
 
 
 

 
ΛΜ/31.2, 36_20200612_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 8Α ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΕΑ_ΕΠΙΣΤ. 
 

To ΕΤΕΚ, με επιστολή του στις 12 Ιουνίου 2020, ενημέρωσε τις 
αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη 

διάθεση της ηλεκτρονικής έκδοσης των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α 
που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8Α του περί Οδών και 

Οικοδομών Νόμου καθώς και του εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα 
σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών. 

  

Στην επιστολή του ΕΤΕΚ σημειώνονται τα πιο κάτω:  

«Η ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α 

που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8Α του περί Οδών και 
Οικοδομών Νόμου καθώς και του εντύπου «Εξουσιοδότηση Εντολέα 

σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών» που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3(ε)(ii) του Περί Οδών και Οικοδομών 

Νόμου αποτελούσε για χρόνια σημαντική απαίτηση των μελών του 
ΕΤΕΚ. 

Στο πλαίσιο αυτό, και με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και 
διευκόλυνση των μελών του, το Επιμελητήριο έχει προχωρήσει  στην 

υλοποίηση έργου για ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των πιο πάνω 
εντύπων.   

Εντός των επόμενων εβδομάδων, και μέσω διαδικασίας σταδιακής 
ένταξης μελών και κλάδων στο σύστημα, τα μέλη του ΕΤΕΚ θα έχουν 

την δυνατότητα να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα πιο πάνω 

έγγραφα (έγγραφες βεβαιώσεις και εξουσιοδοτήσεις εντολέα) μέσω 
του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος που έχει αναπτυχθεί για την 

διάθεση των εντύπων.   

Τα μέλη του Επιμελητηρίου που θα επιλέγουν τη συγκεκριμένη 

μέθοδο για την προμήθεια των πιο πάνω εντύπων, θα έχουν πέραν 
της δυνατότητας άμεσης λήψης των εντύπων και την ευχέρεια της 

ηλεκτρονικής καταχώρησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών 
για την συμπλήρωση των εντύπων. Επίσης, με την εισδοχή ενός 

μέλους στο σύστημα, στοιχεία όπως ο αριθμός εγγραφής του μέλους 
στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, θα καταχωρούνται στα έντυπα 

αυτόματα.   

Η ανάπτυξη του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος εντάσσεται στη 

γενικότερη προσπάθεια του ΕΤΕΚ για αξιοποίηση της τεχνολογίας και 
μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρει και αποτελεί έναν 

εύχρηστο και αξιόπιστο τρόπο για την εξασφάλιση και συμπλήρωση 

των εντύπων. 

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική μορφή των πιο πάνω εντύπων, 

εμπεριέχει ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), για σκοπούς 
προστασίας από αντιγραφή ή / και παραποίηση. Επίσης, το 

περιεχόμενο των εντύπων δεν έχει τύχει οποιασδήποτε τροποποίησης 
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και ως εκ τούτου, παραμείνει το ίδιο με το κείμενο που 
περιλαμβάνεται στην έντυπη μορφή τους.  

Αν και επί της ουσίας η ακολουθητέα διαδικασία για τις αρχές 
αδειοδότησης δεν διαφοροποιείται, το Επιμελητήριο έκρινε σκόπιμο 

όπως σας ενημερώσει για την πιο πάνω εξέλιξη αφού η μορφή των 
εντύπων που θα υποβάλλονται θα είναι εκ των πραγμάτων 

διαφορετική.». 

 
 

 
 


