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Η ανάγκη προαγωγής της επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογίας 
στον τόπο μας και η ωρίμανση των αντικειμενικών συνθηκών στην κυπριακή 
κοινωνία λειτούργησαν καταλυτικά στην ίδρυση και λειτουργία του Επιστη-
μονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
Το θέμα της ίδρυσης ενός ενιαίου φορέα του επιστημονικού τεχνικού κόσμου 
της Κύπρου είχε τεθεί επιτακτικά από τις οργανώσεις των Μηχανικών αμέσως 
μετά την Ανεξαρτησία. Λόγω όμως των πολιτικών γεγονότων που ακολούθησαν, 
το όλο θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα μέχρι το 1975 οπότε ετέθη εκ νέου επι-
τακτικά στο αρμόδιο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Τότε οι οργανώσεις 
ανέλαβαν την πρωτοβουλία για σύνταξη προσχεδίου νομοσχεδίου, το οποίο 
παρέδωσαν στον υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων στις 8 Απριλίου 1987. Το 
προσχέδιο, αφού έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από την Εισαγγελία και της 
έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, κατατέθηκε στη Βουλή.
Η Βουλή, στις 29 Νοεμβρίου 1990, θεσμοθέτησε το ΕΤΕΚ, ψηφίζοντας το 
σχετικό νομοσχέδιο σε νόμο. Ο Νόμος 224/90 στο άρθρο 4 καθορίζει ότι «Το 
Επιμελητήριο έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους 
τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και 
της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας».
Το δε άρθρο 5 αναφέρει ότι «Το Επιμελητήριο ασκεί κάθε αρμοδιότητα και 
εξουσία ... και επιτελεί κάθε πράξη για την προώθηση των σκοπών του ...».
Οι πρώτες εκλογές, το 1991, διεξήχθησαν από την Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου. Από το 1991 
μέχρι σήμερα το ΕΤΕΚ ανέπτυξε πλήρη δραστηριότητα ώστε να πετύχει τον 
στόχο που τέθηκε από το πρώτο εκλεγμένο Γενικό Συμβούλιο, δηλαδή την 
επίτευξη των σκοπών που καθόρισε η ίδια η νομοθεσία.
Τα μέλη του ΕΤΕΚ θα κληθούν για ένατη φορά, στις 17 Ιουνίου 2017, να 
εκλέξουν τα τριάντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, το οποίο είναι το ανώτατο 
καθοδηγητικό όργανο του ΕΤΕΚ, και τέσσερα μέλη του Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου. Οι προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν το 
2014, το 2011, το 2008, το 2005, το 2002, το 1999, το 1996 και το 1993.
Στα χρόνια που έχουν περάσει το Επιμελητήριο έχει καθιερωθεί στη συνεί-
δηση των μελών του, της πολιτείας αλλά και του απλού πολίτη ως ο θεσμικός 
φορέας που με τις παρεμβάσεις του δίδει το μήνυμα της διαφάνειας, της 
ποιότητας και της νομιμότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τις διαδικασίες 
λήψεως αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του κράτους ενώ παράλληλα με 
το έργο και τις δράσεις του καθιερώθηκε ως ο Τεχνικός Σύμβουλος ο οποίος 
με τις παρεμβάσεις και δραστηριότητές του εν γένει επιδιώκει τη διασφάλι-
ση πρωτίστως της ασφάλειας, της ποιότητας και της αειφορίας στους τομείς 
των αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής, όπως και τη διασφάλιση της 
ποιότητας των μελετών που αφορούν τα έργα αυτά.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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«Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μεν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.
….»
Είναι η ώρα του απολογισμού άλλης μιας τριετίας κατά την οποία συμπληρώ-
θηκε η πρώτη 25ετία της μεγάλης πορείας, του μεγάλου ταξιδιού. Ένα ταξίδι 
πρωτόγνωρο, μοναδικό, ιδιαίτερο σε σημασία, μα προπάντων ελπιδοφόρο για 
αυτούς που το οραματίστηκαν. 
Το διαπίστευμα βαρύ μα και υπέροχο. Η Πολιτεία έχει εμπιστευθεί στην κοινωνία των 
μηχανικών αυτοδιοίκηση και αρμοδιότητες που κύριο σκοπό έχουν 
«… την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την 
ειδικότητα των μελών (του Επιμελητηρίου), της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά 
και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυ-
ξη της Δημοκρατίας». Εμπιστεύτηκε τους μηχανικούς του τόπου και τους κατέστησε 
ανεξάρτητο σύμβουλο της κοινωνίας και της Πολιτείας. 
Όπως σε κάθε αγώνα είναι φυσικό και αναμενόμενο να γίνονται και λάθη και παρα-
λείψεις, το αναγνωρίζουμε. Ωστόσο, εκείνο που έχει σημασία είναι οι γνήσιες προ-
θέσεις αλλά και το συνολικό αποτέλεσμα των προσπαθειών και όλων των διεργασι-
ών. Έχετε ενώπιόν σας τον απολογισμό αυτής της τριετίας, μιας τριετίας ιδιαίτερα 
δύσκολης για την πατρίδα μας όπου η κοινωνία, οι συμπολίτες μας, τα μέλη του 
Επιμελητηρίου, ιδιαίτερα, εξακολουθούν να υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες 
και να πληρώνουν το τίμημα των οικονομικών σκανδάλων και της ασυδοσίας που 
προηγήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε διάφορους τομείς. Μιας ασυδοσίας 
που οδήγησε τη χώρα μας στον εξευτελισμό και προ των πυλών της χρεοκοπίας, 
με ορατούς τους κινδύνους όσον αφορά την κρατική μας οντότητα. 
Αντιλαμβανόμενοι το χρέος μας έναντι των μελών μας, μα περισσότερο έναντι 
της κοινωνίας και της πατρίδας μας, εργαστήκαμε συνειδητά και με ειλικρίνεια, 
στοχεύοντας στην ουσία και όχι στους εντυπωσιασμούς. Συμμετείχαμε ενεργά 
στην προσπάθεια για επούλωση των πληγών, στη διόρθωση των κακώς εχόντων, 
προσβλέποντας σε ένα καλύτερο αύριο.
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο ως το κατ’ εξοχήν θεσμικό όργανο των 
μηχανικών συνεχίζει να υπηρετεί την αποστολή που του εμπιστεύτηκε η Πολιτεία, 
συνεχίζει την υλοποίηση των προγραμματισμών του για να είναι χρήσιμο στην 
κοινωνία, μακριά από καιροσκοπικές επιλογές και ιδιοτελή συμφέροντα.
Οι αποφάσεις, οι πράξεις και το έργο μας ως Επιμελητήριο ελέγχονται από τα 
αρμόδια θεσμικά όργανα του κράτους και φυσικά είναι στην κρίση των μελών 
και της κοινωνίας.

Στέλιος Αχνιώτης
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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Με βάση την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία «ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου οφείλει να αποστείλει προς τον υπουργό και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και όλα τα μέλη του 
Επιμελητηρίου οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης για τη λήξασα τριετία». Όπως καθιερώ-
θηκε ο απολογισμός τριετίας αποτελεί μια σημαντική έκδοση του Επιμελητηρίου στην οποία σταχυολο-
γείται η δράση της τριετίας που παρήλθε. 

Επιδίωξη της έκδοσης αυτής είναι η συνοπτική παρουσίαση του εύρους θεματολογίας και της επι-
στημονικότητας, τεκμηρίωσης και ποιότητας των παρεμβάσεων ή και της δράσης του Επιμελητήριου. 
Παρεμβάσεις ή και δράσεις πολύ μεγαλύτερες των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων του ΕΤΕΚ οι 
οποίες υλοποιήθηκαν με τη συμβολή των αιρετών σωμάτων, της υπηρεσίας, των επιτροπών ΕΤΕΚ, ομά-
δων εργασίας αλλά και με την αφιέρωση εκατοντάδων ωρών –κατά κανόνα εθελοντικής ή συμβολικά 
αμειβόμενης– εργασίας. Συναφώς σε κάθε απολογισμό τριετίας καταβάλλεται προσπάθεια ονομαστικής 
αναφοράς των «ανώνυμων» μηχανικών ή και άλλων παραγόντων που συνέβαλαν στο έργο του Επιμελη-
τηρίου. Ασφαλώς ένα κείμενο απολογισμού δεν μπορεί να είναι εξαντλητικό, ούτε θα γίνει υπαινιγμός 
ότι σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνονται ονομαστικά όλοι όσοι είχαν συμβολή στο έργο του ΕΤΕΚ την 
τριετία που πέρασε. Αλλά εάν ο απολογισμός αυτός αποδώσει το μήνυμα της εκτενούς σε ένταση και 
έκταση δράσης του ΕΤΕΚ και τη συμμετοχή πολλών σε αυτό, τότε ο σκοπός έκδοσης έχει επιτευχθεί. 

Σε ό,τι αφορά τη δομή του, στην αρχή του απολογισμού παρουσιάζονται τα αιρετά σώματα του ΕΤΕΚ, 
με έμφαση στις προτεραιότητες του Γενικού Συμβουλίου κατά την τριετία 2014-2017. Στη συνέχεια 
γίνεται μια συνοπτική αναφορά στον θεσμοθετημένο από νομοθεσίες ρόλο του ΕΤΕΚ, σε θέματα των 
αρμοδιοτήτων του και ακολούθως γίνεται μια εκτενής αναφορά στις δημόσιες παρεμβάσεις του ΕΤΕΚ 
καθώς και στην παρουσία του Επιμελητηρίου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Αμέσως μετά επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των μεγάλων θεμάτων που απασχόλησαν το ΕΤΕΚ 
κατά την τριετία αυτή. Στη συνέχεια παρουσιάζεται εκτενώς δράση συναφής με επαγγελματικό έργο 
(π.χ. παρεμβάσεις ΕΤΕΚ, κοινοβουλευτική συμμετοχή, τροποποίηση της περί Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου Νομοθεσίας, άλλες τεχνικές νομοθεσίες, παρεμβάσεις για διαγωνισμούς προμήθειας μελετη-
τικών υπηρεσιών, εγκύκλιοι ΕΤΕΚ, σχέδια υπηρεσίας δημόσιου τομέα κοκ) και, ακολούθως, με επιστη-
μονικό έργο (παρεμβάσεις ΕΤΕΚ, εκδόσεις ΕΤΕΚ, ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, Κυπριακή Πλατ-
φόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στον Τομέα των Κατασκευών κοκ), συμπεριλαμβανόμενων και των 
θεμάτων εκπαίδευσης των μηχανικών. 

Ακολουθεί συνοπτικός απολογισμός του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η επόμενη ενότητα αφορά θέματα 
δημοσίων σχέσεων και διεθνούς εκπροσώπησης. Μετά παρουσιάζονται θέματα εσωτερικής κατά κύριο 
λόγο οργάνωσης (θέματα εγγραφών, μητρώο μελών, μηχανογράφησης και στέγασης) και στη συνέχεια 
γίνεται ονομαστική αναφορά σε όλους τους διορισμούς ΕΤΕΚ θεσμικούς ή μη και σε όσους ανέλαβαν να 
εκπονήσουν πραγματογνωμοσύνη ή διαιτησία κ.λπ. μέσω του ΕΤΕΚ. Τέλος, παρουσιάζεται ο οικονομικός 
απολογισμός της τριετίας όπως προνοείται από τη νομοθεσία. 

Ένα απόσταγμα και μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης της δράσης της τριετίας παρατίθεται πιο κάτω: 

Κατά την υπό επισκόπηση τριετία το Γενικό Συμβούλιο συνεδρίασε 23 φορές (2014: από Ιούνιο 5 
φορές, 2015: 8 φορές, 2016: 5 φορές και 2017 μέχρι και Απρίλιο 2 φορές) και η Διοικούσα Επιτροπή 
65 φορές (2014: από Ιούνιο 6 φορές, 2015: 31 φορές, 2016: 25 φορές και 2017 μέχρι και Απρίλιο 6 
φορές). Κατά τις συνεδρίες αυτές συζητήθηκαν, λήφθηκαν αποφάσεις για πέραν των 1.000 θεμάτων οι 
οποίες υλοποιήθηκαν ή και τροχιοδρομήθηκαν προς υλοποίηση. 

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ) πραγματοποιήθηκαν 53 συνεδρίες της 
Ολομέλειας του ΠΣ, ενώ παράλληλα τα Κλιμάκια του Πειθαρχικού Συμβουλίου συνεδρίασαν 225 φορές. 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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Για το ίδιο διάστημα υποβλήθηκαν συνολικά 59 καταγγελίες ενώ επιπρόσθετα το ΠΣ αποφάσισε να κι-
νηθεί αυτεπάγγελτα σε άλλες 20 περιπτώσεις.

Κατά την τριετία το ΕΤΕΚ προέβη σε 30 δημόσιες ανακοινώσεις αναφορικά με θέματα που απασχόλησαν 
την κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο και προχώρησε στην έκδοση 13 εγκυκλίων αναφορικά με θέματα που 
αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος. Επίσης το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε παρουσία σε μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, με συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές, συνεντεύξεις και αρθρογραφία σε 55 περιπτώσεις. 

Κατά τη διάρκεια της υπό ανασκόπησης τριετίας, μεγάλη έμφαση δόθηκε στα θέματα εκπαίδευσης. Την 
περίοδο αυτή διοργανώθηκαν 109 εκδηλώσεις εκ των οποίων οι 60 υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2016, το 
οποίο ανακηρύχθηκε «Έτος Εκπαίδευσης», σε μια προσπάθεια του ΕΤΕΚ να προβάλει τη σημαντικότητα 
της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να την ενθαρρύνει. Ως εκ τούτου, το Έτος Εκπαίδευσης προσέφερε 
πέραν των 500 ωρών εκπαίδευσης ή και συνεχιζόμενης κατάρτισης, ενώ κατά την τριετία υπολογίζεται 
ότι ο αριθμός αυτός ανέρχεται, συνολικά, στις 1000 ώρες εκπαίδευσης.  

Το ETEK κλήθηκε σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών σε πέραν των 80 συνεδριάσεων στις οποίες 
συζητήθηκαν περί τα 150 θέματα. 

Το ΕΤΕΚ συμμετείχε σε 4 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 
είχε στείλει 15 δηλώσεις στήριξης σε ερευνητικές προτάσεις που υπέβαλαν πανεπιστήμια ή και άλλοι. 
Το Επιμελητήριο κατέθεσε απόψεις για σχεδόν 50 υποθέσεις στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων 
κατά την ίδια περίοδο. 

Κατά την υπό ανασκόπηση τριετία, παραλήφθηκαν συνολικά περί τις 2.000 αιτήσεις για εγγραφή στο 
Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ από τις οποίες οι 130 απορρίφθηκαν. Οι υπόλοιπες οδήγησαν σε εγγραφή 
είτε στο Μητρώο Μελών είτε στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες είτε στο Μητρώο Εταιρει-
ών Μελετών ΕΤΕΚ. Συναφώς κατά την υπό επισκόπηση τριετία περίπου 165 μέλη, από τον Μάιο του 
2014 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017, έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στο Επιμελητήριο για μείωση της 
ετήσιας συνδρομής τους γιατί έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα. Επίσης 
περί τα 400 μέλη, από τον Μάιο του 2014 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017, έχουν υποβάλει σχετικό 
αίτημα στο Επιμελητήριο για μείωση της ετήσιας συνδρομής τους γιατί ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι. 
Παράλληλα, περίπου 765 μέλη από τον Μάιο του 2014 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017 έχουν υποβάλει 
σχετικό αίτημα στο Επιμελητήριο για μείωση της ετήσιας συνδρομής τους λόγω μόνιμης διαμονής τους 
στο εξωτερικό.

Τέλος σε σχέση με υπηρεσίες διαιτησιών - πραγματογνωμοσυνών κατά την τριετία υλοποιήθηκαν 19 
διαιτησίες μέσω του ΕΤΕΚ και 74 πραγματογνωμοσύνες. Συναφώς το ΕΤΕΚ διόρισε εκτιμητές ακινήτων 
για πέραν των 50 υποθέσεων για σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014
«Πράγματι, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα και δεν αρκεί μόνο να είναι καλές οι προθέσεις, να έγιναν 
προγραμματισμοί και να καταβλήθηκαν προσπάθειες. Η κοινωνία των πολιτών, οι θεσμοί και τα μέλη 
του Επιμελητηρίου αναμένουν από το κατ’ εξοχήν θεσμικό όργανο των μηχανικών να παράγει έργο, 
έργο ωφέλιμο για το σήμερα και ελπιδοφόρο για ένα καλύτερο αύριο. Ωστόσο, έχει σημασία και το πώς 
μεθοδεύονται και πώς υλοποιούνται οι προσπάθειες, ποιες οι σκέψεις και οι ενδότερες επιθυμίες, πώς 
εκφράζονται όλα αυτά, ποια η καθημερινή πρακτική και η επικρατούσα κουλτούρα και, οπωσδήποτε, τι 
είναι αυτό που εκπέμπεται προς τα έξω, προς τα μέλη και προς την κοινωνία.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν και, δυστυχώς, εξακολουθούν 
να επικρατούν κατά την τελευταία τριετία, με δραματική επιδείνωση από τις αρχές του 2012, το Επι-
μελητήριο μπορεί να κοιτάει με το μέτωπο ψηλά και με αισιοδοξία το μέλλον. Κριτές του έργου που 
συνοπτικά παρουσιάζεται στο τεύχος αυτό αλλά και του αποτελέσματος των προσπαθειών και των κό-
πων των ενεργών μελών, των συνεργατών, της υπηρεσίας, των θεσμικών οργάνων και της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου, όλοι εσείς τα Μέλη, η Κοινωνία των Πολιτών και η Πολιτεία.»

Στέλιος Αχνιώτης 
Πρόεδρος ΕΤΕΚ (2011-2014)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008-2011
«...Η αναγνώριση και επαγγελματική αποκατάσταση του Κύπριου μηχανικού δεν μπορεί να είναι ανεξάρ-
τητη από την ουσιαστική και δημιουργική συμμετοχή του στα κοινά, και την ανάδειξη και την πρόταξη 
του ρόλου που έχει η μηχανική επιστήμη στη διασφάλιση της σταθερής βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
στην κοινωνία μας. Όσο ο κόσμος από τη δράση του ΕΤΕΚ και του μηχανικού καταλαβαίνει την αξία της 
μηχανικής επιστήμης, τα αγαθά που προσφέρει στην ποιότητα της ζωής του, τόσο τη σέβεται και τόσο 
θέλει να την ανταμείψει.
Το Επιμελητήριο με αυτή τη βαριά μα συνάμα τιμητική παρακαταθήκη οφείλει να συνεχίσει να είναι συ-
νυπεύθυνο, να συνεχίσει να συμμετέχει και να συνδιαμορφώνει τις πολιτικές που καθορίζουν το μέλλον 
μας, το μέλλον των μελλοντικών γενιών, το μέλλον τούτου του τόπου...» 

Χρίστος Ευθυβούλου 
Πρόεδρος ΕΤΕΚ (2008-2011)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2008
«...Η δεκαπενταετής παρουσία και δράση του Επιμελητηρίου προδιέγραψε με σαφήνεια την πορεία της τριετί-
ας: Έργο γύρω από τρεις βασικούς άξονες: Προσφορά στην κοινωνία – Προαγωγή της μηχανικής επιστήμης 
– Επαγγελματισμός μηχανικού. Οι πιέσεις να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ‘συνδικαλιστικές διεκδικήσεις’ 
ήταν μεγάλες. Εντούτοις, σεβόμενοι την ιστορία μας και έχοντας πλήρη επίγνωση του χρέους μας έναντι της 
κοινωνίας καταφέραμε να κρατήσουμε μια ισοζυγισμένη προσέγγιση. Ούτως ή άλλως, κατά την άποψή μας, 
η επιλογή αυτή είναι και η σοφότερη καθώς αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη των στόχων μας. Καθώς 
διασφαλίζει μακροπρόθεσμα την αναβάθμιση του ρόλου του μηχανικού στην κυπριακή κοινωνία.
Ένας απολογισμός δεν θα ήταν ισορροπημένος εάν δεν περιείχε και αυτοκριτική. Είναι γεγονός ότι δεν 
φτάσαμε στο σημείο που θα επιθυμούσαμε ως προς τη συλλογικότητα και τις διαδικασίες για σύνθεση 
και παραγωγή θέσεων για όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν την κυπριακή κοινωνία ή τον Κύπριο 
μηχανικό. Είναι επίσης γεγονός ότι οφείλουμε ως ελάχιστο χρέος προς την κοινωνία να είμαστε ακόμη 
πιο διεκδικητικοί, με ευρύτερη και πολύπλευρη εκπροσώπηση σε όλους τους θεσμούς ή επιτροπές 
ώστε να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε με μεγαλύτερη δύναμη και σθένος τις ορθολογικές, επιστημο-
νικά τεκμηριωμένες και αειφόρες λύσεις ή προσεγγίσεις...»

Χρίστος Ευθυβούλου 
Πρόεδρος ΕΤΕΚ (2005-2008)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002-2005
«... η αξιοπιστία δεν ήλθε τυχαία. Βασίζεται στην εικόνα που παρουσιάζει το Επιμελητήριο με τις παρεμβά-
σεις του. Παρεμβάσεις που έπεισαν και πείθουν καθημερινά πως είναι αντικειμενικές, αμερόληπτες και δεν 
κρύβουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή συμφέροντα. Αν ο λόγος του ΕΤΕΚ δεν αμφισβητείται, είναι γιατί 
η κοινωνία αισθάνεται πως τίποτε δεν κρύβεται πίσω από ό,τι τι λέει, πως δεν υπάρχει υστεροβουλία ή δια-
πλοκή. Είναι γιατί ξέρει πως η παρέμβαση του ΕΤΕΚ δεν σταματά εκεί που αρχίζει ο φόβος. Αυτή την εικόνα 
οφείλουμε να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, οφείλουμε να την προστατέψουμε από κάθε απειλή.
Ένας τομέας δραστηριότητας του ΕΤΕΚ αξίζει ειδική αναφορά. Μέσα σ’ αυτή την τριετία είχαμε την τύχη 
να ζήσουμε πρωτόγνωρα γεγονότα σ’ αυτό τον τόπο. Οι προσπάθειες για λύση του Κυπριακού έδωσαν τη 
δυνατότητα μεγάλης επέκτασης των επαφών του Επιμελητηρίου με τους Τουρκοκύπριους μηχανικούς και 
αρχιτέκτονες. Αυτές οι επαφές οδήγησαν σε ανάπτυξη των δεσμών φιλίας και συνεργασίας που μας αφή-
νουν αισιόδοξους ως προς τη λύση των πιθανών προβλημάτων που θα προκύψουν σε περίπτωση λύσης 
του Κυπριακού. Μια φιλία και συνεργασία που δεν χάθηκε με την αποτυχία λύσης του Κυπριακού αλλά 
μετουσιώνεται σε αποφασιστικότητα για συνέχιση της προσπάθειας και αισιοδοξία για το αποτέλεσμα...»

Θέμος Δημητρίου
Πρόεδρος ΕΤΕΚ (2002-2005)
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1999-2002
«10 χρόνια ζωής, μα είναι μόνο το πρώτο σκαλοπάτι.
Έργο συμπυκνωμένο, πολλών ανθρώπων χιλιάδες ώρες φιλότιμης συλλογικής εργασίας, αλλά είναι μόνο 
το πρώτο σκαλοπάτι.
Έργο με εμφανή την αγωνία για την ποιότητα, δεν είναι όμως παρά το πρώτο σκαλοπάτι.
Είναι 10 χρόνια σκληρής δουλειάς μόνο ένα σκαλοπάτι;
Η ζωή και ο τόπος ξεκινούν από χρόνια πολύ παλιά, πολύ πιο πίσω και εκτείνονται σε άπειρους αιώνες 
χιλιετίες πιο μπροστά.
Εμείς σ’ αυτή την έκταση είμαστε μια κηλίδα.
Έπαρση, οίηση, πομπώδης αφέλεια, θα ήταν να αυτοθαυμαζόμαστε για μια μικρή καταβολή στο συνεχές 
ανθρώπινο χρέος.
Σεμνότητα και μετριοφροσύνη πρέπει να έχουν όσοι κατέχουν τη δημόσια θέση,
περήφανοι πρέπει να είναι αν κάμνουν πραγματικό το έργο
γιατί τότε δεν δημιούργησαν κενό, γιατί κρατούν την ελπίδα,
γιατί έκτισαν, δεν χάλασαν.
Τώρα που σίγουρα ανεβήκαμε στο πρώτο σκαλοπάτι, περήφανοι πρέπει να είμαστε γιατί δεν αδιαφορή-
σαμε, εργαστήκαμε και κτίσαμε...»

Νίκος Μεσαρίτης
Πρόεδρος ΕΤΕΚ (1999-2002)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1996-1999
«Ακόμα τρία χρόνια πορείας. Μια σταχυολόγηση του έργου ακολουθεί στις επόμενες σελίδες του Δελ-
τίου που κρατάτε στα χέρια σας.
Η Κυπριακή Βουλή με νόμο ανέδειξε τον Δήμο Μηχανικών. Επέτρεψε στους Μηχανικούς να αυτο-
διοικούνται. Τούτη η αυτοδιοίκηση μας έχει θέσει στην τιμητική θέση των Τεχνικών Συμβούλων της 
πολιτείας και των πολιτών και ο έλεγχος που ασκείται πάνω μας είναι καθημερινός και αδιάλειπτος. Το 
Υπουργικό Συμβούλιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, ο γενικός ελεγκτής, ο επίτροπος Διοικήσεως και το 
Ανώτατο Δικαστήριο είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες συνεχούς θεσμοθετημένου ελέγχου στη δράση του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Η πολιτεία μας έδωσε ισοτιμία στην πολιτική συμμετοχή, μας έχει μετατρέψει σε παράγοντες ιδιαίτερα 
ουσιαστικούς για τη ζωή της Κύπρου, για την πορεία της στο μέλλον, για την αποκατάστασή της.
Η δική μας απάντηση ήταν υπεύθυνη και ανάλογη με την τιμή. Μέσα σε λίγα χρόνια το Επιμελητήριο 
έπεισε ότι είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Δημοκρατίας της Κύπρου. Με ανεξαρτησία και παρρησία επέ-
λεξε δύσκολα θέματα, συνδύασε την επιστημονική γνώση με την πολιτική παρέμβαση υπερασπιζόμενο 
την ποιότητα για την Κύπρο, τον πολιτισμό της και τις ρίζες της, τη γη της, τους ανθρώπους της.
Με τούτα τα ψυχικά, πνευματικά εφόδια αλλά και τους θεσμούς που η πολιτεία μας παρέδωσε αγωνι-
ζόμαστε για την Κύπρο. Αγωνιζόμαστε για να υπάρχει ποιότητα και ψηλά επίπεδα. Αγωνιζόμαστε για να 
έχουν τα τεχνικά έργα βέλτιστη απόδοση, η δημόσια περιουσία ορθολογιστική αξιοποίηση, ο πλούτος 
της γης της Κύπρου να τυγχάνει σεβασμού, οι άνθρωποί της να παίρνουν την ευτυχία που τους αξίζει.
Ανεβάζοντας τα επίπεδα της χώρας μας ως υπεύθυνοι κοινωνικοί εταίροι, ανεβάζουμε τις δικές μας 
επαγγελματικές ευκαιρίες, έχουμε μια κοινωνία που ξέρει να μας αξιοποιήσει και ΓΝΩΡΙΖΕΙ γιατί πρέπει 
να μας ανταμείψει.
Συνεχίστε αυτή την πορεία Αντέξετε στον μόχθο που αυτή απαιτεί, την επώδυνη πίεση που αυτή παράγει...»

Νίκος Μεσαρίτης
Πρόεδρος ΕΤΕΚ (1996-1999)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993-1996
«Πριν τρία χρόνια μας παραδόθηκαν οι ευθύνες ενός νέου δημόσιου φορέα. Χωρίς χώρους εργασίας, 
χωρίς οικονομικά μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό. Μόνο οι σελίδες του νόμου.
Χωρίσαμε την προσπάθειά μας σε δύο εργασίες. Την αθόρυβη, ψύχραιμη και υπομονετική οργάνωση 
του Επιμελητηρίου, την οικονομική του αυτάρκεια, την επαγγελματική του υποστήριξη και αυτή της 
δημόσιας, υπεύθυνης και δυναμικής παρουσίας.
Σήμερα το Επιμελητήριο έχει τη δική του οργάνωση, οι οικονομικοί του πόροι είναι προγραμματισμένοι 
και αποδοτικοί, είναι ένας δημόσιος οργανισμός με υγιείς, παραγωγικές υπηρεσίες.
Σήμερα το Επιμελητήριο είναι αναγνωρισμένο, σε τρία χρόνια έκανε γνωστή την ταυτότητά του, δήλωσε 
το παρών του και το γνήσιο ενδιαφέρον του για το δημόσιο συμφέρον.
Σήμερα το Επιμελητήριο είναι ο εκφραστής της ανεξάρτητης άποψης στην Κύπρο. Είναι το Τεχνικό 
Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας...»

Νίκος Μεσαρίτης
Πρόεδρος ΕΤΕΚ (1993-1996)
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Τρία αιρετά σώματα συνθέτουν τη Διοίκηση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Πρό-
κειται για το 30μελές Γενικό Συμβούλιο, την 9μελή Διοικούσα Επιτροπή και το 10μελές Πειθαρχικό 
Συμβούλιο. Τα μέλη των πιο πάνω σωμάτων εκλέγονται κάθε τρία χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
περί ΕΤΕΚ Νόμου. Το συγκεκριμένο άρθρο προνοεί ότι ο «Πρόεδρος του Επιμελητηρίου το αργότερο 
μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επόμενης τριετίας, προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη των μελών του 
Γενικού Συμβουλίου και των αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου».

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με τον νόμο, το Επιμελητήριο διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο. Σε αυτό εκ-
προσωπούνται κατ’ αναλογία και οι δέκα κλάδοι της Μηχανικής Επιστήμης. Ο νόμος προνοεί ότι «ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου τουλάχιστο 
μία φορά κάθε έξι μήνες και εν πάση περιπτώσει όταν το ζητούν δέκα μέλη του».

