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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2587 της 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 88 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 1988 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχιτεκτόνων και 
Πολιτικών Μηχανικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών 
Νόμους του 1962 έως 1988 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμοι του 1962 έως 
1991. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 
ορισμού «Σοβαρόν Τεχνικόν Έργον». 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου 

(1) αμέσως μετά τις λέξεις «Τεχνικού Πανεπιστημίου Κωνστα
ντινουπόλεως» (δεύτερη και τρίτη γραμμές), «ήθελεν εγκρίνευ> 
(όγδοη γραμμή), και «κλάδον του Αρχιτέκτονος» (τέταρτη 
γραμμή), των λέξεων «και έχει ενός τουλάχιστον έτους πρακτική 
εξάσκηση την οποία απέκτησε μετά την απόκτηση του πιο 
πάνω προσόντος.»· 

(β) με τη διαγραφή από την επιφύλαξη του εδαφίου (1) των λέξεων 
«ή Εγγεγραμμένου Πολιτικού Μηχανικού» (τρίτη γραμμή) και 
των λέξεων «ή Πολιτικού Μηχανικού» (έβδομη γραμμή)* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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 
175 του 1988. 

Τροποποίηση 
του όρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 
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(γ) με την προσθήκη στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου 
(2) αμέσως μετά τις λέξεις «Τεχνικού Πανεπιστημίου Κωνστα

ντινουπόλεως» (δεύτερη και τρίτη γραμμές), «ήθελεν εγκρίνει» 
(όγδοη γραμμή), και «κλάδον του Πολιτικού Μηχανικού» 
(τέταρτη γραμμή), των λέξεων «και έχει ενός τουλάχιστον έτους 
πρακτική εξάσκηση την οποία απέκτησε μετά την απόκτηση 
του πιο πάνω προσόντος.»· 

(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου 
(2) της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(στ) κατέχει δίπλωμα Τεχνικού Μηχανικού του Ανώτερου 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου στην ειδικότητα της 
Πολιτικής Μηχανικής ή δίπλωμα οποιασδήποτε άλλης 
σχολής ή ιδρύματος του ίδιου επιπέδου και στην ίδια 
ειδικότητα, όπως θα καθορισθούν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, και παρακολούθησε τα από Κανονισμούς 
καθοριζόμενα πανεπιστημιακού επιπέδου μαθήματα και 
υπέστη με, επιτυχία, τις από Κανονισμούς καθοριζόμενες, 
για το σκοπό αυτό πανεπιστημιακού επιπέδου εξετάσεις 
και έχει ενός τουλάχιστον έτους πρακτική εξάσκηση 
την οποία απέκτησε μετά την απόκτηση των πιο πάνω 
προσόντων ή έχει, αντί της πρακτικής εξάσκησης, 
εξασφαλίσει άδεια εγγεγραμμένου Τεχνικού Μηχα

νικού, ή Μηχανικού Εφαρμογής.»* 
(ε) με τη διαγραφή από την επιφύλαξη του εδαφίου (2) των λέξεων 

«Εγγεγραμμένου Αρχιτέκτονος ή» (δεύτερη και τρίτη γραμμές) 
και των λέξεων «Αρχιτέκτονος ή» (έκτη και έβδομη γραμμές). 

Αντίκα 4. Η επικεφαλίδα του Μέρους IV του βασικού νόμου αντικαθίσταται με 
τάσταση της τ η ν ε π ι κ ε φ α χ ί δ α «ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΓΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΞ ΕΠΑΓ

του'ΝίΓροΐ'ιν ΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑ

του βασικού ΝΙΚΟΥΣ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
νόμου. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.». 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
άρθρο 8, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
«Μητρώα 8Α.—(1) Το Συμβούλιο έχει καθήκον όπως καταρτίσει και 
Τεχνικών τηρεί μητρώα Τεχνικών Μηχανικών, Εγγεγραμμένων 
ΕγγεγραμμένωνΤεχνικών Μηχανικών και Μηχανικών Εφαρμογής στα οποία 
Τεχνικών εγγράφονται το όνομα και η διεύθυνση κάθε προσώπου στο 
Μηχανικών^^οπο£0 π α ρ α σ χ £ 0 η κ ε α § ε ΐ α δυνάμει των διατάξεων των παρα

