε π ά γ γ ε λ μ α τοΰ έργολήπτου προ τής ενάρξεως ισχύος 

■L τοΰ παρόντος Νόμου ταΰτα δύνανται νά τυγχάνουν ετη
σίας αδε ίας άναφορικώς προς οικοδομικά ή τεχνικά, ανα
λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως, έ ρ γ α ώρισμένης τάξεως εάν είτε,,. , 
έχουν εκτελέσει έ ρ γ α τής αξίας ήτις απαιτείται διά τήν : 
ΓΓΟιαύτην τάξιν είτε έχουν τήν διά τήν τοιαότην τάξιν ^ 

* ίάπαιτουιμένην πεΐραν, και διαθέτουν τον άπαιτούμενον r; 
(διά τήν τοιαύτην τάξιν μηχανικόν έξοπλισμόν και το,'· , 
(άπαιτούμενον μόνιμον τεχνυκόν ύπαλληλικόν προσωπικόν. 

Ψ (5) Δια τους σκοπούς τοΰ Δευτέρου Πίνακος : ■..■ .Δεότερος 
  ·'. .Πίναξ. 

^άίπόφοιτος τοΰ Α / Τ Ι ? σημαίνει άπόψοιτον τοΰ— , 
Άνωΐτέρου Τεχνολογικού Ινστ ιτούτου είς τήν είδίκευ-
ίσιν τής πολιτυκής μηχανικής ή εις συναφή τοιαύτην 
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Δεύτερος 
ΓΚναξ. 

Προσθήκη 
νέων άρθρων 
εις τον 
βασικόν 
νόμον. 

και περιλαμβάνει άπόφοιτον 'ισοτίμου 'Ανωτέρας 
Σχολής ε'ις την είδίκευσιν της πολιτικής μηχανικής 
ή εις συναφή τοιαύτην' 

''απόφοιτος του Συστήματος Μαθητείας' σηιμαίνει 
(άπόφοιτον του Συστήματος Μαθητείας Κύπρου εις 
ΐτήν ειδίκευση/ τής οΐκοΌομιικής ή συναφή τοιαύτην, 
ίκαί. περιλαμβάνει άπόφοιτον ισοτίμου Συστήματος 
ΙΜαθητείας τής αλλοδαπής εις την ε'ιδίκευ'σιν τής 
οικοδομικής ή συναφή τοιαύτην. 

(6) Δια τους σκοπούς τοϋ Δευτέρου Πίνακος, άναφο
ρικώς προς το άπαιτούμενον μόνιμον τεχνικόν ύπαλλη
Ιλικόν προσωττικόν έργολήπτου,, 'έμττειρος εργοδηγός'1 ση
μαίνει άπόφοιτον σχολής Μέσης Παιδείας έχοντα πειραν 
τουλάχιστον επτά ετών εις την έκτέλεσιν οικοδομικών 
ή τεχνικών έργων, αναλόγως τών ύπό του έργολήτττου 
έκτελουμένων έργων, εξ ών τα τέσσαρα έτη ως εργοδη
γός ή γνώστην αναγνώσεως και γραφής έχοντα πειραν 
τουλάχιστον δώδεκα ετών εις την έκτέλεσιν οικοδομικών 
ή τεχνικών έργων αναλόγως τών ύπό του έργολήτττου 
έκτελουμένων έργων, έξ ών τά εξ έτη ώς εργοδηγός.». 

9. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής μετά το άρθρον 9 αυτού 
προσθήκης τών ακολούθων νέων άρθρων 10 έως 15, τών υφιστα
μένων άρθρων 10 έως 12 αυτού άναριθμουμένων ώς άρθρων 16 έως 
18 αντιστοίχως και τοΰ Μέρους Τετάρτου άναριθμουμένου ώς Μέ
ρους Πέμπτου : 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Πειθαρχοκά 
άδιικήματα. 

Ουδείς 
εργολήπτης 
διώκεται 
δίς διά τό 
οώτό 
αδίκημα. 

Σχέσις 
ποινικής καΐ 
πειθαρχικής 
διώξεως. 

«Μέρος Τέταρτον. 
10.—(1) Εργολήπτης διαπράττει πειθαρχικόν Ίδίκημα 

και υπόκειται ε'ις πειθαρχικήν δίωξιν— 
(α) έάν διάπραξη αδίκημα ένέχον έλλειψιν τιμιότητος 

ή ήθικήν αισχρότητα' 
(β) έάν ενεγράφη έν τώ Μητρώω ή τω παρεσχέθη έτη

ισία άίδεια δια ψευδών ή δαλίων παραστάσεων" 
(γ) έάν ένεργήση ή παράλειψη τι κατά τρόπον Ίσοδυ

ναμουντα προς παράβασιν οιωνδήποτε τών καθη
κόντων ή υποχρεώσεων έργολήπτου. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ό ορός 
'καθήκοντα ή υποχρεώσεις έργολήπτου' περιλαμβάνει 
πάν καθήκον ή ύποχρέωσιν έπιβαλλομένην έπί έργολήτττου 
δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε οικείου νόμου 
ή δυνάμει οιασδήποτε διοικητικής πράξεως γενομένης δυ
νάμει τούτων. 