Η σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου, ανά κλάδο κατά την υπό επισκόπηση τριετία, ήταν η εξής: 

Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου   - 5 θέσεις
Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου   - 7 θέσεις
Μηχανολογική Μηχανική   - 5 θέσεις
Ηλεκτρολογική Μηχανική   - 4 θέσεις
Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής  - 4 θέσεις
Χημική Μηχανική   - 1 θέση
Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας   - 1 θέση
Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική   - 1 θέση
Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης   - 1 θέση
Πολεοδομία - Χωροταξία   - 1 θέση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΕΚ 
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Το Γενικό Συμβούλιο κατά την τριετία 2014-2017 αποτελούσαν οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος Στέλιος ΑΧΝΙΩΤΗΣ  
Α’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος ΚΩΣΤΑΝΤΗ 
Β’ Αντιπρόεδρος Ανδρέας ΜΑΡΑΓΚΟΣ 
Γενικός Γραμματέας Κώστας ΑΛΛΑΓΙΩΤΗΣ 
Γενικός Ταμίας Βενιζέλος ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Μέλη Αλέξης ΑΔΑΜΙΔΗΣ 
 Πολυνείκης ΑΝΘΟΥΣΗΣ 
 Ηρακλής ΑΧΝΙΩΤΗΣ
 Αντώνης ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ
 Ελίζα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 Άννα ΓΑΛΑΖΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ
 Χρίστος ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ 
 Τάκης ΖΑΒΡΟΣ 
 Ιωάννης ΖΑΠΙΤΗΣ 
 Κυριάκος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
 Ανδρέας ΘΕΟΔΟΤΟΥ 
 Γιώργος ΚΑΡΑΣ 
 Τασούλα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
 Βαρνάβας ΛΑΜΠΡΟΥ 
 Χριστάκης ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 
 Αιμίλιος ΜΙΧΑΗΛ 
 Γεώργιος ΝΙΚΗΤΑ
 Ντίνος ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
 Μάριος ΠΑΠΠΟΥΤΗΣ 
 Σάββας ΣΑΒΒΑ 
 Έλενα ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
 Πλάτωνας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
 Ανδρέας ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ*
 Σωκράτης ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
 Βάσος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

* Μετά από εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 εκλέχθηκε ως μέλος του Γενικού 
Συμβουλίου ο Παναγιώτης ΜΕΝΟΙΚΟΥ, στη θέση του Ανδρέα ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ που είχε υποβάλει παραίτηση. 
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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Διοικούσα Επιτροπή, όπως καθορίζεται από τον νόμο, είναι «το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του 
Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του». Ο νόμος καθορίζει επίσης ότι «ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά τον μήνα κι όταν 
το ζητήσουν τρία μέλη της». Τη Διοικούσα Επιτροπή κατά την τριετία 2014-2017 αποτελούσαν οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος Στέλιος ΑΧΝΙΩΤΗΣ 
Α’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος ΚΩΣΤΑΝΤΗ
Β’ Αντιπρόεδρος Ανδρέας ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Γενικός Γραμματέας Κώστας ΑΛΛΑΓΙΩΤΗΣ 
Γενικός Ταμίας Βενιζέλος ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Μέλη Χρίστος ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ 
 Άννα ΓΑΛΑΖΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ 
 Σάββας ΣΑΒΒΑ 
 Αντώνης ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ
 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στέλιος Αχνιώτης  Πρόεδρος του Π.Σ. 
Γιώργος Αλετράρης Μέλος  
Γιώργος Δημητρίου  
Μαρίνα Δράκου Κυπριανού  
Φλώρος Παντελή  
Χρύσανθος Πισσαρίδης  
Πάρις Σκούλουκος  
Ανδρέας Σφήκας  
Ανδρέας Τσέλεπος  
Μάριος Χριστοφίνης*

* Από τον Μάιο του 2016 μετά την υποβολή παραίτησης από τον Μ. Χριστοφίνη η θέση αναπληρώθηκε από τον Χρί-
στο Χριστοδούλου, αρχιτέκτονα.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ 
Κλιμάκιο 1 Κλιμάκιο 2 Κλιμάκιο 3
1. Πάρις Σκούλουκος (Πρόεδρος) 1. Ανδρέας Σφήκας (Πρόεδρος) 1. Γιώργος Δημητρίου (Πρόεδρος) 
2. Φλώρος Παντελή  2. Ανδρέας Τσέλεπος 2. Γιώργος Αλετράρης 
3. Χρύσανθος Πισσαρίδης  3. Μάριος Χριστοφίνης* 3. Μαρίνα Δράκου Κυπριανού

* Από τον Μάιο του 2016 η θέση αναπληρώθηκε από τον Χρίστο Χριστοδούλου, αρχιτέκτονα.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2014-2017

Με την εκλογή του το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ καθόρισε τις προτεραιότητες της τριετίας. Στο πλαί-
σιο αυτό πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2014 στον Αγρό διήμερο εργαστήρι κατά το οποίο συζη-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΕΚ 
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τήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες και βασικά θέματα για την τριετία 2014-2017. Κατά τη 
διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν εννέα κεντρικά θέματα. Η θεματολογία 
δεικνύει ότι η ενασχόληση και το έργο του Επιμελητηρίου κινήθηκαν και αυτή την τριετία γύρω από 
τους τρεις βασικούς άξονες: Προσφορά στην κοινωνία - Προαγωγή της Μηχανικής Επιστήμης - Επάγ-
γελμα μηχανικού. Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου εργαστηρίου για το κάθε 
ένα εκ των οποίων ετοιμάστηκε πλαίσιο πολιτικής ή/και σχετικά σχέδια δράσης ήταν:

 • Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών οικοδομικής ανάπτυξης, αδειοδότηση, έλεγχος, τιτλοποίηση 
και μεταβίβαση τίτλων.

 • Μέτρα και πολιτικές που θα μειώσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. 
 • Διαδικασίες ανάθεσης μελετητικών υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
 • Στρατηγική και πολιτικές για βιώσιμη, ορθολογική και αειφόρο ανάπτυξη.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ.
 • Τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας: δομημένη πρακτική άσκηση, υποχρεωτική εκπαίδευση 

και διά βίου μάθηση, Δημιουργία μητρώου μελετητών.
 • Ενεργειακή πολιτική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και έλευση του φυσι-

κού αερίου.
 • Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών (διαιτησία, διαμεσολάβηση) και πραγματογνωμοσύνες.
 • Βιώσιμες μεταφορές, κυκλοφοριακό, οδική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και 
προβληματισμούς και να ενημερωθούν για τυχόν νέες εξελίξεις ή νέα δεδομένα σχετικά με το κάθε θέμα. Με βάση 
την ανταλλαγή απόψεων και τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο πολιτικής ή/και σχετικά 
σχέδια δράσης για το κάθε θέμα προτεραιότητας, τα οποία στη συνέχεια εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Γενικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή ασχολήθηκαν με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Επι-
μελητηρίου, με ζητήματα εκσυγχρονισμού του νόμου που διέπει τη λειτουργία του ΕΤΕΚ, την τροποποίηση 
νομοθεσιών που σχετίζονται με τη μηχανική επιστήμη, με επαγγελματικά θέματα που αφορούν τη μηχανική 
επιστήμη και τους μηχανικούς καθώς και με μια σειρά από άλλα θέματα που απορρέουν από τις αρμοδιότη-
τες και τις υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου. Κατά την υπό επισκόπηση τριετία το Γενικό Συμβούλιο συνεδρί-
ασε 23 φορές (2014: από Ιούνιο 5 φορές, 2015: 8 φορές, 2016: 5 φορές και 2017 μέχρι και Απρίλιο 2 φορές) 
και η Διοικούσα Επιτροπή 65 φορές (2014: από Ιούνιο 6 φορές, 2015: 31 φορές, 2016: 25 φορές και 2017 
μέχρι και Απρίλιο 6 φορές). Τα δύο σώματα μεταξύ άλλων εξέτασαν τα εξής θέματα:
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Γενικό Συμβούλιο 
 • Αιτιολογημένη Γνώμη παράβασης σε σχέση με τη νομοθεσία του ΕΤΕΚ (Μετοχικό κεφάλαιο και 

άλλες συναφείς πρόνοιες σε σχέση με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά).
 • Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Αναθεώρηση Διατάξεων Διαιτησιών.
 • Αναθεώρηση του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου - Πλαίσιο δράσης Υπουργείου Εσωτερικών 

και ενέργειες ΕΤΕΚ.
 • Ανάληψη Εντολής από μέλος και εξουσιοδότηση εντολέα από μέλος σε μέλος.
 • Ανάπτυξη στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.
 • Αντίδραση του ΕΤΕΚ για τον διαγωνισμό Υ.Ο.2014/10/Π που αφορά τον καθορισμό πολιτικής για 

την αξιοποίηση της κρατικής ακίνητης περιουσίας.
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων από ΕΑΙΠ.
 • Αξιοποίηση Κανονισμών Όρων Ανάθεσης και Αμοιβών για την ετοιμασία Πρότυπων Συμβολαίων 

Μελετητικών Υπηρεσιών.
 • Αξιοποίηση του Θεσμού της Διαιτησίας και των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.
 • Απαιτήσεις τρόικας για τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας.
 • Απολογισμός Δράσης Επιστημονικών Επιτροπών για το 2015.
 • Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου Σχέδιο Υπηρεσίας Ανώτερου Λειτουργού ΤΥΠ.
 • Απόφαση Πανεπιστημίου Κύπρου για δημιουργία Σχολής Χημικής Μηχανικής στη Λάρνακα.
 • Άσκηση Επαγγέλματος σε Κλάδο/ους της Μηχανικής Επιστήμης από εταιρείες Μελετών Περιο-

ρισμένης Ευθύνης. Μεταφορά Εμπειρίας.
 • Γενική Συνέλευση FEANI και συνάντηση Εθνικών Επιτροπών.
 • Δημιουργία Εθνικής Συμμαχίας σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΡΗΕΤ - Εσωτερική Καλωδίωση Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου.
 • Δημόσια Διαβούλευση επί προσχεδίου νομοσχεδίου που τροποποιεί την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία 

και καταργεί την εξαίρεση ατόμων που υπηρετούν στη δημόσια ή την εκπαιδευτική υπηρεσία και 
ασκούν επάγγελμα μηχανικής από την απαίτηση να κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • Δημοσίευση πρότασης νόμου ΕΤΕΚ για Ελάχιστες Υπηρεσίες - Ετοιμασία Τυπικού Συμβολαίου για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 • Δημοσιοποίηση Αποφάσεων Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ.
 • Διαβούλευση με Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα: Απαιτήσεις Κατοχής Μετοχικού Κεφαλαίου για 

Εταιρείες Μελετών.
 • Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών από Αρχιτέκτονα από τον Δήμο Πάφου.
 • Διαδικασία επί Παραβάσει (Infringement Procedure) σε σχέση με τη Νομοθεσία του ΕΤΕΚ (Με-

τοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών και άλλες Συναφείς Πρόνοιες σε σχέση με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΕΚ 
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Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά).
 • Διατάξεις και Πρότυπα Έγγραφα Διαδικασίας Διαμεσολάβησης.
 • Διαφημίσεις στο διαδίκτυο που πιθανόν συνιστούν παραπλάνηση των πολιτών, παράνομες πρά-

ξεις και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.
 • Διορισμός Επιτροπών - Τροποποίηση του Γενικού Πλαισίου Λειτουργίας των Επιτροπών.
 • Εγκύκλιος ΣΕΜΗΕΚ για Αναθέσεις Υπεργολαβιών.
 • Εισήγηση Επιτροπής Ηλεκτρονικής Μηχανικής για την Οδηγία του ΓΕΡΗΕΤ «Περί Ασφάλειας Δι-

κτύων».
 • Εκλογές για τον κλάδο Αγρονομικής - Τοπογραφικής Μηχανικής ΕΤΕΚ.
 • Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη έργου διάνοιξης ή διαίρεσης γης για οικοδομικούς σκοπούς, 

στο πλαίσιο του Κεφ. 96.
 • Εκπροσώπηση Κύπρου σε FEANI και WFΕO (World Federation of Engineering Organizations).
 • Εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την αδειοδότηση και επαγγελματιών που 

ασχολούνται με θέματα ηλεκτρισμού (μελέτη - επίβλεψη).
 • Επικύρωση απόφασης για αναπλήρωση Διευθυντή για την περίοδο που μεσολαβεί από τη λήξη 

της τρέχουσας πενταετούς Σύμβασης μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή.
 • Επιστολή Προέδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Μηχανικών (ECEC) προς Επίτροπο 

Εσωτερικής Αγοράς.
 • Επιστολή προς Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα: Απαιτήσεις Κατοχής Μετοχικού Κεφαλαίου για Εται-

ρείες Μελετών.
 • Επιστολή στη FEANI για την αίτηση εγγραφής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τουρκίας.
 • Επιστολή Υπουργείου Οικονομικών για συμμετοχή Δημοσίων Υπαλλήλων σε Αρχιτεκτονικούς 

Διαγωνισμούς.
 • Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας.
 • Ετοιμασία και Προώθηση Πρότυπης Μεθόδου Επιμέτρησης.
 • Ημέρες Μηχανικής 2016 από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
 • Θέματα Ασφάλειας και Τεχνικής φύσης που πιθανό να προκύψουν από την ιδιωτικοποίηση Δημό-

σιων Οργανισμών - Σύσταση Επιτροπής.
 • Θέματα Προτεραιότητας τριετίας 2014-2017. Πραγματοποίηση Εργαστηρίου Γενικού Συμβουλί-

ου στον Αγρό.
 • Θέματα Προτεραιότητας τριετίας 2014-2017.
 • Θεσμοθέτηση Μητρώου Μελετητών με βάση την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία.
 • Κανονισμοί Κριτικής Διαδικασίας (Adjudication ) ETEK.
 • Καταστατικό Δικτύου Οργανώσεων Μηχανικών Μεσογειακών Χωρών (ΕΑΜC) και Σύσταση Τεχνι-

κών Επιτροπών.
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 • Καταστατικό Κυπριακής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής.
 • Κέντρο ΕΜΕΔ (Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) ΕΤΕΚ.
 • Κρατικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός για Διαχείριση και Αξιοποίηση της Κρατικής Γης.
 • Μελέτη για διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων.
 • Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΤΕΚ με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
 • Ομοσπονδιακές Αρχές της Ενωμένης Ομοσπονδιακής Κύπρου.
 • Διορισμός Μελών Επιστημονικών και Περιφερειακών Επιτροπών.
 • Οργάνωση και Λειτουργία ΕΤΕΚ. Απολογισμός Δράσης Επιτροπών Ειδικότητας και Εκθέσεις Πε-

πραγμένων Περιφερειακών Επιτροπών ΕΤΕΚ για το 2015.
 • Παραπομπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο - Ποσοστό Κατοχής Μετοχι-

κού Κεφαλαίου σε Εταιρείες Μελετών.
 • Περιεχόμενο Παραρτημάτων Νόμου ΕΤΕΚ σε Αντιδιαστολή με Παραρτήματα της Οδηγίας για 

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.
 • Περιοδικοί Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Ασφαλής Χρήση Γεννητριών.
 • Πλαίσιο Απονομής Διακρίσεων σε Φοιτητές και Μαθητές.
 • Πολιτική για Ψηλά Κτίρια - Απορρέοντα Ημερίδας ΕΤΕΚ στη Λεμεσό - Καθορισμός Πολιτικής 

ΕΤΕΚ.
 • Προκήρυξη Βραβείου Μηχανικής ΕΤΕΚ για το έτος 2017.
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού Δράση για την Ενέργεια 2015-2016.
 • Προσχέδιο διατάγματος για τη διαδικασία αδειοδότησης παράνομων οικοδομών.
 • Πρόταση Συνεργασίας για τη Διαμόρφωση του Αστικού Ρόλου της Κρατικής Γης.
 • Προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων.
 • Προϋπολογισμός ΕΤΕΚ 2016.
 • Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΤΕΚ με Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.
 • Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΤΕΚ με Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
 • Συζήτηση στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Νομοσχεδίου για Τροποποίηση της περί 

Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας - Διοικητικά Πρόστιμα και Επικίνδυνες Οικοδομές.
 • Συμμετοχή Μελών του ΕΤΕΚ στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης του Φορέα Διασφάλισης 

και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
 • Συμφωνία ΕΤΕΚ με CYS - Παραχώρηση Προτύπων σε μέλη του ΕΤΕΚ.
 • Συνάντηση ΕΤΕΚ με υφυπουργό παρά τω Προέδρω.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Γενικό Λογιστήριο - Βελτίωση εγγράφων προκήρυξης προσφορών για υπη-

ρεσίες συμβούλων.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Υπουργείο Εσωτερικών - Συνάντηση με Γενικό Διευθυντή Υπουργείου 

Εσωτερικών.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Υπουργείο Εσωτερικών, Ψήφιση νέου νόμου περί Ρύθμισης Οδών και Οι-

κοδομών, Μητρώο Μελετητών, Άρθρο 4Β (εργασίες που δεν χρειάζονται άδεια), Κανονισμοί για 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και άλλες εκκρεμότητες.

 • Σύσταση Επιτροπών ΕΤΕΚ - Αποχωρήσεις και Αντικαταστάσεις Μελών.
 • Σύστημα Καταχώρησης Εξειδικευμένων Συμβούλων για την εκπόνηση μελετών εκτίμησης περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Τρέχουσες Εξελίξεις Αναφορικά με τη Θέσπιση Μητρώου Μελετητών με βάση την περί ΕΤΕΚ 

Νομοθεσία.
 • Τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία και την Οδηγία 2006/123 Σχετικά 

με τις Υπηρεσίες και την Εσωτερική Αγορά.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΕΚ 
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 • Τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας - Απορρύθμιση Μηχανικής της Πληροφορικής.
 • Τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/55/Ε.Ε. για Αναγνώ-

ριση Επαγγελματικών Προσόντων και Αναδιατύπωση του άρθρου 7.
 • Τροποποίηση της περί Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας - Δημιουργία Μητρώου Μελετητών και 

Επιβλεπόντων Μηχανικών (ΜΜΕΜ).
 • Τροποποίηση του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκα-

ταστάσεις).
 • Τροποποίηση των Όρων του Διαγωνισμού Δράση για την Ενέργεια - Προκήρυξη Νέου Διαγωνισμού.
 • Υποβολή Εισήγησης Ομάδας Εργασίας με θέμα τη Δημιουργία Μητρώου Μελετητών.
 • Υποβολή Εισήγησης της Ομάδας Εργασίας με θέμα «Ανάθεση Εργασίας με Συμβόλαιο Διορισμέ-

νης Υπεργολαβίας».
Διοικούσα Επιτροπή 

 • 2ο Συνέδριο Μηχανικών Μεσογειακών Χωρών (EAMC) 7-9 Μαΐου 2016, στο Κάιρο.
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής 5-7 Νοεμβρίου 2014.
 • EU Pilot 7198/14/MARK - Απαιτήσεις σχετικές με τη νομική μορφή και το ποσοστό συμμετοχής 

των Μηχανικών στο κεφάλαιο εταιρείας Μελετών.
 • EU PILOT 8908/16 - Ερμηνεία «Πολίτη» Κράτους Μέλους.
 • Yποβολή στατικών μελετών, σχεδίων κ.λπ. στην αγγλική γλώσσα.
 • Αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενίσχυσης Υποδομών & Συστημάτων Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Αγορά Υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.
 • Αγορά Υπηρεσιών Μηχανικού από το ΕΤΕΚ.
 • Αγωγές ΕΤΕΚ εναντίον Λαϊκής Τράπεζας και Τράπεζας Κύπρου.
 • Άδεια για κατασκευή έργων σε δημόσιο χώρο.
 • Αίτημα για παραχώρηση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στην Αρχιτεκτονική.
 • Αιτήσεις Εγγραφής Νέων Μελών.
 • Αιτήσεις Εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ με Επίσπευση.
 • Αίτηση για Παρέκκλιση του Τοπικού Σχεδίου για το ΙTTL.
 • Αλληλογραφία για διευκρινίσεις σε σχέση με επαγγελματικές αρμοδιότητες.
 • Αλληλογραφία ΕΤΕΚ με ΤΗΜΥ σχετικά με την Αρμοδιότητα Ετοιμασίας Ηλεκτρολογικής Μελέτης 

για Σκοπούς Οικοδομικής Αδειοδότησης και άλλα Συναφή Θέματα.
 • Αναβάθμιση Διαδικασίας Αποστολής Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου.
 • Αναβάθμιση Ιστοσελίδας ΕΤΕΚ - Υπηρεσίες για Μέλη.
 • Αναδιάρθρωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Αναθεώρηση Οδηγίας περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.
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 • Ανακοίνωση Urban Cyprus με θέμα «Χωροθέτηση του Τεχνολογικού Πάρκου στον χώρο της Κρα-
τικής Έκθεσης» - Απόψεις της Επιτροπής Ειδικότητας Πολεοδομίας - Χωροταξίας.

 • Ανάληψη Εντολής από μέλος και εξουσιοδότηση εντολέα από μέλος σε μέλος.
 • Ανάπτυξη Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας.
 • Ανάπτυξη στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.
 • Αντίδραση του ΕΤΕΚ για τον διαγωνισμό Υ.Ο.2014/10/Π που αφορά τον καθορισμό πολιτικής για 

την αξιοποίηση της κρατικής ακίνητης περιουσίας.
 • Αξιοποίηση της περιοχής Δασούδι - Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός.
 • Αξιοποίηση του Θεσμού της Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών - Κέντρο 

Διαιτησίας ΕΤΕΚ.
 • Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου Σχέδιο Υπηρεσίας Ανώτερου Λειτουργού ΤΥΠ.
 • Απόφαση Πανεπιστημίου Κύπρου για δημιουργία Σχολής Χημικής Μηχανικής στη Λάρνακα.
 • Απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ) για Αναστολή της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος μέ-

λους του ΕΤΕΚ.
 • Απόψεις για το Νομοσχέδιο περί Αστικού Αναδασμού.
 • Άσκηση Επαγγέλματος σε Κλάδο/ους της Μηχανικής Επιστήμης από Εταιρείες Μελετών Περιο-

ρισμένης Ευθύνης. Μεταφορά Εμπειρίας.
 • Άσκηση Επαγγέλματος στη Μηχανική Επιστήμη από Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και τμημάτων της Λεωφόρου Λάρνακος και της Λεωφόρου 

Αμμοχώστου, στην Αγλαντζιά.
 • Βουλευτικές εκλογές - Συναντήσεις με κόμματα, προβολή υποψηφίων μελών του ΕΤΕΚ και άλλα θέματα.
 • Γενική Συνέλευση FEANI και συνάντηση Εθνικών Επιτροπών.
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e shop) ΕΤΕΚ.
 • Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου.
 • Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, 

Σχετικά με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης στην Περιοχή Βασιλικού.
 • Δημόσια Διαβούλευση για τους Κανονισμούς που ενεργοποιούν τη νέα πρόνοια της νομοθεσίας 

19(Ι) /2016 (περί Ρύθμισης του Νόμου περί Οδών και Οικοδομών) για τη δημιουργία Μητρώου 
Μελετητών.

 • Δημόσια Διαβούλευση επί προσχεδίου νομοσχεδίου που τροποποιεί την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία 
και καταργεί την εξαίρεση ατόμων που υπηρετούν στη δημόσια ή την εκπαιδευτική υπηρεσία 
και ασκούν επάγγελμα μηχανικής από την απαίτηση να κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος.

 • Δημοσίευση πρότασης Νόμου ΕΤΕΚ για Ελάχιστες Υπηρεσίες - Ετοιμασία Τυπικού Συμβολαίου 
για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΕΚ 
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 • Διαγωνισμός για Ονομασία Αιθουσών Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ.
 • Διαδικασία επί Παραβάσει (Infringement Procedure) σε σχέση με τη Νομοθεσία του ΕΤΕΚ (Με-

τοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών και άλλες Συναφείς Πρόνοιες σε σχέση με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ 
Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά).

 • Διασφάλιση ποιότητας των Τίτλων Σπουδών Πανεπιστημίων.
 • Διατάξεις Διαιτησιών ΕΤΕΚ - Ερμηνεία Διατάξεων για Πειθαρχικά Παραπτώματα. 
 • Διατάξεις Κριτικής Διαδικασίας (Adjudication ) ETEK.
 • Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα.
 • Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για Ανέγερση Νέου Κυπριακού Αρχαιολογικού Μουσείου - 

Κοινή επιστολή ΕΤΕΚ με άλλους φορείς.
 • Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο, Κτήριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας, στην 

Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ορισμός εκπροσώπου ΕΤΕΚ στην Κριτική Επιτροπή.
 • Διοργάνωση από το ΕΤΕΚ ανοικτής συζήτησης με θέμα τη βελτίωση της Λεωφ. Αγλαντζιάς και 

τμημάτων της Λεωφ. Λάρνακος και Λεωφ. Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά.
 • Διοργάνωση Έκθεσης «Ιδανική Κατοικία», 7-9 Οκτωβρίου 2016.
 • Δράση Ομάδας Εργασίας ECEC για συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
 • Δραστηριότητες του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.
 • Εγγραφή Μελών στη Μηχανική της Πληροφορικής - Πολιτική ΕΤΕΚ.
 • Εισηγήσεις Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτρολογικής Μηχανικής για 17η έκδοση ΙΕΤ.
 • Εισήγηση Επιτροπής Ηλεκτρονικής Μηχανικής για την Οδηγία του ΓΕΡΗΕΤ «περί Ασφάλειας 

Δικτύων».
 • Εκδήλωση με θέμα: «Αναβάθμιση διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για Πολεοδομικές και Οικοδο-

μικές Άδειες από Μηχανικούς στις Αρμόδιες Αρχές».
 • Έκδοση Αδειών κατά Παρέκκλιση - Παρέμβαση ΕΤΕΚ.
 • Έκδοση βιβλίου που αφορά Ακύρωση ή/και Παραμερισμό Διαιτητικής Απόφασης.
 • Έκδοση Διατάγματος από το γραφείο του επιτρόπου ΓΕΡΗΕΤ για εσωτερική καλωδίωση.
 • Έκθεση Αρχιτεκτονικής Ζαχά Χαντίντ στο Μουσείο Τεχνών Λ&Μ Ζαμπέλλα.
 • Εκκρεμούντα Νομοσχέδια ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων.
 • Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας και Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων για 

το Οίκημα ΕΤΕΚ.
 • Εκπροσώπηση ΕΤΕΚ σε συνάντηση με θέμα την Αμοιβαία Αξιολόγηση Εθνικών Απαιτήσεων Ρυθ-

μιζόμενων Επαγγελμάτων.
 • Εκπροσώπηση Κύπρου σε FEANI και WFΕO (Word Federation of Engineering Organizations).
 • Έλεγχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Έργο Αμοιβαίας Αξιολόγησης Πρόσβασης και Άσκησης Ρυθ-

μιζόμενων Επαγγελμάτων.
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 • Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων πριν την ηλεκτροδότηση.
 • Ελληνικό Σύστημα Μηχανογράφησης Πολεοδομίας.
 • Εξαγγελίες Υπουργού Οικονομικών για Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
 • Επιστολή Προέδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Μηχανικών (ECEC) προς Επίτροπο 

Εσωτερικής Αγοράς.
 • Επιστολή Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με την πρακτική άσκηση και την εγγραφή στον κλά-

δο Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου και στον κλάδο Αρχιτεκτονι-
κής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

 • Επιστολή Υπουργείου Οικονομικών για συμμετοχή Δημοσίων Υπαλλήλων σε Αρχιτεκτονικούς 
Διαγωνισμούς.

 • Ερμηνεία του όρου «Πολίτης Κράτους Μέλους» στον Νόμο του ΕΤΕΚ.
 • Ερμηνεία του όρου «συναφές πρώτο πτυχίο/δίπλωμα» όσον αφορά την ειδικότητα της εκτίμησης γης.
 • Ετοιμασία και Προώθηση Πρότυπης Μεθόδου Επιμέτρησης.
 • Εφαρμογή Πολιτικών Βιώσιμης Κινητικότητας - Λεωφόρος Τσερίου.
 • Ημέρες Μηχανικής 2016 από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
 • Ημερίδα για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου και τα Σχέ-

δια Δράσης.
 • Θέματα Ασφάλειας και τεχνικής φύσης που πιθανόν να προκύψουν από την ιδιωτικοποίηση Δη-

μόσιων Οργανισμών.
 • Καθορισμός Διαδικασίας Διορισμού Εκπροσώπων ΕΤΕΚ.
 • Κανονισμοί Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ - Συμβατότητα με τη Νομοθεσία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Κανονισμοί Κριτικής Διαδικασίας (Adjudication) ETEK.
 • Καταρτισμός Καταλόγου Ελεγκτών Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
 • Καταστατικό Δικτύου Οργανώσεων Μηχανικών Μεσογειακών Χωρών (ΕΑΜC) και Σύσταση Τεχνι-

κών Επιτροπών.
 • Καταστατικό Κυπριακής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής.
 • Κοινή Εκδήλωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στην Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016.
 • Κρατικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός για Διαχείριση και Αξιοποίηση της Κρατικής Γης.
 • Κριτήρια για ένταξη επενδύσεων στον μηχανισμό αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων.
 • Κυβερνητική Πρόταση για Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ - Βελτίωση Εντύπου Υποβολής Καταγγελίας.
 • Μεθοδολογία Καθορισμού Τελών από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων.
 • Μετάβαση αντιπροσωπείας ΕΤΕΚ στην Αθήνα - Ενημέρωση για το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Πολεοδομίας.
 • Μετάβαση Προέδρου ΕΤΕΚ στην Αθήνα - Συνάντηση με Πρόεδρο ΤΕΕ.
 • Μεταβίβαση σύμβασης μελών ΕΤΕΚ (από φυσικό πρόσωπο σε νομικό πρόσωπο).
 • Μεταγραφή αποφοίτων ΤΕΙ σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
 • Μετατροπή Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας σε Μέγαρο Πολιτισμού.
 • Μετάφραση Κανονισμών ΕΤΕΚ για τη Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.
 • Μηχανογράφηση Υπηρεσιών του ΕΤΕΚ.
 • Νόμος περί Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα των 

Συμβάσεων.
 • Νόμος περί Οδών και Οικοδομών - Εκπόνηση Μελέτης και Επίβλεψη Έργου Διάνοιξης ή Διαίρε-

σης Γης για Οικοδομικούς Σκοπούς.
 • Νόμος περί Οδών και Οικοδομών - Κανονισμοί για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΕΚ 
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 • Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2015».
 • Νομοσχέδιο: Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος.
 • Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος - Κατάργηση των Άρθρων 21, 22 και 23.
 • Ο Ρόλος της Κρατικής Γης για Ανταγωνιστικό Αστικό Μέλλον της Λευκωσίας.
 • Ο ρόλος των Μηχανικών στην Επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης.
 • Οικήματα ΕΤΕΚ - Εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού συστήματος και συστήματος αδιάλειπτης πα-

ροχής ρεύματος (UPS).
 • Παραπομπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο - Ποσοστό Κατοχής Μετοχι-

κού Κεφαλαίου σε Εταιρείες Μελετών.
 • Παρουσίαση του βιβλίου της κ. Μαρίνας Κυπριανού που αφορά ακύρωση ή/και παραμερισμό 

Διαιτητικής Απόφασης.
 • Πεδίο Εφαρμογής του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 

του 2014 (Ν.20(Ι)/2014).
 • Πιθανή Άσκηση Επαγγέλματος από μέλη του ΕΤΕΚ που έχουν διαγραφεί.
 • Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Έργου σύμφωνα με το άρθρο 10(3) του περί Οδών και Οικο-

δομών Νόμου.
 • Πλαίσιο απονομής διακρίσεων από το ΕΤΕΚ σε φοιτητές και μαθητές.
 • Πνευματικά Δικαιώματα Αρχιτεκτονικών και άλλων Μελετών.
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Καθορισμός Πολιτικής ΕΤΕΚ για Μεγάλες Αναπτύξεις.
 • Πραγματοποίηση Εκδήλωσης για παρουσίαση πρότασης ΕΤΕΚ για θέματα αδειοδότησης και τιτ-

λοποίησης.
 • Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 2014-2024.
 • Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων και άλλες Εκδηλώσεις στο πλαίσιο υλοποίησης 

προγραμμάτων ΑνΑΔ.
 • Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση του Ανατολικού Τμήματος του Παραλιακού 

Μετώπου Αγίας Νάπας (περιοχή Λιμανάκι - Κάβο Γκρέκο). Διορισμός Επαγγελματικού Συμβούλου.
 • Προκήρυξη Έργων με τη μέθοδο Μελέτη - Κατασκευή. Συνάντηση με Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων.
 • Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
 • Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων.
 • Πρόσκληση από το ΑΠΘ για συμμετοχή σε ευρωπαϊκή πρόταση Erasmus. Στρατηγικές σύμπρα-

ξης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
κατάρτισης μηχανικών σχετικά με θέματα πράσινων δεξιοτήτων.

 • Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Φρέντερικ προς το ΕΤΕΚ για να 
συμμετέχει σε προτάσεις για ευρωπαϊκά/ερευνητικά προγράμματα.
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 • Προσχέδιο διατάγματος για τη διαδικασία αδειοδότησης παράνομων οικοδομών.
 • Προσχέδιο διατάγματος που καθορίζει τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει 

να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
 • Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» (Εγκατάσταση, 

Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί».
 • Προτάσεις σε σχέση με τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, συμπεριλαμβα-

νομένης και της αναπτυξιακής μεταρρύθμισης (ΦΠΑ στον κατασκευαστικό τομέα).
 • Προϋποθέσεις παραχώρησης άδειας διορισμού νέου μηχανικού σε αντικατάσταση του αρχικού 

μελετητή.
 • Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΤΕΚ με ΙΕΕΕ Κύπρου.
 • Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΤΕΚ με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
 • Σεμινάρια Διαμεσολάβησης. Συνεργασία ΕΤΕΚ - ΚΕΒΕ.
 • Στήριξη Ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη πρωτότυπου λιθοσώματος για τη δόμηση οικο-

λογικών και ενεργειακά αποδοτικών κτιριακών κελυφών».
 • Συμμαχία για Διεθνή Πρότυπα Δεοντολογίας (International Ethics Standards Coalition).
 • Συμμετοχή εκπροσώπου ΕΤΕΚ στο Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιό-

τητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
 • Συμμετοχή ΕΤΕΚ στην Εκδήλωση «Σταδιοδρομία 2014».
 • Συμπερίληψη Επιμετρητών Ποσοτήτων ως μελετητών στον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο.
 • Συναντήσεις ΕΤΕΚ με τον Υπουργό Οικονομικών και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής Οικονομικών.
 • Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΕΤΕΚ με Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.
 • Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΕΤΕΚ με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και την «Κίνηση για το 

Δικαίωμα Επιστημόνων Πληροφορικής στην Εργασία» με θέμα αίτημα για την απορρύθμιση του 
επαγγέλματος της Πληροφορικής.

