
Αρ. 4344, 6.7.2012 
101(Ι)/2012 

 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚOΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
     224 του 1990 
 106(Ι) του 1992 
   15(Ι) του 1993 
   31(Ι) του 1993 
  53 (Ι) του 1993 
   44(Ι) του 1996 
   34(Ι) του 1997 
   15(Ι) του 2002 
   24(Ι) του 2002 
 221(Ι) του 2002 
   19(Ι) του 2003 
 151(Ι) του 2003 
 105(Ι) του 2006 
   61(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους 

του 1990 μέχρι 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται 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 έως 2012. 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή, από αυτό, των όρων "γραφείο μελετών" και “μέλος” 

και της ερμηνείας τους· και 

 
 (β) με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των  

ακόλουθων νέων όρων και της ερμηνείας τους: 

 
  «“Εταιρεία Μελετών" σημαίνει ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συγκροτούμενη από ένα ή 

περισσότερα μέλη, της οποίας η εγγραφή ως Εταιρείας Μελετών 

γίνεται αποδεκτή από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (1) του άρθρου 6Β∙ 
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  “μέλος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως μέλος στο 

Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου σε κλάδο της μηχανικής 

επιστήμης∙    

 
  "Μητρώο Εταιρειών Μελετών" σημαίνει το Μητρώο το οποίο 

καταρτίζεται και τηρείται δυνάμει του άρθρου 6Α του παρόντος 

Νόμου∙». 

 
Τροποποίηση  

του άρθρου 6 

 του βασικού 

 νόμου. 

3.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού με άνω τελεία και την 

προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

 «(γ) Μητρώο Εταιρειών Μελετών.». 

 
Κατάργηση των 
άρθρων 
6 Α έως 6ΙΑ 
του βασικού 
νόμου. 
 

4.   Τα άρθρα 6Α μέχρι 6ΙΑ του βασικού νόμου καταργούνται. 

 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  

νέων άρθρων.  

5.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 6 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 6Α έως 6ΙΒ: 

 

 «Μητρώο 
Εταιρειών  
Μελετών. 

6Α.  Το Επιμελητήριο καταρτίζει και ακολούθως τηρεί, κατά 

τον καθορισμένο τρόπο και προϋποθέσεις, Μητρώο 

Εταιρειών Μελετών, στο οποίο δύνανται να εγγράφονται 

Εταιρείες Μελετών που προσφέρουν υπηρεσίες σε κλάδο ή 

κλάδους της μηχανικής επιστήμης.  

 

 Προϋποθέσεις 
εγγραφής στο 

6Β.-(1)  Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου εξετάζει 

τις σχετικές αιτήσεις και αποδέχεται την εγγραφή μιας 
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Μητρώο  
Εταιρειών 
Μελετών. 

εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία δύναται να ασκεί 

επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της 

μηχανικής επιστήμης, εάν η εταιρεία αυτή πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

  

 
  Κεφ. 116. 

77 του 1977 
54(Ι) του 2011 

146(Ι) του 2011. 

(α) Η εταιρεία είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη, δεόντως 

εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί 

Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών Νόμου, 

της οποίας όλοι οι συνέταιροι είναι μέλη και 

κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος 

σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης,  ή 

 

  
 
 

   Κεφ. 113. 
19 του 1963 
21 του 1967 
27 του 1967 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

46(I) του 1992 
 96(I) του 1992 
41(I) του 1994 
 15(I) του 1995 
 21(I) του 1997 
 82(I) του 1999 

  149(I) του 1999 
 2(I) του 2000 

 135(I) του 2000 
151(I) του 2000 
76(I) του 2001 
 70(I) του 2003 
167(I) του 2003 
 92(I) του 2004 
 24(I) του 2005 
129(I) του 2005 
130(I) του 2005 
 98(I) του 2006 

 124(I) του 2006 
70(I) του 2007 

(β) είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με 

μετοχές δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία 

δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, της οποίας το 

σύνολο των μετόχων και των διοικητικών 

συμβούλων είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια 

άσκησης του επαγγέλματος. 
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 71(I) του 2007 
131(I) του 2007 

  186(I) του 2007 
87(I) του 2008 
41(I) του 2009 
 49(I) του 2009 
99(I) του 2009 
 42(I) του 2010 
 60(I) του 2010 
88(I) του 2010 
53(I) του 2011           

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 
64(Ι) του 2012. 