(3) Τά καθήκοντα και αί υποχρεώσεις έργολήπτου δύ
νανται νά καθορίζωνται διά Κανονισμών εκδιδομένων δυ
νάμει του παρόντος Νόμου. 

11. Πειθαρχική δίωξις δεν δύναται νά άσκηθή κατά 
έργολήπτου διά τό αυτό πειθαρχικόν αδίκημα διά τό 
όποιον ούτος ήδη ευρέθη ένοχος ή διά τό όποιον ήθωώθη. 

12.—(1) Έάν ποινική δίωξις άσκηθή κατά έργολήτττου, 
ουδεμία πειθαρχική δίωξις επιτρέπεται νά άσκηθή ή συνε
χισθή κατ' αύτοΟ διά λόγους σχετιζομένους προς την 
ποινικήν δίωξιν, μέχρις ότου αυτή λάβη όριστικόν τέλος. 

(2) 'Εργολήπτης διωχθείς διά ποινικόν αδίκημα και μη 
ευρεθείς ένοχος δέν δύναται νά διωχθή πειθαρχικώς έπί 
τή αυτή κατηγορία, δύναται δμως νά διωχθή διά πειθαρ



659 Ν. 32/82 

Πειθαρχικοί 
TTOlVOCt. 

"Ερευνα 
πειθαρχικών 
αδικημάτων 
καΐ <έκδίκασις 
■τούτων. 

Καταδίκη 
δι* ώρισμένα 
αδικήματα. 

χικόν αδίκημα προκύπτον εκ διαγωγής αύτοΰ ή όποια 
σχετίζεται μεν προς την ποινικήν ύπόθεσιν άλλα δεν εγεί
ρει το αυτό έπίδικον θέμα ώς το της κατηγορίας κατά 
την ποινικήν δίωξιν. 

13.—(1) Αί ακόλουθοι πειθαρχικαί ποιναί δυνατόν νά 
έπιβληθώσιν υπό τοΰ Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου : 

(α) έπίπληξις' 
(β) χρηματική ποινή μή υπερβαίνουσα τάς πεντακόσιας 

λίρας" 
(γ) υποβιβασμός εις κατωτέραν τάξιν' 
(δ) αναστολή της ετησίας αδείας διά τοσούτον διά

στημα ώς το Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον" 
(ε) διαγραφή τοΰ ονόματος του έργολήπτου εκ τοΰ 

Μητρώου. 
(2) Ώ ς προς το αυτό πειθαρχικόν αδίκημα δεν επι

βάλλονται πλείονες της μιας πειθαρχικής ποινής : 
Νοείται δτι ή ποινή της έπιπλήξεως δύναται νά έπιβλη

θή όμοΰ μετά πάσης ετέρας ποινής. 
(3) Εις περίπτωσιν καθ' ήν διαγράφεται το δνομα έργο

λήπτου εκ του Μητρώου δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, 
οδιτος δεν θά δι/καιουται νά έγγραφη ουδέ νά ζητή'ση τήν 
παροχήν πιστοποιητικού διά τοιαύτην περίοδον ώς το 
Συμβούλιον έπ' ευκαιρία τής διαγραφής ήθελε καθορίσει. 

14.—(Ί) Έάν καταγγελθή είς το Συμβούλιον δτι εργο
λήπτης δυνατόν νά εχη διαπράξει πειθαρχικόν αδίκημα 
εκ των αναφερομένων εις το εδάφιον (1) του άρθρου 10, 
τότε το Συμβούλιον μέριμνα αμέσως δπως διεξαχθή έρευ
να συμφώνως προς Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει 
του παρόντος Νόμου. 

(2) "Οταν έκ τής διεξαχθείσης δυνάμει του εδαφίου (1) 
τοΰ παρόντος άρθρου έρεύνης άποδειχθή έκ πρώτης όψεως 
ή διάπραξις πειθαρχικού αδικήματος, ό περί οδ πρόκει
ται εργολήπτης πληροφορείται εγγράφως περί τής κατ' 
αύτοΰ υποθέσεως και παρέχεται εις αυτόν ευκαιρία δπως 
άκουσθή, εϊτε αυτοπροσώπως είτε διά δικηγόρου. 

