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2053 Ν. 224/90 

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 224 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990. 

2. Στον παρόντα Νόμο — 
«Επιμελητήριο» σημαίνει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3' 
«Γενικό Συμβούλιο» σημαίνει το Γενικό Συμβούλιο του Επιμελη

τηρίου* 
«Διοικούσα Επιτροπή» σημαίνει τη Διοικούσα Επιτροπή του Επι

μελητηρίου

«κλάδος μηχανικής επιστήμης» σημαίνει — 
(α) αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου* 
(β) πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου* 
(Υ) μηχανολογική μηχανική* 
(δ) ηλεκτρολογική μηχανική* 
(ε) ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της 

πληροφορικής* 
(στ) χημική μηχανική* 

(ζ) μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας* 
(η) αγρονομικήτοπογραφική μηχανική* 
(θ) επιμέτρηση και εκτίμηση γης* 
(ι) πολεοδομίαχωροταξία* 

(ια) κάθε άλλη ειδικότητα της μηχανικής επιστήμης που καθορί

ζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από 
εισήγηση του Επιμελητηρίου, ως κλάδος μηχανικής επιστή

μης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 
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ΜΕΡΟΣ II 
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Ίδρυση 3.—(1) Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία 
Επιμελή- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και με έδρα τη Λευκωσία. 
τηρίου. 

(2) Το Επιμελητήριο έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και 
μπορεί — 

(α) Να ενάγει και να ενάγεται· 
(β) να συνάπτει συμβάσεις* 
(γ) να αποκτά και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία* 
(δ) να κάμνει οποιαδήποτε πράξη για την εκπλήρωση των σκοπών 

του την οποία μπορεί να κάμνει νομικό πρόσωπο. 
ΜΕΡΟΣ III 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
Σκοποί του 4. Το Επιμελητήριο έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους 
Επ ΐ^λη διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της 

μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξη τους για 
αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
Δημοκρατίας. 

Αρμοδιότητες 5. Το Επιμελητήριο ασκεί κάθε αρμοδιότητα και εξουσία που του 
του Επιμελή ανατίθεται με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο νόμο και έχει αρμοδιό

τητα να επιτελεί κάθε πράξη αναγκαία για την προώθηση των σκοπών 
του και ιδιαίτερα —τ 

(α) Διενεργεί την εγγραφή των μελών του Επιμελητηρίου και 
εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες* 

(β) αναλαμβάνει διαιτησίες, επιδιαιτησίες και συμβιβαστικούς δια

κανονισμούς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που έχει 
σχέση με τη μηχανική επιστήμη· 

(γ) εισηγείται τη δημιουργία νέων κλάδων μηχανικής επιστήμης 
και προβαίνει σε υποδιαιρέσεις των κλάδων μηχανικής 
επιστήμης· 

(δ) εκπροσωπεί στη Δημοκρατία και το εξωτερικό τους ασκούντες 
το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης· 

(ε) ασκεί πειθαρχική εξουσία πάνω στα μέλη του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου* 

(στ) μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιμελητηρίων, σε 
διεθνείς ενώσεις μηχανικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοι

χους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις 
και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του· 

(ζ) ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή 
με άλλο πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε θέμα της αρμο

διότητας του και βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των 
σχετικών θεμάτων και προβλημάτων 

(η) γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών για 
οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του· 

(θ) μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή 
αναπτυξιακά θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της 
μηχανικής επιστήμης και διατυπώνει απόψεις* 
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(ι) συλλέγει στατιστικά στοιχεία και καταρτίζει στατιστικές σε 
θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής 
επιστήμης· 

(ια) ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση στη Δημο

κρατία σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης' 
(ιβ) επιβάλλει και εισπράττει τα καθορισμένα δικαιώματα για κάθε 

βεβαίωση, θεώρηση ή έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου εγγρά

φου και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσύνης ή 
δειγματοληψίας ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας* 

(ιγ) τηρεί μητρώα των μελών του και εκδίδει τις άδειες άσκησης 
επαγγέλματος* 

(ιδ) ανακηρύττει επίτιμα μέλη και απονέμει άλλες διακρίσεις. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

6. Το Επιμελητήριο θα καταρτίσει και ακολούθως θα τηρεί — Μητρώα. 
(α) Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου* 
(β) Μητρώα Μελών του Επιμελητηρίου κατά κλάδο μηχανικής 

επιστήμης και κατά υποδιαίρεση των κλάδων μηχανικής επι

στήμης. 