. 
   

           (2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών 

Νόμου, η εγγραφή, από τον Έφορο Εταιρειών, 

οποιασδήποτε εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως 

Εταιρείας Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι γίνεται δεκτό 

από τη Διοικούσα Επιτροπή ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

για να ασκεί επιχειρηματική και/ή επαγγελματική 

δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής 

επιστήμης: 

 

      Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο 

Εταιρειών, οποιασδήποτε απόκτησης ή μεταβίβασης 

μετοχών ή συμφερόντων σε εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί 

υπό την αίρεση ότι η Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 

 

          (3)  Εταιρεία Μελετών, που εγγράφεται ως ιδιωτική 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, καταχωρείται 

με το αρκτικόλεξο "Ε.Π.Ε." (Εταιρεία Περιορισμένης 

Ευθύνης), αντί της συντομογραφίας "Λίμιτεδ". 
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           (4)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η 

Διοικούσα Επιτροπή αποδέχεται την εγγραφή εταιρείας, ως 

Εταιρείας Μελετών, όταν η επωνυμία της εταιρείας δεν 

δημιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή 

παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τις εργασίες και τις  

δραστηριότητές ή όταν: 

 
  (α) Το όνομα αυτής συνίσταται από το όνομα ή τα 

ονόματα ενός ή περισσοτέρων μελών που ασκούν 

το επάγγελμα,  

 
  

 

(β) το όνομα αυτής συνίσταται από το όνομα μέλους ή 

τα ονόματα μελών που στο παρελθόν άσκησαν στην 

Δημοκρατία το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής 

επιστήμης, ως συνέταιρος ή συνέταιροι σε 

ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που υφίσταται 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου∙  ή 

 
  (γ) το όνομα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι 

το όνομα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας 

που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος Νόμου.   

 
         (5) Για να εγγραφεί εταιρεία ως Εταιρεία Μελετών 

απαιτείται να έχει και να διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια 

επαγγελματικής ευθύνης, που να ικανοποιεί τους όρους 

που καθορίζει με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή. 

 
         (6)  Σε περίπτωση εταιρείας, της οποίας οι μέτοχοι και 
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οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη σε πέραν του ενός 

κλάδου, η εγγραφή γίνεται αποδεκτή νοουμένου ότι- 

 
  (α) σε περίπτωση εγγραφής σε δύο κλάδους κατέχονται  

τουλάχιστον τριάντα επί τοις εκατόν (30%) των 

μετοχών ανά κλάδο· 

 
  (β) σε περίπτωση εγγραφής σε τρεις ή τέσσερεις 

κλάδους κατέχονται τουλάχιστον είκοσι επί τοις 

εκατόν (20%) των μετοχών ανά κλάδο· και 

 
  (γ) σε περίπτωση εγγραφής σε πέντε και άνω κλάδων 

κατέχονται τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατόν (10%) 

των μετοχών ανά κλάδο. 

 

 
        (7) Πρόσωπα τα όποια δεν είναι μέλη, αλλά κατέχουν 

άδεια άσκησης επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της 

μηχανικής επιστήμης, περιλαμβανομένων και των 

προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι πιστοποιητικών 

ικανότητας ανώτερου τεχνικού ηλεκτρολογίας, κέκτηνται τα 

ίδια δικαιώματα όπως και τα μέλη, όσο αφορά την ίδρυση 

και τη λειτουργία Εταιρείας Μελετών. 

 
       (8) Δεν δύναται να εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών 

εταιρεία στης οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο ή στο 

διοικητικό της συμβούλιο μετέχει πρόσωπο το οποίο είναι 

τεχνικός διευθυντής ή μέτοχος ή υπάλληλος εργοληπτικής 

εταιρείας ή εταιρείας ανάπτυξης γης. 

