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Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 106(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Συνοπτικός 
Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβά- τίτλ°ς· 
ζεται μαζί με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 224τουΐ990. 
Νόμο του 1990 (που θα αναφέρεται στο εξής 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 και 
1992. 

2. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού των ^υ βασικού 

ακόλουθων εδαφίων: νόμου. 
«(ΙΑ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

πρόσωπο που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της 
Δημοκρατίας δικαιούται να προβαίνει σε εκτιμήσεις 
γης για τους σκοπούς των καθηκόντων του. 

(IB) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
κάθε πρόσωπο δικαιούται να πάρει άδεια από το Επι
μελητήριο για να ασκεί επάγγελμα στον κλάδο επι
μέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο 
τοπογραφίας, αν το Επιμελητήριο πεισθεί ότι—τ 
(α) Έχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παρα

γράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου Τ 

(β) έχει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο επιμέτρησης ή 
στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο τοπο
γραφίας, ανάλογα με την περίπτωση· 

(γ) κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου ασκεί με καλή πίστη και προσω
πικά στη Δημοκρατία επάγγελμα στον κλάδο 
επιμέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον 
κλάδο τοπογραφίας: 

Νοείται ότι πρόσωπο που κατά την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ασκεί με 
καλή πίστη και προσωπικά επάγγελμα στους 
ίδιους πιο πάνω κλάδους και εργάστηκε υπό 



Ν. 106(Ι)/92 976 

υπεύθυνη καθ' ύλη ν ιδιότητα στη δημόσια υπη
ρεσία ή σε άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου 
δικαίου και τα κύρια του καθήκοντα υπάγονταν 
κατά περίπτωση, όταν βρισκόταν στην υπηρεσία, 
στους κλάδους επιμέτρησης ή εκτίμησης γης ή 
τοπογραφίας, αλλά κατά την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του παρόντος Νόμου δε διατηρεί την 
ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή του υπαλλή
λου ημικρατικού οργανισμού έχει το ίδιο 
δικαίωμα που προβλέπεται στο εδάφιο (IB) του 
παρόντος άρθρου· και 

(δ) εργάστηκε, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ), 
σε οποιαδήποτε πριν από τη 10η Ιουνίου 1991 
περίοδο, για τρία τουλάχιστο χρόνια, ανεξάρτητα 
από το αν αυτά ήταν ή όχι συνεχή. 

(1Γ) Κάθε πρόσωπο στο οποίο δίνεται άδεια δυνάμει του 
εδαφίου (IB) θα γράφεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου σε ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το Επιμελη
τήριο και θα χαρακτηρίζεται επιμετρητής εξ επαγγέλ
ματος ή εκτιμητής γης εξ επαγγέλματος ή τοπογράφος 
εξ επαγγέλματος, ανάλογα με την περίπτωση.», 

(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη δεύτερη επιφύλαξη αυτού της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι οι εξ επαγγέλματος τεχνικοί στους 
κλάδους επιμέτρησης, εκτίμησης γης και τοπογραφίας δικαι
ούνται να συνεχίσουν την εξάσκηση του επαγγέλματος τους 
μέχρι τις 30 Απριλίου 1993, όπως ακριβώς και πριν από τη 
10η Δεκεμβρίου 1992, έστω και αν δεν πληρούν τις προϋπο
θέσεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1).». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο, της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