7.—(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών Εγγραφή στο 
Επιμελητηρίου και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου αν — Επιμελητήριο. 

(α) Έχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο 
προσόν, αναγνωριζόμενο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 
από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Επι

μελητηρίου, σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης· 
(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την ημέρα υποβολής της 

αίτησης του είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη 
συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία* 

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του* 
(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα 

ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα, το οποίο, 
κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, το καθιστά 
ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(1), πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας δικαιούται να 
εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να είναι μέλος 
του, αν το Γενικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει 
τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), έχει άδεια 
μόνιμης διαμονής του στη Δημοκρατία και κατά τη γνώμη του συντρέ

χουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι. 
ΜΕΡΟΣ V 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

8.—(1) Ο οριζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 34 προσωρινός Πρόεδρος Εκλογές, 
του Επιμελητηρίου μέσα σε έξι μήνες από την ετοιμασία των προ

βλεπόμενων στο άρθρο 33 καταλόγων και ακολούθως ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επόμενης 
τριετίας, προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη των μελών του Γενικού 
Συμβουλίου και των αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
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(2) Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εκλογών γνωστοποιούνται 
τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες προηγουμένως με ειδοποίηση η οποία — 

(α) Τοιχοκολλάται στα γραφεία του Επιμελητηρίου* 
(β) αποστέλλεται προς δημοσίευση σε δυο τουλάχιστον ημερήσιες 

εφημερίδες* 
(γ) αποστέλλεται με συνηθισμένη ταχυδρομική επιστολή στην τε

λευταία γνωστή διεύθυνση κάθε μέλους. 
(3) Τυχαία παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του εδαφίου 

(2) ή μη λήψη της ειδοποίησης από οποιοδήποτε μέλος δεν καθιστά 
άκυρη την εκλογή. 

(4) Οι υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή πρέπει να υπο
βάλλονται εγγράφως στο Γραμματέα του Επιμελητηρίου επτά τουλά
χιστον ημέρες πριν την ημέρα της εκλογής. 

(5) Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία και τα μέλη ψηφί
ζουν αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της ψηφοφορίας με αντιπρόσωπο 
ή πληρεξούσιο. 

(6) Κανονισμοί που θα εκδοθούν θα προνοούν, τηρουμένων των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, για κάθε θέμα συναφές προς τη 
διεξαγωγή των εκλογών. 

Απολο 9. Ένα μήνα τουλάχιστο πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ο 
γισμός. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου οφείλει να αποστείλει προς τον Υπουργό 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων και όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου 
οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης για τη λήξασα τριετία. 

Γενικό Συμ 10.—(1) Το Επιμελητήριο διοικείται από τριακονταμελές Γενικό 
βούλιοτου Συμβούλιο. 
Επιμελη
τηρίου. (2) Οι θέσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου κατανέμονται ως 

εξής: 
(α) Μία θέση για κάθε ένα από τους κλάδους μηχανικής επιστήμης* 
(β) οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται μεταξύ των κλάδων μηχα

νικής επιστήμης με βάση την αναλογία των μελών κάθε κλάδου 
προς το σύνολο των μελών του Επιμελητηρίου. 

(3) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών οποιουδήποτε κλάδου 
μηχανικής επιστήμης είναι τέτοιος ώστε να μην τους αναλογεί τουλά
χιστο μια θέση, ο κλάδος αυτός δε θα συμμετέχει στην κατανομή με 
βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2). 

(4) Η εκλογή για πλήρωση των θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο που 
προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2), γίνεται με 
χωριστή μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του οικείου κλάδου μηχα
νικής επιστήμης. 

(5) Μέλος του Επιμελητηρίου το οποίο λόγω προσόντων ανήκει σε 
δύο ή περισσότερους κλάδους μηχανικής επιστήμης, θα ψηφίζει μόνο 
για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του κλάδου τον οποίο καθόρισε 
κατά την εγγραφή του στο Μητρώο. 

(6) Η θητεία του Γενικού Συμβουλίου είναι τριετής και τα μέλη του 
είναι επανεκλέξιμα. 
• (7) Το Γενικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου εκλέγει από τα μέλη 
του τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, το Β' Αντιπρόεδρο, το Γενικό 
Γραμματέα και το Γενικό Ταμία του Επιμελητηρίου. 

