Ν.157/88
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2356 της 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Εγγραφής Χηµικών Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 157 του 1988
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
24(1) του 1992
20(1) του 2004.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Χηµικών Νόµος του
1988

ΜΕΡΟΣ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερµηνεία.

2. Εις τον παρόντα Νόµον, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του Kειµέvου
«αδειούχος χηµικός εξ επαγγέλµατος» σηµαίνει χηµικόν εγγεγραµµένον εις τον
Κατάλογον.
«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την ∆ηµοκρατίαν της Κύπρου.
«εγγεγραµµένος χηµικός» σηµαίνει χηµικόν εγγεγραµµένον εις το Μητρώον.
«Κατάλογος» σηµαίνει τον τηρούµενον δυνάµει του άρθρου 1112 Κατάλογον.

2 του 20(1) του
2004.

«κράτος - µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο
συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και
την Ελβετία.
«Μητρώον» σηµαίνει το τηρούµενον δυνάµει του άρθρου 5 Μητρώον Χηµικών.
«Συµβούλιον» σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου 3 καθιδρυόµενον Συµβούλιον
Εγγραφής Χηµικών.
«Έφορος» σηµαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως τέτοιο από το Υπουργικό
Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου.
«∆ιευθυντής χηµικού εργαστηρίου» σηµαίνει πρόσωπο που κατέχει τα
προσόντα που καθορίζει το άρθρο 8 του παρόντος νόµου και το οποίο είναι
υπεύθυνο για την επιστηµονική και τεχνική λειτουργία εγγεγραµµένου χηµικού
εργαστηρίου.
«Χηµικό εργαστήριο» σηµαίνει οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο που
χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή εξετάσεων δειγµάτων µε τη χρήση χηµικών,
βιοχηµικών, φυσικοχηµικών, µικροσκοπικών, µεθόδων ή οποιωνδήποτε
άλλων συναφών εξετάσεων, ως ήθελαν καθορισθεί µε Κανονισµούς,

2 του 20(1)
του2004.

«Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2
Μαϊου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργόν Υγείας.

ΜΕΡΟΣ 11 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
Καθίδρυσις
Συµβουλίου.

3.-(1) Καθιδρύεται Συµβούλιο Εγγραφής Χηµικών αποτελούµενον από
(α) Τρεις εγγεγραµµένους χηµικούς διοριζόµενους υπό του Υπουργικού
Συµβουλίου από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον δέον να ανήκει εις την
δηµόσιαν υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας. και
β) τέσσαρες εγγεγραµµένους χηµικούς εκλεγόµενους προς τούτο υπό της
γενικής συνελεύσεως της Παγκύπριας Ενώσης Επιστηµόνων Χηµικών της
υφισταµένης κατά την ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
Νόµου.
(2) Το Συµβούλιο συγκροτείται εντός δύο µηνών από της ηµεροµηνίας
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου, και διά την πρώτη συγκρότηση
του Συµβουλίου
(α) Τα διορισθησόµενα υπό του Υπουργικού Συµβουλίου πρόσωπα
επιλέγονται µεταξύ των προσώπων τα οποία, κατά την κρίσιν του Υπουργικού
Συµβουλίου, δικαιούνται να εγγραφώσιν εις το Μητρώον και τα οποία ευθύς
άµα τη συγκροτήσει του Συµβουλίου θα εγγράφονται ως εγγεγραµµένοι
χηµικοί.
(β) η προβλεπόµενη υπό της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) γενική
συνέλευσις συγκαλείται υπό των διορισθησοµένων υπό του Υπουργικού
Συµβουλίου προσώπων, άτινα προσκαλούσιν εις την τοιαύτην γενικήν
συνέλευσιν άπαντα τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίσιν των θα εδικαιούντο
να εγγραφώσιν εις το Μητρώον δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(3) Τα µέλη του Συµβουλίου εκλέγουν έν εξ αυτών ως τον Πρόεδρον αυτού.
(4) Τα ονόµατα των προσώπων άτινα συνιστούν το Συµβούλιον
δηµοσιεύονται εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και ενασκούν το
λειτούργηµα διά περίοδον δύο ετών από της ηµεροµηνίας της τοιαύτης
δηµοσιεύσεως.

Λειτουργία
Συµβουλίου.

4.-(1) Το Συµβούλιον συνέρχεται εις τόπους και χρόνους καθοριζόµενους υπό
του προέδρου του, τέσσαρα δε µέλη παριστάµενα συνιστούν απαρτίαν.
(2) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συµβουλίου και προεδρεύει
αυτών, εις περίπτωσιν δε απουσίας του Προέδρου από συνεδρίασιν του
Συµβουλίου, τα παρόντα µέλη εκλέγουσιν έν εξ αυτών διά να προεδρεύση της
συνεδριάσεως.
(3) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκάλεση συνεδρίασιν του Συµβουλίου, εάν
ζητήσωσι τούτο δύο τουλάχιστον µέλη του.
(4) Αι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται διά πλειοψηφίας των
παρισταµένων και ψηφιζόντων µελών του, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο
προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.
(5) Τα µέλη του Συµβουλίου δύνανται να παραιτηθώσιν οποτεδήποτε της
θέσεως των δι' επιστολής απευθυνόµενης, προκειµένου µεν περί του
Προέδρου προς το Υπουργικόν Συµβούλιον, προκειµένου δε περί των άλλων
µελών προς τον Πρόεδρον του Συµβουλίου.
(6) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να τερµατίση τον διορισµόν παντός
µέλους διοριζοµένου δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου 3.
(7) Το Συµβούλιον λειτουργεί ανεξαρτήτως της χηρείας οιασδήποτε θέσεως
αυτού.
(8) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιον
ρυθµίζει τα των εργασιών του, καθορίζει τα της συγκλήσεως των
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συνεδριάσεων του, την προς τούτο διδοµένην ειδοποίησιν, την κατ' αυτάς
ακολουθούµενην διαδικασίαν και τον τρόπον τηρήσεως των πρακτικών.
∆ιορισµός
Εφόρου

5. Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει, µε γνωστοποίησή του που δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ένα δηµόσιο υπάλληλο που
υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας ως Έφορο, για σκοπούς άσκησης των
εξουσιών που προβλέπει ο παρών Νόµος

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΜΗΤΡΩΟΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Μητρώον Χηµικών.
2 του 24(1) του1992.

5.6-(1) Το Συµβούλιον µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 1992 καταρτίζει και µετέπειτα
τηρεί Μητρώον Χηµικών εις το οποίον εγγράφονται το όνοµα, η διεύθυνσις και
τα προσόντα παντός προσώπου δικαιουµένου να εγγραφή δυνάµει του
παρόντος Νόµου ως και οιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία το Συµβούλιον
κρίνει αναγκαίον ή σκόπιµον όπως περιληφθούν εις το Μητρώον.
(1.α) Μητρώο Χηµικών Εργαστηρίων, στο οποίο καταχωρίζονται τα χηµικά
εργαστήρια στα οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας µε βάση τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου, ο αριθµός άδειας του κάθε χηµικού εργαστηρίου και τα
ονόµατα και οι διευθύνσεις των ιδιοκτητών και των διευθυντών τους.
Νοείται ότι κανένα στοιχείο δεν καταχωρίζεται στα Μητρώα, εκτός αν το
Συµβούλιο ικανοποιηθεί µε τέτοιες αποδείξεις, τις οποίες αυτό ήθελε θεωρήσει
αναγκαίες.
(2) Το Συµβούλιον Ο Εφορος δέον να τηρή το Μητρώον ενηµερωµένον και να
διενεργή εις αυτό όλας τας απαιτουµένας µεταβολάς τας αφορώσας εις τα
ονόµατα, τας διευθύνσεις ή τα προσόντα οιουδήποτε εγγεγραµµένου εις αυτό
προσώπου ή τα λοιπά καταχωριζόµενα εις το Μητρώον στοιχεία, τηρούµενων
των οδηγιών και αποφάσεων του Συµβουλίου, αφαιρεί από τα Μητρώα το
όνοµα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα
ή του οποίου το όνοµα διαγράφηκε από τα Μητρώα µε βάση τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου
(3) Αντίγραφον του Μητρώου ως τούτο ενηµερώθη δηµοσιεύεται
υπογεγραµµένο από τον Έφορο εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
το πρώτον εντός δύο ετών από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του
παρόντος Νόµου, και µετέπειτα κατά τον Ιανουάριον εκάστου έτους.
(4) Η δηµοσίευσις του αντιγράφου του Μητρώου αποτελεί εκ πρώτης όψεως
απόδειξιν ότι τα εν αυτώ κατονοµαζόµενα πρόσωπα είναι εγγεγραµµένοι
χηµικοί:
Νοείται ότι το Συµβούλιον χορηγεί εις οιονδήποτε εγγεγραµµένον χηµικόν του
οποίου το όνοµα δεν εµφαίνεται επί του αντιγράφου του Μητρώου του
εσχάτως δηµοσιευθέντος, πιστοποιητικόν, κατά τον οριζόµενον υπό του
Συµβουλίου τύπον, ότι το εν λόγω πρόσωπον είναι εγγεγραµµένος χηµικός και
το εν λόγω πιστοποιητικόν αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν του
περιεχοµένου του.

ΜΕΡΟΣ ΙV - ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
Αίτησις εγγραφής
και πιστοποιητικόν
εγγραφής.

6.7-(1) Παν πρόσωπον το οποίον επιθυµεί να εγγραφή δυνάµει του παρόντος
Νόµου εις το Μητρώον, υποβάλλει αίτησιν προς το Συµβούλιον
συνοδευοµένην υπό του καθωρισµένου τέλους και των προς υποστήριξιν της
αιτήσεως του εγγράφων αποδείξεων.
(2) Εν περιπτώσει αποδοχής της αιτήσεως το Συµβούλιον χωρεί εις την
εγγραφήν του αιτητού εις το Μητρώον και εκδίδει εις αυτόν πιστοποιητικόν
εγγραφής κατά τον υπό του Συµβουλίου οριζόµενον τύπον, το οποίον
αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το εν αυτώ κατονοµαζόµενον
πρόσωπον είναι εγγεγραµµένος χηµικός.
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3 του 20(1) του
2004.
Εγγραφή στο
Μητρώο.