 
 Ανάκληση 

εγγραφής. 
6Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η 
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Διοικούσα Επιτροπή ανακαλεί εγγραφή οποιασδήποτε 

εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία παύει να πληροί 

τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 6Β: 

 
        Νοείται ότι η Διοικούσα Επιτροπή δεν ανακαλεί την 

εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, 

εάν ο λόγος για τον οποίο αυτή παύει να πληροί τις 

προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 6Β οφείλεται στην: 

 
  (α) απόκτηση συμφέροντος, για τις περιπτώσεις της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και στις 

περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, 

στην απόκτηση μετοχών, ως αποτέλεσμα διαδοχής 

σε κληρονομιά, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι 

μέλος και ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, ή 

 
  (β) απώλεια, με οποιοδήποτε τρόπο, από συνέταιρο ή 

μέτοχο ή διοικητικό σύμβουλο, ανάλογα με την 

περίπτωση, της ιδιότητας του μέλους, ο οποίος 

ασκεί το επάγγελμα, νοουμένου ότι οι πιο πάνω 

λόγοι μέσα σε περίοδο δώδεκα  (12) μηνών από την 

ημερομηνία κατά την οποία έχουν επισυμβεί, 

αίρονται κατά τρόπο που, μετά την πάροδο της πιο 

πάνω περιόδου, η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να 

πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) 

του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση. 

 
       (2) Σε περίπτωση διάλυσης Εταιρείας Μελετών, η 

εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών τερματίζεται 
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αυτοδικαίως. 

 
 Άσκηση  

επαγγελματικής 
δραστηριότητας 
από Εταιρεία 
Μελετών. 

6Δ.-(1) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο 

Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου δύναται να ασκεί 

επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της 

μηχανικής ως εάν να ήτο η ίδια μέλος στους κλάδους της 

μηχανικής επιστήμης της οποίας οι μέτοχοι και οι 

διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια 

άσκησης επαγγέλματος. 

 
    

 
 
 
 

  Κεφ. 96. 
14 του 1959 
 67 του 1963 

6 του 1964 
 65 του 1964 
 12 του 1969 
 38 του 1969 
 13 του 1974 
28 του 1974 
 24 του 1978 
 25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
 199 του 1986 
 53 του 1987 
 87 του 1987 
316 του 1987 
108 του 1988 
 243 του 1988 
 122 του 1990 
97(I) του 1992 
45(I) του 1994 
 14(I) του 1996 
 52(I) του 1996 
 37(I) του 1997 
72(I) του 1997 
 71(I) του 1998 
 35(I) του 1999 
61(I) του 1999 
 81(I) του 1999 

      (2) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο 

Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου, δύναται να 

υποβάλλει σε κάθε αρμόδια αρχή, όπως αυτή καθορίζεται 

στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, σχέδια, 

σχεδιαγράμματα, μελέτες, συγγραφές, υπολογισμούς και 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δυνάμει του εν λόγω νόμου, 

για την έκδοση της άδειας, νοουμένου ότι τα εν λόγω 

σχέδια και έγγραφα φέρουν την υπογραφή και τον τίτλο του 

προσώπου που τα ετοίμασε, το οποίο κατέχει την 

απαιτούμενη άδεια που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4344, 6/7/2012 101(I)/2012



           9 

57(I) του 2000 
66(I) του 2000 
 73(I) του 2000 
126(I) του 2000 

   157(I) του 2000 
26(I) του 2002 
 33(I) του 2002 
202(I) του 2002 

   101(I) του 2006 
 21(I) του 2008 
32(I) του 2008 
47(I) του 2011 

     77(I) του 2011 
131(Ι) του 2011 
152(Ι) του 2011 
34(Ι) του 2012. 

   
 Υποβολή  

αίτησης. 
Έβδομο 
Παράρτημα. 

6Ε.-(1) Η αίτηση συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης 

σύμφωνα με το Έβδομο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, 

το υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή με συστημένη 

επιστολή ή το παραδίδει προσωπικά. 

 
  

Ένατο 
Παράρτημα. 

    (2) Η αίτηση συνοδεύεται με το τέλος εγγραφής που 

καθορίζεται στο Έννατο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, 

τα συναφή πιστοποιητικά και έγγραφα, καθώς επίσης και 

τα υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζονται στο σχετικό έντυπο 

της αίτησης. 

 
       (3) Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το 

Επιμελητήριο θεωρείται η ημερομηνία που αναφέρεται 

στην επίσημη απόδειξη του Επιμελητηρίου, ενώ σε 

περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται με συστημένη 

επιστολή ως ημερομηνία παραλαβής από το Επιμελητήριο 

θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της αίτησης στο 

Επιμελητήριο από τις ταχυδρομικές αρχές. 