(8) Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου μπορούν να παίρνουν τέτοια 
αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός. 
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11.—(1) Όταν κενώνεται θέση μέλους του Γενικού Συμβουλίου, τη 
θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του οικείου κλάδου. Αν δεν 
υπάρχει επιλαχών, τότε τη θέση αυτή καταλαμβάνει αντικαταστάτης ο 
οποίος εκλέγεται από τον οικείο κλάδο. 

(2) Κάθε μέλος του Γενικού Συμβουλίου που εκλέγεται για πλήρωση 
κενής θέσης θα υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους στη 
θέση του οποίου εκλέγηκε. 

12.—(1) Δεκαπέντε μέλη του Γενικού Συμβουλίου παρόντα αποτελούν 
απαρτία. 

(2) Ό λ α τα ζητήματα τα οποία εγείρονται κατά τις συνεδριάσεις του 
Γενικού Συμβουλίου αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων και 
ψηφιζόντων μελών του και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της 
συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο. 

(3) Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου είναι έγκυρες ανεξάρτητα 
αν χηρεύει οποιαδήποτε θέση μέλους του. 

(4) Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί 
συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου τουλάχιστο μία φορά κάθε έξι μήνες 
και εν πάση περιπτώσει όταν το ζητούν δέκα μέλη του. 

13.—(1) Το Γενικό Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατόν μετά την εκλογή 
του προβαίνει στη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής. 

(2) Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται — 
(α) Από τον Πρόεδρο, Α ' Αντιπρόεδρο, Β' Αντιπρόεδρο, Γενικό 

Γραμματέα και Γενικό Ταμία του Επιμελητηρίου* 
(β) τέσσερα άλλα μέλη του Γενικού Συμβουλίου εκλεγόμενα από τα 

μέλη του Γενικού Συμβουλίου. 
(3) Οι τέσσερις πολυπληθέστεροι κλάδοι μηχανικής επιστήμης 

πρέπει απαραίτητα να εκπροσωπούνται με ένα τουλάχιστο μέλος στη 
Διοικούσα Επιτροπή. 

(4) Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί 
συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής τουλάχιστο μία φορά το μήνα και 
όταν το ζητήσουν τρία μέλη της. 

(5) Σε περίπτωση που τρία μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ζητή
σουν εγγράφως την εγγραφή ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη της 
Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να 
εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης 
συνεδρίασης. 

(6) Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με πλειο
ψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών της και σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο. 

(7) Πέντε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής παρόντα αποτελούν 
απαρτία. 

(8) Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να παίρνουν τέτοια 
αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός. 

14. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό 
όργανο του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του όπως 
αυτή διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο και ειδικότερα — 

(α) Καταρτίζει και προτείνει στο Γενικό Συμβούλιο για έγκριση τα 
ετήσια προγράμματα του Επιμελητηρίου και τογ προϋπολο
γισμό· 

Πλήρωση 
κενών θέσεων. 

Σύγκληση, 
απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 
του Γενικού 
Συμβουλίου. 

Διοικούσα 
Επιτροπή. 

Εξουσίες 
Διοικούσας 
Επιτροπής. 
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(β) καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Συμβούλιο για έγκριση 
τον οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του Επι
μελητηρίου για κάθε χρόνο που πέρασε* 

(γ) εκτελεί το πρόγραμμα και προϋπολογισμό και ενημερώνει το 
Γενικό Συμβούλιο σε κάθε τακτική συνεδρίαση του για τη 
δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής σε σοβαρά θέματα* 

(δ) διαχειρίζεται την περιουσία του Επιμελητηρίου* 
(ε) αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Επι

μελητηρίου που δε χρειάζονται παραπομπή στο Γενικό 
Συμβούλιο και για εκείνα που της παραπέμπει το Γενικό 
Συμβούλιο· 

(στ) καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Επιμελητηρίου 
για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου την 
αρμοδιότητα για λήψη απόφασης, και μεταβιβάζει οποιεσδή
ποτε άλλες αρμοδιότητες της στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
ή σε μέλη της* 

(ζ) συντονίζει το έργο οποιωνδήποτε Επιτροπών του Επιμελη
τηρίου* 

(η) εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο για κάθε θέμα* 
(θ) εκφράζει τις απόψεις του Επιμελητηρίου δημόσια διά του 

Προέδρου του Επιμελητηρίου ή άλλου μέλους της ειδικά 
εξουσιοδοτημένου από αυτή. 