7.8-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο εάν ικανοποιήσει
το Συµβούλιο ότι (α) Είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι
σύζυγος ή τέκνο πολίτη της ∆ηµοκρατίας και έχει τη συνήθη διαµονή του στην
Κύπρο ή είναι πολίτης κράτους µέλους.
(β) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. και
(γ) κατέχει δίπλωµα, πτυχίο ή τίτλο Πανεπιστηµίου, Πολυτεχνείου ή Κολεγίου στη
Χηµεία ή σε κλάδο αυτής, το οποίο αναγνωρίζεται από το Συµβούλιο µε
γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
(γ) κατέχει Πανεπιστηµιακό τίτλο ή ισοδύναµο προσόν που εκδόθηκε από
πανεπιστήµιο ή ισότιµο ίδρυµα στα αντικείµενα της Χηµείας, Βιοχηµείας,
Αναλυτικής και Φυσικής Χηµείας, Χηµείας Τροφίµων, της Χηµικής Μηχανικής,
της ∆ικανικής Χηµείας, της Βιοϊατρικής Χηµείας, της Περιβαλλοντικής Χηµείας
ή άλλου συναφούς κλάδου, νοουµένου ότι το πτυχίο του αναγνωρίζεται από
το Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας και είναι αναγνωρισµένο από το Κυπριακό Συµβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).·

179(1) του 2002
129(1) του 2003.

(2) Για την εγγραφή των πολιτών κρατών µελών στο Μητρώο, η εφαρµογή
των διατάξεων του εδαφίου (1) σ' αυτούς γίνεται τηρουµένων των διατάξεων
του περί Γενικού Συστήµατος Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων
Νόµου.

∆ιαγραφή εκ του
Μητρώου.

8.9-(1) Το Συµβούλιον διαγράφει εκ του Μητρώου το όνοµα παντός
εγγεγραµµένου χηµικού ή χηµικού εργαστηρίου–
(α) ο οποίος ητήσατο την διαγραφήν του'
(β) του οποίου το όνοµα ενεγράφη εις το Μητρώον λόγω πλάνης ή
σφάλµατος ή ψευδούς παραστάσεως.
(γ) ο οποίος απεβίωσε' ή
(δ) εις τον οποίον επεβλήθη η ποινή της διαγραφής εκ του Μητρώου.
(2) Εν περιπτώσει διαγραφής του ονόµατος εγγεγραµµένου χηµικού ή χηµικού
εργαστηρίου εκ του Μητρώου το εις αυτόν εκδοθέν πιστοποιητικόν εγγραφής
ακυρούται και ούτος υποχρεούται να παραδώση το ακυρωθέν πιστοποιητικόν
εις το Συµβούλιον.

Επανεγγραφή εις
το Μητρώον
διαγράφεντος
χηµικού ή χηµικού
εργαστηρίου.

910. Το Συµβούλιον δύναται να επανεγγράψη εις το Μητρώον το όνοµα
χηµικού ή χηµικού εργαστηρίου του οποίου το όνοµα διεγράφη δυνάµει του
άρθρου 8, είτε ατελώς είτε τη καταβολή του υπό του Συµβουλίου οριζοµένου
τέλους το οποίον όµως δεν δύναται να υπερβαίνη το τέλος εγγραφής.

Περιορισµοί εις την
άσκησιν
επαγγέλµατος υπό
εγγεγραµµένoυ
χηµικού.

10.11-(1) Εάν το δίπλωµα, πτυχίον ή τίτλος επί τη βάσει του οποίου ενεγράφη
εις το Μητρώον εγγεγραµµένος χηµικός είναι διά ωρισµένον κλάδον της
χηµείας, ούτος επιτρέπεται να ασκή την χηµείαν µόνον εις τον κλάδον
αναψορικώς προς τον οποίον κατέχεται το εν λόγω δίπλωµα, πτυχίον ή
τίτλος.
(2) Το δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 67 εκδιδόµενον πιστοποιητικόν
εγγραφής δέον να αναφέρη τον κλάδον ή κλάδους της χηµείας αναφορικώς
προς τους οποίους ο εγγεγραµµένος χηµικός επιτρέπεται να ασκή την
χηµείαν.

ΜΕΡΟΣ V - Α∆ΕΙΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΞ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Κατάλογος χηµικών
εξ επαγγέλµατος.
4 του 24(1) του1992.

11.12.-(1) Το Συµβούλιον µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 1992 καταρτίζει και
µετέπειτα τηρεί Κατάλογον εις τον οποίον εγγράφονται το όνοµα και η
διεύθυνσις παντός προσώπου δικαιουµένου να εγγραφή εις αυτόν δυνάµει
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του παρόντος Νόµου, ως και οιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία το
Συµβούλιον κρίνει αναγκαίον ή σκόπιµον όπως περιληφθούν εις τον
Κατάλογον.
(2) Εν περιπτώσει αποδοχής της αιτήσεως το Συµβούλιον χωρεί εις την
εγγραφήν του αιτητού εις τον Κατάλογον και εκδίδει εις αυτόν πιστοποιητικόν
εγγραφής κατά τον υπό του Συµβουλίου οριζόµενον τύπον το οποίον
αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το εν αυτώ κατονοµαζόµενον
πρόσωπον είναι αδειούχος χηµικός εξ επαγγέλµατος.
(3) Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 5 και αι διατάξεις του
άρθρου 8 εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και αναφορικώς
προς τον δυνάµει του παρόντος Νόµου τηρούµενον Κατάλογον.
Αίτησις διά
εγγραφήν εις τον
Κατάλογον.

12.13. Παν πρόσωπον το οποίον επιθυµεί να εγγραφή δυνάµει του παρόντος
Νόµου εις τον Κατάλογον δύναται, εντός δώδεκα µηνών από της
ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου, να υποβάλη
αίτησιν προς το Συµβούλιον, συνοδευοµένην υπό του καθορισµένου τέλους
και των προς υποστήριξιν της αιτήσεως του εγγράφων αποδείξεων.