 
      (4) Η επιτροπή Εγγραφής Μελών συμβουλεύει τη 

Διοικούσα Επιτροπή για το αν η αίτηση πληροί τις 
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προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρόντας Νόμος για να 

εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών. 

 
 Έκδοση 

Πιστοποιητικού 
Εγγραφής. 

6ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή 

διαπιστώσει ότι η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις για 

εγγραφή με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων 

εγκρίνει την αίτηση και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο 

Μητρώο Εταιρειών Μελετών. 

 
  

 
Όγδοο  
Παράρτημα. 

    (2)  Το πιστοποιητικό εγγραφής δυνάμει του εδαφίου 

(1) εκδίδεται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Όγδοο 

Παράρτημα του παρόντος Νόμου. 

 
  

 
 
 
Έβδομο 
Παράρτημα. 

    (3)  Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για ένα έτος και 

ανανεώνεται, νοουμένου ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση 

ανανέωσης με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο 

Έβδομο Παράρτημα, συνοδευόμενη από το σχετικό τέλος 

ανανέωσης και ότι η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί 

τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών 

Μελετών, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 6Α και 6Β. 

 
 

 
 
 
Ένατο 
Παράρτημα. 

     (4) Για την έκδοση αντίγραφου του πιστοποιητικού 

εγγραφής καταβάλλεται το καθορισμένο στο Έννατο 

Παράρτημα τέλος. 

 
 Κατακράτηση  

καταβληθέντων 
τελών. 

6Ζ. Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή του 

Επιμελητηρίου διαπιστώσει, ότι η αίτηση δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις για εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο 

Εταιρειών Μελετών, το καταβληθέν τέλος εγγραφής 

κατακρατείται από το Επιμελητήριο ως έξοδα εξέτασης της 

αίτησης. 
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 Ετήσια 

τέλη. 
 
Ένατο 
Παράρτημα. 

6Η.-(1) Κάθε Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο 

Εταιρειών Μελετών, καταβάλλει στο Επιμελητήριο ετήσια 

τέλη, ως συνδρομή, όπως καθορίζονται στο Έννατο 

Παράρτημα. 

 
 Ένατο 

Παράρτημα. 
  (2)  Τα τέλη ανανέωσης του πιστοποιητικού εγγραφής 

καταβάλλονται στο Επιμελητήριο μετά την έγκριση της 

ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών. 

 
     (3) Το Επιμελητήριο με την καταβολή των 

καθορισμένων τελών εκδίδει στον αιτητή ετήσια άδεια και 

απόδειξη πληρωμής. 

 
     (4)  Όλα τα εισπραχθέντα τέλη κατατίθενται στο 

Ταμείο του Επιμελητηρίου. 

 
    (5)  Σε περίπτωση που υπολείπεται χρονικό διάστημα 

λιγότερο των έξι μηνών από την εγγραφή στο Μητρώο 

Εταιρειών Μελετών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 

εγγραφής, καταβάλλεται το ήμισυ των τελών της ετήσιας 

συνδρομής. 

 
 Καθυστέρηση  

καταβολής 
τελών. 
 

6Θ.-(1) Εγγεγραμμένη Εταιρεία Μελετών που 

αδικαιολόγητα παραλείπει να καταβάλει στο Επιμελητήριο 

τα τέλη που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο κατά τον 

προκαθορισμένο χρόνο, υποχρεούται σε καταβολή 

επιπρόσθετων τελών υπό μορφή διοικητικού προστίμου 

ποσοστού ύψους δέκα επί τοις εκατόν (10%) πάνω στο 

ολικό ποσό για τους πρώτους τρεις (3) μήνες και είκοσι επί 

τοις εκατόν (20%) για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 
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κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή των τελών. 

 
   (2)  Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της 

ημερομηνίας έκδοσης της ετήσιας άδειας όλα τα 

οφειλόμενα στο Επιμελητήριο ποσά μπορούν να 

ανακτηθούν ως αστικό χρέος. 

 
 Μη απαλλαγή 

μέλους 
Εταιρείας 
Μελετών 
από προσωπική  
πειθαρχική 
ευθύνη. 