(3) Ή άκρόασις τής υποθέσεως διεξάγεται κατά τοι
ούτον τρόπον ώς ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών εκδι
δομένων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

(4) Το Συμβούλιον διά τής αποφάσεως αύτοΰ δύναται 
είτε νά εϋρη τον έργολήπτην ένοχον πάντων ή οιουδήποτε 
των πειθαρχικών αδικημάτων διά τά όποια οδτος κατη
γορείται και έπιβάλη εις αυτόν οιανδήποτε των πειθαρ
χικών ποινών τήν οποίαν αί περιστάσεις τής υποθέσεως 
θά έδικαιολόγουν, ή νά άπαλλάξη τον έργολήπτην τής 
κατηγορίας. 

(5) Πάν πρόσωπον το όποιον, καλούμενον δεόντως νά 
έμφανισθή ενώπιον τοΰ Συμβουλίου, παραλείπει νά προ
σέλθη κατά τον χρόνον και είς τον τόπον ώς αναφέρεται 
είς τήν κλήσιν ή διαρκούσης τής ακροάσεως τής υπο
θέσεως, ή το όποιον αρνείται νά απάντηση είς οιανδήποτε 
έρώτησιν νομίμως τεθεΐσαν εις αυτό, είναι ενοχον άδι
'κή'ματος και έν περιπτώσει καταδίκης ύπό'κειται εις χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εικοσιπέντε λίρας. 

15. "Οταν εργολήπτης καταδικασθή δι' αδίκημα ένέχον 
έλλειψιν τιμιότητος ή ήθικήν αισχρότητα κάί εϊτε ή κατα
δίκη έπικυρωθή κατ' εφεσιν εϊτε δεν άσκηθή εφεσις, το 
Συμβούλιον λαμβάνει το ταχύτερον άντίγραφον των πρα
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Προσθήκη 
νέου άρθρου 
είς τόν 
βοχπκόν 
νόμον. 

10. Ό 
κης του 
«Υπολο
γισμός . 
χρηματικών 
ποσών. 
Πρώτος 
ΠΙ'ναξ. 
Δεύτερος 
Πίναξ. 

κτικών της διαδικασίας του Δικαστηρίου το. όποιον έξε
δίκασε την ύπόθεσιν και του Δικαστηρίου εν τω όττοίω 
'τυχόν ήσκήθη έφεσις καί, άνευ περαιτέρω έρεύνης 
της υποθέσεως και άφοΰ πάράσχη εις τον περί οδ πρό
κειται έργολήπτην την ευκαιρίαν.δπως ΰποβάλη οίασδ.ή

, ποτέ παραστάσεις τάς όποιας οδτος επιθυμεί, προβαίνει 
ε'ις την έπιβολήν της πειθαρχικής ποινής την οποίαν θα 
έδικαιολόγουν αί περιστάσεις.». 

βασικός νόμος τροποποιείται δια της εν τέλει αύτοΰ προσ
άκολουθου νέου άρθρου 19 : 

19. Κατά τόν ύπολογισμόν οιωνδήποτε των εν τω Πρώτω 
και Δευτέρω Πίνακι του παρόντος Νόμου αναφερομένων 
χρηματικών ποσών το Συμβούλιον αναπροσαρμόζει ταύτα 
βάσει του λόγου τόν όποιον έχει ό δείκτης τιμών του 
κατασκευαστικού τομέως του Τμήματος Στατιστικής καί 
Ερευνών κατά την έν λόγω ήμερο μη νίαν προς τόν άντί

. στοιχον δείκτην κατά την Ιην Ιανουαρίου, 1982.». 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

("Αρθρον 9) 

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ 

Κατη
γορία 
έργων 

Πέμπτη . . 

Τετάρτη . 

Τρίτη . . 

Δευτέρα .. 

Πρώτη 

' . ■
 ι 

Συνήθη : "Ητοι, 
οικιστικοί 
μονάδες, 

γραφεία, κατα
στήματα κλπ. 

Εμβαδόν 
250 τ.μ. 

800 τ.μ. 

4,000 τ.μ. 

10,000 τ.μ. 

Οιουδήποτε 
μεγέθους 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Βιομηχανικά : 
"Ητοι, εργοστά

σια, εργαστήρια, 
αποθήκες κλπ. 

'Εμβαδόν 
400 τ.μ. 

.1,200 τ.μ. 

7,000 τ.μ. 

Οιουδήποτε 
μεγέθους 

Οιουδήποτε 
μεγέθους 

Δημοσίας χρή

σεως : "Ητοι, 
σχολεία, κέντρα 

αναψυχής, νοσο

κομεία, ξενο
δοχεία, θέατρα, 

ναοί κλπ. 

'Εμβαδόν 

400 τ.μ. 