Προσόντα διά την
εγγραφή εις τον
Κατάλογον.

13.14. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 11, παν πρόσωπον δικαιούται
να εγγραφήν εις τον Κατάλογον, εάν ικανοποίηση το Συµβούλιον ότι –
(α) είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή κατά την ηµέραν υποβολής της
αιτήσεως του είναι σύζυγος πολίτου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και έχει την
συνήθη διαµονήν αυτού εν Κύπρω.
(β) είναι καλού χαρακτήρος.
(γ) έχει επαρκείς γνώσεις εις την χηµείαν και την εργασίαν του χηµικού'
(δ) κατά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου ήσκει
καλή τη πίστει και δι' ίδιον αυτού λογαριασµόν ως αυτοεργοδοτούµενος το
επάγγελµα του χηµικού. Και
(ε) ήσκει το τοιούτον επάγγελµα διά επτά τουλάχιστον έτη αµέσως προ της
ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου.

Περιορισµοί εις την
άσκησιν
επαγγέλµατoς υπό
αδειούχου χηµικού
εξ επαγγέλµατος.

14.15.-(1) Αδειούχος χηµικός εξ επαγγέλµατος δεν δικαιούται να αναλαµβάνη
ούτε να εκτελή εργασίαν προσήκουσαν εις χηµικόν εκτός εάν η τοιαύτη
εργασία καθορίζεται υπό του Συµβουλίου ως εργασία δυναµένη να
αναληφθή ή να εκτελεσθή υπ' αυτού.
(2) Το δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 1011 εκδιδόµενον πιστοποιητικόν
εγγραφής δέον να αναφέρη την εργασίαν ή εργασίας, η οποία ή αι οποίαι
δύνανται να αναληφθούν ή να εκτελεσθούν υπό του αδειούχου χηµικού εξ
επαγγέλµατος, προς τον οποίον εκδίδεται το εν λόγω πιστοποιητικόν.

∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις
αδειούχων χηµικών
εξ επαγγέλµατος.

15.16. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 1415 οι αδειούχοι χηµικοί εξ
επαγγέλµατος δικαιούνται να ασκώ σι το επάγγελµα του χηµικού κατά τον
αυτόν τρόπον ως και οι εγγεγραµµένοι χηµικοί και ενέχονται κατά τον αυτόν
τρόπον, υπόκεινται εις τας αυτάς κυρώσεις, επέχουσι τας αυτάς υποχρεώσεις
και απολαύουσι των αυτών δικαιωµάτων και προνοµίων, ως και οι
εγγεγραµµένοι χηµικοί.

ΜΕΡΟΣ VΙ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Απαιτήσεις για τη
17.-(1) Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 28 του
χορήγηση άδειας
παρόντος νόµου, δεν επιτρέπεται σε πρόσωπο να λειτουργεί στη ∆ηµοκρατία,
λειτουργίας
οποιοδήποτε διαγνωστικό ή κλινικό εργαστήριο, εκτός εάν το εργαστήριο
χηµικού
αυτό εγγραφεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος νόµου και εκδοθεί
εργαστηρίου
σχετικά µε αυτό άδεια λειτουργίας που προνοείται από το εδάφιο (2) του
παρόντος άρθρου.
(2) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας χηµικού εργαστηρίου, το Συµβούλιο
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πρέπει να ικανοποιηθεί, σε σχέση µε το χηµικό εργαστήριο για το οποίο
υποβάλλεται η αίτηση, ότι ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Εγκαθίσταται και λειτουργεί σε χώρο, ειδικά προσαρµοσµένο γι' αυτό το
σκοπό, και καλύπτεται από πολεοδοµική ή/και άδεια οικοδοµής µε σχετικό
πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου και του περί Ρυθµίσεως Οδών και
Οικοδοµών Νόµου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
(β) είναι ή τελεί υπό τη διεύθυνση ενός (1) τουλάχιστον εγγεγραµµένου
Χηµικού και
(γ) διαθέτει τους κατάλληλους χώρους και εξοπλισµό σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του προσωπικού και η
επιστηµονική αρτιότητα διεξαγωγής των αναλύσεων.
(3) Ο Έφορος καταρτίζει και τηρεί Μητρώο, στο οποίο εγγράφει κάθε χηµικό
εργαστήριο, που έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας δυνάµει των διατάξεων
του παρόντος νόµου. Στο Μητρώο καταχωρούνται το όνοµα του αδειούχου
εργαστηρίου και το όνοµα προσοντούχου να διευθύνει χηµικό εργαστήριο
(4) Αντίγραφο του Μητρώου, όπως αυτό ενηµερώνεται εκάστοτε από τον
Έφορο, δηµοσιεύεται υπογεγραµµένο από τον Έφορο στην επίσηµη
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας κατά τον Ιανουάριο εκάστου έτους.
(5) Σε περίπτωση που εκδίδεται άδεια λειτουργίας µετά τη δηµοσίευση του
Μητρώου αυτή η άδεια αποτελεί επαρκή απόδειξη του περιεχοµένου της για
οποιαδήποτε χρήση.
(6) Κάθε αδειούχο εργαστήριο που λειτουργεί στη ∆ηµοκρατία έχει
υποχρέωση συνεχούς και πιστής συµµόρφωσης µε τις πρόνοιες του
παρόντος Νόµου και των Κανονισµών, καθώς και προς τις εκάστοτε οδηγίες
του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή και ερµηνεία των διατάξεων του
παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ VΙΙ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆ιεύθυνση και
18.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, κάθε αδειούχο
ευθύνη χηµικών
εργαστήριο οφείλει να τελεί κατά πάντα χρόνο υπό τη διεύθυνση, έλεγχο και
εργαστηρίων
εποπτεία του εγγεγραµµένου ∆ιευθυντή του, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει
αυτού εκδιδοµένων Κανονισµών στο οικείο αδειούχο εργαστήριο.
(2) ΄Οταν για την εγγραφή στο Μητρώο ενός αδειούχου εργαστηρίου έχουν
κατονοµασθεί και εγγραφεί περισσότεροι του ενός ∆ιευθυντές, οι εν λόγω
∆ιευθυντές για τη λειτουργία του αδειούχου εργαστηρίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου ευθύνονται αλληλέγγυα.
Ονοµα αδειούχου
εργαστηρίου