6Ι.-(1) Η συμμετοχή μελών σε Εταιρεία Μελετών υπό 

οποιαδήποτε ιδιότητα και/ή η ύπαρξη σχέσης 

εργοδοτουμένου και εργοδότου μεταξύ μέλους και 

Εταιρείας Μελετών, δεν απαλλάσσει το μέλος από τυχόν 

προσωπική πειθαρχική ευθύνη ούτε επηρεάζει 

οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία δυνάμει του παρόντος 

Νόμου. 

 
     (2) Η αστική και/ή ποινική ευθύνη μελών και/ή 

Εταιρείας Μελετών δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη 

πειθαρχικής ευθύνης. 

 

 Μεταβίβαση 
εργασιών και 
περιουσιακών 
στοιχείων 
από μέλος 
σε Εταιρία 
Μελετών. 
 
 
 

118(Ι) του 2002 
230(Ι) του 2002 
162(I) του 2003 
195(I) του 2004 
 92(I) του 2005 

 113(I) του 2006 
80(I) του 2007 

138(I) του 2007 
32(I) του 2009 

6ΙΑ.-(1)  Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια σε 

οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία, η μεταβίβαση από 

οποιοδήποτε μέλος ή από εγγεγραμμένο συνεταιρισμό 

μελών, των εργασιών αυτών και/ή οποιωνδήποτε 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχονται από αυτούς 

προς το σκοπό διεξαγωγής των εργασιών τους προς 

Εταιρεία Μελετών, θα θεωρείται ως αναδιοργάνωση για 

τους σκοπούς του Μέρους VI του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου και σε σχέση με αυτή θα  

εφαρμόζονται οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου και οι 

διατάξεις του περί Χαρτοσήμων Νόμου, του περί 

Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου και του περί 
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45(I) του 2009 
74(I) του 2009 

110(I) του 2009 
 41(I) του 2010 
133(Ι) του 2010 
116(Ι) του 2011 
197(Ι) του 2011. 

 
19 του 1963 
21 του 1967  
36 του 1968 
 17 του 1969 
 26 του 1971 
38 του 1972 
 79 του 1977 
29 του 1980 
 8 του 1984 

160 του 1991 
 60(I) του 1992 
 68(I) του 1994 
 1(I) του 1995 
9(I) του 1998 

121(I) του 2002 
222(I) του 2002 
179(I) του 2004 
209(I) του 2004 
 130(I) του 2007 

 152(I) του 2007. 
 

52 του 1980 
135 του 1990 

70(Ι) του 1994 
80(Ι) του 1997 
48(Ι) του 1999 
79(Ι) του 1999 

119(Ι) του 2002 
66(Ι) του 2008 

135(Ι) του 2010. 
 

  Κεφ. 219. 
10 του 1965  
 81 του 1970 
61 του 1973 
 31 του 1976 
 66 του 1979 
 15 του 1980 
 2 του 1982 
34 του 1987 

 193 του 1991 
 82(I) του 1992 
10(I) του 1993 
 84(I) του 1995 
 32(I) του 1998 
25(I) του 1999 

Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 

Δικαιώματα) Νόμου. 
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 132(I) του1999 
 236(I) του 2002 
 26(I) του 2004 
58(I) του 2006 
39(I) του 2007 
 84(I) του 2009 

   144(I) του 2009 
121(Ι) του 2011 
156(Ι) του 2011 
65(Ι) του 2012. 

 

 Εταιρεία 
Μελετών 
εγγεγραμμένη 
σε κράτος 
μέλος. 

6IΒ.- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 6Α έως 

6IΑ,  εταιρεία που λειτουργεί ως Εταιρεία Μελετών 

εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος δύναται με την προσκόμιση 

του πιστοποιητικού εγγραφής και της άδειας άσκησης 

επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της, να 

εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο Εταιρειών Μελετών κρατών 

μελών που τηρεί το Επιμελητήριο και να ασκεί επάγγελμα 

σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης εφαρμοζομένων, 

τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων των άρθρων 

6Δ έως 6Ι και των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 7Α 

του παρόντος Νόμου.». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

6.   Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται, ως ακολούθως: 

   

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Επιμελητηρίου» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «και επί 

οποιωνδήποτε άλλων προσώπων τα οποία κατέχουν άδεια άσκησης 

επαγγέλματος ή δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα σε κλάδο ή 