Εξουσίες 15. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου — 
SJ^SJJSLTI

 ( α ) ε*προσωπεί το Επιμελητήριο* 
τηρίου. (β) διευθύνει το προσωπικό του Επιμελητηρίου και διοικεί τις 

υπηρεσίες του, στα πλαίσια των αποφάσεων του Γενικού Συμ

βουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής* 
(γ) επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Συμβου

λίου και της Διοικούσας Επιτροπής* 
(δ) εντέλλεται τις πληρωμές του Επιμελητηρίου και υπογράφει τα 

σχετικά εντάλματα* 
(ε) εκδίδει πιστοποιητικά και άλλα βεβαιωτικά έγγραφα* 

(στ) υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου* 
(ζ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει η Διοικούσα 

Επιτροπή* 
(η) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της 

Διοικούσας Επιτροπής, προεδρεύει των συνεδριάσεων στις 
οποίες παρευρίσκεται και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. 

Αντιπρόεδροι. 16.—(1) Ο Α' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου αναπληρώνει τον 
Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του 
Προέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του 
Προέδρου. 

(2) Ο Β' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου αναπληρώνει τον Α' 
■ Ανττπρόεδρό σε περίπτωση απουσίας .ή'.προσωρινής ανικανότητας *τόυ 

και, κατά τη διάρκεια της εν λόγω απουσίας ή ανικανότητας του Α' 
Αντιπροέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα 
του Α' Αντιπροέδρου. 

Γενικός 17. Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου συντάσσει τα πρακτι
Γραμματέας. κ 0 τ ω ν συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας 
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Επιτροπής και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. 
Τηρεί τα μητρώα μελών του Επιμελητηρίου και φυλάττει όλα τα βιβλία 
και άλλα έγγραφα του Επιμελητηρίου, εκτός από εκείνα τα οποία 
αφορούν την οικονομική διαχείριση του. 

18.—(1) Εκτός από τη Διοικούσα Επιτροπή, το Γενικό Συμβούλιο 
μπορεί να καταρτίζει, για γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, οποιεσδήποτε 
άλλες Επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του και να μεταβιβάζει σ' 
αυτές οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του. 

(2) Κάθε Επιτροπή που καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), θα 
συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του Γενικού Συμβουλίου και θα υπο
βάλλει αναφορά για τις εργασίες της στο Συμβούλιο. 

(3) Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει συμβουλευτικές επι
τροπές για τη μελέτη θεμάτων που απασχολούν το Συμβούλιο οι οποίες 
υποβάλλουν εκθέσεις στο Γενικό Συμβούλιο αναφορικά με τα εν λόγω 
θέματα. 

(4) Στις συμβουλευτικές επιτροπές που καταρτίζονται σύμφωνα με το 
εδάφιο (3) μπορούν να μετέχουν και μη μέλη του Γενικού Συμβουλίου. 

(5) Τα μέλη των Επιτροπών που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο 
(1) ή το εδάφιο (3) μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα 
ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός. 

19. Αν το Γενικό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή επιθυμεί να 
πάρει συμβουλή από οποιοδήποτε πρόσωπο για ειδικό θέμα, τότε μπορεί 
να δεχθεί το πρόσωπο αυτό ως μέλος σε οποιαδήποτε συνεδρία κα ενόσω 
διαρκεί η συνεδρία, το πρόσωπο αυτό έχει όλα τα δικαιώματα και 
προνόμια μέλους εκτός από το δικαίωμα ψήφου. 

20. Τα πρακτικά των εργασιών του Γενικού' Συμβουλίου και της 
Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 17, 
αποτελούν απόδειξη των εν λόγω εργασιών και, μέχρις απόδειξης του 
αντιθέτου, της νόμιμης σύγκλησης της συνεδρίασης. 

21. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει εσωτερικό κανονισμό 
που να ρυθμίζει τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβου
λίου, της Διοικούσας Επιτροπής και οποιασδήποτε Επιτροπής, τις 
ειδοποιήσεις των συνεδριάσεων, τις εργασίες κατά τις συνεδριάσεις και 
την τήρηση πρακτικών. 