19.(1) Τηρουµένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόµου, κάθε
αδειούχο εργαστήριο οφείλει να έχει και να διεξάγει τις εργασίες του κάτω
από το δικό του όνοµα, µε το οποίο έχει εγκριθεί και καταχωρηθεί στο
Μητρώο.
(2) Νοείται ότι το Συµβούλιο δύναται, κατά την εξέταση της αίτησης
εγγραφής, να µην αποδεχθεί οποιοδήποτε όνοµα το οποίο, κατά την κρίση
του, θα ήταν ανάρµοστο ή παραπλανητικό ως προς την εξειδίκευση ή
δυναµικότητα του, ή το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση µε
οποιοδήποτε άλλο σε λειτουργία αδειούχο εργαστήριο.
(3) Το δικαίωµα κυριότητας επί του ονόµατος
∆ηµοκρατία ανήκει στον ιδιοκτήτη ή τους
εργαστηρίου, είναι αδιαίρετο και δύναται να
ταυτόχρονη µεταβίβαση της επιχείρησης του

και της χρήσης αυτού στη
ιδιοκτήτες του αδειούχου
µεταβιβάζεται µόνο µε την
αδειούχου εργαστηρίου. Σε
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περίπτωση διακοπής ή αναστολής της λειτουργίας αυτού, ο κύριος του
ονόµατος διατηρεί το δικαίωµά του επί του ονόµατος για µια τριετία, µέσα
στην οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει το όνοµα αυτό και πάλιν για το ίδιο
χηµικό εργαστήριο ή, κατόπιν έγκρισης του Εφόρου, για άλλο χηµικό
εργαστήριο παρόµοιας δυναµικότητας ή εξειδίκευσης.
(4) Το όνοµα του χηµικού εργαστηρίου πρέπει να εκτίθεται ή προβάλλεται σε
περίοπτο µέρος της εξωτερικής εισόδου του εργαστηρίου και στη γλώσσα µε
την οποία τούτο έχει εγκριθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο.
Εργασίες έναντι
αµοιβής

20.(1) Κάθε αδειούχο εργαστήριο δικαιούται να διεξάγει, έναντι λογικής
αµοιβής, αναλύσεις σε όλους τους βασικούς τοµείς της εργαστηριακής
ειδικότητας, για τους οποίους κρίθηκε αδειούχο.
(2) Για το σκοπό αυτό ο ∆ιευθυντής εκάστου αδειούχου εργαστηρίου υπέχει
ευθύνη και υποχρέωση να διασφαλίζει ότι το εργαστήριο, το οποίο
διευθύνει, εφόσον χρησιµοποιεί προσωπικό, αυτό πρέπει να είναι κατάλληλα
στελεχωµένο µε προσοντούχο επιστηµονικό ή άλλο προσωπικό όπως ήθελε
καθοριστεί µε Κανονισµούς.

Προσωπικό

21. Κάθε ∆ιευθυντής αδειούχου εργαστηρίου έχει υποχρέωση να
γνωστοποιεί στον Εφορο το όνοµα, τη διεύθυνση και τα ακαδηµαϊκά ή άλλα
προσόντα του προσωπικού που απασχολείται στο εργαστήριο, όπως
καθορίζεται µε Κανονισµούς, συνοδευόµενα µε τα αναγκαία αποδεικτικά ή
πιστοποιητικά, ευθύς µετά την πρόσληψη, απόλυση ή άλλη αλλαγή στη
σύνθεση του προσωπικού του εργαστηρίου.

Συµµετοχή
∆ιευθυντή σε
Προγράµµατα
ποιοτικού ελέχου

22. (1) Ο ∆ιευθυντής εκάστου αδειούχου εργαστηρίου έχει υποχρέωση:
(α) να προβαίνει σε τακτικό εσωτερικό έλεγχο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
και προδιαγραφές του εξοπλισµού που διαθέτει και
(β) οσάκις καλείται από τον Έφορο, να συµµετέχει σε προγράµµατα ελέγχου
αναγνωρισµένων σωµάτων, όπως καθορίζει µε γνωστοποίηση ο Έφορος µε
σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτού.
(2) Τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου κοινοποιούνται στον Έφορο.
Νοείται ότι, αυτά θα τηρούνται απόρρητα και δε θα γνωστοποιούνται.

ΜΕΡΟΣ VI VIΙΙ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Πειθαρχική εξουσία
Συµβουλίου.

16.23.-(1) Το Συµβούλιον ασκεί πειθαρχικήν εξουσίαν και πειθαρχικόν έλεγχον
επί των εγγεγραµµένων χηµικών και των αδειούχων χηµικών εξ επαγγέλµατος.
(2) Κατά την άσκησιν της πειθαρχικής του εξουσίας, του Συµβουλίου µετέχει
µέλος της Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας οριζόµενον υπό του Γενικού
Εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας.