 • Συνάντηση ΕΤΕΚ με εκπροσώπους της Τρόικας.
 • Συνάντηση ΕΤΕΚ με Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης - Εκσυγχρονισμός συστήματος 

Αδειοδότησης.
 • Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης με CIIM με θέμα: «Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Μεγι-

στοποιώντας το Όφελος για την Κοινωνία».
 • Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) με θέμα: «Αναστήλωση και 

Συντήρηση Θρησκευτικών Μνημείων και Τόπων Λατρείας».
 • Συνεδρία Εκτελεστικής Επιτροπής ECEC στην Κύπρο.
 • Συνεργασία για τη Διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρο-

νομιάς 2015.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΕΚ 
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 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Γενικό Λογιστή. Προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, πλαί-
σιο καθορισμού της εκτιμημένης αξίας σύμβασης και ετοιμασία ενός δομημένου και αναλυτι-
κού εντύπου για την υποβολή προσφοράς.

 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Γενικό Λογιστήριο - Βελτίωση εγγράφων προκήρυξης προσφορών για 
υπηρεσίες Συμβούλων.

 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με ΙΕΕΕ Κύπρου.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με ΚΟΔΑΠ (Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποβλήτων).
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης - Επικαιροποίηση Σχε-

δίου Έκτακτης Δράσης.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με την Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με ΥΠΕΣ. Κανονισμοί Δημιουργίας Μητρώου Μελετητών.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για αξιοποί-

ηση Κέντρου Διαιτησιών ΕΤΕΚ για επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Υπουργείο Εσωτερικών, Ψήφιση νέου νόμου περί Ρύθμισης Οδών και 

Οικοδομών, Μητρώο Μελετητών, Άρθρο 4Β (εργασίες που δεν χρειάζονται άδεια), Κανονισμοί 
για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και άλλες εκκρεμότητες.

 • Σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής.
 • Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Μελών ΕΤΕΚ - Νέες Απαιτήσεις - Υλοποίηση Απαιτήσεων και 

Τακτοποίηση Οικονομικών Εκκρεμοτήτων.
 • Σχόλια ΕΕ σε σχέση με το ποσοστό κατοχής μετοχικού κεφαλαίου για εταιρείες Μηχανικών.
 • Τροποποίηση της έννοιας του «Αντικειμένου» στην ΚΔΠ 255/ 2012, Κανονισμός 5(2) (β) των 

περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών.
 • Τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας / Εκκρεμούντα Νομοσχέδια - Διαχωρισμός και Ενο-

ποίηση Κλάδων Μηχανικής Επιστήμης.
 • Τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας. Απόσυρση Τροποποίησης που αφορά Άδεια Άσκησης 

Επαγγέλματος από Μηχανικούς Δημόσιους Υπαλλήλους.
 • Τροποποίηση του Νόμου περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.
 • Τροποποίηση του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκα-

ταστάσεις).
 • Τροποποίηση του περί Φορολογίας της Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου.
 • Υποβολή Εισήγησης της Ομάδας Εργασίας για Επιθεώρηση Κτιρίων.
 • Υποβολή Εντύπων Εξουσιοδότησης Εντολέα και Έγγραφής Βεβαίωσης στις Αρμόδιες Αρχές για 

σκοπούς Οικοδομικής Αδειοδότησης.
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Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας του ΕΤΕΚ όσον αφορά τα επιστημονικά-επαγγελματικά θέματα και 
τις μελέτες που αναλαμβάνει διεκπεραιώνεται μέσω των Επιτροπών, οι οποίες συνιστούν ταυτόχρονα το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο δύνανται να δραστηριοποιηθούν τα μέλη του Επιμελητηρίου. Οι Επιτροπές του 
Επιμελητηρίου είναι όργανα των Αιρετών Σωμάτων του Επιμελητηρίου με εισηγητικό και γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα, ούτως ώστε τα Σώματα αυτά να εξυπηρετούν τον σκοπό και τις αρμοδιότητες που τους 
αναθέτει ο νόμος. Ο καταρτισμός των Επιτροπών προνοείται από το άρθρο 18 του περί ΕΤΕΚ Νόμου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών είναι μία εκ των Επιτροπών που ο καταρτισμός της προβλέπεται στη νομο-
θεσία. Συγκεκριμένα, στους περί ΕΤΕΚ (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμούς που δημοσιεύθηκαν με την ΚΔΠ 
133/1997, αναφέρεται στον Κανονισμό 4 ότι το Γενικό Συμβούλιο καταρτίζει την «Επιτροπή Εγγραφής 
Μελών», η οποία συμβουλεύει τη Διοικούσα Επιτροπή κατά πόσο ο αιτητής πληροί τα προσόντα που προ-
βλέπει ο νόμος για να εγγραφεί στο Επιμελητήριο. Περαιτέρω, ο ίδιος Κανονισμός αναφέρει ότι η Επιτροπή 
Εγγραφής Μελών βοηθείται στο έργο της από υποεπιτροπές, μία για κάθε κλάδο μηχανικής.
Την Επιτροπή Εγγραφής Μελών αποτελούν οι:

Πρόεδρος Γιώργος Καράς Πολιτικός Μηχανικός
Αν. Πρόεδρος Κυριάκος Θεμιστοκλέους  Αρχιτέκτονας
Μέλη Πολύκαρπος Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός
 Μαρία Ευθυμίου Γεωλόγος
 Σωκράτης Σωκράτους Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Πληροφορικής 
 Ιωάννης Ζαπίτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Πληροφορικής
 Μάριος Παππουτής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τα μέλη των υποεπιτροπών Εγγραφής Μελών είναι:
Αρχιτεκτονική, Κωνσταντίνος Κυπρής και Μάριος Φωκάς
Πολιτική Μηχανική, Λουκάς Πέτρου και Χρίστος Ευσταθιάδης
Μηχανολογική Μηχανική, Ανδρέας Κυπριανού και Ντίνος Νικολαΐδης
Ηλεκτρολογική Μηχανική, Χαράλαμπος Σκαμπαλλής και Βάσος Χαραλάμπους
Ηλεκτρονική Μηχανική, Κωνσταντίνος Λοΐζου και Δημήτρης Χατζηττοφής (αντικαταστάθηκε από τον 
Χριστόδουλο Κυκκώτη) 
Μηχανική της Πληροφορικής, Χρίστος Χαραλάμπους και Ανδρέας Κυπριανού
Χημική Μηχανική, Μαρία Ελένη Δελέντα και Μιχάλης Χρυσάφης
Μηχανική Μεταλλείων, Δημήτρης Βαττής και Χαράλαμπος Θράσου
Εφηρμοσμένη Γεωλογία, Γιώργος Νικήτα και Νίκη Κουλέρμου
Αγρονομική-Τοπογραφική, Ελίκκος Ηλία και Γιόλα Ρούσου
Επιμέτρηση, Άντρη Χριστοδούλου και Χαρίλαος Κυπρίδημος (αντικαταστάθηκε από τη Λήδα Φιλιππίδου)
Εκτίμηση Γης, Άγγελος Γεωργίου και Βαρνάβας Πασιουλής
Πολεοδομία-Χωροταξία, Γιώργος Βασιλείου και Πάτροκλος Αποστολίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 16(1) της ΚΔΠ 88/2000, το Γενικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 18(1) 
του περί ΕΤΕΚ Νόμου, καταρτίζει την Επιτροπή Προσωπικού η οποία, μεταξύ άλλων, συμβουλεύει τη 
Διοικούσα Επιτροπή σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για διορισμό ή προαγωγή ή γενικά για θέματα 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΕΚ 
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που αφορούν διορισμούς ή προαγωγές.  Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος ενέργειάς της καθορίζονται από 
Πλαίσιο Λειτουργίας της Επιτροπής Προσωπικού. 
Την Επιτροπή Προσωπικού αποτελούν οι:

Πρόεδρος  Ανδρέας Σωκράτους* 
Μέλη  Σωκράτης Σωκράτους 
 Ελίζα Βασιλείου 
 Χριστάκης Μαραθοβουνιώτης 
 Μάριος Παππουτής    
* Παραιτήθηκε περί τα τέλη του 2015.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Προσφορών συστάθηκε για να συμβουλεύει τη Διοικούσα Επιτροπή και το 
Γενικό Συμβούλιο σε θέματα οικονομικής φύσεως, όπως είναι ο καταρτισμός του ετήσιου προϋπολογισμού, 
η εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου και ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών του ΕΤΕΚ, να υποβάλλει ει-
σηγήσεις για τη διεύρυνση των εσόδων του ΕΤΕΚ, να έχει την ευθύνη των αγορών, εσόδων, εξόδων, χορηγιών 
και του ελέγχου των οικονομικών και να λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς Προσφορών του ΕΤΕΚ. 

Πρόεδρος  Βενιζέλος Ευθυμίου  (Γενικός Ταμίας)
Μέλη  Βαρνάβας Λάμπρου 
 Ανδρέας Μαραγκός 
 Αντώνης Βαλανίδης    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Στην παρούσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου έχουν συσταθεί οι πιο κάτω Περιφερειακές Επιτροπές, 
η σύσταση και η λειτουργία των οποίων διέπεται από σχετικούς Κανονισμούς που εγκρίνει το Γενικό 
Συμβούλιο.  Οι Περιφερειακές Επιτροπές είναι συμβουλευτικά όργανα, μελετούν με δική τους πρωτο-
βουλία ή ύστερα από παραπομπή από τα Αιρετά Σώματα του ΕΤΕΚ τα επιστημονικά και άλλα γενικότε-
ρα ζητήματα που αναφέρονται στην περιφέρειά τους, υποβάλλουν εισηγήσεις για την κατάρτιση του 
προγράμματος επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΤΕΚ και γνωμοδοτούν προς τα Αιρετά Σώματα του 
ΕΤΕΚ (Γενικό Συμβούλιο, Διοικούσα Επιτροπή και Πρόεδρο) βοηθούμενες από Συμβουλευτικές Επιτρο-
πές ή Ομάδες Εργασίας.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Γραμματέας Ξενάκης Χατζηρακλέους Πολιτικός Μηχανικός
Αν. Γραμματέας Άριστος Αρέστη Αρχιτέκτονας
Ταμίας Ανδρέας Τζιτζιμπουρούνης Μηχανολόγος Μηχανικός
Μέλος Θωμάς Μίτα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος Ηλίας Ηλία Χημική Μηχανική
 Χρίστος Σάββα Αρχιτέκτονας
 Κώστας Κώστα Εκτίμηση Γης
 Πανίκος Φλουρής Πολιτικός Μηχανικός
 Νεκτάριος Αυξεντίου Αρχιτέκτονας
 Παναγιώτης Μαρκουλής Μηχανολόγος Μηχανικός
 Αριστοτέλης Κωμοδρόμος Χημική Μηχανική
 Κατερίνα Καλλή Πολιτικός Μηχανικός
 Σταύρος Πουικάς Μηχανική Μεταλλείων
 Παντελής Λειβαδιώτης Αγρονόμος Τοπογράφος
 Νικόλας Κατσαρής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Ανδρέας Ζήνωνος Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Γραμματέας Γιάννης Κακουλλής  Μηχανολόγος Μηχανικός
Αν. Γραμματέας  Νίκη Γεωργίου  Αρχιτέκτονας
Ταμίας  Κίκα Χρίστου  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος  Σώτος Σάββα  Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Μέλος  Γιώργος Λυσανδρίδης  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Κωνσταντίνος Σοφοκλέους  Εκτίμηση Γης
 Παναγιώτης Καραϊσκάκης  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Πανίκος Παπαδόπουλος  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
 Κώστας Φώτη  Γεωλόγος
 Δημήτρης Χριστοφίδης  Πολιτικός Μηχανικός
 Παναγιώτης Πηλαβάκης  Χημικός Μηχανικός
 Γιώτα Ζαχαρίου  Αρχιτεκτονική
 Λοΐζος Καραλοΐζου  Πολιτικός Μηχανικός
 Ανδρέας Ιωάννου  Μηχανολόγος Μηχανικός
 Μαρίνος Παναγιωτίδης  Επιμετρητής Ποσοτήτων

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΕΚ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΦΟΥ
Γραμματέας Χρυσόστομος Ιταλός+  Πολιτικός Μηχανικός
Αν. Γραμματέας  Γιάννης Ιωάννου  Αρχιτέκτονας
Μέλος  Αγάθη Κλεάνθους Μπέλλου  Αρχιτέκτονας
 Νεόφυτος Ζαβρίδης  Πολιτικός Μηχανικός
 Λοΐζος Μονογιός  Πολιτικός Μηχανικός, Δομοστατικός
 Μιχαλάκης Χατζημιτσής  Μηχανολόγος Μηχανικός
 Ανδρέας Παπαχριστοδούλου  Αγρονόμος Τοπογράφος
 Βαλεντίνος Φακοντής  Πολιτικός Μηχανικός
 Χάρης Κασιουλής  Πολιτικός Μηχανικός
 Νικόλας Ονησιφόρου  Επιμετρητής Ποσοτήτων
 Μαρίνος Ευαγγελίδης  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Τερέζα Παναγιώτου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Στέλιος Στυλιανού  Γεωλόγος
 Σόνια Χατζηκυριάκου-Καρτσωνάκη  Πολιτικός Μηχανικός
 Άνθος Ιωάννου  Πολιτικός Μηχανικός
+ Απεβίωσε στις 08.03.2017.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Στην παρούσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου έχουν συσταθεί οι πιο κάτω Επιτροπές Ειδικοτήτων, η σύ-
σταση και η λειτουργία των οποίων διέπεται από σχετικούς Κανονισμούς που εγκρίνει το Γενικό Συμβούλιο.  
Οι Επιτροπές Ειδικοτήτων είναι συμβουλευτικά όργανα, μελετούν με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από 
παραπομπή από τα Αιρετά Σώματα του ΕΤΕΚ τα ζητήματα που αναφέρονται στα ενδιαφέροντα της ειδικό-
τητάς τους, υποβάλλουν εισηγήσεις για την κατάρτιση του προγράμματος επιστημονικής δραστηριότητας 
του ΕΤΕΚ και γνωμοδοτούν προς τα αιρετά σώματα του ΕΤΕΚ (Γενικό Συμβούλιο, Διοικούσα Επιτροπή και 
Πρόεδρο) βοηθούμενες από Συμβουλευτικές Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Συντονιστής  Χρίστος Μαραθοβουνιώτης 
Αν. Συντονιστής  Αιμίλιος Μιχαήλ 
Μέλος Κυριάκος Μαυρίκιος  
Μέλος  Ηρακλής Παπαχρίστου 
Μέλος  Αλέξης Βαφεάδης 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Συντονιστής  Έλενα Σοφοκλέους  
Αν. Συντονιστής  Ανδρέας Θεοδότου 
Μέλος  Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου 
Μέλος  Βαλεντίνος Νεοφύτου 
Μέλος  Ανδρέας Βασιλείου 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Συντονιστής  Ελίζα Βασιλείου 
Αν. Συντονιστής  Ιάκωβος Χριστοδούλου 
Μέλος  Τάκης Ζαβρός 
Μέλος  Τρύφωνας Χριστοφόρου 
Μέλος  Πολύβιος Λεμονάρης 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Συντονιστής  Χριστάκης Μελετιές  
Αν. Συντονιστής  Σάββας Σάββα  
Μέλος  Κυριάκος Ζινιέρης 
Μέλος  Μάριος Παππουτής 
Μέλος  Βάσος Χαραλάμπους
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Συντονιστής  Πόλυς Ανθούσης 
Αν. Συντονιστής  Σωκράτης Σωκράτους  
Μέλος  Μάριος Τζιακουρής 
Μέλος  Ιωάννης Ζαπίτης 
Μέλος  Κωνσταντίνος Θεοφίλου 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Συντονιστής  Αντώνης Βαλανίδης 
Αν. Συντονιστής  Σωκράτης Σωκράτους 
Μέλος  Αγαθοκλής Στυλιανού     
Μέλος  Πανίκος Μασούρας 
Μέλος  Μιχάλης Χαραλάμπους    

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Συντονιστής  Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου 
Αν. Συντονιστής  Μιχάλης Χρυσάφης 
Μέλος Καλλιρόη Χριστοφή 
Μέλος  Χρυστάλλα Μυριανθέως 
Μέλος  Λέανδρος Νικολαΐδης 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Συντονιστής  Δημήτρης Βαττής 
Αν. Συντονιστής  Κωνσταντίνα Λορτζιέ 
Μέλος  Γιώργος Νικήτα 
Μέλος  Ερνέστο Σαρρής  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΕΚ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Συντονιστής  Γιώργος Νικήτα 
Αν. Συντονιστής  Νίκη Κουλέρμου 
Μέλος  Εύη Ζήνωνος 
Μέλος Γιώργος Παναγή 
Μέλος  Αντώνης Κολιός 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Συντονιστής Παναγιώτης Μενοίκου* 
Μέλος  Στέφανος Χαραλάμπους 
Μέλος  Νικόλας Μάμας 
Μέλος  Χρυσόστομος Χρυσοστόμου 

* Σε αντικατάσταση του Ανδρέα Σωκράτους ο οποίος ήταν συντονιστής μέχρι το τέλος του 2015.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Συντονιστής  Λήδα Φιλιππίδου 
Μέλος  Αλέξης Αδαμίδης 
Μέλος Δανάη Κυνηγού 
Μέλος  Χριστίνα Διονυσιάδου 
Μέλος  Δημήτρης Κεδαρίτης 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συντονιστής  Ηρακλής Αχνιώτης 
Αν. Συντονιστής  Σκεύη Μακαρίτη 
Μέλος  Βύρωνας Ιωάννου 
Μέλος  Ευτυχία Αβρααμίδου  
Μέλος Θεόδωρος Χατζηγεωργίου*

* Αντικατέστησε τον Νίκο Γεωργιάδη, αρχές του 2016.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
Συντονιστής  Κυριάκος Ταλαττίνης  
Αν. Συντονιστής  Κλέων Ιακωβίδης  
Μέλος  Ττόμης Ζακχαίος 
Μέλος  Περικλής Μάρκαρης 
Μέλος  Άντης Τηλεμάχου 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι Επιστημονικές Επιτροπές καταρτίζονται για τη μελέτη ή εξέταση ειδικών τεχνικών, οικονομικών, 
επαγγελματικών και γενικά θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου.  Οι Επιτρο-
πές αυτές είναι όργανα των αιρετών σωμάτων του ΕΤΕΚ με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ού-
τως ώστε τα σώματα αυτά να εξυπηρετούν τον σκοπό και τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο νόμος 
για τα θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.  
Όπου το θέμα το απαιτεί, οι εισηγήσεις των επιστημονικών  Επιτροπών πρέπει να τεκμηριώνονται μέσω 
αναφοράς σε νόμους, τεχνικούς κώδικες, νομικές συμβουλές και διεθνή πρότυπα με την παρουσίαση 
των αναγκαίων εγγράφων ή με άλλους τρόπους.  Κατά την τριετία 2014-2017 δραστηριοποιήθηκαν οι 
πιο κάτω αναφερόμενες επιστημονικές επιτροπές: 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Πρόεδρος  Παύλος Δημητρίου Μηχανολόγος Μηχανικός 
 Λευτέρης Ελευθερίου Μηχανολόγος Μηχανικός
  Πολύκαρπος Νικολάου  Μηχανολόγος Μηχανικός 
 Αδούλα Ιωάννου  Αρχιτέκτονας 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Πρόεδρος Ντίνος Σιακαλλής Αρχιτέκτονας
 Βίκτωρας Βερναρδάκης  Μηχανολόγος Μηχανικός 
 Ιάκωβος Χαραλάμπους  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
 Δημήτρης Μιχαήλ Πολιτικός Μηχανικός
 Γεώργιος Σταύρου Επιμετρητής Ποσοτήτων
 Ιωάννης Κακουλλής Επιμετρητής Ποσοτήτων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόεδρος Στέφανος Π. Γεωργιάδης  Πολεοδόμος 
 Λευτέρης Πέκας Πολιτικός Μηχανικός
 Μαριλένα Σοφοκλέους Αρχιτέκτονας Τοπίου 
 Βύρωνας Ιωάννου  Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος 
 Στέλλα Μιχαήλ Μηχανικός Περιβάλλοντος

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΕΚ 
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόεδρος Γεώργιος Χριστοφόρου  Πολιτικός Μηχανικός 
 Μάρκος Μάρκου Αρχιτέκτονας
 Κυριάκος Τσιουπανής Πολιτικός Μηχανικός
 Έλενα Παντελή  Πολεοδόμος 
 Αργυρός Σολωμού Αρχιτέκτονας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόεδρος Βενιζέλος Ευθυμίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Χαράλαμπος Χαραλάμπους  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
 Ιωάννης Γκλέκας Μηχανολόγος Μηχανικός
 Χρίστος Ευθυβούλου Μηχανολόγος Μηχανικός
 Ντίνος Νικολαΐδης Μηχανολόγος Μηχανικός

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρόεδρος  Χρίστος Ευθυβούλου Μηχανολόγος Μηχανικός
 Έλενα Αναστασιάδου  Αρχιτέκτονας
 Αφροδίτη Κανάτζια  Μηχανολόγος Μηχανικός
 Χαράλαμπος Κίτσιος  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Ιάκωβος Χριστοδούλου Μηχανολόγος Μηχανικός
 Σωτήρης Νεάρχου  Αρχιτέκτονας

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πρόεδρος  Ανδρέας Λοΐζου  Μηχανολόγος Μηχανικός
 Νικόλας Κατσαρής  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Δημήτρης Δημητρίου  Μηχανολόγος Μηχανικός

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Πρόεδρος  Μιχάλης Χρυσάφης  Χημικός Μηχανικός - Μηχ. Περιβάλλοντος
 Μιλτιάδης Τσαρούχης Μηχανολ. Μηχανικός - Μηχ. Πετρελαίου
 Νεόφυτος Βλασίου  Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ)
Πρόεδρος  Παναγιώτης Καραϊσκάκης  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Παύλος Μιχαήλ  Μηχανολόγος Μηχανικός
 Κυριάκος Τσιηφτές  Μηχανολόγος Μηχανικός

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πρόεδρος Αντρέας Θεοδότου Πολιτικός Μηχανικός
 Νεόφυτος Ζαβρίδης Πολιτικός Μηχανικός
 Ηλίας Αντωνιάδης Μηχανολόγος Μηχανικός
 Χαράλαμπος Χριστοδούλου Πολιτικός Μηχανικός
 Ανδρέας Τσουλλόφτας Πολιτικός Μηχανικός
 Έλενα Σοφοκλέους Πολιτικός Μηχανικός

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Πρόεδρος Γιώργος Ασιήκαλης Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Αν. Πρόεδρος Αγγέλα Κωνσταντινίδου Αρχιτέκτονας  
 Χαράλαμπος Καρτακούλης Πολιτικός Μηχανικός – Μηχ. Περιβάλλοντος
 Θεόδωρος Δημοσθένους  Μηχανολόγος Μηχανικός 
 Άννα Ιακώβου Στυλιανού Επιμετρητής Ποσοτήτων, Εκτιμητής Γης
 Χρίστος Παναγιωτίδης  Αρχιτέκτονας 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Πρόεδρος Άννα Γαλαζή Ιακώβου  Αρχιτέκτονας 
 Ναυσικά Γαβριηλίδου Αρχιτέκτονας
 Αργυρός Σολωμού Αρχιτέκτονας
 Νικόλας Νικολάου Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός Μηχανικός
 Μαρίνος Δημοσθένους  Επιμετρητής Ποσοτήτων 
 Παύλος Χατζηπαυλής Αρχιτέκτονας
 Γιώργος Κουντούρης Πολιτικός Μηχανικός
 Τρύφωνας Χριστοφόρου  Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
Πρόεδρος Κώστας Αλλαγιώτης  Πολιτικός Μηχανικός 
 Βαρνάβας Λάμπρου  Πολιτικός Μηχανικός 
 Μαρίνα Κυπριανού Δράκου Αρχιτέκτονας
 Πλάτωνας Στυλιανού Πολιτικός Μηχανικός
 Νίκος Ηλία Επιμετρητής Ποσοτήτων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου Μηχανολόγος Μηχανικός
Aν. Πρόεδρος Γιάννος Κουδουνάρης Μηχανολόγος Μηχανικός
 Τριανταφυλλιά Λύμπουρα Πολιτικός Μηχανικός - Δομοστατικός
 Παντελής-Χρίστος Παντελή Πολιτικός Μηχανικός
 Ανδρέας Χαραλάμπους Μηχανολόγος Μηχανικός
 Νικόλας Ευθυμίου Μηχανικός Περιβάλλοντος
 Έλενα Διγενή Αρχιτέκτονας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΕΚ 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΕΚ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πρόεδρος Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου Χημικός Μηχανικός
 Χρύσανθος Πισσαρίδης Αρχιτέκτονας
 Μύρια Κωνσταντινίδου Αρχιτέκτονας
 Μαρίνα Σοφιοπούλου Πολιτικός Μηχανικός
 Ελίζα Βασιλείου Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πρόεδρος Πάρις Σκούλουκος Πολιτικός Μηχανικός
 Χριστάκης Αβρααμίδης  Πολιτικός Μηχανικός 
 Χριστάκης Τυρίμου Πολιτικός Μηχανικός
 Νίκος Καλαθάς Πολιτικός Μηχανικός
 Παναγιώτης Πολυκάρπου  Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Πρόεδρος Ανδρέας Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός
 Νικόλας Καραγεώργης Μηχανικός Πληροφορικής
 Έλλη Φράγκου Πολιτικός Μηχανικός
 Ανδρέας Λακκοτρύπης Πολιτικός Μηχανικός
 Χρύσω Δανιήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μηχ. Πληροφορικής
 Ανδρέας Ανδρέου Αρχιτέκτονας
 Ιάκωβος Χαραλάμπους Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Χρυστάλλα Κέρπη  Επιμετρητής Ποσοτήτων

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Πρόεδρος Ειρήνη Γιαννακού  Πολιτικός Μηχανικός
Aν. Πρόεδρος Μιχάλης Σάββα Μηχανικός Πληροφορικής
 Γιάννος Ιωάννου Μηχανολόγος Μηχανικός
 Στέφανος Αναστασίου  Αρχιτέκτονας 
 Δημήτρης Αντωνιάδης Μηχανικός Πληροφορικής 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (E-GOVERNMENT)
Πρόεδρος  Ιωάννης Ζαπίτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Αν. Πρόεδρος  Δημήτρης Παντελή  Μηχανικός Πληροφορικής
 Χαρίκλεια Καζέλη Μηχανικός Πληροφορικής
 Ανδρέας Ανδρέου Ηλεκτρονικός Μηχανικός - Μηχ. Πληροφορικής
 Αντώνης Παπαδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΥΔΑΤΙΚΟ
Πρόεδρος  Γιώργος Δημητρίου Πολιτικός Μηχανικός
Αν. Πρόεδρος  Σοφοκλής Χριστοδουλίδης Πολιτικός Μηχανικός
 Άγις Ιακωβίδης Πολιτικός Μηχανικός
 Δημήτρης Βαττής Μηχανικός Μεταλλείων
 Κυριάκος Κύρου Πολιτικός Μηχανικός
 Δημήτρης Ανδρονίκου Πολιτικός Μηχανικός - Υδραυλικός Μηχανικός

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Πρόεδρος  Σάββας Βραχίμης Πολιτικός Μηχανικός
 Φλώρος Παντελή Πολιτικός Μηχανικός
 Ιωάννης Ιωάννου Πολιτικός Μηχανικός
 Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου  Γεωλόγος και Μηχανικός Μεταλλείων 
 Μιχάλης Πέτρου Πολιτικός Μηχανικός
 Μάρκος Μάρκου Πολιτικός Μηχανικός

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόεδρος  Χρίστος Μαραθοβουνιώτης Αρχιτέκτονας
 Παναγιώτης Παναγή Αρχιτέκτονας
 Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου  Αρχιτέκτονας 
 Χρίστος Χριστοδούλου Αρχιτέκτονας
 Γρηγόρης Πατσαλοσαββής Αρχιτέκτονας

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Πρόεδρος  Βέρα Ευθυμίου Παρλαλίδου Αρχιτέκτονας
 Μιχαήλ Πήττας Πολιτικός Μηχανικός
 Αγνή Σεμέλη Κυριάκου Αρχιτέκτονας
 Χρύσανθος Πισσαρίδης Αρχιτέκτονας
 Άννα Παπαχρυσοστόμου Πολιτικός Μηχανικός
 Γεώργιος Κώστα Χατζημιχαήλ  Πολιτικός Μηχανικός

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Πρόεδρος  Γιάννης Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός
 Βαλεντίνος Νεοφύτου Πολιτικός Μηχανικός
 Γιώτα Ζαχαρίου Αρχιτέκτονας
 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΕΚ 
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 Πέτρος Αθηνάκης Πολιτικός Μηχανικός
 Νίκος Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός
 Σάββας Σάββα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πρόεδρος  Ιωάννης Γκλέκας Μηχανολόγος Μηχανικός
 Πανίκος Νικολαΐδης Πολιτικός Μηχανικός - Μηχ. Περιβάλλοντος
 Χριστίνα Κυπριανού Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Ευτυχία Ιωάννου Πολιτικός Μηχανικός
 Ιωάννα Κωνσταντινίδου  Αρχιτέκτονας 
 Μάριος Φιλίππου Μηχανικός Περιβάλλοντος
 Παντελής Αγγελίδης Ηλεκτρονικός Μηχανικός

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Πρόεδρος  Δημήτρης Δημητρίου Επιμετρητής Ποσοτήτων
 Κώστας Αλλαγιώτης Πολιτικός Μηχανικός
 Κώστας Μαραθεύτης Αρχιτέκτονας
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Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ 

Με βάση τον νόμο το Επιμελητήριο έχει γραφεία και Υπηρεσία για την προώθηση των σκοπών του.  Τα 
κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου βρίσκονται στη Λευκωσία στην οδό Κερβέρου 8.  Η Υπηρεσία του 
Επιμελητηρίου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
Χριστόδουλο Χατζηοδυσσέως Διευθυντή  Ηλεκτρονικό Μηχανικό - Μηχανικό 
  Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Χρίστο Μαξούλη Επιστημονικό Λειτουργό Μηχανολόγο Μηχανικό
Χάρη Σταυρινού  Επιστημονικό Λειτουργό Μηχανολόγο Μηχανικό
Μιχάλη Έλληνα  Επιστημονικό Λειτουργό Ηλεκτρονικό Μηχανικό - Μηχανικό 
  Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Μυρτώ - Μαρία Βορεάκου Επιστημονικό Λειτουργό Αρχιτέκτονα 
Γιάννη Παρμάτζια Ανώτερο Γραμματειακό Λειτουργό 
Χρυσόστομο Χρυσοστόμου Λειτουργό Λογιστηρίου 
Αντριάνα Μιλτιάδους Γραμματειακό Λειτουργό 
Κεντούλλα Αρχοντίδου  Γραμματειακό Λειτουργό 
Αίμιλη Ορφανίδου  Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
Μαρία Γεωργιάδου Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
Αυγουστίνα Θεοφάνους Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
Παντελίτσα Αλκιβιάδους Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό  
Ροδούλα Νικολάου Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
Μαρία Αθανασιάδου Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
Χριστιάνα Κωνσταντίνου Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
Βαρβάρα Νεοκλέους Τηλεφωνήτρια 

Επίσης, κατά την υπό επισκόπηση τριετία το ΕΤΕΚ προχώρησε στην αγορά υπηρεσιών
 • καθαρίστριας και περιποίησης του κήπου του ΕΤΕΚ από την Αλεξάνδρα Ιορδανίδου 
 • λειτουργού για την υποστήριξη υλοποίησης της Συμφωνίας ΕΤΕΚ - ΑνΑΔ για ενίσχυση των 

υποδομών και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού [35.2.1/225968/Α 2013] από 
την Αγάθη Θεμιστοκλέους, αρχιτέκτονα 

 • γραμματειακών υπηρεσιών για τη λειτουργία του οικήματος ΕΤΕΚ στην Πάφο από την Άνθη 
Λαμπριανού Καυκαρίδου

 • βοηθού γραμματειακού λειτουργού από τη Χριστίνα Ιωάννου και μετά τη λήξη της σύμβασης 
αυτής από την Παναγιώτα Μπελεγράτη.
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Ο ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ 

Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των 
μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνι-
κή και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας. Το Επιμελητήριο μεταξύ άλλων γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα 
της αρμοδιότητάς του, μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα που 
σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και διατυπώνει απόψεις και ενημερώνει το κοινό με 
ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
Στα πλαίσια αυτά το Επιμελητήριο έχει εμπεδωθεί ως ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και συμμετέχει 
θεσμοθετημένα σε μια σειρά από επιτροπές ή συμβούλια που σχετίζονται με τον τομέα δραστηριότητάς του. 
Σταχυολόγηση της θεσμικής του αυτής συμμετοχής παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 • Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων Κ.Δ.Π. 309/1999
 • Πολεοδομικό Συμβούλιο, Νόμος 90(Ι)/1972
 • Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Ν.174/86
 • Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Νόμος 140(Ι)/2005
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) Ν. 215(Ι)/2002
 • Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ Νόμος 33(Ι)/2003
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79(Ι)/2010
 • Δ. Σ. Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης, Νόμος 156(Ι)/2002
 • Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών, Νόμος 10(Ι)/2009
 • Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου, Νόμος 67 (Ι)/2005 
 • Επιτροπές Αισθητικού Ελέγχου στα πλαίσια των Τοπικών Σχεδίων, Νόμος 90(Ι)/1972
 • Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Νόμος ν. 82(Ι)/2009 
 • Επιτροπή Μνημείων, Νόμος ν. 79(Ι) του 2006
 • Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, Νόμος ν. 89(Ι)/2006
 • Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα
 • Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)
 • Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών Κ.Δ.Π. 184/2012 
 • Συμβουλευτική επιτροπή στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου περί θέσπισης συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, Νόμος 110(Ι)/2011 
 • Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, Νόμος ν. 48(I)/2008
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια, Νόμος ν. (142(I)/2006)
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδο-

σης Νόμου, Νόμος ν. (142(I)/2006)
 • Αρμόδια Αρχή για σκοπούς Εφαρμογής του Κανονισμού 61 Η Χρήση Οικοδομών από Ανάπηρα 

Πρόσωπα Κ.Δ.Π. 86/1999 
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Δομικών Κατασκευών με βάση τον περί Δομικών Προϊόντων Νόμο ν. 130(Ι)/2013
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ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 19(I)/2016 
(ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
Εντός του 2013 το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο γινόταν για πρώ-
τη φορά η εισαγωγή της έννοιας του Μητρώου Μελετητών στον περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών 
Νόμο. Με βάση τις αρχικές προθέσεις του υπουργείου το Μητρώο Μελετητών θα το διαχειριζόταν 
το ίδιο το υπουργείο με βάση σχετικούς Κανονισμούς που θα εκδίδονταν δυνάμει του περί Ρύθμισης 
Οδών και Οικοδομών Νόμου. Μετά από έντονες παραστάσεις και συναντήσεις που είχε το ΕΤΕΚ με τον 
υπουργό Εσωτερικών αποφασίστηκε ότι το Μητρώο Μελετητών θα θεσπιζόταν βάσει της περί ΕΤΕΚ νο-
μοθεσίας και τη διαχείρισή του θα είχε το Επιμελητήριο. Στο πλαίσιο αυτό διορίστηκε ομάδα εργασίας 
για την ετοιμασία του σχετικού Κανονισμού. Την ομάδα αποτελούσαν ο Αντρέας Θεοδότου, ο Κυριάκος 
Θεμιστοκλέους, ο Ντίνος Νικολαΐδης και ο Σάββας Σάββα, μέλη του Γενικού Συμβουλίου. 
Μετά από εκτενή συζήτηση σε επίπεδο Διοικούσας Επιτροπής και Γενικού Συμβουλίου και μετά από διαδο-
χικές διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Νοέμβριο του 2016 ετοιμάστηκαν τα σχετικά κείμενα 
νομοθετικού περιεχομένου και τέθηκαν για δημόσια διαβούλευση. Οι βασικές παράμετροι του Μητρώου, όπως 
μεταφέρθηκαν με επιστολή του ΕΤΕΚ προς το Υπουργείο Εσωτερικών τον Δεκέμβριο του 2014, ήταν οι εξής: 

 • Το μητρώο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας 
και θα τηρείται από το ΕΤΕΚ.