2,000 τ.μ. 

5,000 τ.μ. 

Οιουδήποτε 
μεγέθους 

. . . . 

Τεχνικά 
έργα 

Συνολικής 
αξίας μέχρι 
15,000 λιρών 

Συνολικής 
αξίας μέχρι 
120,000 λιρών 

Συνολικής 
αξίας μέχρι 
400,000 λιρών 

Συνολικής 
αξίας μέχρι 
1,000,000 λιρών 

Οιασδήποτε 
'Αξίας 

Σημείωσις: Τα Γράμματα «τ.μ.» σημαίνουν τετραγωνικά μέτρα. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 9) 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Προϋποθέσεις χορηγήσεως ετησίας αδείας : 

Ό εργολήπτης δέον — 
(α) να έχη αναλάβει την έπιστασίαν ή τεχνικήν εΰθύνην οικοδομικών ή τεχνι

κών, αναλόγως της αιτουμένης αδείας, έργων συνολικής δαπάνης τουλά
χιστον έβδομη κοντά χιλιάδων λιρών 
να διαθέτη μηχανικόν έξοπλισμόν το ήμισυ τοϋ οποίου να άνήκη εις αυτόν 
κατά κυριότητα, συνολικής αξίας, δια μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον 
χιλίων λιρών, δια δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον εξ χιλιάδων λιρών 
νά εχη τά εν αρθρω 8 του Νόμου απαιτούμενα προσόντα καΐ άπαιτουμένήν 
πεϊραν είς οικοδομικά ή τεχνικά, αναλόγως τής αΐτουμένης αδείας, 
έργα. 

ΜΕΡΟΣΊΙ 

(β) 

(7) 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Προϋποθέσεις χορηγήσεως ετησίας αδείας : 

Ό εργολήπτης δέον — 
(α) εάν είναι απόφοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. ή αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή από

φοιτος Κυπριακής τεχνικής σχολής ή άλλης ισοτίμου τεχνικής σχολής 
τοϋ έξωτερικοϋ ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας ή απόφοιτος τοϋ 
Συστήματος Μαθητείας, νά εχη αναλάβει τήν έπιστασίαν ή τεχνικήν εΰθύ
νην οικοδομικών ή τεχνικών, αναλόγως τής αΐτουμένης,άδείας, έργων συνο
λικής δαπάνης τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων λιρών,.εάν δε ούτος είναι 
γνώστης αναγνώσεως καΐ γραφής, νά έχη εκτελέσει ως εργολήπτης οικο
δομικά ή τεχνικά, αναλόγως τής αιτουμένης άδειας,; έργα συνολικής 
δαπάνης τουλάχιστον πεντήκοντα χιλιάδων λιρών, εξ ών το εν έργον νά 
είναι δαπάνης τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδων λιρών 

(β) νά διαθέτη μηχανικόν έξοπλισμόν το ήμισυ τοϋ όποίού θα άνήκη'εις αυτόν 
κατά κυριότητα, συνολικής αξίας, διά μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον 
οκτώ χιλιάδων λιρών, διά δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον τριάκοντα χιλιά
δων λιρών / 

(γ) νά πληροί και τάς κάτωθι προϋποθέσεις: . ν 

'Απαιτούμενα προσόντα 
τοϋ έργολήπτου 

Πολιτικός μηχανικός ή 
'Αρχιτέκτων ή απόφοιτος 
'Ανωτάτης Σχολής είς 
συναφή εϊδίκευσιν 

απόφοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοϋ έργολήπτου εις 

οικοδομικά ή τεχνικά,. 
αναλόγως τής αιτουμένης 

αδείας, έργα 

"Εν έτος 

Τρία έτη εξ ων τά δύο ώς 
εργοδηγός. 

?
Απαιτούμενον μόνιμον 

Ύεχνικόν ΰ,παλληλικόν ..·. 
προσωπικόν τοϋ 

έργολήπτου 

—. . 

— 
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'Απαιτούμενα προσόντα 
του έργολήπτου 

αδειούχος τεχνικός οικο
δομών ή απόφοιτος 
Κυπριακής τεχνικής σχο
λής ή άλλης ισοτίμου 
τεχνικής σχολής τοΰ εξω
τερικού ή απόφοιτος 
σχολής Μέσης Παιδείας* 

ή 
απόφοιτος Συστήματος 
Μαθητείας· 

γνωστής αναγνώσεως 
καΐ γραφής. 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοΰ έργολήπτου εις 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αιτουμένης 

αδείας, έργα 

"Εξ έτη εξ ών τά τέσσαρα 
ώς εργοδηγός. 

Όκτώ έτη εξ ών τά πέντε 
ώς εργοδηγός. 