Εφαρμογής. γράφων (Γ), (Δ) ή (Ε), αντίστοιχα του εδαφίου (1) του άρθρου 
9, μαζί με όσα άλλα στοιχεία το Συμβούλιο θα κρίνει 
αναγκαία, ενώ το Συμβούλιο δύναται εκάστοτε να διατάσσει 
όπως διαγράφεται από τα μητρώα: 

(α) Το όνομα κάθε προσώπου το οποίο ζητεί από το 
Συμβούλιο τη διαγραφή του ονόματος του από 
μητρώο· και 

(β) το όνομα κάθε προσώπου που έχει πεθάνει και 
οποιοδήποτε όνομα ή άλλο στοιχείο το οποίο 
ενεγράφη σε μητρώο εσφαλμένα ή ανακριβώς, 

και να προβαίνει στις εκάστοτε αναγκαίες τροποποιήσεις 
των μητρώων. 
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(2) Το Συμβούλιο, δημοσιεύει και προσφέρει προς πώληση 
ετησίως στην από το Συμβούλιο καθοριζόμενη τιμή αντί
γραφα των μητρώων με τα ονόματα των εγγραφέντων κατ' 
αλφαβητική σειρά αναλόγως του επωνύμου τους και τις 
επαγγελματικές τους διευθύνσεις.». 

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων στο 

εδάφιο (1): 
«(Γ) Τεχνικός Μηχανικός— 

Αν είναι καλού χαρακτήρα και κατέχει δίπλωμα 
Τεχνικού Μηχανικού του Ανώτερου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου Κύπρου στην ειδικότητα της Πολιτικής 
Μηχανικής ή δίπλωμα οποιασδήποτε άλλης σχολής ή 
ιδρύματος του ίδιου επιπέδου και στην ίδια ειδικότητα, 
όπως θα καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
και ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι απέκτησε μονοετή 
τουλάχιστο πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα. 

(Δ) Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός— 
Αν έχει τα προσόντα τα αναφερόμενα στην πιο πάνω 

παράγραφο (Γ) και ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι απέ
κτησε τριετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε οικο
δομικά ή τεχνικά έργα και υπέστη με επιτυχία τις από 
Κανονισμούς καθοριζόμενες για το σκοπό αυτό επαγ
γελματικές εξετάσεις. 

(Ε) Μηχανικός Εφαρμογής— 
Αν έχει τα προσόντα τα αναφερόμενα στην πιο πάνω 

παράγραφο (Γ) και ικανοποιήσει το* Συμβούλιο ότι απέ
κτησε εννεαετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε 
οικοδομικά ή τεχνικά έργα και υπέστη με επιτυχία τις 
από Κανονισμούς καθοριζόμενες για το σκοπό αυτό 
επαγγελματικές εξετάσεις.», 

(β) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
«(5) Πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια σύμφωνα 

με τις παραγράφους (Γ) ή (Δ) του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου δικαιούνται να αναλάβουν εργασία μόνο 
στον τομέα της εφαρμογής, όπως ειδικά καθορίζεται για 
κάθε κατηγορία με Κανονισμούς: 

Νοείται ότι πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια 
σύμφωνα με την παράγραφο (Ε) του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε 
εργασία, μόνο στον τομέα της εφαρμογής.». 

7. Το άρθρο 9Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στην παράγραφο (α) αμέσως μετά τις λέξεις «κλάδον του Μηχανικού 
Κατασκευών» (πέμπτη γραμμή) των λέξεων «και έχει ενός τουλάχιστον 
έτους πρακτική εξάσκηση την οποία απέκτησε μετά την απόκτηση του 
πιο πάνω προσόντος». 

8. Το άρθρο 16Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση των λέξεων «Σοβαρόν Τεχνικόν Έργον», στην τέταρτη 
γραμμή, με τις λέξεις «τεχνικό έργο». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 9Β 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 16Α 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 9. Το άρθρο 5 του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών 
^ Ν ? Τ ΐ 7 5 ^ Τ ρ ο π ο π ο ι η τ ι κ ο ύ ^ Ν0*"^ τ ο υ 1 9 8 8 (Ν· 1 7 5 / 8 8 ) τροποποιείται με την 
το« 1988. προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 16Α θα τυγχάνουν άμεσης 
εφαρμογής ως προς όλα τα πρόσωπα τα οποία θα εγγραφούν 
δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 7 του βασικού νόμου στα αρμοδίως τηρούμενα Μητρώα.». 