Πειθαρχικά
Αδικήµατα.

17.24. Εγγεγραµµένος χηµικός ή αδειούχος χηµικός εξ επαγγέλµατος
υπόκειται εις πειθαρχικήν δίωξιν –
(α) εάν καταγγελθή διά ποινικόν αδίκηµα ενέχον έλλειψιν εντιµότητας ή ηθικήν
αισχρότητα.
(β) εάν, κατά την γνώµην του Συµβουλίου, είναι ένοχος επονειδίστου ή
ασυµβιβάστου προς το επάγγελµα του χηµικού διαγωγής.
(γ) εάν παραβή τας υπό του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
εκδιδοµένων Κανονισµών επιβαλλόµενος εις αυτόν υποχρεώσεις.

∆ιορισµός
Εντεταλµένων
Επιθεωρητών

25. (1) Ο Έφορος δύναται να εξουσιοδοτεί ως εντεταλµένους επιθεωρητές
για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών λειτουργούς
του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας όπως
αυτός θεωρεί αναγκαίο, ώστε:
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(α) να ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε κάθε αδειούχο εργαστήριο που
λειτουργεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µε σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς
συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των
Κανονισµών.
Νοείται ότι κάθε εντεταλµένος λειτουργός δύναται για σκοπούς άσκησης
των αρµοδιοτήτων του να εισέρχεται σε κάθε αδειούχο εργαστήριο για να
επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των εργαστηρίων,
(γ) να αναφέρει στον Έφορο κάθε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε
διάταξης του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών και να του συµβουλεύει
για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περίπτωση και
(δ) οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του αναθέσει ο Έφορος.
(2) Εντεταλµένος λειτουργός ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του λαµβάνει γνώση οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου δεν
επιτρέπεται να τα αποκαλύπτει σε τρίτους, εκτός για σκοπούς εφαρµογής
των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών ή στα πλαίσια
οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας.
(3) Ο Εφορος οφείλει να ενηµερώνει ανάλογα το Συµβούλιο.
25. (1) Ο ή εντεταλµένος λειτουργός δύναται, κατά πάντα εύλογο χρόνο και
αφού επιδείξει το αποδεικτικό της ιδιότητας του, να ασκεί τις ακόλουθες
εξουσίες:
(α) να εισέρχεται για σκοπούς διαπίστωσης της διάπραξης οποιουδήποτε
αδικήµατος κατά τον παρόντα Νόµο, σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο,
εκτός από χώρο ο οποίος χρησιµοποιείται ως κατοικία, για τον οποίο έχει
εύλογη υποψία ότι χρησιµοποιείται ή προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως
χηµικό εργαστήριο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή
των Κανονισµών.
(β) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε αδειούχο εργαστήριο µε σκοπό την
άσκηση ετήσιου ή έκτακτου ελέγχου ή επιθεώρησης, για να διαπιστωθεί
κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών
(2) Ο εντεταλµένος λειτουργός ο οποίος εισέρχεται σε υποστατικό ή άλλο
χώρο δυνάµει του εδαφίου (1) µπορεί να έχει µαζί του τέτοια άλλα πρόσωπα
και τέτοιο εξοπλισµό, όπως αυτός κρίνει αναγκαίο και σε περίπτωση που
εύλογα πιστεύει ότι στο χώρο αυτό έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκηµα
κατά τον παρόντα Νόµο, έχει εξουσία να κατάσχει και συλλέξει τέτοια
αποδεικτικά στοιχεία που εύλογα πιστεύει ότι θα χρειαστούν σε µελλοντική
ποινική δίωξη για το αδίκηµα αυτό.
(3) Ο ∆ιευθυντής του αδειούχου εργαστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο
κατά τη δεδοµένη στιγµή πρόσωπο, στο οποίο διεξάγεται έλεγχος και
επιθεώρηση, δυνάµει του παρόντος άρθρου, οφείλει να µεριµνά ώστε να
παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στον εντεταλµένο λειτουργό για την
ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιθεώρησης.
Πειθαρχική
διαδικασία.

18.26. Η πειθαρχική δίωξις ασκείται –
(α) υπό του Συµβουλίου αυτεπαγγέλτως.
(β) υπό του Γενικού Εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας.
(γ) υπό οιουδήποτε προσώπου έχοντος παράπονον εκ της διαγωγής του
εγγεγραµµένου χηµικού ή χηµικού εξ επαγγέλµατος, εάν το Πειθαρχικόν
Συµβούλιον κρίνη εύλογον το παράπονον και ότι η διαγωγή του αποτελεί εκ
πρώτης όψεως πειθαρχικόν αδίκηµα.
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Πειθαρχική
διαδικασία.

19.27.-(1) Το Συµβούλιον κατά την άσκησιν της πειθαρχικής του εξουσίας
κέκτηται τας αυτάς εξουσίας και διεξάγει ταύτας κατά τον αυτόν ως έγγιστα
τρόπον ως δικαστήριον συνοπτικής διαδικασίας.
(2) Πάσα απόφασις του Συµβουλίου κατά την άσκησιν της πειθαρχικής του
εξουσίας λογίζεται ως διάταγµα δικαστηρίου συνοπτικής διαδικασίας και
εκτελείται κατά τον αυτόν τρόπον ως το διάταγµα του εν λόγω δικαστηρίου.