Δέκα έτη εξ ών τά τρία 
ώς εργολήπτης. 

Άπαιτούμενον μόνιμο ν 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικόν τοΰ 
έργολήπτου 

Διά κάτοχον αδείας τεχνι
κών έργων εις απόφοιτος 
τρϋ Α.Τ.Ι. ή είς έμπειρος 
εργοδηγός. 

Διά κάτοχον αδείας 
τεχνικών έργων εις α π ό 
φοιτος τοΰ Α.Τ.Ι. ή εΤς 
έμπειρος εργοδηγός. 

Διά κάτοχον αδείας τ ε 
χνικών έργων εις α π ό 
φοιτος τοΰ Α.Τ.Ι. ή ε ί ς 
έμπειρος εργοδηγός. 

ΜΕΡΟΣ 

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Προϋποθέσεις χορηγήσεως ετησίας αδείας ε'ις οιονδήποτε έργολήπτην : 

Ό εργολήπτης δέον— 
(α) νά έχη εκτελέσει οικοδομικά ή τεχνικά, αναλόγως τής αιτουμένης αδείας, 

έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον επτακοσίων πεντήκοντα χιλιάδοον 
λιρών εξ ών το εν έργον νά εΐναι δαπάνης τουλάχιστον έβδομήκοντα πέντε 
χιλιάδων λιρών 
νά διαθέτη μηχανικόν έξοπλισμόν το ήμισυ τοΰ οποίου νά άνήκη κατά 
κυριότητα εις αυτόν συνολικής άξιας, διά μεν οικοδομικά έργα, τουλά
χιστον είκοσι δύο χιλιάδων λιρών, διά δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον εκατόν 
είκοσι χιλιάδων λιρών 
νά πληροί και τάς κάτωθι προϋποθέσεις: 

(β) 

ω 

'"Απαιτούμενα προσόντα 
τοΰ έργολήπτου 

Πολιτικός μηχανικός ή 
'Αρχιτέκτων ή απόφοιτος 
ανωτάτης σχολής ε'ις 
συναφή ε'ιδίκευσιν 

ή 
απόφοιτος τοΰ Α.Τ.Ι. 

'Απαιτουμένη πείρα 
του έργολήπτου εις 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αιτουμένης 

αδείας, έργα 

Τρία έτη εξ ών τά δύο ώς 
εργολήπτης. 

"Εξ έτη εξ ών τά τρία ώς 
εργολήπτης. 

Άπαιτούμενον μόνιμο ν 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικόν του 
έργολήπτου 

Εις απόφοιτος τοΰ Α.Τ.Ι. 
ή είς έμπειρος εργοδηγός. 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων. 
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'Απαιτούμενα προσόντα 
τοϋ έργολήπτου 

η 
αδειούχος τεχνικός οικο
δομών ή απόφοιτος Κυ
πριακής τεχνικής σχολής 
ή άλλης ισοτίμου τεχνικής 
σχολής τοΰ εξωτερικού ή 
απόφοιτος σχολής Μέσης 
Παιδείας· 

ή 
απόφοιτος Συστήματος 
Μαθητείας· 

γνώστης αναγνώσεως 
και γραφής. 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοΰ έργολήπτου εις 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αΐτουμένης 

αδείας, έργα 

Δέκα ετη εξ ων τά τέσσαρα 
ώς εργολήπτης. 

Δεκατρία ετη εξ ών τά 
πέντε ώς εργολήπτης. 

Δεκαπέντε ετη εξ ών τά 
οκτώ ώς εργολήπτης. 

Άπαιτούμενον μόνιμον 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικόν τοΰ 
έργολήπτου 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων. 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων. 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων και εις από
φοιτος τοΰ Α.Τ.Ι. ή και 
εις έμπειρος εργοδηγός. 

Β. Προϋποθέσεις χορηγήσεως ετησίας αδείας εις έργολήπτην δστις διετέλεσεν 
υπάλληλος έργολήπτου : 
Ό εργολήπτης δέον— 

(α) νά εχη εκτελέσει, ώς υπεύθυνος εκτελέσεως, οικοδομικά ή τεχνικά, ανα
λόγως τής αιτουμένης αδείας, έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου πεντακδσίων χιλιάδων λιρών, έξ ών το εν έργον νά εΐναι 
δαπάνης τουλάχιστον διακοσίων είκοσι χιλιάδων λιρών 

(β) νά διαθέτη μηχανικόν έξοπλισμόν το ήμισυ τοΰ οποίου νά άνήκη ε'ις αυτόν 
κατά κυριότητα συνολικής αξίας, διά μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον 
είκοσι δύο χιλιάδων λιρών, διά δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον εκατόν είκοσι 
χιλιάδων λιρών 