ΜΕΡΟΣ VI 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

22.—(1) Ιδρύεται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση έλεγχου 
και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου. 

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου, ως Πρόεδρο, και πέντε άλλα μέλη του Επιμελητηρίου, 
από τα οποία τα τρία πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση του επαγγέλμα
τος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, εκλεγόμενα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8. 

(3) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής. 
(4) Τέσσερα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρόντα αποτελούν 

απαρτία. 
(5) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου του 

Επιμελητηρίου, χρέη Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί 
ένα από τα μέλη του που εκλέγεται από τα μέλη που παρίστανται στη 
συνεδρία. 

Επιτροπές. 

Παροχή 
συμβουλών 
στο Γενικό 
Συμβούλιο 
και τη 
Διοικούσα 
Επιτροπή. 
Πρακτικά. 

Εσωτερικός 
κανονισμός. 

Πειθαρχικό 
Συμβούλιο. 
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(6) Τα^μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να παίρνουν 
τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο 
Υπουργός. 

23. Αν μέλος του Επιμελητηρίου καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο, 
κατά τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενέχει ηθική αισχρότητα ή 
αν το εν λόγω μέλος είναι, κατά τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
ένοχος διαγωγής επονείδιστης, δόλιας ή ασυμβίβαστης · προς το 
επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, το Πειθαρχικό Συμβού
λιο μπορεί — 

(α) Να προειδοποιήσει ή να επιπλήξει το μέλος* 
(β) να διατάξει το μέλος να καταβάλει υπό μορφή προστίμου ποσό 

μέχρι χίλιες λίρες· 
(γ) να αναστείλει την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε κλάδο της 

μηχανικής επιστήμης γ ια περίοδο μέχρι δώδεκα μήνες· 
(δ) να διατάξει τη διαγραφή του από το μητρώο μελών του 

Επιμελητηρίου. 
24. Η διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθορίζεται 

με Κανονισμούς και διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, κατά τον 
ίδιο τρόπο όπως η διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου συνοπτικής διαδι
κασίας. 

ΜΕΡΟΣ VII 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 

ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Όροι 25.—(1) Ύστερα από την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από την 
άσΚη«!1« έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένας δε θα δικαιούται να 

τος' ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης εκτός 
αν — 

(α) Είναι εγγεγραμμένος σ τ ο Μητρώο του εν λόγω κλάδου ως 
μηχανικός στον εν λόγω κλάδο δυνάμει του παρόντος Νόμου* και 

(β) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος υπό τύπο 
τον οποίο θα καθορίσει τ ο Επιμελητήριο: 

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τα 
υφιστάμενα δικαιώματα των αποφοίτων του Ανώτερου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησης τους: 

Νοείται περαιτέρω ότι αδειούχοι εξ* επαγγέλματος τεχνικοί σε 
οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης από τους κλάδους που εντάσ
σονται ή μπορούν να ενταχθούν στο Επιμελητήριο, δικαιούνται να 
συνεχίσουν την ενάσκηση του επαγγέλματος τους κατά τον ίδιο τρόπο 
ως και οι επιστήμονες ή τεχνικοί που είναι εγγεγραμμένοι με βάση τη 
νομοθεσία του οικείου κλάδου. 

(2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα 
που υπηρετούν στη δημόσια ή την εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημο
κρατίας. 

(3) Η ετήσια άδεια λήγει την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου μέσα στον 
οποίο εκδόθηκε και για την έκδοση της θα καταβάλλεται ποσό που θα 
ορίζει από καιρό σε καιρό το Γενικό Συμβούλιο. 

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο — 
(α) Ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επι

στήμης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος δυνάμει του παρόντος 
Νόμου* 

Πειθαρχικά 
αδικήματα 
και ποινές. 

Διαδικασία. 
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(β) επαγγέλλεται με οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία, τίτλο τα οποία 
δίδουν την εντύπωση ότι είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του 
παρόντος Νόμου· 

(γ) ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής ενώ του 
επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής δυνάμει του άρθρου 23 (1) (γ), 

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες 
ή και στις δύο ποινές. 

(5) Κανένας δε δικαιούται να εισπράξει οποιαδήποτε αμοιβή για 
υπηρεσίες που προσέφερε υπό την ιδιότητα του ως επιστήμονας μηχα
νικός, εκτός αν είναι εγγεγραμμένος δυνάμει του παρόντος Νόμου και 
δεν του επιβλήθηκε η δυνάμει του άρθρου 23 (1) (γ) ποινή της 
αναστολής. 

