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Εγκύκλιος προς τα Μέλη 

 

ΕΤΕΚ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ: Εκπόνηση µελετών από Λειτουργούς του ∆ηµοσίου 

 

Το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, έχοντας γίνει δέκτης 
σηµαντικού αριθµού αναφορών και καταγγελιών αναφορικά µε συναδέλφους, οι 
οποίοι ενώ εργοδοτούνται στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, προχωρούν 
στην εκπόνηση, ετοιµασία, ή ακόµη σε ορισµένες περιπτώσεις και υποβολή 
µελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών, ή άλλων 
µελετών), προβαίνοντας µάλιστα και στη δηµοσιοποίηση της δραστηριότητας 
αυτής µέσω του διαδικτύου και άλλων µέσων, επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

1. Η εν λόγω δραστηριότητα αντίκειται τόσο στους σχετικούς κανονισµούς που 
διέπουν τη λειτουργία Τµηµάτων, Υπηρεσιών και Οργανισµών του δηµόσιου 
τοµέα, όσο και στους περί δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισµούς. 

2. Περαιτέρω, τέτοιου είδους συµπεριφορές δηµιουργούν συνθήκες αθέµιτου 
ανταγωνισµού µεταξύ, αφενός των λειτουργών της δηµόσιας ή εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας και των οργανισµών δηµοσίου δικαίου και, αφετέρου, των 
ελεύθερων επαγγελµατιών, αφού παρέχεται στους πρώτους η δυνατότητα 
καθορισµού της αµοιβής σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα, δεδοµένου ότι αυτή 
είναι επιπρόσθετη από τις µισθολογικές τους απολαβές. 

3. Παράλληλα και, καθώς δεν µπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις σύγκρουσης 
του προσωπικού συµφέροντος µε το επαγγελµατικό καθήκον, δηµιουργούνται 
προϋποθέσεις δυσλειτουργίας της κρατικής µηχανής και ζηµίας του δηµοσίου 
συµφέροντος. 

Το Επιµελητήριο, συνεισφέροντας στην αποφυγή της πιο πάνω δυσλειτουργίας, 
έχει υιοθετήσει ως πάγια πρακτική τη µη έκδοση έγγραφων βεβαιώσεων στα Μέλη 
τα οποία υπηρετούν στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, εκτός εάν 
χορηγείται σχετικά ειδική άδεια από την Υπηρεσία τους. Η επιτυχής, όµως, 
εφαρµογή της πρακτικής αυτής εξαρτάται από την πληροφόρηση που είναι 
διαθέσιµη στο Επιµελητήριο, η οποία προέρχεται από τα ίδια τα Μέλη. Με στόχο 
λοιπόν την πληρέστερη ενηµέρωση στο συγκεκριµένο θέµα, η ∆ιοικούσα Επιτροπή 
του ΕΤΕΚ έχει στη συνεδρία 02/2012 της 24/1/2012 αποφασίσει όπως ζητηθεί 
από τα Μέλη, µέσω σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης η οποία θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε ετήσια βάση, να δηλώνουν το καθεστώς εργοδότησης τους. Η 
υποβολή δήλωσης για το εκάστοτε τρέχον έτος θα αποτελεί προϋπόθεση για την 
έκδοση των έγγραφων βεβαιώσεων δυνάµει του Άρθρου 8(Α) του περί Ρυθµίσεως 
Οδών και Οικοδοµών Νόµου και της Κ∆Π 111/2006 (Μηχανολογικές και 
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κανονισµοί του 2006), µε την εν λόγω ρύθµιση να 
τίθεται άµεσα σε ισχύ. 

Σε κάθε περίπτωση, το Επιµελητήριο καλεί τα Μέλη του να συµβάλουν ενεργά και 
ουσιαστικά στη διατήρηση του κύρους του Μηχανικού σε ψηλά επίπεδα, µη 
αποδεχόµενοι υποβάθµιση του επαγγέλµατος, προστατεύοντας παράλληλα την 
νοµιµότητα αλλά και την αξιοπιστία και την εκτίµηση που χαίρει ο τεχνικός κόσµος 
από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
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