(γ) νά πληροί και τάς κάτωθι προϋποθέσεις : 

'Απαιτούμενα προσόντα 
τοΰ έργολήπτου 

Πολιτικός μηχανικός ή 
αρχιτέκτων ή απόφοιτος 
ανωτάτης σχολής είς 
συναφή είδίκευσιν 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοϋ έργολήπτου εις 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αιτουμένης 

αδείας, έργα 

Πέντε ετη είς ύπεύθυνον 
θέσιν εις έργολήπτην κάτο
χον ετησίας αδείας δι ' 
οικοδομικά ή τεχνικά, ανα
λόγως τής αιτουμένης 
αδείας, έργα τουλάχιστον 
τρίτης τάξεως, έξ ών τά 
τέσσαρα ετη εις έργοτάξιον. 

Άπαιτούμενον μόνιμον 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικόν τοΰ 
έργολήπτου 

Εϊς απόφοιτος του Α.Τ.Ι. 
ή εις έμπειρος εργοδηγός. 

ο 
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'Απαιτουμένη πείρα 
τοΰ έργολήπτρυ εις 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αιτουμένης 

αδείας, έργα 

'Εννέα ετη ε'ις ύπεύθυνον 
θέσιν είς έργολήπτην κάτο
χον ετησίας αδείας δι' οικο
δομικά ή τεχνικά, αναλόγως 
τής αιτουμένης αδείας, έργα 
τουλάχιστον τρίτης τάξεως, 
έξ ων τά εξ ετη ε'ις έργοτά
ξιον. 

Δεκατέσσαρα έτη είς ύπεύ
θυνον θέσιν είς έργολήπτην 
κάτοχον ετησίας αδείας 
δι' οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αιτουμένης 
αδείας, έργα τρίτης τάξεως, 
έξ ων τουλάχιστον τά εννέα 
έτη είς έργοτάξιον. 

Άπαιτούμενον μόνιμον 
τεχνικόν ύπαλληλίκόν 

προσωπικόν τοΰ 
έργολήπτου 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων. 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων. 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Α. Προϋποθέσεις χορηγήσεως ετησίας αδείας είς οίονδήποτε έργολήπτην : 

Ό εργολήπτης δέον— * 
(α) νά έχη εκτελέσει οικοδομικά ή τεχνικά, αναλόγως τής αιτουμένης αδείας, 

έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
χιλιάδων λιρών, έξ ών το εν έργον νά είναι δαπάνης τουλάχιστον τρ ιακο
σίων χιλιάδων λιρών 

(β) νά διαθέτη μηχανικόν έξοπλισμόν το ήμισυ του οποίου νά άνήκη είς <ιΰτόν 
κατά κυριότητα συνολικής αξίας, διά μέν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον 
τριάκοντα πέντε χιλιάδων λιρών, διά δέ τεχνικά έργα, τουλάχιστον διακο
σίων χιλιάδων λιρών. 

(γ) νά πληροί και τάς κάτωθι προϋποθέσεις : 

'Απαιτούμενα προσόντα 
τοΰ έργολήπτου 

Πολιτικός μηχανικός ή 
αρχιτέκτων ή απόφοιτος 
ανωτάτης σχολής εις 
συναφή εϊδίκευσιν 

ή 
απόφοιτος τοΰ Α.Τ.Ι. 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοΰ έργολήπτου εϊς 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αιτουμένης 

αδείας, έργα 

Πέντε έτη έξ ών τά τέσ
σαρα ως εργολήπτης. 

'Εννέα έτη έξ ών τά έξ ώς 
εργολήπτης. 

Άπαιτούμενον μόναμον 
τεχνικόν ύπαλληλίκόν 

προσωπικόν τ ο ΰ 
έργολήπτου 

Δύο απόφοιτοι τοΰ Α.Τ.Ι. 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων καΐ ε ι ς από
φοιτος τοΰ Α.Τ.Ι. 

Απαιτούμενα προσόντα 
τοΰ έργολήπτου 

η 
απόφοιτος τοΰ Α.Τ.Ι. 

η 
αδειούχος τεχνικός οικο
δομών ή απόφοιτος Κυ
πριακής τεχνικής σχολής 
ή άλλης ισοτίμου τεχνι
κής σχολής τοΰ εξωτε
ρικού ή απόφοιτος σχο
λής Μέσης Παιδείας. 
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'Απαιτούμενα προσόντα 
τοϋ έργολήπτου 

αδειούχος τεχνικός οικο
δομών ή απόφοιτος Κυ
πριακής τεχνικής σχολής 
ή άλλης Ισοτίμου τεχνικής 
σχολής του εξωτερικού ή 
απόφοιτος σχολής Μέσης 
Παιδείας 

η 
απόφοιτος Συστήματος 
Μαθητείας· 

ή 
γνώστης αναγνώσεως 
και γραφής. 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοϋ έργολήπτου εις 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως της αιτουμένης 

αδείας, έργα 

Δεκατέσσαρα ετη εξ ων τα 
οκτώ ώς εργολήπτης . 