κλάδους της μηχανικής επιστήμης δυνάμει διατάξεων του παρόντος 

νόμου» και με την αντικατάσταση από αυτό, των λέξεων «και δέκα 

άλλα μέλη» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «και εννέα άλλα μέλη»∙ 

 

 
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2Α) αυτού, με το ακόλουθο νέο 
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εδάφιο (2Α): 

 
   «(2Α) Η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται και 

διεκπεραιώνεται από κλιμάκιο, απαρτιζόμενο από ένα Πρόεδρο 

και δύο μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που συστήνονται 

κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου: 

 
               Νοείται ότι, όταν η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης 

διεξάγεται ενώπιον κλιμακίου, το κλιμάκιο έχει πλήρη εξουσία 

και αρμοδιότητα να ενεργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο και να 

ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του ως Πειθαρχικό 

Συμβούλιο, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο και στους 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.»

   

. 

 (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (2Β) αυτού, την αναρίθμηση του 

εδαφίου (2Γ) αυτού σε εδάφιο (2Β) και την αντικατάσταση από αυτό, 

των προτάσεων «Κάθε κλιμάκιο εκλέγει ένα από τα μέλη του, που θα 

προεδρεύει αυτού. Όλες οι αποφάσεις στα κλιμάκια λαμβάνονται με 

απλή πλειοψηφία.» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με την πρόταση «Η 

απαρτία του κλιμακίου απαιτεί την παρουσία του Προέδρου και των 

δύο (2) μελών του και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή 

πλειοψηφία.»∙ και 

 
 (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3Α) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (3Α): 
   
   «(3Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), τέσσερα 

(4) μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα εκλεγούν κατά τις 

πρώτες εκλογές μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου, για έξι 

(6) έτη και μαζί με τα πέντε (5) μέλη τα οποία έχουν εκλεγεί για 
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συμπλήρωση της εξαετούς θητείας τους και ακολούθως θα 

εκλέγονται ανά τρία (3) χρόνια, πέντε (5) και τέσσερα (4) μέλη 

εναλλάξ των οποίων η θητεία θα είναι εξαετής και όσοι από τους 

υποψήφιους συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους 

εκλέγονται για περίοδο έξι (6) ετών, ενώ σε περίπτωση 

ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.» 

 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 23  
του βασικού 
νόμου. 

7.   Το άρθρο 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο 23: 

 «Πειθαρχικά 
αδικήματα και 
ποινές. 

23. Πρόσωπο που καταδικάζεται από το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο για  αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή 

εάν έχει κριθεί ένοχο διαγωγής επονείδιστης, δόλιας ή εάν 

ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής 

επιστήμης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται:   

 

  (α) Να προειδοποιήσει ή να επιπλήξει το εν λόγω 

πρόσωπο∙  

  

  (β) να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει υπό 

μορφή προστίμου ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€5.000)∙  

 

  (γ) να αναστείλει την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε 

κλάδο της μηχανικής επιστήμης για τόσο χρονικό 

διάστημα όσο το Πειθαρχικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει  

σκόπιμο ∙ 

 

  (δ) να διατάξει τη διαγραφή του προσώπου από το 

Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου ∙ 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4344, 6/7/2012 101(I)/2012



           17 

  (ε) λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της 

υπόθεσης, να εκδώσει διαταγή ως προς την καταβολή 

του συνόλου ή μέρους των εξόδων της διαδικασίας 

ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως αυτά 

υπολογίζονται με βάση τον κατάλογο εξόδων που 

καταρτίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εγκρίνεται 

από τη Διοικούσα Επιτροπή και δημοσιεύεται.».  
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 32 του βασικού νόμου 

τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «να καθορίζουν 

τέλη εγγραφής» (πρώτη γραμμή), του σημείου του κόμματος και της φράσης 

«,τέλη υποβολής καταγγελίας εναντίον μέλους του Επιμελητηρίου». 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
Παραρτημάτων. 

9.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του, μετά το 

Έκτο Παράρτημα, των ακόλουθων νέων τριών Παραρτημάτων, Εβδόμου, 

Ογδόου και Ενάτου: 
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 «ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 (Άρθρα 6Ε και 6ΣΤ) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
(1) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον αιτητή ιδιοχείρως και         
υποβάλλεται στο Επιμελητήριο είτε με συστημένη επιστολή είτε προσωπικώς 
συνοδευόμενο από όλα τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα, τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία, 
όπως καθορίζονται στο έντυπο, μαζί με τα τέλη εγγραφής. 
 