ΜΕΡΟΣ VIII 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

26. Το Επιμελητήριο μπορεί να αποκτά, κατέχει, διαχειρίζεται και 
διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία για τους σκοπούς άσκησης των 
εξουσιών του ή εκπλήρωσης των σκοπών του. 

27. Το Επιμελητήριο μπορεί για προώθηση των σκοπών του να 
συνάπτει δάνεια. 

28. Το Επιμελητήριο έχει εξουσία να επιβάλλει και εισπράττει από 
τα μέλη του Επιμελητηρίου συνδρομές κι άλλα δικαιώματα και επιβα
ρύνσεις, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται 'άπό το Γενικό Συμβούλιο. 

29.—(1) Το Επιμελητήριο έχει χωριστό Ταμείο στο οποίο κατα
τίθενται — 

(α) Όλες οι συνδρομές και τα άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις 
που καταβάλλονται από τα μέλη του* 

(β) το προϊόν κάθε δανείου που συνάπτει το Επιμελητήριο* 
(γ) δωρεές και επιχορηγήσεις προς το Επιμελητήριο* 
(δ) πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του* 
(ε) κάθε άλλο ποσό το οποίο διατίθεται υπέρ του Επιμελητηρίου ή 

εισπράττεται από αυτό. 
(2) Από το Ταμείο του Επιμελητηρίου καταβάλλονται — 

(α) Οι μισθοί των μελών του προσωπικού* 
(β) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου που συνήψε το Επι

μελητήριο* 
(γ) κάθε άλλο ποσό που νόμιμα οφείλει το Επιμελητήριο. 

30.—(1) Το Γενικό Συμβούλιο καταρτίζει πριν την έναρξη κάθε 
οικονομικού έτους τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου, που θα 
καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Επιμελητηρίου και αποστέλλει 
τούτον στον Υπουργό για έγκριση. 

(2) Το οικονομικό έτος του Επιμελητηρίου αρχίζει την 1η Ιανουα
ρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

31.—(1) Το Επιμελητήριο τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς 
για τις δραστηριότητες του. 

(2) Οι λογαριασμοί του Επιμελητηρίου ελέγχονται από το Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

Κτήση 
περιουσίας. 

Σύναψη 
δανείων. 

Συνδρομές 
και δικαιώ

ματα. 

Ταμείο. 

Προϋπολο
γισμός. 

Έλεγχος 
διαχείρισης. 
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(3) Το Γενικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό απολογισμό της 
οικονομικής διαχείρισης με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών πάνω 
σ' αυτή προς έγκριση. 

ΜΕΡΟΣ IX 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Κανονισμοί. 32.—(1) Το Επιμελητήριο εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, Κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος 
Νόμου και τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρειάζεται ή επι
δέχεται καθορισμό. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί 
μπορούν — 

(α) Να καθορίζουν τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης εγγρα
φής ή παροχής άδειας και τον τύπο των αιτήσεων και της 
άδειας* 

(β) να καθορίζουν τέλη εγγραφής και να προνοούν για ετήσια 
συνδρομή και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις* 

(γ) να ρυθμίζουν την αμοιβή για επαγγελματικές συμβουλές, υπη
ρεσίες και εργασίες που παρέχουν ή εκτελούν τα μέλη του 
Επιμελητηρίου* 

(δ) να ρυθμίζουν την επαγγελματική δεοντολογία των μελών του 
Επιμελητηρίου και να καθορίζουν την έννοια της επονείδιστης, 
δόλιας ή ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα διαγωγής* 

(ε) ναπρονοούν για την ίδρυση και διαχείριση ταμείων συντάξεων, 
ταμείων προνοίας, ταμείων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
οποιοδήποτε άλλο ταμείο για τα μέλη του Επιμελητηρίου και 
τους εξαρτώμενους τους* 

(στ) να καθορίζουν τη διενέργεια εξετάσεων επιβαλλόμενων ή επι
τρεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και την εφαρμογή οποιου
δήποτε σχεδίου που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος σε 
οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης* 

(ζ) να προνοούν για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για την 
ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 
άρθρο 10* 

(η) να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλ
ματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης. 