Δεκαοκτώ ετη εξ ών τα 
δέκα ώς εργολήπτης. 

Είκοσι ετη εξ ών τά δεκα
τρία ώς εργολήπτης. 

Άπαιτούμενον μόνιμον 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικόν του 
έργολήπτου 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων καΐ εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων και εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

Εις πολιτικός μηχανικός 
ή αρχιτέκτων και δύο από
φοιτοι τοϋ Α.Τ.Ι. 

Β. Προϋποθέσεις χορηγήσεως ετησίας αδείας εις έργολήπτην όστις διετέλεσεν 
υπάλληλος έργολήπτου : 
Ό εργολήπτης δέον— 

(α) νά εχη εκτελέσει, οικοδομικά ή τεχνικά, αναλόγως τής αιτουμένης αδείας, 
έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου λιρών ώς κάτο
χος ετησίας αδείας οικοδομικών ή τεχνικών, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
έργων τρίτης τάξεως, εξ ών το εν έργον νά είναι δαπάνης τουλάχιστον 
τετρακοσίων χιλιάδων λιρών 

{β) νά διαθέτη μηχανικόν έξοπλισμόν το ήμισυ τοϋ οποίου θα άνήκη εις αυτόν 
κατά κυριότητα συνολικής αξίας, διά μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον 
τριάκοντα πέντε χιλιάδων λιρών, διά δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον διακο
σίων χιλιάδων λιρών 

(γ) νά πληροί και τάς κάτωθι προϋποθέσεις : 

'Απαιτούμενα προσόντα 
τοϋ έργολήπτου 

Πολιτικός μηχανικός ή 
'Αρχιτέκτων ή απόφοι
τος ανωτάτης σχολής εις 
συναφή εϊδίκευσιν 

ή 
απόφοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοϋ έργολήπτου εις 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αιτουμένης 

αδείας, έργα 

Δύο ετη ώς κάτοχος ετη
σίας αδείας δι' οικοδομικά ή 
τεχνικά, αναλόγως τής περι
πτώσεως, έργα τρίτης τά
ξεως. 

Τρία ετη ώς κάτοχος ετη
σίας αδείας δι' οικοδομικά 
ή τεχνικά, αναλόγως τής 
περιπτώσεως, έργα τρίτης 
τάξεως. 

Άπαιτούμενον μόνιμον 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικόν τοϋ 
έργολήπτου 

Δύο απόφοιτοι τοϋ Α.Τ.Ι. 

ΕΙς πολιτικός μηχανικός ή 
αρχιτέκτων και εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 
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'Απαιτούμενα προσόντα 
του έργολήπτου 

αδειούχος τεχνικός οικο
δομών ή απόφοιτος Κυ
πριακής Τεχνικής Σχολής 
ή άλλης ισοτίμου τεχνι
κής σχολής τοϋ έξωτε
ρικοϋ ή απόφοιτος σχολής 
Μέσης Παιδείας. 

'Απαιτουμένη πείρα 
. τοϋ έργολήπτου εις 
οικοδομικά ή τεχνικά, 

αναλόγως τής αιτουμένης 
αδείας, έργα 

Τέσσαρα ετη ως κάτοχος 
ετησίας αδείας δι' οικοδο
μικά ή τεχνικά, αναλόγως 
τής περιπτώσεως, έργα τρί
της τάξεως. 

Άπαιτούμενον μόνιμον 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικόν τοϋ 
έργολήπτου 

Εις πολιτικός μηχανικός ή 
αρχιτέκτων καΐ εΤς από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

ΜΕΡΟΣ V 

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Α. Προϋποθέσεις χορηγήσεως ετησίας αδείας εις οιονδήποτε έργολήπτην : 

Ό εργολήπτης δέον— 
(α) νά έχη εκτελέσει ο'ικοδομικά ή τεχνικά, αναλόγως τής αιτουμένης αδείας, 

έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον δύο καΐ ήμισυ εκατομμυρίων πεντα
κοσίων χιλιάδων λιρών, εξ ων το εν έργον νά είναι δαπάνης τουλάχιστον 
εξακοσίων χιλιάδων λιρών 