 • Το μητρώο θα είναι δημόσιο και δημοσιευμένο στο διαδίκτυο.
 • Θα υπάρχουν κριτήρια και απαιτήσεις αρχικής εγγραφής στο μητρώο τα οποία δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για βελτίωση του επαγγελματισμού των μελετητών και συνεπώς της πληρότητας 
και ποιότητας των παρεχόμενων μελετητικών υπηρεσιών (π.χ. διατήρηση κατάλληλης ασφάλειας 
επαγγελματικής ευθύνης, αρχική εκπαίδευση σε θέματα συναφή με τις μελετητικές υπηρεσίες, 
στόχευση και βελτίωση της πρακτικής άσκησης). 

 • Για τους υφιστάμενους μελετητές θα περιληφθούν ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την αρχική εγγραφή.
 • Θα υπάρχουν κριτήρια και απαιτήσεις για την παραμονή κάποιου στο μητρώο μελετητών (διατή-

ρηση ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης, συνεχιζόμενη εκπαίδευση).
 • Θα περιληφθούν πρόνοιες οι οποίες θα ενδυναμώνουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των μελετητών.
 • Θα υπάρχουν πρόνοιες για να διασφαλίζουν ότι το μητρώο μελετητών δεν θα έχει τα χαρακτηρι-

στικά του κλειστού επαγγέλματος.
 • Θα υπάρχει συγκεκριμένη, διαφανής και ταχεία διαδικασία εξέτασης καταγγελιών και επιβολής διοικη-

τικών ποινών στους μελετητές συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής εγγραφής τους στο μητρώο. 
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών θα συμμετέχει με εκπρόσωπο στις διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο 

και επιβολής κυρώσεων.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης το ΕΤΕΚ είχε σημειώσει πως η προτεινόμενη νομοθεσία στοχεύ-
ει στην εφαρμογή (ενεργοποίηση) της νέας πρόνοιας της νομοθεσίας 19(I)/2016 που τροποποίησε τον 
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περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο με την οποία στον ορισμό του μελετητή έχει προστεθεί και 
η προϋπόθεση ότι τούτος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών και Επιβλέποντων Μηχανικών 
το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
Νόμου. Έντονη και δεδηλωμένη θέση του ΕΤΕΚ είναι πως η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών ΕΤΕΚ θα 
πρέπει να είναι προϋπόθεση για την άσκηση μελετητικής δραστηριότητας για όλους τους μελετητές που 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας συμπεριλαμβανό-
μενων και των δυνάμει αυτής εκδοθέντων Κανονισμών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, αγρονόμους 
τοπογράφους, μηχανολόγους μηχανικούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς), και, προς τούτο, στο μητρώο 
περιλαμβάνονται όλοι οι προαναφερόμενοι κλάδοι. Για να τεθεί σε ισχύ, ως προϋπόθεση, η εγγραφή προ-
σώπων στο Μητρώο Μελετητών για σκοπούς υποβολής μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής μελέτης θα 
πρέπει ωστόσο να προηγηθεί σχετική τροποποίηση των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανο-
λογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα αναληφθεί από 
το ΕΤΕΚ σχετική πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση η δομή και η φιλοσοφία του μητρώου σχεδιάστηκε με 
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησής του και από άλλες νομοθεσίες 
οι οποίες προβλέπουν για ετοιμασία μελετών από μηχανικούς για σκοπούς αδειοδότησης/έγκρισης κοκ 
Καταληκτικά το ΕΤΕΚ επεσήμανε πως η ψήφιση των υπό αναφορά Κανονισμών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
προς την κατεύθυνση και τους σχεδιασμούς της Πολιτείας για τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου 
που αφορά την αδειοδότηση και τον οικοδομικό έλεγχο. Το βήμα αυτό κρίνεται ως ένα αναγκαίο και απα-
ραίτητο προαπαιτούμενο για την ενίσχυση και περαιτέρω θωράκιση των μελετητών ενόψει της πρόθεσης 
της Πολιτείας για περαιτέρω εκχώρηση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στους ιδιώτες επαγγελματίες μελετητές, 
με στόχο τη μείωση του χρόνου έκδοσης των αδειών, τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την εκτέλεση των 
οικοδομικών εργασιών και την ταχύτερη έκδοση πιστοποιητικών τελικής έγκρισης των οικοδομών. 
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης έγιναν και δύο εκδηλώσεις παρουσίασης των νομοθετικών 
κειμένων. Μία στη Λευκωσία στις 6 Δεκεμβρίου και μία στις 7 Δεκεμβρίου 2016 στη Λεμεσό. Η αρχική 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων ήταν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αλλά δόθηκε παράταση δύο 
εβδομάδων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έκανε έντονες πα-
ραστάσεις και φέρει ενστάσεις στην περίληψη των ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Μητρώο Μελετητών, 
καθώς θεωρεί πως μια τέτοια κίνηση αφαιρεί μονομερώς αρμοδιότητες από το τμήμα και συγκρούεται 
με την περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία. Σε σχέση με το θέμα αυτό αναμένεται η ανάληψη πρωτοβουλίας 
από τον γενικό διευθυντή του αρμόδιου υπουργείου σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για το θέμα.
Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης συζητήθηκαν σε επίπεδο Διοικούσας Επιτροπής και 
Γενικού Συμβουλίου. Σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία και οι βασικές πρόνοιες του Μητρώου δεν διαφοροποι-
ήθηκαν μετά τη διαβούλευση. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την έγκριση των τελικών κειμένων 
από το Γενικό Συμβούλιο, τον Μάρτιο του 2017, τα κείμενα προωθούνται στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων ώστε να τεθούν προς ψήφιση από τη Βουλή, βάσει της καθορισμένης διαδικασίας. 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ, ΨΗΛΑ ΚΤΙΡΙΑ) 
Ο αστικός χώρος αποτελεί πεδίο εκδήλωσης των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών μιας κοινωνίας, 
με αποτέλεσμα η σωστή διαχείρισή του να γίνεται εφαλτήριο ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. 
Ως Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους, το Επιμελητήριο υποστηρίζει, σταθερά και με κάθε μέσο που 
διαθέτει, τη δύσκολη αλλά απαραίτητη προσπάθεια της εκ βάθρων αναθεώρησης του πολεοδομικού 
συστήματος και της στρατηγικής για την ανάπτυξη γενικότερα, με έμφαση στην ποιότητα ζωής, το 
περιβάλλον και τις αρχές της αειφορίας. 
Τον Φεβρουάριο του 2014 το Επιμελητήριο εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την τροποποίηση 
της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία άνοιγε την πόρτα σε Ενοποιημένες Αναπτύξεις Μεγάλων και Σύνθε-
των Χρήσεων, δίχως μελέτη και προγραμματισμό, χάνοντας το μέτρο και αγνοώντας τις πραγματικές 
ανάγκες, δυνατότητες και ιδιαιτερότητες του τόπου. Το Επιμελητήριο, όπως δήλωσε, παρόλο που κα-
τανοεί την προσπάθεια που καταβάλλεται από το κράτος, μέσω διαφόρων πολιτικών και κινήτρων, για 
προσέλκυση επενδύσεων και για οικονομική ανάπτυξη, δεν μπορεί να αποδεχθεί σε καμιά περίπτωση 
μέτρα που καταστρατηγούν την αειφορία και τον ορθολογισμό στον χωροταξικό και πολεοδομικό 
σχεδιασμό. Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε πως η άκριτη και ανεξέλεγκτη επέκταση του δικαιώματος 
ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές της Κύπρου δημιουργεί την έντονη ανησυχία πως η εφαρμογή των 
προνοιών της νέας Δήλωσης Πολιτικής μπορεί να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα από τα προσδοκού-
μενα αποτελέσματα, οδηγώντας σε περαιτέρω ερήμωση και μαρασμό της υπαίθρου, σε υποβάθμιση 
των αστικών κέντρων, σε μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και σε κατα-
σπατάληση γεωργικής και δασικής γης. 
Στην ίδια θεματική, με αναφορά αυτή τη φορά στην πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία, τον Ιούλιο 
του 2015 το Επιμελητήριο απέστειλε τις απόψεις του στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών στο πλαίσιο έναρξης της διαδικασίας αναθεώρησης του Κεφαλαίου «Οικιστική Ανάπτυξη» της 
Δήλωσης Πολιτικής. Από τη συσσωρευμένη εμπειρία στην εφαρμογή του μέτρου της μεμονωμένης 
κατοικίας το Επιμελητήριο επισήμανε τις αδυναμίες αυτής της πολιτικής που έχει οδηγήσει σε:

 • Υπονόμευση των στρατηγικών στόχων των Σχεδίων Ανάπτυξης, 
 • Διάσπαρτη, ανεξέλεγκτη και απρογραμμάτιστη οικοδομική ανάπτυξη, 
 • Κατασπατάληση παραγωγικής γης και αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, 
 • Οικονομική επιβάρυνση του κράτους με την υποχρέωση επέκτασης δικτύων εξυπηρέτησης και 

υπονόμευση της δυνατότητας δημιουργίας και διαχείρισης υποστηρικτικών υπηρεσιών, και
 • Ενίσχυση του φαινομένου της κοινωνικής απομόνωσης. 

Το Επιμελητήριο επανήλθε για το ίδιο θέμα τον Νοέμβριο του 2016, όταν επιτέλους ολοκληρώθηκε η 
τροποποίηση της Δήλωσης Πολιτικής με περιορισμό της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία, γεγο-
νός που δημιούργησε σωρεία αντιδράσεων και πιέσεων από τα κοινοβουλευτικά κόμματα και πολλούς 
ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων για την επαναφορά και ενίσχυση της πολιτικής. Το Επιμελητήριο τοποθετή-
θηκε δημόσια με ανακοίνωση τον Μάρτιο του 2017 δηλώνοντας εμφατικά πως όποια υπαναχώρηση 
στο θέμα αυτό θα ισοδυναμούσε με αυτοαναίρεση των πολιτικών που αφορούν τον ορθολογικό πο-
λεοδομικό σχεδιασμό και με υπονόμευση των στόχων των Σχεδίων Ανάπτυξης, και θα οδηγούσε στην 
επιβάρυνση της χώρας με ασύλληπτο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Το ΕΤΕΚ στην 
ίδια ανακοίνωση υπογράμμισε την ανάγκη οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες, θεωρώντας πως η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας έχει αποτύχει παταγωδώς, αφού 
δεν κατέστη εφικτό να εξυπηρετήσει τον ουσιαστικό λόγο θέσπισής της που ήταν να βοηθήσει και να 
περιοριστεί στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις του πληθυσμού. 
Σε ανακοίνωσή του τον Δεκέμβριο του 2015, εξ αφορμής της δημοσιοποίησης της ετήσιας έκθεσης 
του γενικού ελεγκτή, το Επιμελητήριο επισήμανε σειρά προβλημάτων στην αδειοδότηση και τον έλεγχο 

ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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της ανάπτυξης. Στην ανακοίνωση υπογραμμίστηκε πως τα κακώς κείμενα στον τομέα των αναπτυξιακών 
πολιτικών και πρακτικών καθιστούν κρίσιμη την άμεση λήψη μέτρων για τη διόρθωσή τους, ώστε η 
ανάπτυξη να σχεδιάζεται ορθολογικά και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, με σεβασμό 
στην ταυτότητα της Κύπρου, το περιβάλλον και τους ανθρώπους της. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώθηκε, 
η στρατηγική που θα εφαρμοστεί πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα 
συγκεκριμένες αρχές:

 • τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων,
 • την εκμηδένιση της γραφειοκρατίας,
 • την καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων,
 • τον σεβασμό και την αξιοποίηση των εισηγήσεων των εμπειρογνωμόνων τεχνοκρατών,
 • την αναχαίτιση της ανατροπής στοιχειοθετημένων και επιστημονικά ορθών εισηγήσεων από πο-

λιτικές αποφάσεις που στερούνται της απαραίτητης εμπεριστατωμένης μελέτης,
 • την εκπόνηση του Σχεδίου για τη Νήσο, ως οδηγού για τη σύνταξη μιας ολιστικής στρατηγικής 

σχεδιασμού της ανάπτυξης.
Σε αυτό το πλαίσιο γενικών αρχών, με αφορμή τη συζήτηση για συγκεκριμένη τουριστική ανάπτυξη 
στη Γεροσκήπου, ψηφίστηκε από το ΓΣ τον Σεπτέμβριο του 2016 η πολιτική του Επιμελητηρίου για τις 
μεγάλες αναπτύξεις. 
Η πολιτική αυτή προσανατολίζεται στα εξής σημεία:  

 • Κάθε απόφαση πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένη στρατηγική για την ανάπτυξη, προάγοντας 
ταυτόχρονα με συγκεκριμένες διαδικασίες και τη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση αυτής 
της στρατηγικής.

 • Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά τεκμήρια και να γίνεται από 
τεχνοκράτες πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής για την ανάπτυξη. 

 • Ο σχεδιασμός πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, προασπίζοντας τα δημόσια αγαθά 
και το δημόσιο συμφέρον, και όχι να καθορίζεται αποκλειστικά από οικονομικά κριτήρια.

Οι θέσεις αυτές του Επιμελητηρίου κατατέθηκαν τον Μάρτιο του 2017 στο πλαίσιο συζήτησης στη Βουλή 
και στον Υπουργό Εσωτερικών για τη θαλάσσια χωροταξία και την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών.
Τον Ιούνιο του 2015 σε παρέμβασή του για τις δημόσιες εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας, σε σχέση με την πρόθεση μονιμοποίησης των πολεοδομικών κινήτρων που δόθηκαν το 2013, το 
Επιμελητήριο κατέθεσε την έντονη διαφωνία του, όπως είχε πράξει και κατά την πρώτη εξαγγελία των 
κινήτρων. Το ΕΤΕΚ σε ανακοίνωσή του υπογράμμισε πως τα όποια κίνητρα δίνονται, θα πρέπει πρώτιστα 
να επικεντρώνονται στην αναζωογόνηση των υφιστάμενων οικισμών, να εξυπηρετούν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, να εναρμονίζονται με την περιβαλλοντικά συνετή ανάπτυξη, αλλά και να ενθαρρύνουν την 
αξιοποίηση κενών, εγκαταλειμμένων και αδρανών κτιρίων και απαξιωμένων εμπορικών περιοχών. Στο 
πλαίσιο της ίδιας ανακοίνωσης επισήμανε πως δυστυχώς, αντί προβληματισμού, η Πολιτεία, χωρίς στοι-
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χειώδη μελέτη κόστους-οφέλους συνεχίζει τη λανθασμένη πεπατημένη προώθηση μη μελετημένων και 
ατεκμηρίωτων προσεγγίσεων στον τομέα της ανάπτυξης γης, που δεν είναι προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, ο κυριότερος λόγος για τη μη υλοποίηση αναπτύξεων 
δεν είναι η απουσία κινήτρων ή η έλλειψη συντελεστή δόμησης αλλά η δυσκολία χρηματοδότησης 
και η ύπαρξη χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών, τομείς στους οποίους δυστυχώς δεν έχει 
παρατηρηθεί ουσιώδης βελτίωση. Καταλήγοντας, σημείωσε πως σε αυτά τα συμφραζόμενα η ίδια η 
κοινή λογική οδηγεί στο συμπέρασμα πως η μονιμοποίηση πολεοδομικών «κίνητρων» αποτελεί στην 
ουσία αντικίνητρο ανάπτυξης. Το Επιμελητήριο επανήλθε δύο μήνες αργότερα με αφορμή την πώληση 
μεγάλου εμπορικού κέντρου στις παρυφές της Λευκωσίας και τη χορήγηση νέας κατά παρέκκλιση 
άδειας για πρόσθετο συντελεστή δόμησης 10 χιλιάδων τ.μ. στην εν λόγω ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας 
πως η διαδοχική απαξίωση θεμελιωδών πολεοδομικών αρχών θα επιβαρύνει το δομημένο και φυσικό 
περιβάλλον, θα φορτώσει τις επόμενες γενιές με περιβαλλοντικό, κυκλοφοριακό και οικονομικό κόστος, 
και μακροπρόθεσμα θα ζημιώσει το δημόσιο συμφέρον.
Λαμβάνοντας υπόψη πως την τελευταία δεκαετία προωθείται η καθ’ ύψος ανάπτυξη των κυπριακών πό-
λεων, το Επιμελητήριο συνδιοργάνωσε τον Ιούνιο του 2016, στο πλαίσιο των Ημερών Μηχανικής, δημό-
σια συζήτηση, με στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων για την πολιτική που ακολουθείται 
στη δημιουργία Ψηλών Κτιρίων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους τα Ψηλά Κτίρια επηρεάζουν 
και προδιαγράφουν την πόλη του μέλλοντος. Η στρατηγική καθ’ ύψος ανάπτυξης της πόλης αγγίζει 
μία σειρά κρίσιμων θεμάτων για την πολεοδομική της εξέλιξη: την επέκταση με όρους αειφορίας, τη 
διαχείριση του δημόσιου χώρου, τον ρόλο του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού στην οικονο-
μική ανάπτυξη και την τόνωση της τοπικής κοινωνίας, τις διαδικασίες και τα εργαλεία του σχεδιασμού 
που μπορούν να διασφαλίσουν τον σεβασμό του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής της ταυτότητας και 
των κατοίκων κάθε πόλης. Ως εκ τούτου, το ΓΣ αποφάσισε να ορίσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη 
από τους Αντρέα Μαρκίδη, Ηρακλή Αχνιώτη και Λώρα Νικολάου, για να μελετήσουν το θέμα και να 
υποβάλλουν εισήγηση για σκοπούς καθορισμού της πολιτικής του ΕΤΕΚ για τα ψηλά κτίρια, καθώς και 
για ενδεχόμενες παρεμβάσεις προς την πολιτεία. Η ομάδα εργασίας κατέθεσε τις απόψεις της τον Φε-
βρουάριο του 2017, οι οποίες αναμένεται να αξιοποιηθούν για τις παρεμβάσεις που προγραμματίζει το 
Επιμελητήριο για το κρίσιμο αυτό θέμα. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο ρόλος του Επιμελητηρίου ως Τεχνικού Συμβούλου της πολιτείας επιβάλλει την παρέμβασή του προς 
όφελος του δημόσιου συμφέροντος σε θέματα που εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων του και αφο-
ρούν τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις μελετητικών υπηρεσιών, αλλά και 
ευρύτερα οικοδομικών και τεχνικών έργων. 
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕΚ και Γενικού Λογιστηρίου για σειρά θεμάτων που αφο-
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ρούν την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, το Επιμελητήριο ανέλαβε το 2015 
την πρωτοβουλία να εισηγηθεί δέσμη ενεργειών για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της κατακύρωσης 
των διαγωνισμών για μελετητικές υπηρεσίες σε εξευτελιστικά χαμηλά ποσοστά επί της εκτιμώμενης αξίας 
των έργων. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας και σε συνέχεια μεγάλου αριθμού συναντήσεων και, 
συχνά, έντονης ανταλλαγής απόψεων για το θέμα, διαμορφώθηκε προσχέδιο εγκυκλίου του Γενικού Λογι-
στηρίου προς τις αναθέτουσες αρχές με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών 
Έργων». Σημειώνεται πως το τελικό κείμενο της εγκυκλίου διαμορφώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο που 
είναι η αρμόδια αρχή, αφού έγινε διαβούλευση και δόθηκε η έγκριση και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 
Τα πιο σημαντικά σημεία της εγκυκλίου αφορούν τα πιο κάτω:

 • Την αξιοποίηση αναλυτικού πίνακα για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης δαπάνης των συμβάσεων από 
τις αναθέτουσες αρχές, ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται λόγω λανθα-
σμένης ή ελλιπούς κοστολόγησης των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης. 

 • Την αξιοποίηση του πίνακα στοιχειώδους ανάλυσης των υπηρεσιών της ομάδας των μελετητών, τον 
οποίο συνέταξε το Επιμελητήριο για σκοπούς αντιμετώπισης των στρεβλώσεων που δημιουργούνται 
λόγω λανθασμένης ή ελλιπούς κοστολόγησης των υπηρεσιών από τους ίδιους τους προσφοροδότες.

 • Το πλαίσιο χαρακτηρισμού των προσφορών ως χαμηλών και τον τρόπο διερεύνησής τους με 
βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

 • Πέραν των πιο πάνω, σημαντική είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου εντύπου για την Έκθε-
ση Αξιολόγησης Απόδοσης Ανάδοχου Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή, το οποίο 
συντάχθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας ΕΤΕΚ και Γενικού Λογιστηρίου, με στόχο να είναι 
περισσότερο πλήρες, δίκαιο και αντικειμενικό. 

Σημειώνεται, δε, πως προς την ίδια κατεύθυνση, το Επιμελητήριο πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό 
παρεμβάσεων προς αναθέτουσες αρχές σε σχέση με διαγωνισμούς, όπου έκδηλα προωθούνταν οι πιο 
πάνω στρεβλώσεις, ως προς την εκτιμημένη αξία της σύμβασης, τα κριτήρια ανάθεσης και τις τιμές 
κατακύρωσης.
Άλλα σημαντικά θέματα, τα οποία αναμένεται να τύχουν διαχείρισης και βελτίωσης, μέσω της συνεργα-
σίας και των τακτικών συναντήσεων ΕΤΕΚ και Γενικού Λογιστηρίου, αφορούν:

 • Τα κριτήρια ανάθεσης διαγωνισμών με τη διαδικασία της Πλέον Συμφέρουσας από Οικονομική 
Άποψη Προσφοράς, γνωστής ως ΜΕΑΤ, θέμα που ήδη επεξεργάζεται σχετική ομάδα εργασίας 
που ορίστηκε από τη ΔΕ για αυτό τον σκοπό. Το υλικό που θα ετοιμαστεί για τα τεχνικά κριτήρια 
ανάθεσης στους διαγωνισμούς με μέθοδο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο αντίστοιχης εγκυκλίου από το Γενικό Λογιστήριο.

 • Τους Κανονισμούς για αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Ήδη το Γενικό Λογιστήριο έχει τοποθετη-
θεί θετικά και αναμένεται να μελετήσει το θέμα με στόχο να υιοθετήσει και να προωθήσει τους 
Κανονισμούς προς τις αναθέτουσες αρχές.
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Επιπλέον, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και σε συνέχεια της τροποποίησης του περί ΕΤΕΚ Νόμου (Ν. 
167(Ι)/2013), σύμφωνα με την οποία παρέχεται δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος μηχανικής επιστήμης σε 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εγγράφονται σε σχετικό 
Μητρώο, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις το 2014 και το 2015 μεταξύ του προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Δημοσίων Συμβάσεων και μελών της Διοικούσας Επιτροπής, όπου τέθηκε το θέμα της μεταφοράς 
υφιστάμενων συμβάσεων με φυσικά πρόσωπα στις νεοϊδρυθείσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών μηχα-
νικής επιστήμης. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω συνεργασίας και με αναφορά σε νομική γνωμάτευση που 
έλαβε το Επιμελητήριο για το ζήτημα από τον νομικό του σύμβουλο, το Γενικό Λογιστήριο εξέδωσε τον 
Φεβρουάριο του 2015 την Εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 69 με θέμα «Άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο/ους Μηχανι-
κής Επιστήμης από Εταιρείες Μελετών Περιορισμένης Ευθύνης». Η εγκύκλιος πραγματεύεται το ζήτημα 
της απόδειξης τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας εκ μέρους των νεοσυσταθεισών εταιρειών περιορι-
σμένης ευθύνης, σε σχέση με τον κατάλογο συναφών συμβάσεων υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης, τις 
οποίες είχαν εκτελέσει μέτοχοί τους, οι οποίοι πριν από τη σύσταση της εταιρείας δραστηριοποιούνταν ως 
ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης, ή ως συνεταίροι σε καταργηθέντες συνεταιρισμούς και 
δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο κριτηρίων επιλογής σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Με την ίδια στόχευση το Επιμελητήριο έχει υλοποιήσει από το 2015 σειρά παρεμβάσεων προς την Κε-
ντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) για την υιοθέτηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 
διαφορών στα τεχνικά και οικοδομικά συμβόλαια του Δημοσίου, και ειδικότερα της κριτικής διαδικασίας, 
της διαιτησίας, αλλά και της διαμεσολάβησης, αντί της χρονοβόρας και δαπανηρής παραπομπής των δι-
αφορών στα δικαστήρια. Το Επιμελητήριο επισήμανε στις παρεμβάσεις του αυτές πως η προώθηση των 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών θα αποσυμφορήσει τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης στα 
δικαστήρια και θα μειώσει τον χρόνο και το κόστος επίλυσης των διαφορών, με προφανή πλεονεκτήματα 
για την εξυπηρέτηση του κοινού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη του τόπου.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΕΔ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) ΕΤΕΚ 
Το Επιμελητήριο μέσα από το έργο του θέλει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην προσπάθεια για βελτίωση 
των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης μέσω της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, 
πιστεύοντας ακράδαντα στον ευεργετικό αντίκτυπο που αυτή θα έχει στις δυσλειτουργίες των διαδικασιών 
απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας, και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
ανάπτυξης. Με αυτή τη στόχευση, σε συνέχεια πρότασης της Επιτροπής ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ, με δεδομένη την ευ-
χέρεια που δίνεται στο Επιμελητήριο από τη νομοθεσία, αλλά και ως συνέχεια της μακρόχρονης προσφο-
ράς του στον τομέα της διαιτησίας, ιδρύθηκε με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ.
Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ στοχεύει:

 • να προσφέρει σε τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εναλλακτι-
κών μεθόδων επίλυσης διαφορών όπως πραγματογνωμοσύνη, διαμεσολάβηση, κριτική διαδικα-
σία και διαιτησία, με ταχύτητα και με εμπιστευτικότητα, με γνώμονα την απονομή δικαιοσύνης 
και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,

 • να προάγει τον θεσμό των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών με την ενημέρωση των 
πολιτών και των μελών του για τα οφέλη τους και με την προώθησή τους σε αρμόδιες αρχές και 
φορείς της Δημοκρατίας με σκοπό τη μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίησή τους,

 • να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης, σεμινάρια, ημερίδες και συ-
νέδρια στον τομέα των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και πραγματογνωμοσυνών, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ προσφέρει:
 • Υπηρεσία Διαιτησίας 

  Οι διαιτησίες ρυθμίζονται από τις Διατάξεις Διαιτησίας ΕΤΕΚ και διενεργούνται σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς Διαιτησίας ΕΤΕΚ. Τηρείται Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ, εφαρμόζεται Κώδικας Δεοντο-
λογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ, ενώ παρέχονται και πρότυπα έγγραφα για τη διαιτητική διαδικασία, τα 
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οποία είναι ενσωματωμένα στους Κανονισμούς Διαιτησίας ΕΤΕΚ.
 • Υπηρεσία Κριτικής Διαδικασίας (Adjudication)

Η κριτική διαδικασία ρυθμίζεται από τις Διατάξεις Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ (Adjudication 
Rules) και διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ. Τηρείται 
Μητρώο Κριτών ΕΤΕΚ, εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ αναλογικά και για 
τους Κριτές, ενώ παρέχονται και πρότυπα έγγραφα για την κριτική διαδικασία, τα οποία είναι 
ενσωματωμένα στους Κανονισμούς Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ (Adjudication Rules).

 • Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Οι διαμεσολαβήσεις ρυθμίζονται από τις Διατάξεις Διαμεσολάβησης ΕΤΕΚ. Τηρείται Κατάλογος Δι-
αμεσολαβητών ΕΤΕΚ, ενώ παρέχονται και πρότυπα έγγραφα για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

 • Υπηρεσία Πραγματογνωμοσυνών
Οι πραγματογνωμοσύνες ρυθμίζονται από τις Διατάξεις Πραγματογνωμοσύνης ΕΤΕΚ. Τηρείται 
Μητρώο Πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ και εκδίδονται Οδηγίες προς τους Πραγματογνώμονες. Επί-
σης έχουν υλοποιηθεί σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα για επιμόρφωση διαιτητών, διαμε-
σολαβητών και πραγματογνωμόνων.

Σημειώνεται πως όλα τα παραπάνω έγγραφα έχουν ολοκληρωθεί με τη συνεργασία της Επιτροπής ΕΜΕΔ 
ΕΤΕΚ και της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου, και έχουν εγκριθεί από το ΓΣ. Ειδικότερα σημειώνεται πως τα έγ-
γραφα για την υπηρεσία Διαμεσολάβησης και Κριτικής Διαδικασίας συντάχθηκαν την τριετία 2014-2017, ενώ 
παράλληλα τροποποιήθηκαν οι Διατάξεις Διαιτησίας ΕΤΕΚ και συντάχθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαιτητών 
ΕΤΕΚ. Μικρότερης κλίμακας τροποποιήσεις έγιναν και στα έγγραφα της Υπηρεσίας Πραγματογνωμοσύνης. 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ το Επιμελητήριο:

 • παρέχει στο κοινό πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη φύση των εναλλακτικών μεθόδων 
επίλυσης διαφορών και το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ, 

 • παρέχει στα Μέρη πλήρη ενημέρωση και οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
στο Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ,

 • παρέχει διοικητική υποστήριξη και διαχειρίζεται τις οικονομικές παραμέτρους των διαδικασιών 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες ανά περίπτωση Διατάξεις,

 • παρέχει συνδρομή στα ενδιαφερόμενα Μέρη για την οργάνωση υποστηρικτικών υπηρεσιών, με 
την πληρωμή των κατάλληλων τελών και δικαιωμάτων,

 • διαθέτει στα Μέρη τις κτιριακές του εγκαταστάσεις για διεξαγωγή διαιτησίας, κριτικής διαδικα-
σίας ή διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις της ΔΕ,

 • συγκροτεί το πρόγραμμα και παρακολουθεί τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων / σεμι-
ναρίων κατάρτισης / διαλέξεων / εκδηλώσεων κοκ σχετικών με τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυ-
σης διαφορών και τους στόχους του Κέντρου, όπως καθορίζονται από το άρθρο 2 των Διατάξεων 
ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ και τις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις της ΔΕ,

 • σχεδιάζει και υλοποιεί την προβολή του Κέντρου ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ και της δράσης του.
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Συναφώς με τα πιο πάνω σημειώνεται πως η Επιτροπή ΕΜΕΔ επεξεργάζεται και νέες ταχείες διαδικασίες 
για σκοπούς επίλυσης καταναλωτικών διαφορών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/11/ΕΕ. Η 
Διοικούσα Επιτροπή μελέτησε το θέμα και αντιμετωπίζει κατ’ αρχήν θετικά την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος από το ΕΤΕΚ για την αναγνώρισή του ως φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δυνάμει του 
περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου. Η Επιτροπή Εναλλακτικών Μεθόδων 
Επίλυσης Διαφορών του ΕΤΕΚ ετοίμασε προσχέδιο συγκεκριμένης πρότασης, με αναφορά στις υπηρε-
σίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που θα προσφέρει το Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 
Διαφορών του ΕΤΕΚ (Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ), τις διαδικασίες και τις προτεινόμενες χρεώσεις που θα εφαρ-
μοστούν, καθώς και το πεδίο εφαρμογής αυτών των υπηρεσιών σύμφωνα και με τις αρμοδιότητες του 
Επιμελητηρίου βάσει του ιδρυτικού του νόμου. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει τον Οκτώβρη του 2013 την αξιολόγηση τυχόν εμποδίων που 
περιορίζουν την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση σε πρώτη φάση θα γινόταν η λεγόμενη άσκηση διαφάνειας, όπου κάθε κράτος μέλος θα έπρε-
πε να κοινοποιήσει τον κατάλογο των επαγγελμάτων που είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα, ακόμη και 
σε περιφερειακό επίπεδο μαζί με τις κατάλληλες πληροφορίες. Σε δεύτερη φάση τα κράτη μέλη θα 
προέβαιναν σε αμοιβαία αξιολόγηση των εμποδίων που περιορίζουν σε καθένα από αυτά την πρόσβαση 
σε ορισμένα επαγγέλματα. 
Το Επιμελητήριο αφού έκανε την αξιολόγηση των ρυθμίσεων που αφορούν το επαγγελμα του μηχα-
νικού ετοίμασε εμπεριστατωμένες εκθέσεις οι οποίες τεκμηρίωναν την αναγκαιότητα των ρυθμίσεων 
αυτών και οι οποίες θα αξιοποιούνταν στο πλαίσιο της αμοιβαίας αξιολόγησης. Η άσκηση αμοιβαίας 
αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2014 σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες. Το ΕΤΕΚ συμμετείχε στην άσκηση με τον επιστημονικό λειτουργό του Χρίστο Μαξούλη, ενώ 
στη συνάντηση συμμετείχε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
αναδείχθηκε η ρύθμιση για κατοχή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου για εταιρείες μελετών από 
μηχανικούς. 
Επί του θέματος ακολούθησε εκτενής αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είχε ζητήσει 
και την πλήρη απάλειψη της ρύθμισης για κατοχή μετοχικού κεφαλαίου. Χαρακτηριστικά το καλοκαίρι 
του 2015 η Δημοκρατία σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ είχε ετοιμάσει και στείλει σχετική επιστολή προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία αφού γινόταν αναφορά μεταξύ άλλων στα πιο κάτω: 

 • το γεγονός ότι η Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά επιτρέπει 
υπό προϋποθέσεις τον καθορισμό απαιτήσεων όσον αφορά την κατοχή του κεφαλαίου εταιρείας
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 • το γεγονός πως η απαίτηση αυτή δεν εισάγει διακρίσεις και είναι αναγκαία καθώς συνδέεται 
με επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος που είναι η προστασία του καταναλωτή, η δημόσια 
ασφάλεια, η προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και η πρόληψη του αθέμιτου 
ανταγωνισμού 

 • το γεγονός ότι με προτεινόμενη από το ΕΤΕΚ εισήγηση αίρονται οποιαδήποτε τυχόν προβλήματα 
αφορούν περιορισμούς κατοχής μετοχών, με σκοπό να επιτρέπεται η δευτερεύουσα εγκατάστα-
ση εταιρειών (σε περιπτώσεις που αφορούν θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα κ.λπ.) που 
είναι ήδη εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος 

 • τη διευκρίνιση πως η ρύθμιση για την κατοχή μετοχικού κεφαλαίου δεν αφορά τις εργοληπτικές 
εταιρείες οικοδομικών, τεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς σε αυτές δεν υπάρχει 
κανένας περιορισμός 

 • το γεγονός ότι οι μελετητικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία δεν αφορούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα εντάσεως κεφαλαίου όπου για την περαιτέρω ανάπτυξή τους απαιτείται η ανάμιξη 
επενδυτή με οικονομικούς πόρους 

 • την ιδιαιτερότητα του κυπριακού συστήματος οικοδομικής αδειοδότησης και ελέγχου της ανά-
πτυξης το οποίο de facto λόγω και της κλίμακας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους 
ιδιώτες - μελετητές

 • τα μαζικά προβλήματα οικοδομικών παρατυπιών και γενικότερα της πολύ κακής λειτουργίας του 
τομέα ανάπτυξης γης με τα γνωστά συνεπακόλουθα, των διπλών υποθηκεύσεων, της αδυναμίας 
έκδοσης εκσυγχρονισμένων τίτλων και μεταβιβάσεων και τον εγκλωβισμό αγοραστών, κάτι που 
ενισχύει την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης των βασικών συντελεστών και όχι το αντίθετο 

 • το γεγονός ότι παρόμοια ρύθμιση όσον αφορά την κατοχή του κεφαλαίου εταιρείας υπάρχει στη 
Δημοκρατία σε ένα άλλο επάγγελμα που προσφέρει υπηρεσίες το οποίο έχει παρόμοια χαρακτη-
ριστικά (ορκωτοί λογιστές) 

κατατέθηκε η εισήγηση η απαίτηση σχετικά με την κατοχή του κεφαλαίου εταιρείας να διαμορφωθεί 
έτσι ώστε 25% του μετοχικού κεφαλαίου να μπορεί να κατέχεται από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχθηκε την πρόταση αυτή και η Δημοκρατία επανήλθε με νέα πρόταση 
με την οποία η απαίτηση κατοχής μετοχικού κεφαλαίου από μηχανικούς οριζόταν στο 51%, αλλά υπήρ-
χαν αυξημένα δικαιώματα ψήφου στο 75%. Ούτε αυτή η εισήγηση έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία και παρέπεμψε τη Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ενόψει της ενέργειας αυτής 
το ΕΤΕΚ είχε εκδώσει τον Νοέμβριο του 2016 ανακοίνωση καυτηριάζοντας τη στάση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Μεταξύ άλλων στην εν λόγω ανακοίνωση το ΕΤΕΚ σημείωνε πως είναι αναγκαία η περαιτέρω 
ενίσχυση των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν τους συντελεστές της οικοδομικής βιομηχανίας, 
αλλά και η λήψη μέτρων για επιβολή τους, και πως είναι λανθασμένη η αντίληψη πως τις λύσεις θα δώσει 
η περαιτέρω απορρύθμιση των συντελεστών του οικοδομικού κλάδου. Δυστυχώς, η αντίληψη που έχει 
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αποκομιστεί είναι πως η επιμονή της Επιτροπής στην περαιτέρω μείωση του ποσοστού του μετοχικού 
κεφαλαίου, με την παραπομπή της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν εδράζεται σε ρητή πα-
ράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας αλλά, αντίθετα, στην επιδιωκόμενη ετσιθελική ομοιογενοποίηση των 
εθνικών κανονιστικών διατάξεων στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, προς όφελος της «ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς». Δυστυχώς, τέτοιες προσεγγίσεις κατά την άποψη τόσο του ΕΤΕΚ, όσο και άλλων ευρωπαϊκών επι-
στημονικών σωμάτων, προωθούνται αγνοώντας τις ειδικές εθνικές, περιφερειακές και άλλες συνθήκες που 
δυνατόν να επικρατούν σήμερα στα κράτη μέλη και δεν είναι ξένες ή ασύνδετες με τον ευρωσκεπτικισμό 
ή τις ακραίες τάσεις που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Σημειώνεται πως, κατά τη συγγραφή του κειμένου αυτού, εκκρεμεί η συζήτηση στη Βουλή της υπό αναφορά 
τροποποιητικής νομοθεσίας για μείωση της απαίτησης κατοχής μετοχικού κεφαλαίου από μηχανικούς. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
Με την ανάληψη του συντονισμού και εποπτείας της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας ο υφυ-
πουργός παρά τω Προέδρω κάλεσε όλους τους θεσμικούς φορείς συμπεριλαμβανόμενου και του ΕΤΕΚ 
σε συνάντηση. Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και σε αυτή αναπτύ-
χθηκε εκ μέρους του υφυπουργού το περίγραμμα της προσπάθειας για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας 
Υπηρεσίας η οποία είναι συνυφασμένη με την αναπτυξιακή μεταρρύθμιση. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθη-
καν από κοινού γενικά θέματα που έχουν να κάνουν με: 

 • τον εκσυγχρονισμό και απλοποίηση διάφορων νομοθεσιών με στόχο την απλοποίηση και αποτε-
λεσματική ρύθμιση (smart regulation), 

 • τη μηχανογράφηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και διαδι-
κτύου (e government), 

 • τη δημιουργία one stop shop για διάφορες αδειοδοτήσεις οι οποίες σήμερα είναι κατακερματι-
σμένες, πολύπλοκες και χρονοβόρες,

 • τη δημιουργία εναλλακτικών αποτελεσματικών προληπτικών και κατασταλτικών μηχανισμών για 
διασφάλιση του καταναλωτή και του δημόσιου συμφέροντος,

 • τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα και των επαγγελματιών μηχανικών στην προσπάθεια αυτή. 
Ο υφυπουργός παρακάλεσε το Τεχνικό Επιμελητήριο να υποβάλει προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΕΚ ετοίμασε και υπέβαλε ολοκληρωμένο και εκτενές υπόμνημα στην Προεδρία τον 
Δεκέμβριο του 2014. Στη σχετική συνοδευτική επιστολή του το Επιμελητήριο σημείωνε μεταξύ άλλων πως 
«το υπόμνημα περιέχει αριθμό άμεσα υλοποιήσιμων πρακτικών προτάσεων οι οποίες κινούνται προς την επι-
θυμητή κατεύθυνση. Είναι κατανοητό ότι η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου θα είναι μια τι-
τάνια και συνεχής προσπάθεια και υπό αυτή την έννοια το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει την προσπάθεια για την καταγρα-
φή και αποστολή προς εσάς σχετικών εισηγήσεων». Συναφώς είχε επισημανθεί πως η κυβέρνηση θα πρέπει να 
προβληματιστεί σε σχέση με τη δημιουργία αποτελεσματικού εποπτικού μηχανισμού παρακολούθησης της 
υλοποίησης των όποιων μέτρων υιοθετούνται καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται. 
Το υπό αναφορά υπόμνημα ήταν δομημένο σε δύο διακριτές ενότητες. Η πρώτη αποτελούσε την ειση-
γούμενη κεντρική φιλοσοφία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε μια σειρά από αδειοδοτικές διαδικασίες 
και άλλες αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε 
συγκεκριμένες εισηγήσεις επί υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες κατά κανόνα ήταν ευ-
θυγραμμισμένες στην ευρύτερη εισηγούμενη κεντρική φιλοσοφία. Τέλος έγινε σχετική εισήγηση που 
αφορά τον εκσυγχρονισμό της θεμελιώδους διαδικασίας οικοδομικής ανάπτυξης, αδειοδότησης (πολε-
οδομική και οικοδομική άδεια), ελέγχου, τιτλοποίησης και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία 
έχει μεσοπρόθεσμο/μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, αλλά και μια σειρά από απαραίτητα προαπαιτούμενα. 
Μια σταχυολόγηση των θεμάτων του υπομνήματος παρουσιάζεται πιο κάτω: 
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 • Βραχυπρόθεσμο μέτρο για την ταχεία αδειοδότηση μεγάλων αναπτύξεων 
 • Απλοποίηση συγκεκριμένων (τεχνικών) νομοθεσιών αξιοποιώντας και την πιο πάνω νέα φιλοσοφία 

 — Κέντρων Αναψυχής Κανονισμοί του 1986 στο πλαίσιο του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου 
(Κτίρια και εγκαταστάσεις κέντρων)

 — Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί στο πλαίσιο του περί Ξενοδο-
χείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (Κτίρια και εγκαταστάσεις ξενοδοχείων) 

 — Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί του 1995 στο πλαίσιο του περί Κυπριακού Οργανι-
σμού Αθλητισμού Νόμου (Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις σχολών)

 — Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονισμοί του 2000, στο πλαίσιο του περί 
Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμο 

 — Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 1996 στο πλαίσιο του νόμου Δημόσιων 
Κολυμβητικών Δεξαμενών Ν. 55(I)/1992 Μέρος VI Άδεια (ετήσια) λειτουργίας, 53(2) γ πιστο-
ποιητικό καταλληλότητας 

 — Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1950 στο πλαίσιο του περί Ηλεκτρισμού Νόμου Θέματα 
/ διπλής αδειοδότησης ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιθεώρησης πριν την ηλεκτροδότηση 

 — Μητρώα που τηρούνται από την Υπηρεσία Ενέργειας που προέκυψαν στο πλαίσιο υιοθέτησης 
ευρωπαϊκών οδηγιών, τα οποία ρυθμίζουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες

 — Απλοποίηση της διαδικασίας που αφορά την επιβολή ΦΠΑ 5% στην ανέγερση πρώτης κατοικίας 
 — Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών

 • Εκσυγχρονισμός της θεμελιώδους διαδικασίας οικοδομικής ανάπτυξης, αδειοδότησης (πολε-
οδομική και οικοδομική άδεια), ελέγχου, τιτλοποίησης και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιες από τις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ όχι μόνο έχουν υιοθετηθεί, αλλά έχουν υλο-
ποιηθεί όπως π.χ. η απλοποίηση της διαδικασίας που αφορά την επιβολή ΦΠΑ 5% στην ανέγερση πρώτης 
κατοικίας και επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών. 
Εξ αφορμής της εισήγησης του ΕΤΕΚ για την ταχεία αδειοδότηση μεγάλων αναπτύξεων αλλά και της πα-
ρουσίασης μελέτης για διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων που εκπονήθηκε από εμπειρογνώμονες, 
μετά και την πρόσκληση για κατάθεση συγκεκριμένων εισηγήσεων, το ΕΤΕΚ έστειλε σχετική επιστολή τον 
Σεπτέμβριο του 2015 επί του θέματος στην οποία έγινε λεπτομερέστερη ανάλυση της προτεινόμενης διαδι-
κασίας για ταχεία αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων. Συνοπτικά είχαν καταγραφεί τα ακόλουθα βήματα: 
χαρακτηρισμός μιας επένδυσης ως στρατηγικής επένδυσης στη βάση διαφανών, ποσοτικών και ποιοτικών 
κριτηρίων, διορισμός διευθυντή έργου, χαρτογράφηση της διαδικασίας αδειοδότησης της συγκεκριμένης 
επένδυσης, σύσταση ad hoc ομάδας αδειοδότησης και ετοιμασία προγράμματος εργασίας.
Σύμφωνα με την εισήγηση του Επιμελητηρίου, κάτω από τον συντονισμό του διευθυντή έργου η ομάδα 
θα εισέρχεται σε έναν δομημένο και εντατικό διάλογο με τον επενδυτή στη βάση του προγράμματος ερ-
γασίας, έχοντας ως στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών (παραδοτέων κ.λπ. που απαιτούνται από τον 
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επενδυτή), πάντα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Κάθε μέλος της ομάδας θα εκπροσωπεί με τρόπο 
τελεσίδικο το τμήμα του (αδειοδοτούσα αρχή) και θα ενεργεί ως αρμόδια αρχή. Η ομάδα με την ευθύνη 
του συντονιστή στη βάση του προγράμματος εργασίας θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους αρχών των 
οποίων ο ρόλος είναι συμβουλευτικός και θα καταγράφει τις απόψεις τους, οι οποίες θα αξιοποιούνται 
κατάλληλα στις δομημένες συναντήσεις που θα έχει με τον επενδυτή. Παράλληλα, σε άλλες καθορισμένες 
περιπτώσεις ο διευθυντής έργου θα έχει την ευχέρεια να καλέσει εμπειρογνώμονα από τον ιδιωτικό τομέα 
για να καταθέσει την άποψή του και να συμβουλεύσει σχετικά την ομάδα επί ενός θέματος.
Μέρος των εισηγήσεων του ΕΤΕΚ υιοθετήθηκε και η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης ετοίμασε σχε-
τικό προσχέδιο νομοσχεδίου αναφορικά με τον χαρακτηρισμό και την ταχεία αδειοδότηση στρατηγικών 
επενδύσεων. Το Επιμελητήριο μελέτησε το σχετικό νομοσχέδιο και ενημέρωσε με σχετική επιστολή τον 
Ιούνιο του 2015 τον υφυπουργό για επιφυλάξεις που είχε επί συγκεκριμένων προνοιών. Συγκεκριμένα με-
ταφέρθηκε στον υφυπουργό πως η προσέγγιση που ακολουθεί το νομοσχέδιο, δηλαδή της δημιουργίας 
νέων και παράλληλων δομών Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αρχής εντός του Υφυπουργείου Ανάπτυξης, 
αλλά και η δημιουργία ειδικής ξεχωριστής διαδικασίας για την εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής σχε-
τικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Παράλληλα σημειώθηκε πως 
η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υποβοήθηση / επίσπευση της υφιστάμενης διαδικασίας 
αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων μέσω της καλύτερης διεύθυνσης έργου, και της βελτιστοποίησης των 
διαδικασιών και χρόνων ανταπόκρισης στη βάση των διατάξεων των υφιστάμενων κείμενων νομοθεσιών, 
της συνεχούς παρακολούθησης και της αρμοδιότητας και ύπαρξης εργαλείων για λήψη διορθωτικών μέ-
τρων. Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να εξεταστεί και το ενδεχόμενο δυνατότητας ανάθεσης (από τον υφυπουρ-
γό) της αρμοδιότητας έκδοσης αδειών ακόμη και σε συγκεκριμένα άτομα (δημόσιους λειτουργούς), αλλά 
πάντα εντός των υφιστάμενων δομών των Πολεοδομικών ή και Οικοδομικών Αρχών. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 
Το Επιμελητήριο είχε από τον Νοέμβριο του 2011 απαντήσει τεκμηριωμένα με πλήρη και επαρκή τρόπο 
στο υπόμνημα που υπέβαλε η «Κίνηση για το Δικαίωμα των Επιστημόνων της Πληροφορικής στην Ερ-
γασία», με κύριο αίτημά της την απορρύθμιση του κλάδου της πληροφορικής. Επιπρόσθετα και κατά το 
τελευταίο τρίμηνο του 2013 οπόταν και ζητήθηκε από την τρόικα, δόθηκε συγκεκριμένη αιτιολόγηση 
σε σχέση με την ανάγκη ρύθμισης του επαγγέλματος της πληροφορικής.
Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο και, σε συνάντηση όπου προσκλήθηκε το ΕΤΕΚ και πραγματοποιήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2014, οι εκπρόσωποι της «Κίνησης» κατέθεσαν μια σειρά από επιχειρήματα με κυρι-
ότερα τα ακόλουθα: «Δεν υπάρχει ανάγκη ρύθμισης του επαγγέλματος επειδή δεν σχετίζεται με θέματα 
δημόσιας ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος, παρατηρείται ασυνέπεια του ΕΤΕΚ σε θέματα εγγρα-
φής μελών και περιορισμός στο δικαίωμα πρόσβασης (τριετή πτυχία ΗΒ και πτυχία ΤΕΙ), δίνεται λανθα-
σμένη ερμηνεία από το ΕΤΕΚ στο τι συνιστά άσκηση επαγγέλματος στη Μηχανική της Πληροφορικής». 

ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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Οι εκπρόσωποι του Επιμελητήριου κατά τη συνάντηση έδωσαν εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε όλα τα 
θέματα που ηγέρθησαν σε σχέση με την ανάγκη ρύθμισης του επαγγέλματος της Μηχανικής της Πλη-
ροφορικής και ειδικότερα σε σχέση με το τι συνιστά άσκηση επαγγέλματος στη Μηχανικής της Πληρο-
φορικής. Ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ζήτησε προτού το θέμα συζητηθεί ενώπιόν 
του, να καταβληθεί προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ακολούθως, τόσο εντός του 
2014, καθώς και κατά το 2015, πραγματοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις μεταξύ του ΕΤΕΚ και εκ-
προσώπων της «Κίνησης» καθώς και ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφόρων φορέων που 
εκπροσωπούνται στην «Κίνηση» κατά τις οποίες φάνηκε ότι η διαφωνία συνοψίζεται στο ότι δεν υπάρχει 
ανάγκη ρύθμισης του επαγγέλματος λόγω του ότι δεν σχετίζεται με θέματα δημόσιας ασφάλειας και 
δημοσίου συμφέροντος καθώς και σε σχέση με το τι συνιστά άσκηση επαγγέλματος στη μηχανική.
Ακολούθως το Επιμελητήριο, τον Ιανουάριο του 2016 ζήτησε διευκρινίσεις από το Υπουργείο Μεταφο-
ρών αναφορικά με τον χειρισμό του θέματος, αφού έλαβε μέσω του Υπουργείου Μεταφορών επιστολή 
του διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (Τ.Υ.Π.) προς το Υπουργείο Μεταφορών, στην 
οποία γινόταν αναφορά σε τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας και αφαίρεση της Μηχανικής της 
Πληροφορικής από τους κλάδους που ρυθμίζονται βάσει της νομοθεσίας. Το Υπουργείο Μεταφορών 
απάντησε τον Μάρτιο του 2016 κοινοποιώντας στο ΕΤΕΚ επιστολή του υπουργού Μεταφορών προς τον 
διευθυντή του Τ.Υ.Π. στην οποία σε καμία περίπτωση δεν γινόταν αναφορά σε τροποποίηση της περί 
ΕΤΕΚ Νομοθεσίας και αφαίρεση της Μηχανικής της Πληροφορικής από τους κλάδους που ρυθμίζονται 
βάσει της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας, αλλά στην ανάγκη να παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους πτυχίων 
άλλων ειδικοτήτων της πληροφορικής πέραν της μηχανικής να ασκούν επάγγελμα χωρίς την απαίτηση 
για εγγραφή στο ΕΤΕΚ. Σημειώνεται όμως ότι στην υπό αναφορά επιστολή του προς το Τ.Υ.Π., ο Υπουρ-
γός, εκτός των πιο πάνω δήλωνε ότι συμφωνεί με την εισήγηση του ίδιου του Τ.Υ.Π. για αφαίρεση από 
τα Σχέδια Υπηρεσίας των επιστημονικών θέσεων στο Τμήμα, της απαίτησης για εγγραφή στο ΕΤΕΚ. 
Το Επιμελητήριο με νέα επιστολή του προς το Υπουργείο Μεταφορών τον Μάιο του 2016, διατύπωσε την 
έντονη απαρέσκειά του και κατ’ επέκταση την απαρέσκεια των μηχανικών του τόπου για την επιμονή του 
υπουργείου στην προώθηση του θέματος αλλά και για την υιοθέτηση προφάσεων και επιφανειακών επιχει-
ρημάτων ατόμων ή/και ομάδων ατόμων τα κίνητρα των οποίων, στην καλύτερη των περιπτώσεων, αμφισβη-
τούνται. Επιπλέον, το Επιμελητήριο ενημέρωνε τον υπουργό πως όλα τα επιχειρήματα καθώς και οι προφά-
σεις που προβάλλονται από εκείνα τα πρόσωπα που μεθοδεύουν την τροποποίηση της νομοθεσίας, έχουν 
απαντηθεί εξαντλητικά και πλήρως. Το Τεχνικό Επιμελητήριο κατέληγε με την επιστολή του ότι, εφόσον απαι-
τηθεί, και για ενημέρωση της κοινής γνώμης, δεν θα διστάσει να καταγγείλει τα όποια ιδιοτελή συμφέροντα.
Ακολούθησαν συναντήσεις εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, τόσο με τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων, όσο και με την ΠΑΣΥΔΥ κατά τις οποίες το Επιμελητήριο επανέλαβε τις θέσεις του για την ανάγκη ρύθ-
μισης του κλάδου και την αντίθεσή του σε σχέση με την προώθηση από το υπουργείο της τροποποίησης της 
περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας ενώ επιπρόσθετα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο χειρισμού του 
θέματος από το υπουργείο.
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια σημαντική πτυχή της δράσης του Επιμελητηρίου είναι η δημόσια παρέμβασή του, η οποία έχει φέρει 
το ΕΤΕΚ σε υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας.  Είναι πια δεδομένο ότι η Πολιτεία απευ-
θύνεται στο ΕΤΕΚ για κάθε τεχνικό θέμα όταν επιζητεί ανεξάρτητη τεχνική άποψη.  Η κυβέρνηση, η Βουλή, 
οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και άλλοι οργανισμοί ζητούν τη βοήθεια του ΕΤΕΚ ως του πλέον 
αξιόπιστου και ανεξάρτητου τεχνικού σώματος στη χώρα μας.  Η αξιοπιστία αυτή δεν είναι τυχαία ούτε 
αποδόθηκε εξ ορισμού στο Επιμελητήριο αλλά βασίζεται στη δημόσια εικόνα που εκπέμπει και στις νη-
φάλιες παρεμβάσεις του.  Παρεμβάσεις που έπεισαν και πείθουν πως είναι αντικειμενικές και δεν κρύβουν 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή ιδιοτελή συμφέροντα.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το Επιμελητή-
ριο εξέδωσε αριθμό ανακοινώσεων σχετικά με θέματα που απασχόλησαν την κυπριακή κοινωνία.  Μια στα-
χυολόγηση των δημόσιων παρεμβάσεων του ΕΤΕΚ κατά την υπό επισκόπηση τριετία παρουσιάζονται πιο 
κάτω. Σημειώνεται πως για κάποιες από αυτές γίνεται ειδική και εκτενέστερη αναφορά στην έκδοση αυτή.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΚ:
 • Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Σημαντική η εξαγγελία του Προέδρου Αναστασιάδη για σύσταση Συμβου-

λίου Ενεργειακής Στρατηγικής, 18 Σεπτεμβρίου 2014
 • Το ΕΤΕΚ επικροτεί την εξαγγελία για ενεργειακή αναβάθμιση κυβερνητικών κτιρίων, 14 Σεπτεμβρίου 2014
 • ΕΤΕΚ: Να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η επανεκτίμηση ακινήτων, 5 Αυ-

γούστου 2014
 • Αυστηρό θα είναι το ΕΤΕΚ με όσους αμαυρώνουν το επάγγελμα του Μηχανικού, 5 Φεβρουαρίου 2015 
 • Απογοήτευση ΕΤΕΚ για την παραίτηση του προέδρου του Πολεοδομικού Συμβουλίου, 20 Φε-

βρουαρίου 2015
 • To ETEK προχώρησε τις διαδικασίες για μέλη του που ενεπλάκησαν σε σκάνδαλα, 13 Μαρτίου 2015
 • ΕΤΕΚ : Άμεσα να προχωρήσει η αναβάθμιση της λεωφόρου Τσερίου, 30 Απριλίου 2015
 • Ζημιογόνα η πρόθεση της κυβέρνησης για μονιμοποίηση των πολεοδομικών κίνητρων του 

2013, 12 Ιουνίου 2015 
 • Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Να τεθεί τέρμα στις παράνομες ενέργειες στην παραλία Καστέλλα, 25 Ιουνίου 2015
 • Ορθό το νομοσχέδιο για απεγκλωβισμό των αγοραστών υποθηκευμένων ακινήτων χωρίς τίτλο, 

2 Ιουλίου 2015 
 • ΕΤΕΚ: Η οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί καταστροφή του περιβάλλοντος, 3 Ιουλίου 2015
 • ΕΤΕΚ: Προσοχή όταν επιλέγετε σπουδές σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, 21 Ιουλίου 2015
 • ΕΤΕΚ: Η μέθοδος Design and Build δεν είναι λύση για κάθε τύπο έργου, 21 Ιουλίου 2015
 • Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Δόθηκε στο Mall, μέσω συντελεστή δόμησης, εμπορική αξία €20 εκατ., 24 

Ιουλίου 2015 
 • Απάντηση ΕΤΕΚ στη δημόσια τοποθέτηση επιχειρηματία σχετικά με την κατά παρέκκλιση άδεια 

εμπορικής ανάπτυξης στον Στρόβολο, 30 Ιουλίου 2015
 • Λανθασμένη η προσέγγιση που υιοθετήθηκε για το πακέτο πολεοδομικών κινήτρων, κίνδυνος 

αυτό να επιφέρει αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, 2 Σεπτεμβρίου 2015
 • Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας: τελευταία φορά φέτος με αξίες του 1980;, 18 Σεπτεμβρίου 2015
 • ΕΤΕΚ: Σχέδια Υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου κομμένα και ραμμέ-

να στα μέτρα ορισμένων, 3 Νοεμβρίου 2015 
 • Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την υιοθέτηση της εισήγησής του για μειωμένο ΦΠΑ σε ανακαινίσεις, 20 Νο-

εμβρίου 2015
 • ΕΤΕΚ: Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μονόδρομος, 30 Νοεμβρίου 2015
 • Η εισήγηση για παραχώρηση κρατικής γης στην Aρχιγραμματεία καταπατά πολεοδομικούς σχε-

διασμούς, 30 Δεκεμβρίου 2015
 • Προβληματισμός και επιφυλάξεις ΕΤΕΚ για τον προωθούμενο εγκιβωτισμό του ποταμού Κλήμου 
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στην Έγκωμη, 26 Ιανουαρίου 2016
 • Απογοήτευση του ΕΤΕΚ για την αναπομπή της νομοθεσίας για δημοπράτηση ρύπων που προνο-

ούσε τη χρήση των εσόδων για περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων, 4 Μαρτίου 2016
 • Να συσταθούν άμεσα ενιαίες επαρχιακές αρχές αδειοδότησης αναπτύξεων, 29 Μαρτίου 2016
 • Προβληματισμός και ενστάσεις ΕΤΕΚ για πάρκο κροκοδείλων και εργοστάσιο χρυσού, 12 Απριλίου 2016
 • Προβληματισμός και ενστάσεις ΕΤΕΚ για το ενδεχόμενο αλλαγής χρήσης του κτιρίου του Δημο-

τικού Θεάτρου Λευκωσίας, 9 Αυγούστου 2016
 • Έκπληξη ΕΤΕΚ! Οι προτάσεις για τη νέα Βουλή αγνοούν παντελώς τον πολεοδομικό σχεδιασμό 

της πρωτεύουσας, 26 Σεπτεμβρίου 2016
 • Παραπλανητικές οι καινοφανείς διαφημιστικές πρακτικές για ανέγερση / αγορά κατοικίας στο 

οικόπεδο του αγοραστή - Συστάσεις ΕΤΕΚ προς ενδιαφερόμενους αγοραστές, 4 Νοεμβρίου 2016
 • Έντονα προκατειλημμένη και λανθασμένη η παραπομπή της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-

ριο για ρυθμίσεις που αφορούν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και μηχανικού, 18 Νοεμβρίου 2016
 • Λάθος η ενίσχυση της μεμονωμένης κατοικίας - Ο εξορθολογισμός της πολεοδομικής πολιτικής 

χρέος μας προς τις επόμενες γενιές, 14 Μαρτίου 2017

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΤΕΚ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κατά την υπό επισκόπηση τριετία το Επιμελητήριο εδραίωσε την παρουσία του στα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης προβάλλοντας μέσω αυτών τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, τις εκδηλώσεις που πραγμα-
τοποιεί, τις απόψεις του ιδίου ή μελών του για σημαντικά θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα ή 
ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη και τα μέλη του.  Πέραν των δημόσιων ανακοινώσεων, το ΕΤΕΚ παρεμβαί-
νει με στόχο την ενημέρωση του κοινού για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του με 
άρθρα, συνεντεύξεις και παρουσία σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.  Μια σταχυολόγηση της 
παρουσίας του ΕΤΕΚ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζεται πιο κάτω: 

2014 (ΑΠΟ ΜΑΪΟ)
Συνεντεύξεις

 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, με αφορμή την επανεκλογή του, στην εφημερίδα 
Φιλελεύθερος, στη δημοσιογράφο Αντιγόνη Δρουσιώτη. Δημοσιεύθηκε στην έκδοση της Πέμπτης 
10 Ιουλίου 2014.