Πειθαρχικαί ποιναί.

20.28.-(1) Το Συµβούλιον, εάν εύρη τον καταγγελθέντα ένοχον πειθαρχικού
αδικήµατος δύναται
(α) να διάταξη την διαγραφήν του ονόµατος του τοιούτου προσώπου εκ του
Μητρώου ή του Καταλόγου, αναλόγως της περιπτώσεως.
(β) να αναστείλη την υπό του τοιούτου προσώπου άσκησιν του
επαγγέλµατος του χηµικού ή χηµικού εξ επαγγέλµατος διά χρονικήν περίοδον
οίαν το Συµβούλιον ήθελε κρίνει πρέπουσαν.
(γ) να διάταξη το τοιούτο πρόσωπον να καταβολή εν είδει προστίµου
χρηµατικόν ποσόν µη υπερβαίνον τας πεντακόσιας λίρας.
(δ) να επίπληξη προφορικώς ή εγγράφως το τοιούτο πρόσωπον.
(2) Το Συµβούλιον δύναται να εκδώση τοιούτο διάταγµα ως προς την
καταβολήν των εξόδων της ενώπιον του πειθαρχικής διαδικασίας οίον ήθελε
θεωρήσει πρέπον.
(3) Παν ποσόν καταβαλλόµενον δυνάµει της παραγράφου (γ) του εδαφίου
(1) κατατίθεται εις το Ταµείον του Συµβουλίου και διά τους σκοπούς αυτού.
(4) Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τα χηµικά εργαστήρια.

ΜΕΡΟΣ VII ΙΧ- ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Χηµικοί
εγνωσµένης αξίας
εκ του εξωτερικού.

21.29. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Υπουργικόν
Συµβούλιον δύναται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις δηµοσίου συµφέροντος να
χορηγή εις αλλοδαπόν χηµικόν εγνωσµένης αξίας άδειαν καθωρισµένης
διαρκείας διά την µελέτην, εκτέλεσιν ή επίβλεψιν, ειδικώς καθοριζοµένων εν τη
αδεία εργασιών και νοουµένου ότι η τοιαύτη εργασία θα διενεργηθή τη
βοήθεια εγγεγραµµένου χηµικού.

Εγγραφή εις το
Μητρώον µη
πολίτου της
∆ηµοκρατίας.

22.30.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 78,
το Συµβούλιον δύναται να εγγράψη εις το Μητρώον πάντα όστις, καίτοι µη
ων πολίτης ή σύζυγος πολίτου της ∆ηµοκρατίας, κατέχει τα εν παραγράφοις
(β), (γ) και (δ) του άρθρου 78 προσόντα εάν –
(α) ήσκει κατά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου
καλή τη πίστει και αποκλειστικώς το επάγγελµα του χηµικού. Και
(β) ήσκει ούτω το επάγγελµα του χηµικού διά διάστηµα ουχί ολιγώτερον των
δύο ετών αµέσως προ της τοιαύτης ηµεροµηνίας.
(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 1314 το
Συµβούλιον δύναται να εγγράψη εις τον Κατάλογον πάντα όστις, καίτοι µη ων
πολίτης ή σύζυγος πολίτου της ∆ηµοκρατίας, κατέχει τα εν παραγράφοις (β),
(γ), (δ) και (ε) του άρθρου 1314 αναφερόµενα προσόντα.

4 του 20(1) του
2004.
Παροχή υπηρεσιών
από πολίτες
Κρατών µελών.

2230Α.-(1) Χηµικός, πολίτης κράτους µέλους, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος
και ασκεί το επάγγελµα του χηµικού σε άλλο κράτος µέλος, εκτός της
∆ηµοκρατίας, δύναται να παρέχει υπηρεσίες χηµικού προσωρινά στη
∆ηµοκρατία, εφόσον φέρει στο Συµβούλιο αποδεικτικά στοιχεία από το
κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης ότι είναι εγκατεστηµένος και ασκεί το
επάγγελµα του χηµικού στο κράτος αυτό και αφού εγγραφεί σε αρχείο που
τηρείται από το Συµβούλιο.
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(2) Η παροχή υπηρεσιών δυνάµει του εδαφίου (1) γίνεται τηρουµένων των
υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος Νόµου.
Είσπραξις αµοιβή;.

23.31. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 2432, µετά πάροδον
δώδεκα µηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου, ουδείς
δικαιούται να είσπραξη οιανδήποτε αµοιβήν αναφορικώς προς εργασίαν
διενεργουµένην ή υπηρεσίαν παρεχοµένην υπό την ιδιότητα του ως χηµικού,
εκτός εάν είναι χηµικός ή αδειούχος χηµικός εξ επαγγέλµατος και δεν του
επεβλήθη η δυνάµει του άρθρου 2028 ποινή της αναστολής.

Απαγόρευσις
διενεργείας
αναλύσεων.
5 του 24(Ι) του
1992.

2425.-(1) Μετά την 31η ∆εκεµβρίου 1992 ουδείς δύναται να διενεργή
αναλύσεις, ή να εκτελεί χρέη διευθυντή χηµικού εργαστηρίου ή να ασκεί
τεχνική εποπτεία και να διευθύνει εργασίες σε βιοµηχανίες που η παραγωγή
τους επηρεάζει την υγεία του πολίτη, εκτός εάν είναι εγγεγραµµένος χηµικός ή
αδειούχος χηµικός εξ επαγγέλµατος.
(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται επί αναλύσεων
διενεργουµένων υπό εγγεγραµµένου ιατρού, εγγεγραµµένου κτηνιάτρου,
εγγεγραµµένου φαρµακοποιού, γεωλόγου, γεωπόνου, µεταλλειολόγου ή
άλλου επιστήµονος κατά την συνήθη ενάσκησιν του επαγγέλµατος του.