(2)  Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκριθεί από το Επιμελητήριο, το 
τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης. 
 
(3)     Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίδονται οι αιτήσεις 
είναι: 
         Κερβέρου 8 
         1016 Λευκωσία  
         Ταχ. Κιβ. 21826 
         1513 Λευκωσία, Κύπρος  
 
Β.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
 
1.      Όνομα: …………………………………………………………………………………………… 
 
2.      Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………. 
 
3.      Αρ. Εγγραφής Εταιρείας Μελετών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ………………………. 
 
4.      Κλάδος/Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης ………………………………………………………………….. 
 
5.      Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται:  
   

(α)     Πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής συνεταιρισμού ή Εταιρείας.  

(β)     Πιστοποιητικό συστάσεως του συνεταιρισμού ή Εταιρείας.  

(γ)     Πιστοποιητικό μετόχων της  Εταιρείας. 

(δ)     Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου γραφείου. 

(ε)     Πιστοποιητικό Διοικητικών Συμβούλων. 

 
Γ.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
      Δηλώστε για κάθε μέλος της Εταιρείας Μελετών τα κάτωθι: 
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο 

(Πρώτο το επίθετο και Κεφαλαία) 
Αρ. Μητρώου 
Επιμελητηρίου 

Κλάδος  

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
Σε περίπτωση περισσοτέρων των πέντε μελών χρησιμοποιείστε ξεχωριστό χαρτί που να συνάψετε με την αίτηση σας και 
θα φέρει τη μονογραφή όλων των συνεταίρων. 
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Δηλώνω/νουμε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται σ’ αυτό το 
έντυπο είναι ορθές και ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί από εμέ/ας.  
Αντιλαμβάνομαι/μαστε ότι οιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια με/μας 
καθιστά υποκείμενο/νους σε ποινή που προβλέπεται από το Νόμο. 

    
Υπογραφές συνεταίρων: 
 
Όνομα: …………………………………….…..   Υπογραφή: ………………………………………… 
Όνομα: …………………………………….…..   Υπογραφή: ………………………………………… 
Όνομα: …………………………………….…..   Υπογραφή: ………………………………………… 
Όνομα: …………………………………….…..   Υπογραφή: ………………………………………… 
Όνομα: …………………………………….…..   Υπογραφή: ………………………………………… 
 
Ημερομηνία : …………………………………….. 
 
Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 
 
Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών Επιμελητηρίου εισηγείται την Έγκριση/Απόρριψη για παραχώρηση 
αριθμού Μητρώου Εταιρειών Μελετών. 
 
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία. 
 
Πρόεδρος Επιτροπής: ……………………………….  Ημερομηνία: ………………………………………. 
 
_________________________________________________________________  
Να συμπληρωθεί από το Επιμελητήριο  
 
Ημερομηνία λήψεως ……………………………………  Αύξων αριθμός καταχωρήσεως .………………… 
 
Αριθμός Αποδείξεως: ………………………………….      
 
Εξετάστηκε από το Επιμελητήριο την …………   Ημερομηνία: ….…………………………………………… 
 
Αριθμός Εταιρειών Μελετών: ……………………… Εγκρίνεται/Δεν εγκρίνεται …………………………. 
 
 

(α) Γενικός Γραμματέα Επιμελητηρίου ……………………………………………. 
   
  (β) Πρόεδρος Επιμελητηρίου …………………………………………. 
 

Λογότυπο  
Επιγραφή Γραφείου  
Μελετών 
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ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
(Άρθρο 6ΣΤ) 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Αριθμός Μητρώου ………………………………………………………………………………… 
 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΑΠΟ …….…………………… ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ …………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Λευκωσία …………………………………. (Ημερ.) 
 
 
       ……………………………………… 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                 (Σφραγίδα) 
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ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρα 6Ε, 6ΣΤ και 6Η) 

 
ΤΕΛΗ  

 
Α. Τέλος εγγραφής €100,00 
Β. Τέλος ετήσιας συνδρομής €200,00 

Γ. Τέλος έκδοσης αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής €  10,00 

Δ. Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής € 10,00.». 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΜΚΝ/ΘΒΚ/ΓΧ 

23.01.053.034-2012 
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