 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, με αφορμή την επανεκλογή του, στην εφημερίδα Πολίτης, 
στη δημοσιογράφο Μιράντα Λυσάνδρου. Δημοσιεύθηκε στην έκδοση της Κυριακής 13 Ιουλίου 2014.

 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, με αφορμή την επανεκλογή του, στο μηνιαίο περιοδικό 
In Business, στη δημοσιογράφο Στέλλα Μούρετου. Δημοσιεύθηκε στην έκδοση Σεπτεμβρίου 2014.
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Άρθρα 
 • Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, με αφορμή την επανεκλογή του, «Το ΕΤΕΚ είναι αναπό-

σπαστο μέρος της κοινωνίας». Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Σημερινή, Πολίτης και Φιλελεύθε-
ρος, τον Ιούλιο και Αύγουστο 2014.

 • Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, «Αξιοποίηση Υδρογονανθράκων για το καλό της Κύ-
πρου». Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Μάχη, Σημερινή, Φιλελεύθερος, Πολίτης τον Αύγουστο 
και Σεπτέμβριο 2014.

 • Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ: «Κρατικός σχεδιασμός και στρατηγική για τα ενεργειακά θέματα - Μια 
αναγκαιότητα». Δημοσιεύθηκε στον Φιλελεύθερο, στον Πολίτη και στη Σημερινή τον Οκτώβριο 
και Νοέμβριο 2014.

 • Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ: «Τραμ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα». Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Κα-
θημερινή, Σημερινή, Αλήθεια, Πολίτης, Μάχη, Φιλελεύθερος, τον Δεκέμβριο 2014.

 • Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ: «Η διαχείριση των όμβριων έπρεπε να ήταν αντικείμενο εθνικής στρατηγικής». 
Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Αλήθεια, Αντίλογος, Χαραυγή, Σημερινή, Μάχη, Φιλελεύθερος.

Παρουσία σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές 
 • ΡΙΚ 1 - Από Μέρα σε Μέρα - Συνέντευξη Στέλιου Αχνιώτη για Εκτίμηση Ακινήτων, 6 Αυγούστου 2014.
 • ΡΙΚ 1 - Πρώτη Ενημέρωση - Διαχωρισμοί Οικοπέδων - Α’ Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ, K. Kωσταντή, 14 

Οκτωβρίου 2014.
 • Mega - Δημοσιογραφική Διάσκεψη για Κατασκευαστικό Τομέα - Πρόεδρος ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώ-

της, 19 Νοεμβρίου 2014.
 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ Στέλιου Αχνιώτη (πληγείσες περιοχές της Λάρνακας από τις πλημμύ-

ρες), στο Sigma - Ειδήσεις, 14 Δεκεμβρίου 2014, στο ΡΙΚ 1 - Πρώτη Ενημέρωση, 17 Δεκεμβρίου 
2014, στο ΡΙΚ 1 - Από Μέρα σε Μέρα, 19 Δεκεμβρίου 2014.

 • Εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ μίλησαν για τον Διαγωνισμό στη Ραδιοφωνική Εκπομπή του Πρώτου Ραδι-
οφωνικού Προγράμματος του ΡΙΚ «Για τα Μεγάλα Παιδιά μας» (δημοσιογράφος Ελένη Λουκά) και 
στην πρωινή ειδησεογραφική εκπομπή του Super Sport FM (δημοσιογράφος Κατερίνα Ηλιάδη) 
για τις Προκήρυξεις Διαγωνισμού «Δράση για την Ενέργεια 2015».

2015
Συνεντεύξεις

 • Συνέντευξη του προέδρου του ΕΤΕΚ στον Πολίτη, για το πώς να αξιοποιηθεί ο δημόσιος πλούτος. 
Δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2015.

 • Συνέντευξη του προέδρου του ΕΤΕΚ, στον Πολίτη, για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Δημο-
σιεύθηκε τον Αύγουστο του 2015.

 • Συνέντευξη του διευθυντή του ΕΤΕΚ, στον Φιλελεύθερο, για το θέμα του φόρου ακίνητης ιδιο-
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κτησίας. Δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2015.
 • Συνέντευξη του προέδρου του ΕΤΕΚ, στο ΚΥΠΕ, για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Δημοσιεύ-

θηκε τον Οκτώβριο του 2015 και αναδημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Σημερινή.
 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ για ανακαινίσεις κατοικιών, στην εφημερίδα Ρεπόρτερ, τον Νοέμβριο 

του 2015.
Άρθρα 

 • Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ: Ο κόσμος της μηχανικής επιστήμης αγκάλιασε τις Ημέρες Μηχανικής 
2015. Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Σημερινή, Πολίτης, Χαραυγή, Μάχη, Φιλελεύθερος, τον 
Απρίλιο και Μάιο 2015. 

 • Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ: Τι έκανε το ΕΤΕΚ για την οικοδομική βιομηχανία και την οικονομία; Δημο-
σιεύθηκε στις εφημερίδες Αλήθεια, Φιλελεύθερο, Σημερινή τον Ιούλιο του 2015.

 • Άρθρο επιστημονικού λειτουργού Χρίστου Μαξούλη, «Τα πρότυπα ως ένα μέσο βελτίωσης της ποιότη-
τας των υπηρεσιών μηχανικής», Εφημερίδες Σημερινή, 2 Ιουλίου 2015 και στον Πολίτη, 9 Ιουλίου 2015.

Παρουσία σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές 
 • Τρίτο ΡΙΚ - Συνέντευξη Κωνσταντίνου Κωσταντή για παλιό ΓΣΠ (Εισηγήσεις ΕΤΕΚ), 2 Φεβρουαρίου 2015.
 • Sigma - Δελτίο Ειδήσεων - Δηλώσεις προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, για ΣΑΠΑ, 4 Φεβρουαρίου 2015.
 • Sigma - Μεσημέρι και Κάτι - Δηλώσεις προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, για ΣΑΠΑ, 4 Φεβρου-

αρίου 2015.
 • Θέσεις ΕΤΕΚ: Ανάπτυξη στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας. Συνέ-

ντευξη στο Sigma, του Α’ Αντιπροέδρου του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνου Κωσταντή. Εκπομπή Μεσημέρι 
και Κάτι, στις 17 Φεβρουαρίου 2015.

 • Cyprus News Digest - Engineering Days (Interview of ETEK’s director Christodoulos Hadjiodisseos), 
19 Φεβρουαρίου 2015.

 • Απονομές Βραβείων Δράση για την Ενέργεια 2013-2014. Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις δόθηκαν 
τον Απρίλιο για δύο εκπομπές του Πρώτου Προγράμματος του ΡΙΚ.

 • Sigma - Ημέρες Μηχανικής 2015 - Διευθυντής ΕΤΕΚ Χριστόδουλος Χατζηοδησσέως, 19 Μαρτίου 2015.
 • ΡΙΚ 1 - Από Μέρα σε Μέρα - Μείωση ΦΠΑ στις ανακαινίσεις σπιτιών - Α’ Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ, 13 

Νοεμβρίου 2015.
 • ΡΙΚ 1 - Ειδήσεις - Μείωση ΦΠΑ για ανακαινίσεις κατοικιών - Κωνσταντίνος Κωσταντή, 23 Νοεμ-

βρίου 2015.
 • Τρίτο ΡΙΚ - Δηλώσεις Στέλιου Αχνιώτη για Αναθεωρήσεις Πολεοδομικών Ζωνών, 9 Δεκεμβρίου 2015.

2016
Συνεντεύξεις

 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, για τις Πολεοδομικές Παρανομίες, στην εφημερί-
δα Σημερινή, στις 4 Ιουνίου 2016.
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 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, για τις Ημέρες Μηχανικής 2016, στον Φιλελεύθε-
ρο, στις 9 Ιουνίου 2016.

 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, για το Έτος Εκπαίδευσης, στον Φιλελεύθερο στις 
24 Οκτωβρίου 2016.

 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στο περιοδικό Capital Today, τον Δεκέμβριο του 2016.
Άρθρα 

 • Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ: Ο τόπος χρειάζεται ανάπτυξη και η ανάπτυξη απαιτεί θεσμικές αλλαγές, 
συνέπεια και αποφασιστικότητα. Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες, Πολίτη, Ρεπόρτερ, Χαραυγή, 
Αλήθεια, Φιλελεύθερο, Σημερινή, τον Ιανουάριο του 2016.

 • Άρθρο Κωνσταντίνου Κωσταντή, με τίτλο «Ασφαλείς διαδρομές για ποιοτικά δημόσια κτίρια». 
Δημοσιεύθηκε στον Φιλελεύθερο, Μάχη, Χαραυγή, Σημερινή, τον Οκτώβριο 2016.

 • Άρθρο Βενιζέλου Ευθυμίου για την Έξυπνη Φόρτιση Αυτοκινήτων. Δημοσιεύθηκε στον Πολίτη 
τον Νοέμβριο του 2016.

 • Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ: Έτος Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ. Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Μάχη, Φιλελεύθε-
ρος και Αντίλογος, τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016. Και στον Πολίτη τον Ιανουάριο του 2017.

 • Άρθρο Επιστημονικού Λειτουργού ΕΤΕΚ, Χρίστου Μαξούλη «Προσοχή στο Κτίζω στο οικόπεδό 
σου σε πολύ χαμηλή τιμή». Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Πολίτης, Χαραυγή, Αλήθεια, Σημερι-
νή, τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016. 

Παρουσία σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές 
 • ΡΙΚ 1 - Συζήτηση για Υγραεριοκίνηση στην Κύπρο - Συμμετοχή ΕΤΕΚ, 16 Φεβρουαρίου 2016.
 • ΡΙΚ 1 - Παρέμβαση ΕΤΕΚ για την ανάπτυξη της περιοχής Βασιλικού, 22 Φεβρουαρίου 2016. 
 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ στο Τρίτο του ΡΙΚ μαζί με τον Δρα Μαρίνο Ιωαννίδη του ΤΕΠΑΚ, με 

θέμα τη δημιουργία του Φωτογραφικού Άλμπουμ της Κύπρου, Μάρτιος 2016.
 • Τρίτο ΡΙΚ - Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ για τις Ημέρες Μηχανικής 2016, 7 Ιουνίου 2016.
 • ΡΙΚ 1 - Στ. Αχνιώτης «Αναστήλωση και συντήρηση θρησκευτικών μνημείων», 1 Ιουνίου 2016. 
 • ΡΙΚ 1 - Συζήτηση για Εκτιμήσεις Ακινήτων - Κώστας Αλλαγιώτης (Γραμματέας ΕΤΕΚ), 5 Ιουλίου 2016. 
 • ΡΙΚ1 - Στ. Αχνιώτης για παραπλανητικές διαφημίσεις ανέγερσης/αγοράς κατοικίας, 4 Νοεμβρίου 2016.
 • ΡΙΚ1 - Κ. Κωσταντή για διαφημίσεις ανέγερσης/αγοράς κατοικίας σε οικόπεδο αγοραστή, 10 

Νοεμβρίου 2016.

2017 (ΜΕΧΡΙ ΜΑΡΤΙΟ)
Συνεντεύξεις

 • Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στον Φιλελεύθερο, για τα Βραβεία Μηχανικής 
2017, 26 Ιανουαρίου 2017.

Άρθρα 
 • Άρθρο Κωνσταντίνου Κωσταντή, με θέμα «Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εάν και 

εφόσον», δημοσιεύθηκε στον Φιλελεύθερο, 8 Ιανουαρίου 2017.
 • Άρθρο Κωνσταντίνου Κωσταντή, για τη Μεμονωμένη Κατοικία. Δημοσιεύθηκε στον Πολίτη και 

στην Αλήθεια τον Μάρτιο του 2017.
Παρουσία σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές 

 • Ραδιόφωνο Πολίτης 107.6 - Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ - Βραβείο Μηχανικής 2017, 18 Ιανου-
αρίου 2017.

 • Megaone - Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, για το Βραβείο Μηχανικής 2017, 24 
Ιανουαρίου 2017.

 • ΡΙΚ 1 - Ο Κωνσταντίνος Κωσταντή σε συζήτηση για τη Μεμονωμένη Κατοικία, 9 Μαρτίου 2017. 
 • Ράδιο Πρώτο - Συνέντευξη Στέλιου Αχνιώτη, στον δημοσιογράφο Σωκράτη Ιωακείμ, για το Βρα-

βείο Μηχανικής, 10 Μαρτίου 2017.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, το ΕΤΕΚ,  ως ο φορέας που ρυθμίζει το επάγγελμα του 
μηχανικού στη Δημοκρατία και ως ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας ανέπτυξε έντονη δραστηριό-
τητα κατά την τρέχουσα τριετία σε θέματα συναφή με την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.  
Συνοπτική σταχυολόγησή τους παρουσιάζεται πιο κάτω: 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ΕΤΕΚ συνιστά σημαντική συνεισφορά του προς την Πολιτεία 
και την κοινωνία γενικότερα.  Το Επιμελητήριο καλείται συχνά προκειμένου να καταθέσει τις θέσεις και 
τις απόψεις του σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, είτε σε σχέση με τεχνικές νομοθεσίες που εμπίπτουν 
στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του είτε σε σχέση με ειδικά θέματα που συζητούνται σε αρμόδιες κοινο-
βουλευτικές επιτροπές στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά τις οποίες η άποψη του 
Επιμελητηρίου επιζητείται από τους εκπροσώπους του λαού.  Κατά τη διάρκεια της τριετίας, το Επιμε-
λητήριο υπέβαλε τις επιστημονικές του θέσεις, απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις στη Βουλή για μια 
σειρά από θέματα που απασχόλησαν κοινοβουλευτικές επιτροπές.  Πιο κάτω παρουσιάζεται μια σταχυ-
ολόγηση της συμμετοχής του ΕΤΕΚ στο κοινοβουλευτικό έργο, όπως προκύπτει από τη συμμετοχή του 
σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κα-
νονισμοί του 2014.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων
 • Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
 • Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων σχετικά με την καθυστέ-

ρηση που παρατηρείται στην ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία.
 • Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
 • Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2014.
 • Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
 • Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Καθορισμός Τύπων, 

Τελών και Επιβαρύνσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί.
 • Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
 • Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος του 2016. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης 

με Λέβητες) Κανονισμοί του 2014.
 • Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματι-

σμού) Κανονισμοί του 2014.
 • Η ανάγκη για βελτίωση και αξιοποίηση της περιοχής Δασούδι του ΚΟΤ που βρίσκεται στην του-

ριστική περιοχή του Δήμου Γερμασόγειας, καθώς και της διαφύλαξης και της προστασίας της 
περιοχής από αναπτύξεις που θα αλλοιώσουν τον φυσικό της χαρακτήρα.

 • Τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποι-

ητικός) Νόμος του 2015.
 • Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδο-

λογία Υπολογισμού Εκτάκτου Πράσινου Τέλους) Κανονισμοί του 2015.
 • Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροπο-

ποιητικός) Νόμος του 2015.
 • Ο περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
 • Η ανάγκη αναβάθμισης της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Καθορισμός Τέλους) Κανονισμοί του 2015.
 • Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποι-

ητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
 • Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση 

Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015.
 • Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο.
 • Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
 • Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
 • Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποι-

ητικός) Νόμος του 2016.
 • Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδο-

λογία Υπολογισμού Τέλους Κατανάλωσης στον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2016.
 • Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων 

(Όργανα Μετρήσεων) Κανονισμοί του 2017.
 • Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων 

(Μη Αυτόματα Ζυγιστικά Όργανα) Κανονισμοί του 2017.
 • Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων 

Κτιρίου) Κανονισμοί του 2017.
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών
 • Οι υπερχρεώσεις του ΣΑΠΑ, οι ζημιές που προέκυψαν στο Δημόσιο και οι πιθανοί τρόποι ανά-

κτησής τους, στα πλαίσια της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.
 • Οι όροι για προκήρυξη προσφορών για έργα του Δημοσίου.
 • Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην προσφορά για την ανέγερση του νέου κτιρίου του ΘΟΚ.
 • Η κατασκευή του κτιρίου του θεάτρου του ΘΟΚ και η εκτέλεση του σχετικού συμβολαίου.
 • Ο περί των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016.
 • Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού 

των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016.
 • Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται 

στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016.

 • Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλει-
σμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιη-
τικοί) Κανονισμοί του 2016.

 • Ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροπο-
ποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.

 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2014.

 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2014.

 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.

 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) (Τροποποιητικοί) Κα-
νονισμοί του 2014.

 • Οι περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Τύπου Αίτησης, Τελών Αξιολόγησης και Ανανέωσης Εξουσι-
οδότησης Οργανισμών Ελέγχου και Εξουσιών Διευθυντή) Κανονισμοί του 2015.

 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015.

 • Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) (Τροπο-
ποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.

 • Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.



62

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
 • Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
 • Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
 • Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015.
 • Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροπο-

ποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.
 • Ο περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2013.
 • Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Φάση ΙΙ της Ανάκτησης Ατμών Βενζίνης κατά 

τη Διάρκεια του Ανεφοδιασμού Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε Πρατήρια Καυσίμων) (Τροποποιη-
τικοί) Κανονισμοί του 2015.

 • Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τις επεμβάσεις στην παραλία 
«Fig Tree Bay» στον Πρωταρά.

 • Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα.

 • Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.
 • Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.
 • Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
 • Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Φάση ΙΙ της Ανάκτησης Ατμών Βενζίνης κατά 

τη Διάρκεια του Ανεφοδιασμού Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε Πρατήρια Καυσίμων) (Τροποποιη-
τικοί) Κανονισμοί του 2016.

 • Ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος 
του 2015.

 • Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Επιστημόνων Περιβάλλοντος, καθώς και 
των Μηχανικών Περιβάλλοντος, αλλά και η ανάγκη ρύθμισης της αγοράς στα περιβαλλοντικά 
επαγγέλματα της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισί-
ου αλλά και της αύξησης της ανεργίας που θα υπάρξει τα προσεχή έτη από πληθώρα επιστημό-
νων στον τομέα του περιβάλλοντος.

 • Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2016.

 • Ο περί της Ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
 • Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανο-
νισμοί του 2016.

 • Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου, Διοξειδίου 
του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξειδίου του Άνθρακα, Βεν-
ζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
 • Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 

του 2014.
 • Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.
 • Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σχετικά με τα προβλήματα που προ-

κύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την επικαιροποίηση των τιμών των ακι-
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νήτων με βάση τις τιμές 1.1.2013 και συγκεκριμένα μετά τη δημοσίευση ηλεκτρονικά των κατα-
λόγων των αξιών γενικής εκτίμησης των ακινήτων.

 • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.
 • Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμοί του 2014.
 • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
 • Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
 • Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.
 • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2015. 
 • Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015.
 • Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015.
 • Τα προβλήματα που προέκυψαν από τις πλημμύρες στη Λάρνακα, οι ενέργειες των αρμόδιων 

φορέων για αποτροπή τέτοιων καταστροφών, η παροχή αποζημιώσεων στους πληγέντες και η 
πορεία αποκατάστασης των ζημιών.

 • Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
 • Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σχετικά με το ρυθμιστικό σχέδιο ανά-

πλασης της λεωφόρου Τσερίου.
 • Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 18) Νόμος του 2015.
 • Οι περί Προστασίας Αγοραστών Κανονισμοί του 2015.
 • Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Προστασία Αγοραστών) Κανονισμοί του 2015.
 • Ο περί Αστικού Αναδασμού Νόμος του 2010.
 • Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμοί του 2016.
 • Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008.
 • Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
 • Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.
 • Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015.
 • Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015.
 • Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
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 • Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015.
 • Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015.
 • Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
 • Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόμος του 2016.
 • Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016.
 • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
 • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
 • Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
 • Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
 • Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
 • Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες 

Ουσίες) Κανονισμοί του 2016.
 • Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την εφαρμογή της δήλωσης πολι-

τικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

 • Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Ασφάλεια Μεγάλων Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) Κανονι-
σμοί του 2014.

 • Τα προβλήματα του δικτύου υδροδότησης που αντιμετωπίζει η Επαρχία Λευκωσίας.
 • Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αναφορικά με τη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

 • Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και το αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργίας 
της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

 • Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της 
Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποι-
ητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.

 • Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της 
Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποι-
ητικός) Νόμος του 2015.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
 • Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
 • Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 2015.
 • Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015.
 • Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015.
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 • Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2015.

 • Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 18) Νόμος του 2015.
 • Οι περί Προστασίας Αγοραστών Κανονισμοί του 2015.
 • Οι περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Προστασία Αγοραστών) Κανονισμοί του 2015.
 • Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων.
 • Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
 • Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
 • Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόμος του 2016.
 • Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων
 • Η ανάγκη πλήρους αξιοποίησης της ιδιαιτερότητας της πόλης της Αμμοχώστου ως πόλης υπό 

αιχμαλωσία με βασικό στόχο την επιστροφή των κατοίκων της - Ενέργειες και πρωτοβουλίες που 
επιβάλλεται να αναληφθούν από τις αρχές και τους φορείς.

 • Ενημέρωση για τη μελέτη του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και επανεγκατάστασης που αφορά 
την πιθανότητα απελευθέρωσης της Αμμοχώστου.

 • Η επιβαλλόμενη δημιουργία θεσμοθετημένου σχεδίου δράσης για την επιστροφή των κα-
τοίκων της Αμμοχώστου, πλαισιωμένο από σχέδιο περιοχής κατεχόμενης Δερύνειας και Αμ-
μοχώστου.

 • Τα προβλήματα με την παλαιότητα των οικοδομών στους Συνοικισμούς Αγίου Ελευθερίου, Απο-
στόλου Ανδρέα και Αποστόλου Λουκά στα Λατσιά.

 • Η στασιμότητα που παρατηρείται στο θέμα της αναστήλωσης του Μοναστηριού Αποστόλου 
Αντρέα και οι τρόποι αντιμετώπισής της.

 • Ενημέρωση για το έργο της Τεχνικής Επιτροπής σε σχέση με την κατάσταση των μνημείων πολι-
τιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στα κατεχόμενα.

 • Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αναστήλωσης του Αγίου Παντελεήμονα και των γύρω 
κτιρίων του μοναστηριού στο κατεχόμενο χωριό Μύρτου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 • Νομοσχέδιο που καταργεί την εξαίρεση ατόμων που υπηρετούν στη δημόσια ή την εκπαι-
δευτική υπηρεσία και ασκούν επάγγελμα μηχανικής από την απαίτηση να κατέχουν ετήσια 
άδεια άσκησης επαγγέλματος
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Μετά από σχετική ανακίνηση του θέματος από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων, ενόψει του χρόνου που έχει παρέλθει από την κατάθεση του νομοσχεδίου στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς αυτό να έχει συζητηθεί, το ΕΤΕΚ αποφάσισε τον Ιούνιο 2016 
να επαναπροωθήσει το νομοσχέδιο που τροποποιεί την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία και καταργεί 
την εξαίρεση ατόμων που υπηρετούν στη δημόσια ή την εκπαιδευτική υπηρεσία και ασκούν 
επάγγελμα μηχανικής από την απαίτηση να κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.  
Δεδομένου του χρόνου που παρήλθε κρίθηκε σκόπιμη η πραγματοποίηση σχετικής δημόσι-
ας διαβούλευσης, την οποία διεξήγαγε το ΕΤΕΚ.  Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
κρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ πως κανένα από τα σημεία που επικαλέστηκαν τα 
άτομα ή οργανωμένα σύνολα που συμμετείχαν στη διαβούλευση καταθέτοντας τη διαφωνία 
τους με την προώθηση του νομοσχεδίου δεν τεκμηριώνονται.  Συνεπώς το ΕΤΕΚ ζήτησε από το 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να επανακαταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή, 
καταθέτοντας σχετική τεκμηρίωση για την πιο πάνω θέση του.  Το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων ωστόσο, αποφάσισε την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενόψει και των 
σχετικών αντιδράσεων των συντεχνιών.  Το ΕΤΕΚ απευθύνθηκε τον Μάρτιο 2017 στους βου-
λευτές της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ζητώντας από τα μέλη της να αναλάβουν 
πρωτοβουλία για άρση αυτής της στρέβλωσης μέσω της ετοιμασίας πρότασης νόμου. 

 • Τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/55/Ε.Ε. για 
Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Αναδιατύπωση του άρθρου 7
Αρχές του 2017 ετοιμάστηκε και έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας νομοσχέδιο που τροποποιεί 
την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/55/Ε.Ε για την αναγνώ-
ριση επαγγελματικών προσόντων και στο πλαίσιο αυτό έγινε αναδιατύπωση του άρθρου 7 και 
βελτίωση των παραρτημάτων αυτόματης αναγνώρισης.  Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε στο Υπουρ-
γείο Μεταφορών για τα περαιτέρω. 

 • Πρόταση νόμου από βουλευτή για διαγραφή συγκεκριμένης πρόνοιας στους περί δεοντο-
λογίας κανονισμούς
Τον Ιούνιο του 2015 ο βουλευτής Γιώργος Βαρνάβα υπέβαλε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επι-
τροπή πρόταση νόμου για την κατάργηση της πρόνοιας των Κανονισμών Δεοντολογίας η οποία 
καλεί τα μέλη του ΕΤΕΚ «να μην αναλαμβάνουν εντολή, αν με οποιοδήποτε τρόπο γνωρίζουν ότι 
υπάρχει απαίτηση συναδέλφου τους που ασχολήθηκε προηγουμένως με το ίδιο αντικείμενο για 
αμοιβή ή αποζημίωση ή και για τα δύο, δεδομένου ότι η εντολή μπορεί να αναληφθεί μόνο ύστερα 
από έγγραφη άδεια του συναδέλφου που έχει απαίτηση ή μετά τη νόμιμη αποχώρηση αυτού ή 
ύστερα από σχετική άδεια του Επιμελητηρίου·» και, επιπρόσθετα, επιχείρησε να καταστήσει άκυ-
ρη οποιαδήποτε αναφορά στην εξουσιοδότηση εντολέα για παραπομπή σε εξωδικαστική μέθοδο 
επίλυσης οιασδήποτε οικονομικής διαφοράς. 
Το ΕΤΕΚ προέβη σε έντονες παραστάσεις και κατέθεσε τη ριζική και έντονη αντίθεσή του στην 
επιδιωκόμενη νομοθετική απορρύθμιση παραθέτοντας, με επιστολή και εμπεριστατωμένο ση-
μείωμα που κατέθεσε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, μεταξύ άλλων, την πιο κάτω 
επιχειρηματολογία 

 — Η πρόταση καταστρατηγεί βάναυσα την αρχή της αναλογικότητας καθώς είναι απόλυτη, ισο-
πεδωτική και δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση  το δημόσιο συμφέρον 

 — Η πρόταση νόμου αγνοεί τη χρήση και την αξία της συγκεκριμένης πρόνοιας στο ευρύτερο σύ-
στημα αδειοδότησης, ελέγχου και τιτλοποίησης της ανάπτυξης και, κυρίως, στη σύνδεση που έχει 
αυτή με την Αμεροληψία (Impartiality), Ανεξαρτησία (Independence) και Ακεραιότητα (Integrity) 
που οφείλει να έχει ένας μελετητής ως εκτελεστικός βραχίονας των αρμόδιων οικοδομικών αρχών 

 — Με το σημερινό καθεστώς, σε μία σειρά από διατάξεις ή και πρόνοιες ο μελετητής έχει συγκε-
κριμένες ποινικές, αστικές και επαγγελματικές ευθύνες στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει 
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υπό τον περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο.  Είναι δε δεδομένο πως η στρατηγική της 
Πολιτείας είναι η περαιτέρω εκχώρηση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και ευθυνών στους μελετητές.

 — Καταληκτικά το ΕΤΕΚ εξέφρασε θλίψη και απογοήτευση καθώς η συγκεκριμένη πρόταση νό-
μου επικεντρώθηκε και άντλησε συμπεράσματα από μεμονωμένες υποθέσεις αγνοώντας τη 
γενικότερη εικόνα και συνεπώς δεν μπορεί παρά να είχε ελατήριο όχι την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος αλλά την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης περίπτωσης ιδιώτη.  Μετά τις 
έντονες παραστάσεις του ΕΤΕΚ, αλλά και τη δημοσιότητα που έδωσε το ΕΤΕΚ στο θέμα, η εν 
λόγω πρόταση νόμου εγκαταλείφθηκε. 

 • Νομοσχέδιο ΕΤΕΚ για δυνατότητα διαχωρισμού - ενοποίησης κλάδων
Το Επιμελητήριο είχε προωθήσει παλαιότερα πρόταση για τροποποίηση  του περί ΕΤΕΚ Νόμου 
ώστε να είναι επιτρεπτός ο διαχωρισμός και η ενοποίηση κλάδων του ΕΤΕΚ.  Η πρόταση υπο-
βλήθηκε προκειμένου να καταστεί εφικτή η ένταξη των μελών του ΕΤΕΚ στον κλάδο Ηλεκτρο-
λογικής Μηχανικής, ως ειδικότητα Ηλεκτρονικής Μηχανικής, αντί της υφιστάμενης πρόνοιας 
του νόμου όπου η ειδικότητα είναι ενταγμένη στον κλάδο Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμ-
βανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής.  Το νομοσχέδιο προωθήθηκε στη Βουλή για 
ψήφιση, βάσει της καθορισμένης διαδικασίας.  Ωστόσο, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου 
στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ηγέρθησαν θέματα που σχετίζονταν με την ανάγκη 
διασφάλισης της διαφάνειας με αντικειμενικά κριτήρια, για τις περιπτώσεις διαχωρισμού ενο-
ποίησης, διαίρεσης και υποδιαίρεσης κλάδων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα κεκτημένα των 
μελών του ΕΤΕΚ.  Μετά από σχετικό ερώτημα από το Υπουργείο Μεταφορών το θέμα ανακι-
νήθηκε εκ νέου και παραπέμφθηκε τον Ιανουάριο του 2017 στις επηρεαζόμενες Επιτροπές 
Ειδικότητας (ηλεκτρολογικής μηχανικής, ηλεκτρονικής μηχανικής και μηχανικής ηλεκτρονικών 
υπολογιστών) για να επανέλθουν με συγκεκριμένη και κατά προτίμηση συμφωνημένη εισήγη-
ση επί του θέματος. 

