
E.E., Παρ. I, 
Αρ. 2082, 18.10.85 

2347 Ν. 113/8 

Ο περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) Νόμος το 
1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακή 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 113 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 1984. 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:— 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αρχιτεκτόνων και 
Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα 
αναγινώσκηται ομού μετά των περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 
Μηχανικών Νόμων του 1962 έως 1984 (εν τοις εφεξής αναφερομένων 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται ομού ως οι περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 
Μηχανικών Νόμοι του 1962 έως 1985. 

2. Το άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως:— 

(α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 
αυτού και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου 
παραγράφου: 
«(γ) είναι μέλος (Member) του Βασιλικού Ινστιτούτου 

Βρεττανών Αρχιτεκτόνων, το Συμβούλιον δε πείθεται 
ότι η βασική μόρφωσις αυτού ανάγεται εις τον 
κλάδον του Αρχιτέκτονος· ή»· 

(β) διά της εις το τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) 
αυτού προσθήκης των λέξεων «το Συμβούλιον δε πείθεται 
ότι η βασική μόρφωσις αυτού ανάγεται εις τον κλάδον του 
Αρχιτέκτονος:»· 

(γ) διά της διαγραφής της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) 
αυτού και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου 
παραγράφου: 
«(γ) είναι μέλος (Corporate Member) του Ινστιτούτου 

Πολιτικών Μηχανικών Λονδίνου, το Συμβούλιον δε 
πείθεται ότι η βασική μόρφωσις αυτού ανάγεται εις 
τον κλάδον του Πολιτικού Μηχανικού· ή»· και 

(δ) διά της εις το τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) 
αυτού διαγραφής της ευθύς μετά τας λέξεις «εξετάσεων 
«Α» και «Β» λέξεως «και» (τετάρτη γραμμή) και διά της 
εις το τέλος αυτής προσθήκης των λέξεων «το Συμβούλιον 
δε πείθεται ότι η βασική μόρφωσις αυτού ανάγεται εις τον 
κλάδον του Πολιτικού Μηχανικού·». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

41 του 1962 
7 του 1964 
43 του 1966 
41 του 1968 
84 του 1968 
5 του 1970 

49 του 1976 
16 του 1984. 

Τροποποίησα 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 3. Το άρθρον 9Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
του άρθρου 9Β α κ ο λ ο ύ θ ω ς : _ 
του βασικού ' 
νόμ°υ· (α) Διά της διαγραφής του εν τη αρχή αυτού εμπαρενθέτου 

αριθμού «(1)»· 
(β) διά της διαγραφής της παραγράφου (α) αυτού και της 

ανικαταστάσεώς της διά της ακολούθου νέας παραγράφου: 
«(α) είναι μέλος (Corporate Member) του Ινστιτούτου 

Μηχανικών Κατασκευών Λονδίνου (Institution of 
Structural Engineers, London), το Συμβούλιον δε 
πείθεται ότι η βασική μόρφωσις αυτού ανάγεται εις 
τον κλάδον του Μηχανικού Κατασκευών ή»· 

(γ) διά της διαγραφής της παραγράφου (β) αυτού* 
(δ) διά της αναριθμήσεως της παραγράφου (γ) αυτού εις 

παράγραφον (β)· 
(ε) διά της εκ της παραγράφου (β) αυτού (ως αύτη 

ανηριθμήθη) διαγραφής της ευθύς μετά τας λέξεις και 
αριθμούς «προ της 30ής Μ α ΐ ο υ 1962» (ογδόη και ενάτη 
γραμμαί) λέξεως «και» και διά της εις το τέλος αυτής 
προσθήκης των λέξεων «το Συμβούλιον δε πείθεται ότι η 
βασική μόρφωσις αυτού ανάγεται εις τον κλάδον του 
Μηχανικού Κατασκευών:»' και 

(στ) διά της εκ της επιφυλάξεως αυτού διαγραφής των λέξεων 
«της παραγράφου (γ)» (τρίτη γραμμή) και της αντικατα

στάσεως των διά των λέξεων «της παραγράφου (β)». 
Τροποποίησες 4. Το εδάφιον (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου διαγράφεται 
του άρθρου 14 κ α ι αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου:— 
του βασικού

 Τ 

νόμου. «(ΐ) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανο

μένου, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να χορήγηση 
εις πρόσωπα, οργανισμούς ή εταιρείας εξ αλλοδαπής, 
ανεγνωρισμένης φήμης, υπολήψεως και ικανότητος περί 
το επάγγελμα ή την εργασίαν αυτών και την εκτέλεσιν 
έργων, ειδικήν άδειαν διά μελέτην, παρασκευήν σχεδίου, 
εκτέλεσιν και επίβλεψιν έργων εν τη Δημοκρατία ειδικώς 
καθοριζομένων εν τη τοιαύτη αδεία διά την εν αυτή 
καθοριζομένην περίοδον και υπό τοιούτους όρους οίους το 
Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει 
κρίνει σκόπιμον να επιβάλη, περιλαμβανομένου απαραι

τήτως και όρου απαιτούντος όπως τα έργα ταύτα 
εκτελεσθώσιν εν συνεργασία, υπό μορφήν ομορρύθμου ή 
ετερορρύθμου εταιρείας ειδικώς εγγραφομένης εν τη 
Δημοκρατία ή άλλως, μετά Αρχιτέκτονος ή Πολιτικού 
Μηχανικού εγγεγραμμένου δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
διαρκούσης δε της ισχύος της τοιαύτης αδείας ουδέν των 
εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θα εφαρμόζηται επί 
των εν λόγω προσώπων, οργανισμών ή εταιρειών εάν και 
εφόσον ούτοι ή αύται τηρώσι τους εν τη αδεία αναφερο

μένους όρους.». 
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5. Αι διά των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Νόμου γενόμενοι Μεταβατικοί 
τροποποιήσεις εις τα άρθρα 7 και 9Β του βασικού νόμου δεν δΜ,τά^ει«· 
εφαρμόζονται εις οιονδήποτε πρόσο^πον όπερ προ της ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος Νόμου έχει εγγραφή εις οιονδήποτε Πανεπι
στήμιον, Πολυτεχνείον ή έτερον Ίδρυμα αναφερόμενον εις τα 
ρηθέντα άρθρα 7 και 9Β του βασικού νόμου, ή εγκριθέν δυνάμει της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ή της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(2), του εν λόγω άρθρου 7. 