Ποινικά αδικήµατα
και ποιναί.

2526.-(1) Όστις –
*

(α) διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων προκαλεί ή αποπειράται να
προκαλέση την εγγραφήν του ιδίου ή οιωνδήποτε άλλων προσώπων εις το
Μητρώον ή τον Κατάλογον.
(β) λαµβάνει ή χρησιµοποιεί τον τίτλον «εγγεγραµµένος χηµικός», ενώ το
όνοµα του δεν είναι εγγεγραµµένον εις το Μητρώον.
(γ) λαµβάνει ή χρησιµοποιεί τον τίτλον «αδειούχος χηµικός εξ επαγγέλµατος»,
ενώ το όνοµα του δεν είναι εγγεγραµµένον εις τον Κατάλογον.
(δ) λαµβάνει ή χρησιµοποιεί οιονδήποτε όνοµα, τίτλον ή περιγραφήν
υποδηλούσαν ψευδώς ότι είναι εγγεγραµµένος χηµικός ή αδειούχος χηµικός
εξ επαγγέλµατος.
(ε) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του
παρόντος Νόµου.
(στ) ασκεί το επάγγελµα του χηµικού ή προβάλλει εαυτόν ως χηµικόν ή ενεργεί
καθ' οιονδήποτε τρόπον ως χηµικός, ενώ το όνοµα του δεν είναι
εγγεγραµµένον εις το Μητρώον ή τον Κατάλογον,
είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη
υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν
τους τρεις µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
(2) Πας εγγεγραµµένος χηµικός ή αδειούχος χηµικός εξ επαγγέλµατος όστις
ασκεί την επιστήµην της χηµείανς εις κλάδον έτερον ή τον κλάδον
αναφορικώς προς τον οποίον επιτρέπεται να ασκή την επιστήµην της
χηµείανς, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας.

Kανovισµoί.

2627. Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να εκδίδη
δηµoσιευόµεvoυς εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας

Κανονισµούς

(α) ∆ιά τον καθορισµόν τελών εγγραφής.
(β) διά τον καθορισµόν της διαδικασίας διά την υποβολήν αιτήσεως
εγγραφής εις το Μητρώον ή τον Κατάλογον.
(γ) διά τον καθορισµόν κλίµακας αµοιβών εγγεγραµµένων χηµικών ή
αδειούχων χηµικών εξ επαγγέλµατος δι' εργασίαν προσήκουσαν εις το
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επάγγελµα του χηµικού.
(δ) διά την ίδρυσιν, ρύθµισιν και διαχείρισιν ταµείου συντάξεως, ταµείου
προνοίας, ταµείου ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως και οιουδήποτε άλλου
ταµείου αφορώντος εις πρόσωπα εγγεγραµµένα εις το Μητρώον ή τον
Κατάλογον περιλαµβανοµένης και της προσλήψεως προσωπικού διά τους
σκοπούς διαχειρίσεως παντός τοιούτου ταµείου.
(ε) διά τον καθορισµόν οιουδήποτε ζητήµατος το οποίον χρήζει ή είναι
δεκτικόν καθορισµού.
(στ) διά την καλυτέραν εφαρµογήν του παρόντος Νόµου.
Μεταβατικές
διατάξεις για
υφιστάµενα χηµικά
εργαστήρια

28. Χηµικά εργαστήρια, τα οποία ήσαν εγγεγραµµένα και λειτουργούσαν
κατά την αµέσως πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
Νόµου και τα οποία, λόγω οποιουδήποτε υφιστάµενου περιορισµού ως
προς τους βασικούς τοµείς εργαστηριακής ειδικότητας τους, δεν µπορούν
να εγγραφούν στο Μητρώο δυνάµει του παρόντος Νόµου, δύναται να
συνεχίσουν να λειτουργούν ως αδειούχα εργαστήρια µόνο του εγκεκριµένου
τοµέα ή τοµέων εργαστηριακής ειδικότητας τους,
νοουµένου ότι αυτά θα αναγράφουν ευκρινώς στις πινακίδες τους και σε
κάθε άλλη ειδοποίηση ή γνωστοποίηση, που εκθέτουν ή δηµοσιεύουν, τον
εγκεκριµένο τοµέα ή τοµείς εργαστηριακής ειδικότητας τους.

Ειδικαί διατάξεις.

2729. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόµω διαλαµβανοµένων επηρεάζει ή άλλως
132 του 1988, ερµηνεύεται ως επηρεάζον τας διατάξεις του περί Εγγραφής και
Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµου του 1988.

Έναρξις ισχύος.

2830. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται εις ηµεροµηνίαν ορισθησοµένην
υπό του Υπουργικού Συµβουλίου διά γνωστοποιήσεως δηµοσιευοµένης εις
την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Μεταβατική
διάταξη.
6 του 24(1) του
1992.

631. Η ισχύς του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι άρχισε στις 26 Μαρτίου 1992,
χωρίς όµως να επηρεάζονται ή να παραβλάπτονται µε οποιοδήποτε τρόπο
τα δικαιώµατα κάθε προσώπου για εγγραφή στο Μητρώο Χηµικών σύµφωνα
µε το βασικό νόµο.

5 του 20(1) του
2004.

532. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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