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

 • Το περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ), Διάταγμα του 2015
Το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) μετά 
από διαβούλευση και με το ΕΤΕΚ προχώρησε στην έκδοση του περί Υποδομής Εσωτερικής Κα-
λωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ) Διατάγματος του 2015 (ΚΔΠ 352/2015).  Σκοπός του εν λόγω δι-
ατάγματος είναι αφενός ο καθορισμός αναλυτικού, ομοιόμορφου και ολοκληρωμένου πλαισίου 
τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών εσωτερικής καλωδίωσης ανεξαρτήτως τεχνολογίας σε 
νέες ή υφιστάμενες οικοδομές, και αφετέρου ο καθορισμός των ελάχιστων τεχνικών προδιαγρα-
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φών για την ορθή κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση της ΥΕΚΟ και πάλι σε νέες ή υφιστά-
μενες οικοδομές.  Το Επιμελητήριο σε σειρά συναντήσεων που είχε με τους λειτουργούς του 
ΓΕΡΗΕΤ ήδη από το 2013, αλλά και εγγράφως με σχετική με το θέμα επιστολογραφία του με 
το ΓΕΡΗΕΤ, κατέθεσε τις θέσεις και τις απόψεις του επί του θέματος, κυρίως σε ό,τι αφορά την 
απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τα αρμόδια όργανα του 
Επιμελητηρίου, δηλαδή τη Διοικούσα Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο, σε συνεννόηση και με 
την υποστήριξη των σχετικών Επιτροπών Ειδικότητας των κλάδων Ηλεκτρολογικής Μηχανικής 
και Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής. 
Συναφώς τον Μάρτιο του 2017 το ΕΤΕΚ απευθύνθηκε στο ΓΕΡΗΕΤ και μεταξύ άλλων σημείωσε 
πως σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται το περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικο-
δομών (ΥΕΚΟ) Διάταγμα σε κτιριακά έργα που ανήκουν στον δημόσιο ή και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα παρόλο που ετοιμάστηκαν οι μελέτες για αυτά μεταγενέστερα της ημερομηνίας έκδοσης 
του διατάγματος.  Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του ΓΕΡΗ-
ΕΤ για ενημέρωση των Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων αλλά και όλων των αναθετουσών αρχών 
του ευρύτερου δημοσίου οι οποίες ανεγείρουν οικοδομές, για τις βασικές πρόνοιες του διατάγ-
ματος με επίκεντρο την απαίτηση προσκόμισης σχετικής μελέτης.  Με αυτό τον τρόπο θα γίνει 
ευρύτερα γνωστό το διάταγμα και οι νέες ρυθμίσεις, κάτι που θα βοηθήσει και στη βελτίωση του 
ποσοστού συμμόρφωσης και για τα ιδιωτικά κτιριακά έργα. 

 • Τροποποίηση της Περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας - Διοικητικά Πρόστιμα 
και Επικίνδυνες Οικοδομές
Το ΕΤΕΚ είχε διαφωνήσει εξ αρχής και είχε κάνει έντονες παραστάσεις για το νομοσχέδιο που 
τροποποιούσε τον περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών με το οποίο γινόταν προσπάθεια ποινικοποίησης του επαγγέλματος του μελετητή, 
ενώ επιπρόσθετα δινόταν η δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων από τις οικοδομικές 
αρχές στους μελετητές.  Μετά την έντονη διαμαρτυρία του ΕΤΕΚ οι πρόνοιες οι οποίες αφορού-
σαν ποινικοποίηση του επαγγέλματος αποσύρθηκαν.  Σε σχέση με την πρόνοια για δυνατότητα 
επιβολής διοικητικού προστίμου, μεταξύ άλλων ενεργειών το ΕΤΕΚ απέστειλε σχετική επιστολή 
στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, τον Σεπτέμβριο του 2015, με την οποία σημείωνε 
πως η επιχειρούμενη τροποποίηση, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την αρχή της αναλογικότητας, 
δεν θα βοηθήσει ουσιαστικά στον στόχο αυτό αλλά θα στοχοποιήσει αδίκως μια επαγγελματική 
ομάδα (μελετητές), αντί να τη θωρακίσει περαιτέρω (θέματα ανεξαρτησίας κ.λπ.).  Περαιτέρω, το 
ΕΤΕΚ υπενθύμιζε πως έχει κατατεθεί ένα πακέτο εφικτών και άμεσα υλοποιήσιμων μέτρων που 
θα εξυπηρετούσαν τον στόχο αυτό της έγκαιρης έκδοσης τελικών εγκρίσεων σε οικοδομές, το 
οποίο αφορούσε (α) τη ρύθμιση του μητρώου μελετητών όπου θα υπάρχει η απαίτηση ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης και ταχείες διαδικασίες επιβολής ποινών και διοικητικών προστίμων (β) 
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την προώθηση της ρύθμισης βάσει της οποίας τα τέλη της οικοδομικής άδειας καταβάλλονται με 
την αίτηση και κατακρατούνται ως τέλος εξέτασης στην περίπτωση  απόρριψης (περιπτώσεις ελ-
λείψεων ή μη ανταπόκρισης σε εύλογο χρόνο κοκ) και (γ) ότι η επιθεώρηση της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης και η ηλεκτροδότηση της οικοδομής θα έχει ως προαπαιτούμενο την υποβολή 
κατάλληλα συμπληρωμένου πιστοποιητικού συμπλήρωσης εργασιών (σε αυτή τη φάση).  
Καταληκτικά επισημαινόταν πως πρώτη προτεραιότητα όφειλε να είναι η ενοποίηση και ο εκσυγ-
χρονισμός των αρμόδιων αρχών που ασκούν αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στον 
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και στον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, 
κάτι που επιχειρείται με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, πριν τη λήψη οποιωνδή-
ποτε άλλων μέτρων που αφορούν τις υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές των άλλων εμπλεκόμε-
νων συντελεστών.  Δυστυχώς παρά τις έντονες παραστάσεις και την αντίθεση του ΕΤΕΚ, η οποία 
μεταφέρθηκε σε διαδοχικές συναντήσεις με τη διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για την ευχέρεια επιβολής διοικητικών προστίμων στους 
μελετητές ο νόμος που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2016 περιέλαβε τελικά τις πρόνοιες αυτές.  
Σε κάθε περίπτωση μέχρι και τον Μάρτιο του 2017 δεν έχει εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρόνοια, 
κάτι που εμμέσως επιβεβαιώνει τη θέση του ΕΤΕΚ ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν βοηθά προς 
τον γενικότερο στόχο. 

 • Εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την αδειοδότηση και επαγγελματι-
ών που ασχολούνται με θέματα ηλεκτρισμού 
Το ζήτημα της «διαρχίας» σε σχέση με την αδειοδότηση ηλεκτρολόγων μηχανικών και όλων των 
συνεπακόλουθων στρεβλώσεων που πηγάζουν από αυτή, συνέχισε να απασχολεί το ΕΤΕΚ και 
κατά την υπό επισκόπηση τριετία.  Στο διάστημα αυτό έγινε σειρά επαφών με το Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ) και 
το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας και 
τροποποίησης των Κανονισμών περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλε-
κτρολογικές Εγκαταστάσεις).  Χαρακτηριστική ήταν η επιστολή του ΕΤΕΚ προς τον διευθυντή του 
ΤΗΜΥ τον Οκτώβριο του 2015, στην οποία μεταξύ άλλων κατέθεσε εκ νέου μια ολοκληρωμένη 
και τεκμηριωμένη προσέγγιση επί του θέματος.  Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στα εξής:

 — Το υφιστάμενο σύστημα αδειοδότησης της ανάπτυξης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 
θέματα ηλεκτρισμού (μελέτη-επίβλεψη) έχει αποτύχει.  Μέρος αυτής της αποτυχίας αποδίδε-
ται και στον σχετικά στατικό και μονοσήμαντο σημερινό τρόπο αδειοδότησης επαγγελματιών 
που έχουν εκχωρημένες από τον νόμο αρμοδιότητες.

 — Για αντικειμενικούς λόγους η ξεκάθαρη απόφαση της Πολιτείας είναι η μεταφορά αρμοδιο-
τήτων ελέγχου και διασφάλισης θεμάτων που έχουν να κάνουν με την προστασία του κατα-
ναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια, από την κεντρική κυβέρνηση ή 
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αρμόδιες δημόσιες αρχές σε ιδιώτες επαγγελματίες.  Με αυτό τον τρόπο η κεντρική κυβέρ-
νηση και οι αρμόδιες αρχές θα απελευθερωθούν και θα αφιερώσουν τους πόρους τους στον 
καθορισμό πολιτικής και γενικής εποπτείας της εφαρμογής της. 

 — Για το ΕΤΕΚ είναι αυτονόητο πως οι ιδιώτες επαγγελματίες στους οποίους εκχωρείται αρμοδι-
ότητα διασφάλισης θεμάτων που άπτονται του δημόσιου συμφέροντος πρέπει κατ’ ελάχιστον 
να δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα ομοιόμορφο ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΕΚ σημείωσε πως η αναπόφευκτη μετάβαση στο νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και 
η αναγκαία και επιθυμητή συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, απαιτεί τον εκσυγχρονι-
σμό του ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου ιδιωτών επαγγελματιών.  Ο εκσυγχρονισμός 
αυτός απαιτεί ένα πλέγμα ρυθμίσεων και δυναμικών διασφαλίσεων το οποίο κατά την άποψη του ΕΤΕΚ 
οφείλει να περιλαμβάνει απαίτηση τήρησης κανόνων δεοντολογίας στους οποίους ρυθμίζονται θέ-
ματα ασυμβίβαστων και συγκρουόμενων συμφερόντων, πειθαρχικός έλεγχος, ειδική επί του αντικει-
μένου αρχική κατάρτιση, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, απαιτήσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης 
και ύπαρξη ενός μηχανισμού ταχείας επιβολής διοικητικών κυρώσεων.  Περαιτέρω υπογραμμίστηκε 
πως το ΕΤΕΚ θεωρεί πως σε ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο απαραίτητο και ουσιώδες συστατικό είναι 
και η κατοχή αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού διπλώματος σε επίπεδο μηχανικού, χωρίς ωστόσο να 
παραγνωρίζονται κεκτημένα δικαιώματα άλλων ομάδων επαγγελματιών για τον τρόπο χειρισμού των 
οποίων το Επιμελητήριο κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις.  Καταληκτικά το ΕΤΕΚ σημείωσε πως τα 
μόνα ζητήματα που παραμένουν να διευκρινισθούν είναι (α) ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η 
ομοιόμορφη πρόσβαση στη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης από 
όλα εκείνα τα άτομα που θα έχουν το δικαίωμα αυτό, (β) οι λόγοι για τους οποίους το ΕΤΕΚ πιστεύει 
πως ήρθε η ώρα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης και των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για 
την πρόσβαση σε ρυθμιζόμενη εργασία μελέτης και επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και 
(γ) η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εθνικής αρχής εγγραφής στο πλαίσιο της προωθούμενης κρατικής 
προσέγγισης αλλά και με σεβασμό στις αρμοδιότητες τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του ΤΗΜΥ.

 • Ο περί Αστικού Αναδασμού Νόμος
Σε συνέχεια της εκπροσώπησης του ΕΤΕΚ στη συζήτηση του θέματος κατά τη συνεδρία της κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Εσωτερικών τον Σεπτέμβριο του 2015, το Επιμελητήριο απέστειλε τις απόψεις 
του για το προτεινόμενο νομοσχέδιο.  Σε αυτές σημείωσε πως θεωρεί τον Αστικό Αναδασμό ως ένα 
πολύ καλό και χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με την εφαρμογή πολεοδομικής 
πολιτικής και ιδιαίτερα αγροτικής/γεωργικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος της 
κυπριακής γης είναι κατακερματισμένο σε πολλά μικρά τεμάχια τα οποία ανήκουν σε πολλούς ιδι-
οκτήτες.  Ανεξάρτητα από αυτό το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δύσκολα θα εξυ-
πηρετήσει τον σκοπό του κυρίως διότι δημιουργεί έναν πολύπλοκο και βραδυκίνητο σε λειτουργία 
οργανισμό για τη λήψη αποφάσεων για την αδειοδότηση, αλλά και την επίλυση διαφωνιών με βάση 
τις αρμοδιότητες που θα έχουν τα Τμήματα Πολεοδομίας, Κτηματολογίου και Αναδασμού.  Το Επιμε-
λητήριο θεωρεί ότι ο Αστικός Αναδασμός δεν θα έπρεπε να διαφέρει εν πολλοίς στη λειτουργία και 
στις διαδικασίες από έναν ιδιωτικό διαχωρισμό γης.  Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να δίνει τη δυνατότητα 
σε έναν φορέα (π.χ. διευθύντρια Τμ. Αναδασμού) να διαδραματίζει τον ρόλο του κυρίως ιδιοκτήτη 
και να αναθέτει στον ιδιωτικό τομέα τη μελέτη και τα σχέδια διαχωρισμού, καθώς και την κατασκευή.  
Ενόψει τούτου και λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας που έχουν να επιτελέσουν, το Επιμελητήριο 
θεωρεί πως τα κυβερνητικά τμήματα θα πρέπει να εμπλέκονται μόνο στα στάδια του ελέγχου και της 
αδειοδότησης.  Επιπλέον τα θέματα που αφέθηκαν να ρυθμιστούν με Κανονισμούς κρίνονται ουσιώδη 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον νόμο σε χρονοδιαγράμματα για την υποβολή 
και εφαρμογή τους.  Επιπρόσθετα τα έργα αναδασμού θα πρέπει να θεωρούνται έργα υποδομής ώστε 
να μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί την υλοποίησή τους με κάποιο ποσοστό και αυτό να αποτελεί 
ένα κίνητρο και για τους ιδιοκτήτες ώστε να επενδύουν προς τον σκοπό αυτό.  Καταληκτικά, το ΕΤΕΚ 
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εισηγήθηκε να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατά πόσο ο Αστικός Αναδασμός θα έπρεπε να γίνει μέσα στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης περί Αναδασμού Νομοθεσίας.  Το ΕΤΕΚ βρίσκεται σε αναμονή της συνέχισης 
της συζήτησης του θέματος στη Βουλή.

 • Εισηγήσεις ΕΤΕΚ για νομοθεσία μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (παρέμ-
βαση για νομοθεσία και μητρώο μελετητών)
Στο θέμα δόθηκε ιδιαίτερη σημασία αφού αφορά τη θεσμοθέτηση Μητρώου Συντονιστών και Εξειδικευ-
μένων Συμβούλων για την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και κατ’ επέκταση 
τη βελτίωση στην ποιότητα των Μελετών αυτών.  Από τις αρχές του 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2016 
μελετήθηκε εκτενώς και επισταμένα τόσο από ειδική επιτροπή που συστάθηκε προς τον σκοπό αυτό όσο 
και σε συναντήσεις μετά από πρωτοβουλία του Τμήματος Περιβάλλοντος ενώ συζητήθηκε διεξοδικά σε 
αριθμό συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ. 
Το Επιμελητήριο, ενόψει της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη, κατέθεσε αναλυτικά τις θέ-
σεις του εστιάζοντας στα ακόλουθα:

 — Διαφώνησε με πρόνοια στη νομοθεσία με την οποία παρέχονται εξουσίες σε διυπουργική επι-
τροπή με προοπτική ανατροπής των αποφάσεων της περιβαλλοντικής αρχής, για κατ’ εξοχήν 
επιστημονικά / τεχνοκρατικά θέματα.

 — Ζήτησε, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων συμβούλων 
θα είναι μέλη του ΕΤΕΚ καθώς και λόγω συσσωρευμένης εμπειρίας στην αξιολόγηση ακαδη-
μαϊκών προσόντων, να συμμετέχει στην επιτροπή που θα συσταθεί για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων για εγγραφή στο σχετικό Μητρώο. 

 — Επεσήμανε την ανάγκη για περίληψη ρητής αναφοράς στη νομοθεσία ότι «οι κάτοχοι προσό-
ντων σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης θα πρέπει να είναι εγγράψιμοι στο Μητρώο Μελών 
του ΕΤΕΚ στον αντίστοιχο κλάδο ΕΤΕΚ βάσει της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας (Ν. 224/90)».

 — Διαφώνησε με την απαίτηση για μεγαλύτερη του ενός έτους εμπειρία για τους εξειδικευ-
μένους συμβούλους επιχειρηματολογώντας ότι αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο δημιουργίας 
ολιγοπωλίου στον τομέα.  Εισηγήθηκε ότι οι αιτητές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει 
καθορισμένης διάρκειας εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία και 
γενικότερα για περιβαλλοντικά θέματα εκτός και αν είναι κάτοχοι πτυχίου στη Μηχανική Πε-
ριβάλλοντος ή σε Επιστήμες Περιβάλλοντος για τους οποίους να απαιτείται μόνο επιμόρφω-
ση σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία.

 — Στην περίπτωση των Συντονιστών για την ετοιμασία Μελετών Εκτίμησης στο Περιβάλλον σημείωσε 
ότι η επάρκειά τους μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από την εμπειρία τριών χρόνων και όχι κατ’ ανά-
γκη από την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Επίσης, σε σχέση με την εμπειρία τους στην ετοιμασία 
μελετών, εισηγήθηκε τη συμμετοχή στην ετοιμασία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ΜΕΕΠ, στις κατηγο-
ρίες που δύνανται να εγγράφονται χωρίς να είναι απαραίτητο να είχαν σε αυτές ρόλο συντονιστή. 
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 • Νομική ρύθμιση των τεχνικών επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την οικοδομή 
Στο πλαίσιο ανακίνησης του θέματος της νομικής ρύθμισης των τεχνικών επαγγελμάτων που έχουν 
σχέση με την οικοδομή και της ετοιμασίας προσχεδίου νομοσχεδίου από το Τμήμα Δημοσίων Έρ-
γων, το ΕΤΕΚ με επιστολή του τον Ιούνιο του 2015 είχε επισημάνει πως το Επιμελητήριο αντικρίζει 
θετικά την κατάλληλη ρύθμιση τεχνικών επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την οικοδομή νοουμέ-
νου ότι αυτή θα τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. Επιπρόσθετα σημειώθηκε πως η όποια ρύθμι-
ση οφείλει να αξιοποιεί κατά το δυνατό υφιστάμενες υποδομές και διαδικασίες, δεν θα πρέπει να 
δημιουργεί αχρείαστο διοικητικό φόρτο, αλλά ούτε και υψηλότερο από το πρέπον κόστος συμμόρ-
φωσης ή και υψηλά τέλη για τους εν δυνάμει ρυθμιζόμενους επαγγελματίες.  Συναφώς σημειώθηκε 
πως το νομοσχέδιο αγνοεί παντελώς την εγκαθίδρυση και λειτουργία σε εθνικό επίπεδο του Συστή-
ματος Επαγγελματικών Προσόντων από την ΑνΑΔ και το γεγονός ότι για τα πλείστα υπό ρύθμιση 
επαγγέλματα υπάρχει ήδη και Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος. Παράλληλα αναγνωρίστηκε 
πως το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων χρήζει ουσιαστικής απλοποίησης, και ότι τούτη θα 
πρέπει να γίνει το ταχύτερο.  Για τον σκοπό αυτό ενημερώθηκε και η ΑνΑΔ.  Επί του προκειμένου 
καταληκτικά επισημάνθηκε πως για το ΕΤΕΚ η φιλοσοφία του νομοσχεδίου δεν πληροί τις βασικές 
προϋποθέσεις που θέτει το ΕΤΕΚ και ως εκ τούτου θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. 

 • Νομοσχέδιο, ο περί Κέντρων Αναψυχής (άδειες εκπομπής ήχου) Νόμος (μητρώο μελετη-
τών ακουστικής) 
Μετά από σχετική πρόσκληση για συζήτηση του προσχεδίου του νομοσχεδίου, του περί Κέντρων 
Αναψυχής (άδειες εκπομπής ήχου) Νόμου (μητρώο μελετητών ακουστικής), τον Δεκέμβριο του 
2015 το ΕΤΕΚ απευθυνόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών σημείωσε μεταξύ άλλων τη μη απο-
τελεσματική επιβολή της υφιστάμενης ρύθμισης.  Συναφώς επισημάνθηκε πως θα πρέπει να 
αποφευχθεί η οποιαδήποτε διασύνδεση της χορήγησης άδειας εκπομπής ήχου ως προαπαίτηση 
για την πολεοδομική - οικοδομική αδειοδότηση και έγκριση οικοδομών.  Τέλος σε ό,τι αφορά την 
αναγκαιότητα ρύθμισης του μελετητή ακουστικής, το ΕΤΕΚ σημείωσε πως θεωρεί ότι δεν υπάρ-
χουν επαρκείς επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν αυτή τη ρύθμιση 
και τη δημιουργία μητρώου και πως μια τέτοια ρύθμιση υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού όρια (αρχή της αναλογικότητας).  Συγκεκριμένα, δεν υφίστανται λόγοι που 
έχουν να κάνουν με τη δημόσια ασφάλεια και με την προστασία του καταναλωτή.  Περαιτέρω, με 
τη δημιουργία ενός πρόσθετου μητρώου αυξάνεται ο κατακερματισμός των μελετητών, κάτι που 
πέραν του κόστους συμμόρφωσης και του διοικητικού φόρτου που επιφέρει στους επαγγελμα-
τίες, στις πλείστες περιπτώσεις δεν εξυπηρετεί ούτε τον αποδέκτη της υπηρεσίας. 

 • Άρθρο 4Β περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (εργασίες που δεν χρειάζονται άδεια) 
Το Μάρτιο του 2016 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο νόμος ο οποί-
ος τροποποιεί την περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσία, με αναφορά, μεταξύ άλλων 
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σημαντικών, στον εμπλουτισμό του άρθρου 4Β (Διάταγμα εξαίρεσης από την υποχρέωση εξα-
σφάλισης άδειας).  Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΣ ζήτησαν συνάντηση με το ΕΤΕΚ για την 
εφαρμογή του νέου άρθρου 4Β και σε αυτή διευκρινίστηκε πως το διάταγμα δεν θα καλύπτει 
παρατυπίες ή κατασκευές που δεν καλύπτονται από τον υφιστάμενο νόμο (π.χ. υπέρβαση επιτρε-
πόμενου συντελεστή, παραβίαση συνόρων κ.λπ.), αλλά θα είναι μια διέξοδος για ταχεία και χωρίς 
γραφειοκρατία αδειοδότηση/νομιμοποίηση βοηθητικών οικοδομών, κατασκευών, προσαρτημά-
των σε οικοδομές, οι οποίες θα αδειοδοτούνταν αν ακολουθούσαν την παραδοσιακή οδό.  Κατά 
τη συζήτηση ανταλλάχθηκαν απόψεις και εκ πρώτης όψεως διαφάνηκε πως θα ακολουθηθεί η 
προσέγγιση της υποχρέωσης της εκ των προτέρων κοινοποίησης στην αρμόδια οικοδομική αρχή 
(πριν την υλοποίηση της κατασκευής) ενός τυποποιημένου εντύπου (δήλωση συμβατότητας) 
που θα συμπληρώνει ο μελετητής.  Σημειώνεται πως παρόμοια διαδικασία έχει υιοθετηθεί για την 
αδειοδότηση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων.  Κατ’ εξαίρεση και εκ των πραγμάτων σε ό,τι 
αφορά υφιστάμενες κατασκευές (πριν την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος) η κοινοποίηση 
του τυποποιημένου εντύπου στην αρμόδια αρχή θα γίνει εκ των υστέρων, μετά την κατασκευή/
εργασίες.  Το ΕΤΕΚ ανέλαβε να ετοιμάσει το σχετικό τυποποιημένο έντυπο (δήλωση συμβατό-
τητας) για σκοπούς κοινοποίησης της εξαίρεσης στις αρμόδιες αρχές για να συζητηθεί με το 
υπουργείο και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο και έπραξε τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου.  
Το Επιμελητήριο αναμένει τα σχόλια και τις εισηγήσεις του υπουργείου, καθώς και τα διατάγματα 
που έχουν επεξεργαστεί οι Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου για καθεμία από τις εξαιρέσεις, 
ώστε να επικαιροποιήσει το προσχέδιο και να διαμορφωθεί με τη σύμφωνη γνώμη του υπουρ-
γείου το τελικό προσχέδιο.

 • Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί της τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων και απο-
κλεισμού των οικονομικών φορέων από διαδικασίες προμηθειών Κανονισμοί του 2016» 
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου των υπό αναφορά Κανονισμών το ΕΤΕΚ 
απέστειλε σχετική επιστολή με απόψεις τον Αύγουστο 2015, στην οποία το Επιμελητήριο είχε 
σημειώσει τον κίνδυνο υπερσυγκέντρωση εξουσιών και την εν δυνάμει αύξηση του διοικητικού 
φόρτου και της υπερβολικής γραφειοκρατίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν υπαχθούν 
μόνο οι αναθέτουσες αρχές που για συγκεκριμένους λόγους (π.χ. λόγω μεγέθους, στελέχωσης 
κ.λπ.)  δεν δύνανται να συγκροτήσουν τις οικείες ΚΕΑΑ.  Στο ίδιο πλαίσιο το ΕΤΕΚ επισήμανε πως 
το επιδιωκόμενο είναι η βέλτιστη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων και των κατασκευαστικών 
συμβολαίων κατά τρόπο που να εξυπηρετείται το καλώς νοούμενο συμφέρον έκαστης αναθέτου-
σας αρχής, όπως και το δημόσιο συμφέρον.  Εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος δεν είναι 
απαραίτητα οι εξοικονομήσεις του δημοσίου, αλλά η αντικειμενική και δίκαιη διαχείριση των 
συμβάσεων και η μη επιβολή από θέση ισχύος αδικιών –δεδομένων και των στρεβλώσεων και κα-
θυστερήσεων του κυπριακού συστήματος δικαιοσύνης– μονομερών και άδικων διευθετήσεων σε 
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μια σημαντική παραγωγική τάξη της οικονομίας, η οποία δραστηριοποιείται με τεράστια επιτυχία 
κάτω από έντονο ανταγωνισμό και στο εξωτερικό, αυτή του κατασκευαστικού τομέα.  Συναφώς 
είχε σημειωθεί πως για το Επιμελητήριο η μεγαλύτερη πηγή των προβλημάτων στον χειρισμό των 
συμβάσεων και σημαντική αιτία της διαφθοράς που παρατηρείται, είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθ-
μού αναθετουσών αρχών –κυρίως αυτών που είναι συνυφασμένες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα συμβούλια αποχετεύσεως– οι οποίες δεν είχαν ούτε την 
κλίμακα, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τη διοικητική διάρθρωση για τη διαχείριση δημόσιων συμ-
βάσεων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις αφορούσαν συμβάσεις έργων ή/και προμηθειών πολύ 
μεγάλης αξίας με άμεση εμπλοκή των διορισμένων διοικητικών συμβουλίων σε θέματα που θα 
έπρεπε να τυγχάνουν διαχείρισης από ικανούς και έμπειρους τεχνοκράτες.  Χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται η ύπαρξη, αν συνυπολογιστούν και τα αδρανή σώματα, 41(!) συμβουλίων αποχετεύσεων 
και περίπου άλλων τόσων δήμων.  Καταληκτικά επισημάνθηκε πως στην προσπάθεια αναζήτησης 
της χρυσής τομής μεταξύ της επίτευξης ομοιομορφίας στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που 
άπτονται της διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων και της καταπολέμησης της διαφθοράς και της 
κακοδιαχείρισης, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε να αυξηθούν τα όρια αξιών στους πίνακες και να δοθούν 
αρμοδιότητες χειρισμού αλλαγών μεγαλύτερης αξίας από εσωτερικά όργανα της αναθέτουσας 
αρχής ή του υπουργείου στο οποίο υπάγεται. 

 • Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος 
Το Επιμελητήριο συμμετείχε σε σειρά συνεδριών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών 
και Έργων κατά τη συζήτηση του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών Έργων 
(Τροποποιητικού) Νόμου.  Βασική κατεύθυνση της προταθείσας τροποποίησης του περί ΣΕΕΕ 
Νόμου ήταν η τροποποίηση ή και εισαγωγή προνοιών έτσι ώστε οι εγγεγραμμένοι εργολήπτες 
να έχουν το δικαίωμα, την υποχρέωση αλλά και την πλήρη ευθύνη για την ανάληψη και εκτέλεση 
όλων των εργασιών που περιλαμβάνονται σε οικοδομικά και τεχνικά έργα μέχρι την αποπερά-
τωσή τους.  Το Επιμελητήριο υποστήριξε την προταθείσα τροποποίηση, πρωτίστως επειδή, κατά 
την εκτίμησή του, αυτή θα λειτουργήσει θετικά σε ό,τι αφορά τη διείσδυση των κυπριακών ερ-
γοληπτικών εταιρειών στη διεθνή αγορά, και θα διευκολύνει τις εταιρείες του τόπου μας στην 
ανάληψη έργων στο εξωτερικό.  Κατά την προταθείσα τροποποίηση: 
1. Ο όρος «Οικοδομικό Έργο» επεκτείνεται και περιλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, για την κα-

τασκευή, μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση, των ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, του συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού, υδα-
τοπρομήθειας, αποχετεύσεων, πεζοδρομίων ή άλλων συμπληρωματικών εργασιών ενός Τεχνι-
κού Έργου ή μιας οικοδομής.

2. Αντίστοιχα, ο όρος «Τεχνικό Έργο» επεκτείνεται και περιλαμβάνει την ανέγερση ή κατασκευή 
ή επέκταση ή μετατροπή ή επιδιόρθωση ή συντήρηση ή κατεδάφιση οποιουδήποτε έργου, 
το οποίο τεχνικά ανάγεται στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και το οποίο δεν αποτελεί 
Οικοδομικό Έργο, και περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, κατασκευή γεφυρών, σηράγγων, φραγ-
μάτων, υπονόμων, λιμενικών έργων, αερολιμένων, τερματικών σταθμών πετρελαιοειδών ή 
υδρογονανθράκων, σιδηροδρομικών ή άλλων σταθμών, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης, 
ύδρευσης, άρδευσης, έργα προστασίας της παραλίας, τοίχους αντιστήριξης, εκσκαφές αυ-
λακιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεων των εργασιών για την κατασκευή, 
μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση, συντήρηση, των ηλεκτρολογι-
κών, υδραυλικών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, του συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού, 
υδατοπρομήθειας, αποχετεύσεων, πυρόσβεσης ή άλλων συμπληρωματικών εργασιών ενός 
τεχνικού έργου ή, οποιοδήποτε άλλο έργο, που, κατά την κρίση του ΣΕΕΕ ήθελε καθοριστεί 
ως Τεχνικό Έργο. 