ΜΕΡΟΣ Χ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κατάλογος 33.—(1) Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του 
tf^V0" π α Ρ ο ν τ ° ζ Νόμου, ο Υπουργός ετοιμάζει καταλόγους των προσώπων τα 
τηρίου. οποία κατά την κρίση του δικαιούνται να είναι μέλη του Επιμελητηρίου. 

(2) Ο Υπουργός θα γνωστοποιήσει με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας την ετοιμασία των προβλεπόμενων στο 
εδάφιο (1) καταλόγων και, με την ίδια δημοσίευση, θα ορίσει τον τόπο 
και τις ώρες που θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τους επιθεωρήσουν. 

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι έπρεπε να εγγραφεί 
στους καταλόγους δικαιούται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση 
που προβλέπεται στο εδάφιο (2), να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για 
την εγγραφή του στους καταλόγους. 
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(4) Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι κακώς έχει εγγραφεί στους 
καταλόγους άλλο πρόσωπο δικαιούται μέσα σε ένα μήνα από τη 
δημοσίευση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), να υποβάλει αίτηση στον 
Υπουργό για τη διαγραφή του εν λόγω προσώπου από τους καταλόγους. 

(5) Ο Υπουργός αφού μελετήσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) καταρτίζει, μέσα σε ένα μήνα από τη 
λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων, κατα
λόγους των μελών του Επιμελητηρίου. 

34.—(1) Ο Υπουργός μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος Νόμου, διορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή 
του Επιμελητηρίου αποτελούμενη από εννέα πρόσωπα τα οποία κατά την 
κρίση του δύνανται να είναι μέλη του Επιμελητηρίου. 

(2) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει τους Προσωρινούς 
Πρόεδρο, Α' Αντιπρόεδρο, Β' Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του 
Επιμελητηρίου. 

(3) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και οι Προσωρινοί 
Πρόεδρος, Α'Αντιπρόεδρος, Β' Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας 
του Επιμελητηρίου μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες που ο παρών 
Νόμος δίδει στο Γενικό Συμβούλιο, τη Διοικούσα Επιτροπή και στα 
αντίστοιχα όργανα του Επιμελητηρίου, πλην της εγγραφής μελών. 

35.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με γνωστοποιήσεις δημο
σιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας — 

(α) να καταργεί τις διατάξεις του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 
Μηχανικών Νόμου καθόσο αφορούν αρχιτέκτονες, πολιτικούς 
μηχανικούς και μηχανικούς κατασκευών 

(β) να μεταβιβάζει στο Επιμελητήριο τις αρμοδιότητες του Συμβου
λίου που καθιδρύθηκε με το άρθρο 3 του περί Αρχιτεκτόνων και 
Πολιτικών Μηχανικών Νόμου. 

(2) Όλοι οι εγγεγραμμένοι αρχιτέκτονες, εγγεγραμμένοι πολιτικοί 
μηχανικοί και εγγεγραμμένοι μηχανικοί κατασκευών γίνονται μέλη του 
Επιμελητηρίου και όλοι οι δικαιούμενοι να εγγραφούν δικαιούνται να 
εγγραφούν ως μέλη του Επιμελητηρίου. 

(3) Όλοι οι Κανονισμοί και οι άλλες Διοικητικές Πράξεις που 
εκδόθηκαν με βάση τον περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών 
Νόμο θα εξακολουθήσουν, τηρουμένων των αναλογιών, να ισχύουν 
μέχρις ότου αντικατασταθούν με Κανονισμούς και άλλες Διοικητικές 
Πράξεις που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο. 

(4) Όλα τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα με βάση τις διατάξεις 
των παραγράφων (1), (2) και (3) του Κανονισμού 53 των περί Ηλεκτρι
σμού Κανονισμών καθίστανται μέλη του Επιμελητηρίου. 

(5) Οι αναφερόμενοι στα εδάφια (1), (2) και (3) ορισμοί έχουν την 
έννοια που τους δίνει ο περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών 
Νόμος. 

36. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα 
ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση του που θα δημο
σιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Προσωρινή 
Διοικούσα 
Επιτροπή. 

Καταργήσεις 
και επι
φυλάξεις. 
41 του 1962 

7 του 1964 
43 του 1966 
41 του 1968 
84 του 1968 
5 του 1970 
49 του 1976 
69 του 1984 

113 του 1985 
175του 1988. 

Έναρξη 
ισχύος. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