(β) νά διαθέτη μηχανικόν έξοπλισμόν το ήμισυ τοϋ οποίου θά άνήκη εϊς αυτόν 
κατά κυριότητα, συνολικής αξίας, διά μεν οικοδομικά έργα τουλάχιστον 
έβδομη κοντά πέντε χιλιάδων λιρών, διά δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον 
τετρακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων λιρών 

(γ) νά πληροί και τάς κάτωθι προϋποθέσεις : 

'Απαιτούμενα προσόντα 
τοϋ έργολήπτου 

Πολιτικός μηχανικός ή 
αρχιτέκτων ή απόφοιτος 
ανωτάτης σχολής είς 
συναφή είδίκευσιν 

απόφοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

ή 
αδειούχος τεχνικός οικο
δομών ή απόφοιτος Κυ
πριακής Τεχνικής Σχολής 
ή άλλης ισοτίμου τεχνικής 
σχολής τοϋ εξωτερικού ή 
απόφοιτος σχολής Μέσης 
Παιδείας· 

ή 
απόφοιτος τοϋ Συστήμα
τος Μαθητείας 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοϋ έργολήπτου εϊς 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αιτουμένης 

αδείας, έργα 

'Οκτώ ετη εξ ων τά επτά 
ως εργολήπτης. 

Δώδεκα ετη εξ ων τά 
εννέα ως εργολήπτης. 

Δεκαοκτώ ετη έξ ων τά 
δώδεκα ώς εργολήπτης. 

Είκοσι τρία έτη έξ ών τά 
δεκαπέντε ώς εργολήπτης. 

Άπαιτούμενον μόνιμον 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικόν τοϋ 
έργολήπτου 

Εις πολιτικός μηχανικός ή 
αρχιτέκτων καΐ εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή 
αρχιτέκτονες και εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή 
αρχιτέκτονες και είς από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή 
αρχιτέκτονες καΐ εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 
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'Απαιτούμενα προσόντα 
 τοϋ έργολήπτου 

η 
γνώστης αναγνώσεως 
καΐ γραφής. 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοϋ έργολήπτου είς 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής αιτουμένης 

αδείας, έργα 

Είκοσι πέντε έτη έξ ών τα 
δεκαοκτώ ως εργολήπτης. 

Άπαιτούμενον μόνιμον 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικό ν τοϋ 
έργολήπτου 

Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή 
αρχιτέκτονες και εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

Β. Προϋποθέσεις χορηγήσεως ετησίας αδείας είς έργολήπτην δστις διετέλεσεν 
υπάλληλος έργολήπτου : 
Ό εργολήπτης δέον— 

(α) να έχη εκτελέσει οικοδομικά ή τεχνικά, αναλόγως τής αιτουμένης αδείας, 
έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων λιρών ώς εργο
λήπτης, έξ ών το εν έργον νά είναι δαπάνης τουλάχιστον εξακοσίων χιλι
άδων λιρών 

(β) νά διαθέτη μηχανικόν έξοπλισμόν το ήμισυ τοϋ οποίου θά άνήκη εις αυτόν 
κατά κυριότητα, συνολικής αξίας, διά μεν οικοδομικά έργα τουλάχιστον 
έβδομη κοντά πέντε χιλιάδων λιρών, διά δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον 
τετρακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων λιρών 

(γ) νά πληροί και τάς κάτωθι προϋποθέσεις : 

Απαιτούμενα προσόντα 
τοϋ έργολήπτου 

Πολιτικός μηχανικός ή 
αρχιτέκτων ή απόφοιτος 
ανωτάτης σχολής εις 
συναφή είδίκευσιν 

η 
απόφοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

η 
άδειοϋχος τεχνικός οικο
δομών ή απόφοιτος Κυ
πριακής Τεχνικής Σχολής 
ή άλλης ισοτίμου τεχνικής 
σχολής τοϋ εξωτερικού ή 
απόφοιτος σχολής Μέσης 
Παιδείας. 

'Απαιτουμένη πείρα 
τοϋ έργολήπτου ε'ις 

οικοδομικά ή τεχνικά, 
αναλόγως τής α'ιτουμένης 

αδείας, έργα 

Δέκα ετη, έξ ών τά πέντε 
έτη ώς εργολήπτης. 

Δεκαπέντε ετη, έξ ών τά 
εξ ετη ώς εργολήπτης. 

Είκοσι δύο ετη, έξ ών τά 
οκτώ έτη ώς εργολήπτης. 

Άπαιτούμενον μόνιμον 
τεχνικόν ύπαλληλικόν 

προσωπικόν τοϋ 
έργολήπτου 

Εις πολιτικός μηχανικός ή 
αρχιτέκτων και εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή 
αρχιτέκτονες και εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 

Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή 
αρχιτέκτονες και εις από
φοιτος τοϋ Α.Τ.Ι. 