3. Τέλος, επισημαίνεται ότι στις πιο πάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται και όλες οι ηλεκτρολο-
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γικές, μηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες 
απαιτούνται μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

 • Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκατάσταση Τεχνικών Συστη-
μάτων Κτιρίου) Κανονισμοί
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου των εν λόγω Κανονισμών τον Ιούλιο του 
2015 το ΕΤΕΚ σημείωσε πως συμφωνεί με την προσπάθεια ρύθμισης των τεχνικών επαγγελμάτων 
που έχουν σχέση με την οικοδομή και την ενεργειακή απόδοση, νοουμένου ότι αυτή θα τηρεί 
την αρχή της αναλογικότητας. Επιπρόσθετα επισήμανε πως η όποια ρύθμιση οφείλει να αξιοποιεί 
κατά το δυνατό υφιστάμενες υποδομές και διαδικασίες, δεν θα πρέπει να δημιουργεί αχρείαστο 
διοικητικό φόρτο, αλλά ούτε και υψηλότερο από το πρέπον κόστος συμμόρφωσης ή και υψηλά 
τέλη για τους εν δυνάμει ρυθμιζόμενους επαγγελματίες.  Περαιτέρω κατέθεσε την άποψη πως τα 
τέλη αρχικής εγγραφής κρίνονται υπερβολικά, κυρίως εάν υιοθετηθεί η προσέγγιση που κατα-
γράφηκε πιο πάνω, και συμφώνησε χαιρετίζοντας την πρόθεση το μητρώο εγκαταστατών να είναι 
δημόσιο και αναρτημένο στο διαδίκτυο. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η αγορά επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης έχει ιδιαιτερότητες και 
διαφέρει από την προμήθεια προϊόντων ή τη σύναψη σύμβασης έργου και κατά συνέπεια θα πρέπει 
αυτές οι ιδιαιτερότητες να αποτυπώνονται τόσο στις πρόνοιες της νομοθεσίας όσο και στις πρακτικές 
που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της.  Οι υπηρεσίες, ενώ αποτελούν μικρό μόνο μέρος της συ-
νολικής δαπάνης ενός έργου, αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την ποιότητά του, τον προϋπολογισμό 
κατασκευής του, αλλά και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ζωής του.  Σε 
αυτό το πλαίσιο το Επιμελητήριο έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων σε περιπτώσεις 
διαγωνισμών όπου εκδηλώνονται στρεβλώσεις, στοχεύοντας στην προάσπιση του δημόσιου συμφέ-
ροντος, μέσω της υλοποίησης των έργων με ποιοτικά κριτήρια και χωρίς κατασπατάληση πόρων.  Οι 
στρεβλώσεις αφορούν μεταξύ άλλων τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης των υπηρεσιών, τους τρόπους 
αξιολόγησης των προσφορών, την κατακύρωση σωρείας διαγωνισμών σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές, 
τη λανθασμένη εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων, αλλά και σε επόμενο στάδιο, την παρακολούθηση 
των συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και την υλοποίηση των έργων. 
Τον Δεκέμβριο του 2014 το Επιμελητήριο παρεμβαίνει στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη διαμόρφωση 
του αλιευτικού καταφυγίου και του ποταμού στο Λιοπέτρι, αντιδρώντας στη διαπραγμάτευση των όρων του 
συμβολαίου μελετητικών υπηρεσιών, μετά το πέρας του διαγωνισμού.  Το Επιμελητήριο θεώρησε κρίσιμο να 
τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο τρόπος χειρισμού της έθιξε σειρά σημαντικών θεμά-
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των για τις διαδικασίες διεξαγωγής και υλοποίησης των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, στο πλαίσιο εφαρμογής 
της περί δημοσίων συμβάσεων κείμενης νομοθεσίας και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών οδηγιών. 
Τον Δεκέμβριο του 2015 το Επιμελητήριο παρενέβη και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για 
την προκήρυξη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συμβούλων για την 
αποκατάσταση του Τεμένους Κεπήρ στη Λεμεσό με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφο-
ρά, αντίθετα από τις σχετικές οδηγίες που έχει εκδώσει το Γενικό Λογιστήριο.  Το Επιμελητήριο σημείωσε 
στην επιστολή του πως η κλίμακα του εν λόγω έργου, οι ειδικές γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται 
για την εκπόνησή του, καθώς και η σημασία του για τον πολιτισμό, καθιστούν απαραίτητη την εισαγωγή 
ποιοτικών κριτηρίων, επιπλέον των κριτηρίων επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Τον Δεκέμβριο του 2015 το Επιμελητήριο παρενέβη και για τρεις διαγωνισμούς στις Κοινότητες Αλεθρι-
κό, Τρούλλοι και Μαρί (ανάπλαση πυρήνα, ανάπλαση πλατείας, αποκατάσταση στο Χάνι), οι οποίοι προ-
κηρύχθηκαν με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 3,5% επί της εκτιμώμενης αξίας του έργου, θέτοντας εκ των 
πραγμάτων και εκ των προτέρων τις προσφορές στην κλίμακα των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. 
Όπως υπογραμμίστηκε στη σχετική επιστολή παρέμβασης, το Επιμελητήριο έχει καταθέσει επανειλημ-
μένα την έντονη δυσαρέσκειά του για αντίστοιχα φαινόμενα όπου οι αρμόδιες αρχές τοποθετούν την 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε εξευτελιστικά χαμηλά επίπεδα που σε καμία περίπτωση δεν ανταπο-
κρίνονται στην αναμενόμενη ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών που ζητούνται, προσβάλλοντας με 
αυτόν τον τρόπο την αξία της εργασίας που επιτελείται και το κύρος των επαγγελματιών επιστημόνων.
Σε παρέμβασή του, τον Φεβρουάριο του 2016 προς το Τμήμα Δημόσιων Έργων το οποίο ήταν η αναθέτουσα 
αρχή για τον διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη προστασίας από την κυματική υπερ-
πήδηση του υφιστάμενου προσήνεμου κυματοθραύστη του Αλιευτικού Καταφυγίου Ορμήδειας, το ΕΤΕΚ 
σημείωσε πως η συγκεκριμένη μελέτη θεωρείται εκ της φύσεώς της πολύπλοκη και εξειδικευμένη και, ως 
εκ τούτου, απαιτείται ειδική τεχνογνωσία για την εκπόνησή της. Συνεπώς και με δεδομένες τις πολύ υψηλές 
απαιτήσεις για τη σύνθεση της ομάδας έργου, τα παραδοτέα που απαιτούνται στα οποία περιλαμβάνεται το 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και τις υπόλοιπες απαιτήσεις 
της σύμβασης κρίνεται εξευτελιστικά χαμηλή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει και 
ποσό προνοίας. Επίσης, καυτηριάστηκε η χρήση του κριτηρίου ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής σε μια τόσο 
πολύπλοκη και εξειδικευμένη επαγγελματική υπηρεσία. 
Επίσης τον Φεβρουάριο του 2016 το Επιμελητήριο παρενέβη για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών 
συμβούλων μελετητών για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής Μουσείου Θάλασσας και Αλιεί-
ας στο Ζύγι, επισημαίνοντας την ιδιαίτερα χαμηλή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε ποσοστό 4% του 
έργου. Όπως αναφέρθηκε στην επιστολή, το μέγεθος της ομάδας μελετητών, καθώς και το αντικείμενο 
του έργου, καθιστούσε προφανές πως αντίστοιχες αμοιβές είναι αδύνατον να καλύψουν τις υπηρεσίες 
που περιγράφονται στην προκήρυξη. Παράλληλα επισήμανε πως αντίστοιχα έργα με βαρύτητα ως προς 
τον πολιτιστικό και κοινωνικό τους χαρακτήρα σε σχέση με την ποιότητα ζωής των κοινοτήτων, θα 
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έπρεπε να υλοποιούνταν μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Τέλος υπογράμμισε πως εάν η αναθέτουσα 
αρχή δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και πείρα για να συντάξει τα έγγραφα και να διαχειριστεί 
τον διαγωνισμό, θα πρέπει να υποστηρίζεται από άλλη αρμόδια αρχή.
Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του Επιμελητηρίου τον Απρίλιο του 2016 για την περίπτωση του μει-
οδοτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την ετοιμασία μελέτης και την 
επίβλεψη του έργου ανάπλασης του αστικού κέντρου της Λάρνακας. Το Επιμελητήριο εξέφρασε τη δυ-
σαρέσκειά του για την προκήρυξη με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφορά, ειδικότερα λόγω του 
αντικειμένου του το οποίο αφορά δημόσιο και σημαίνοντα χώρο για την αστική ταυτότητα της Λάρνακας. 
Σημειώθηκε πως αντίστοιχα θέματα όχι μόνο πρέπει να αποτιμώνται με βάση ποιοτικά κριτήρια, αλλά 
ακόμα περισσότερο θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με 
σταθερό και προκαθορισμένο το ποσοστό αμοιβής και με κυρίαρχο κριτήριο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
κάθε πρότασης. Το Επιμελητήριο επισήμανε και το σοβαρό ζήτημα που προέκυπτε από τις ζητούμενες 
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες με αναφορά στη χρονική περίοδο της τελευταίας τριετίας για την 
ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων. Όπως σημείωσε στην επιστολή του, εάν λάβει κανείς υπόψη τα παρόμοι-
ας φύσης έργα που υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, καθώς και τις οικονομικές συνθήκες στη Δημο-
κρατία ευρύτερα και στον κατασκευαστικό κλάδο ειδικότερα στο ίδιο διάστημα, μπορεί εύκολα να αντιλη-
φθεί πως ο όρος αυτός περιορίζει στο ελάχιστο τους πιθανούς Κύπριους συμμετέχοντες, απειλώντας τον 
υγιή ανταγωνισμό και την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων για τον εν λόγω διαγωνισμό.
Τον Απρίλιο του 2016 το Επιμελητήριο παρενέβη προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης εκφρά-
ζοντας τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του για την ιδιαίτερα χαμηλή εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για τη διενέργεια πραγματο-
γνωμοσύνης αναφορικά με το έργο «Νηρέας Ι» στον Ασώματο της Επαρχίας Λεμεσού. Όπως σημείωσε 
στην επιστολή του η ανάγνωση του αντικειμένου της σύμβασης καθιστούσε προφανές πως μόνο εάν ο 
πολιτικός μηχανικός που θα αναλάμβανε τη σύμβαση προσέφερε δωρεάν εργασία θα μπορούσε να αντε-
πεξέλθει στις υποχρεώσεις που περιγράφονταν στα έγγραφα του διαγωνισμού. Για το θέμα το Επιμελητή-
ριο επανήλθε τον Ιούλιο του 2016, σε συνέχεια ενημέρωσης πως η εν λόγω σύμβαση κατακυρώθηκε σε 
ποσοστό χαμηλότερο από την ήδη ιδιαίτερα χαμηλή εκτιμώμενη αξία της από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αναπτύξεως Γης. Στη νέα αυτή παρέμβαση επισημάνθηκε το ευρύτερο πλαίσιο και οι συνέπειες αντίστοι-
χων φαινομένων και στρεβλώσεων στις δημόσιες συμβάσεις μελετητικών υπηρεσιών. Όπως σημειώθηκε, 
με δεδομένες τις πολύ σημαντικές αρμοδιότητες που έχουν οι μελετητές και την πολύ μεγάλη επίπτωση 
που μπορεί να έχουν τυχόν πλημμελείς υπηρεσίες, μια τυπική αξιολόγηση του ρίσκου από τις αναθέτου-
σες αρχές θα οδηγούσε στην απόρριψη της συντριπτικής πλειοψηφίας ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. 
Τον Μάιο του 2016 το Επιμελητήριο παρενέβη για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών συμβούλων 
μελετητών για την ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας Καμπί και Απλίκι, με αναφορά στον καθορισμό 
των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης στους διαγωνισμούς για μελετητικές υπηρεσίες. Το Επιμελητήριο 
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στην επιστολή του επισήμανε τις δύο σημαντικές πρόνοιες της νέας εναρμονισμένης με την αντίστοιχη 
Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/24/ΔΔ) νομοθεσίας, οι οποίες αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στα προ-
βλήματα που παρατηρούνται στις δημόσιες συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών: 
την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
(άρθρο 67.1) και τη δυνατότητα οι αναθέτουσες αρχές να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία σχετικών ερ-
γασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία, εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση 
ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού (Παράρτημα XIΙ - αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής).
Τον Ιούνιο του 2016 το Επιμελητήριο παρενέβη για τον διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων 
μελετητών για το σχέδιο ανάπλασης/διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου της Σωτήρας, και ειδικότερα για 
το θέμα κατακύρωσής του σε ποσοστό χαμηλότερο από αυτό της εκτιμημένης αξίας της σύμβασης για την 
οποία είχε διαμαρτυρηθεί το ΕΤΕΚ. Το Επιμελητήριο υπογράμμισε στην επιστολή του πως επιθυμεί να τοπο-
θετηθεί επί της ουσίας της υπόθεσης, επισημαίνοντας πως οι τοποθετήσεις του βασίζονται πάντα αυστηρά 
σε επιστημονικά και τεχνοκρατικά κριτήρια και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται και δεν αποτελούν 
απόρροια πρόθεσης, είτε προώθησης των συμφερόντων των μελών του, είτε προσβολής του επαγγελματι-
σμού τους. Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε πως ο καθορισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης αποτελεί 
οδηγό για την κατάθεση και εκτίμηση των προσφορών των συμμετεχόντων, και ως τέτοιος είναι απαραίτητο 
να ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα, ενώ υπογράμμισε πως με βάση τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για τις δημόσιες συμβάσεις και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προσφορές με τιμές κάτω του 
κόστους δεν θεωρούνται βιώσιμες, και ως τέτοιες δεν θεωρούνται λογικές και αξιόπιστες. 
Τον Μάρτιο του 2017 το Επιμελητήριο παρενέβη για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών συμβούλων 
μελετητών για την εκπόνηση μελέτης και την επίβλεψη λιθόστρωσης με στόχο την πεζοδρόμηση βασικών 
οδών στον Δήμο Παραλιμνίου, με ειδική αναφορά στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Το Επιμελητήριο 
κάλεσε το Γενικό Λογιστήριο να επέμβει, ώστε ο εν λόγω διαγωνισμός να ακυρωθεί και να επαναπρο-
κηρυχθεί, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του επικαιροποιημένου πίνακα υπολογισμού της 
εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου για την Παροχή 
Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών Έργων που αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του πρώτου 
εξαμήνου του 2017. Σημειώνεται πως η Εγκύκλιος προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας ΕΤΕΚ και 
Γενικού Λογιστηρίου με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των στρεβλώσεων στις συμβάσεις 
μελετητικών υπηρεσιών, όπως εκδηλώνονται σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του έχει εκδώσει μια σειρά από εγκυκλίους προς 
τα μέλη του αναφορικά με την άσκηση επαγγέλματος μηχανικού ή άλλα συναφή θέματα. Συνοπτικός 
πίνακας των εν λόγω εγκυκλίων παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 18-07-2014: Ξένη κατασκευαστική εταιρεία εξαπατά αρχιτεκτονικά γραφεία
Το Επιμελητήριο επισημαίνει ενδεχόμενη περίπτωση απάτης με εμπλοκή ξένης κατασκευαστικής 
εταιρείας η οποία προσεγγίζει αρχιτεκτονικά γραφεία προτείνοντάς τους συνεργασία σχεδια-
σμού πολυτελών κατοικιών στις Σεϋχέλλες.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 02/14, 08-10-2014: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 
Υποεπιτροπή Εγγραφής Μελών Εκτίμησης Γης
Το Επιμελητήριο καλεί εγγεγραμμένα μέλη του στον κλάδο Εκτίμησης Γης να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Υποεπιτροπή Εγγραφής Μελών.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 03/14, 09-10-2014: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις 
Επιστημονικές & Περιφερειακές Επιτροπές ΕΤΕΚ 
Το ΕΤΕΚ ζητά τη συμβολή των μελών του για συμμετοχή στο έργο του μέσα από Επιτροπές, Ομάδες 
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Εργασίας ή και με όποιο άλλο τρόπο επιλεγεί για την καλύτερη δυνατή προώθηση ενός θέματος.
 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 04/14, 24-10-2014: Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου ΕΤΕΚ 

χωρίς άδεια 
Επισημάνσεις σε σχέση με τη χρήση του λογοτύπου του Επιμελητηρίου.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 05/14, 26-11-2014: Υποβολή Εγγράφου Ανάθεσης (έντυπο εξουσι-
οδότησης εντολέα - Κανονισμός 5[δ]) και Έγγραφης Βεβαίωσης (Άρθρο 8Α) με βάση την 
περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσία και τους Κανονισμούς Δεοντολογίας ΕΤΕΚ 
Διευκρινίσεις σε σχέση με την υποβολή Εγγράφου Ανάθεσης (έντυπο εξουσιοδότησης εντολέα - 
Κανονισμός 5[δ]) και Έγγραφης Βεβαίωσης (Άρθρο 8Α).

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 06/14, 05-12-2014: Εκπόνηση μελετών από Λειτουργούς του Δημοσίου
Υπεύθυνη Δήλωση την οποία το Επιμελητήριο καλεί τα Μέλη του να υποβάλουν, η οποία αφορά το 
καθεστώς εργοδότησής τους.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 01/15, 04-03-2015: Διευκρινίσεις για Ιδρυτικό Έγγραφο & Κατα-
στατικό Εταιρειών
Διευκρινίσεις σε σχέση με το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό των Εταιρειών για εγγραφή στο 
Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 02/15, 06-04-2015: Βεβαίωση επαγγελματικής ιδιότητας μελετητή 
για σκοπούς υποβολής πολεοδομικών αιτήσεων
Το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του πως θα πρέπει στο εξής να συνοδεύουν τα σχέδια που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας με φωτοαντίγραφο της 
άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγεί το Επιμελητήριο.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 03/15, 03-06-2015: Παράνομη Μετακίνηση Φωτοβολταϊκών Πλαισίων
Επισημάνσεις σε σχέση με τους κινδύνους αστοχίας που δημιουργούνται στις περιπτώσεις μετακί-
νησης φωτοβολταϊκών πλαισίων χωρίς μελέτη από αρμόδιο μηχανικό.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 04/15, 02-11-2015: Προς εγγεγραμμένα μέλη στον κλάδο Εκτίμησης Γης
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για περίληψη σε Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ για σκοπούς του περί Μετα-
βιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 05/15, 19-11-2015: Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου
Υπεύθυνη Δήλωση την οποία το Επιμελητήριο καλεί τα Μέλη του να υποβάλουν, η οποία αφορά το 
καθεστώς εργοδότησης του Μέλους.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 1/2016, 18-01-2016: Εγγραφή Συνδρομητών για το Ενημερωτικό 
Δελτίο του ΕΤΕΚ
Αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου ΕΤΕΚ μέσω ταχυδρομείου.

 • Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 2/2016, 03-11-2016: Παραπλανητικές / καινοφανείς διαφημιστικές 
πρακτικές για ανέγερση / αγορά κατοικίας στο οικόπεδο του αγοραστή
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Επισημάνσεις με αφορμή διαφημίσεις για ανέγερση κατοικίας σε τιμές εξαιρετικά χαμηλές σε σχέ-
ση με το μέσο - σύνηθες κατασκευαστικό κόστος με, ως επιπρόσθετο δέλεαρ, αναφορά πως στις 
τιμές περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες μελέτες.

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κατά την υπό επισκόπηση τριετία έγιναν οι ακόλουθες παρεμβάσεις για Σχέδια Υπηρεσίας του 
δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα με κεντρικό άξονα τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα 
κλάδων ή/και άλλων κλάδων της μηχανικής επιστήμης ή/και την απαίτηση οι κάτοχοι προσόντων 
σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον 
αντίστοιχο κλάδο.

 • Σχέδια Υπηρεσίας Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Φοιτητικής Μέριμνας) και Λειτουργού 
Πανεπιστημίου (Θέματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Θέση Υγειονομικού Επιθεωρητή στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσίας Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας

 • Θέση Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας
 • Θέση Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων
 • Θέση Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
 • Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού
 • Θέσεις μόνιμου προσωπικού Λειτουργών Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
 • Θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος στο Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Θέση Ακολούθου Περιβάλλοντος ως επιτόπιο προσωπικό στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες
Συναφώς με τα πιο πάνω, άξια αναφοράς είναι η ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον 
Μάρτιο του 2015 στην Προσφυγή αρ. 1501/2012, ΕΤΕΚ vs Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορι-
κής (ΤΥΠ). Με την απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτές τις θέσεις του ΕΤΕΚ και ακύρω-
σε την απόφαση της ΕΔΥ για προαγωγή η οποία βασίστηκε σε παράνομο Σχέδιο Υπηρεσίας. 
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι το ΕΤΕΚ προσέφυγε στις αρχές του 2017 στο Ανώτατο Δικαστήριο για την 
αναπλήρωση της θέσης διευθυντή ΤΥΠ και τον διορισμό ατόμου από την ΕΔΥ το οποίο δεν είναι εγγεγραμ-
μένο ως μέλος του ΕΤΕΚ στον αντίστοιχο κλάδο. Το Επιμελητήριο επεσήμανε πως, σύμφωνα με το οικείο 
Σχέδιο Υπηρεσίας, τα «Καθήκοντα και Ευθύνες» για τη θέση διευθυντή ΤΥΠ συνιστούν άσκηση επαγγέλμα-
τος στη Μηχανική της Πληροφορικής ενώ στα «Απαιτούμενα Προσόντα» γίνεται αναφορά σε υποχρεωτική 
εμπειρία η οποία και πάλι συνιστά άσκηση επαγγέλματος στη Μηχανική της Πληροφορικής.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Μετά την εμφάνιση του φαινομένου εμπορικών πρακτικών για ανέγερση / αγορά κατοικίας στο οικό-
πεδο του αγοραστή και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις για τον καταναλωτή 
το ΕΤΕΚ εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση. Με τη δημόσια παρέμβασή του το ΕΤΕΚ είχε επιστήσει την 
προσοχή του κοινού για πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί το φαινόμενο το οποίο είχε παρατηρηθεί 
με διαφημίσεις για ανέγερση κατοικίας σε τιμές εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με το μέσο - σύνηθες 
κατασκευαστικό κόστος ενώ, ως επιπρόσθετο δέλεαρ, αναφέρεται πως στις τιμές περιλαμβάνονται 
και οι απαιτούμενες μελέτες. Ειδικότερα σε σχέση με τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν όπως 
προκύπτουν και από σχετικές καταγγελίες που έχουν ληφθεί από το ΕΤΕΚ, ειδική μνεία έγινε στα 
ακόλουθα: 

 • Στη συνήθη περίπτωση όπου η ανέγερση των κατοικιών είναι «στο οικόπεδο του αγοραστή», 
αποκρύβεται το γεγονός πως, την πρωτογενή νομική ευθύνη για συμμόρφωση με απαιτήσεις της 
νομοθεσίας την έχει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της γης, ο οποίος όμως στην περίπτωση αυτή τυγχάνει 
να είναι και ο αγοραστής του «προϊόντος».

 • Οι προβαλλόμενες διαδικασίες, κόστος και υπηρεσίες που διαφημίζονται συχνά αίρουν ουσι-
αστικές δικλίδες ασφαλείας σε σχέση τόσο με την ποιότητα κατασκευής όσο και την ίδια την 
ασφάλεια του έργου και καθιστούν αμφίβολη τη δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης και ποιοτι-
κής παράδοσής των έργων.

 • Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί η αναφορά σε εκπόνηση μελετών δωρεάν ή σε περίληψη 
του κόστους των μελετών στη συνολική τιμή που προβάλλεται. Κάτι τέτοιο προφανώς αποστερεί 
από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, δηλαδή τον αγοραστή, την εξασφάλιση ανεξάρτητων υπηρεσιών 
συμβούλων που θα διασφαλίσουν, πέρα από την τήρηση της νομοθεσίας, τα συμφέροντα του ιδι-
οκτήτη. 

Καταληκτικά το Επιμελητήριο κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές τους, 
να μην παρασύρονται από προτάσεις οι οποίες ενδεχομένως στην αρχή φαίνονται ελκυστικές, αλλά είτε 
περιέχουν ουρές και επιπρόσθετα - μη άμεσα αναφερόμενα κόστη, είτε υποβιβάζουν τους κρίσιμους 
παράγοντες ασφάλειας και ποιότητας αλλά και της λειτουργικότητας ενός έργου. 
Σημειώνεται ότι για το υπό αναφορά θέμα δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέ-
ρωσης άρθρα εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, ενώ παράλληλα αξιωματούχοι του ΕΤΕΚ κλήθηκαν και παρευρέθη-
καν σε τηλεοπτικές εκπομπές όπου συζητήθηκε το θέμα. Επίσης το ΕΤΕΚ απευθύνθηκε στο Συμβούλιο 
Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και στην Υπηρεσία του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου για 
τις δικές τους ενέργειες. 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Μετά από σχετική αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε με τον γενικό ελεγκτή αναφορικά με την προμή-
θεια επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, το ΕΤΕΚ απέστειλε σχετική επιστολή 
τον Ιανουάριο του 2016 η οποία αφορούσε τη γενικότερη πολιτική επί των θεμάτων που άπτονται 
της προμήθειας επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών από το Δημόσιο. Επί τη ευκαιρία το ΕΤΕΚ 
επανέλαβε πάγιες θέσεις και απόψεις επί του θέματος. Κατ’ αρχάς επισημάνθηκε πως το κόστος των 
επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με το κατασκευ-
αστικό κόστος ενός έργου, ενώ αν συμπεριληφθεί και το συνολικό, σε επίπεδο κύκλου ζωής, κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης του έργου, τότε το κόστος των επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών 
ως ποσοστό είναι σχεδόν μηδαμινό. Παρ’ όλα αυτά οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η καταλληλότητα, 
πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών και λύσεων στο 
κόστος, σε επίπεδο κύκλου ζωής του έργου, είναι τεράστιες. Συνεπώς το ΕΤΕΚ σημείωσε πως η όποια 
πρόσκαιρη εξοικονόμηση επιτευχθεί στην ούτως ή άλλως ποσοτικά ασήμαντη, σε σχέση με το συνολικό 
σε επίπεδο ζωής κόστος του έργου, κατακυρωμένη αμοιβή ως προϊόν/αποτέλεσμα του «ελεύθερου» 
ανταγωνισμού μπορεί να οδηγήσει σε υπερπολλαπλάσιο συνολικό κόστος προς το Δημόσιο. Πέραν τού-
του υπογραμμίστηκε πως οι διανοητικής φύσης μελετητικές υπηρεσίες πόρρω απέχουν από τα τυπικά 
καταναλωτικά αγαθά στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν οι συνθήκες του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ιδιαίτερα ευημερούσες δυτικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, καθόρισαν πως στις διαδικασί-
ες προμήθειας μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από το Ομοσπονδιακό Κράτος το ύψος της αμοιβής 
δεν προκαθορίζεται ως κριτήριο ανάθεσης, αλλά είναι προϊόν διαπραγμάτευσης με τον προσφοροδότη 
ο οποίος είχε την καλύτερη ποιοτική αξιολόγηση. Καταλήγοντας το ΕΤΕΚ χαιρέτισε το περιεχόμενο της 
νεότερης επιστολής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με την οποία φαινόταν πως πρωταρχική σημασία έχει η 
αναγκαιότητα βελτίωσης των υφιστάμενων μηχανισμών για τον καθορισμό και τη διασφάλιση της ποι-
ότητας παραδοτέων/επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών και η αναβάθμιση του επαγγέλματος του 
μηχανικού και των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνεπακόλουθη διασφάλιση μιας δίκαιης αμοιβής για 
τις υπηρεσίες αυτές και όχι η επίτευξη πρόσκαιρων και ασήμαντων εξοικονομήσεων οι οποίες προκύ-
πτουν από διαδικασίες όπου η εκτιμώμενη αξία αλλά και η τελική τιμή κατακύρωσης επαγγελματικών 
μελετητικών υπηρεσιών θα είναι προϊόν/αποτέλεσμα του αναμενόμενου ελεύθερου ανταγωνισμού. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 5% ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΝΟΜΟΣ Ν. 119(Ι)/2016)

Μετά την ψήφιση της νομοθεσίας ν. 119(Ι)/2016 σχετικά με την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην 
αγορά ή ανέγερση καινούργιας κατοικίας ο έφορος Φορολογίας εξέδωσε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο. Εξ 
αφορμής του γεγονότος αυτού και των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στην αγορά ενόψει της νεας δια-
δικασίας που καθορίστηκε, τον Μάρτιο του 2017 το ΕΤΕΚ απέστειλε σχετική επιστολή προς τον έφορο Φορο-
λογίας με την οποία χαιρέτισε τη χρήση του συντελεστή δόμησης ως βάση για τον υπολογισμό του ποσοστού 
εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας. Η αξιοποίηση ενός θεμελιώ-
δους πολεοδομικού χαρακτηριστικού μέτρησης του μεγέθους (εμβαδού) των οικοδομών, αντί της εισαγωγής 
νέων εννοιών, μεσοπρόθεσμα θα αυξήσει την τυποποίηση και την παραγωγικότητα στον τομέα και θα μειώσει 
τη σύγχυση που υπάρχει σήμερα στην αγορά με τις πολλαπλές προσεγγίσεις και μεθόδους υπολογισμού του 
μεγέθους (εμβαδού) των οικοδομών. Παράλληλα όμως, το ΕΤΕΚ μετέφερε με την παρέμβασή του το πρόβλημα 
που παρατηρήθηκε λόγω της απαίτησης που υπάρχει στην εγκύκλιο για να απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος στην 
αρμόδια αρχή στην περίπτωση αγοράς διαμερίσματος ή οικιστικής μονάδας σε κτιριακό συγκρότημα για επι-
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βεβαίωση του δομήσιμου εμβαδού της υπό αναφοράς μονάδας. Δυστυχώς οι αρμόδιες αρχές για διάφορους 
λόγους φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτή την απαίτηση, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις οικοδομών οι οποίες αδειοδότηθηκαν πριν το 2011, δηλαδή πριν καταστεί υποχρεωτική η αίτηση 
για άδεια διαχωρισμού με την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής. Περαιτέρω, και αυτό είναι μια πραγ-
ματικότητα που συναρτάται με την κουλτούρα μας, η παροχή βεβαίωσης από μια αρμόδια αρχή αναφορικά με 
το εμβαδόν μιας μονάδας σε μια κοινόκτητη οικοδομή πριν την ολοκλήρωσή της μπορεί να δημιουργήσει προ-
βλήματα ή και απαιτήσεις, καθώς συχνά παρατηρούνται επιτρεπόμενες μικροδιαφορές στο εργοτάξιο οι οποίες 
μπορεί να μεταβάλουν οριακά το εμβαδόν της μονάδας. Λόγω αυτού του ενδεχόμενου οι αρμόδιες αρχές είναι 
πιο επιφυλακτικές. Συνέπεια των πιο πάνω είναι η ταλαιπωρία των αιτητών, των αρμόδιων αρχών αλλά και των 
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Καταληκτικά, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής εκχώ-
ρησης περαιτέρω αρμοδιοτήτων στους μελετητές, το ΕΤΕΚ υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις τροποποίησης 
της εγκυκλίου με σκοπό να αρθούν τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν με την έναρξη εφαρμογής της. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΕΚ - CYS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το ΕΤΕΚ και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:
 • η τιμή διάθεσης των ευρωπαϊκών προτύπων στη Δημοκρατία αποτελεί πρόσθετο οικονομικό βάρος 

για ιδιώτες επαγγελματίες που συχνά χρειάζονται πρότυπα στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλ-
ματός τους, ιδιαίτερα μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζει η οικονομία γενικότερα

 • υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μηχανικών για τη χρησι-
μότητα και προστιθέμενη αξία της τυποποίησης και των ευρωπαϊκών και άλλων προτύπων 

υπέγραψαν σχετική συμφωνία τον Μάιο του 2014 η οποία λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις / δυνατότητες 
/ περιορισμούς έκαστου οργανισμού και στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των άλ-
λων οφελών που παρέχουν τα ευρωπαϊκά και άλλα πρότυπα, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μηχανικής και την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας στην κυπριακή οικονο-
μία. Εν συντομία η συμφωνία προνοεί την καταβολή ετήσιας συνδρομής από το ΕΤΕΚ προς τον CYS έναντι 
της παροχής δικαιώματος λήψης από αδειούχους μηχανικούς, χωρίς κόστος, μέχρι τριών ευρωπαϊκών 
προτύπων σε ηλεκτρονική μορφή. Παράλληλα, οι μηχανικοί θα έχουν τη δυνατότητα έναντι λογικής ετή-
σιας συνδρομής στον CYS να επεκτείνουν τον ετήσιο αριθμό προτύπων που θα μπορούν να λάβουν χωρίς 
επιπλέον κόστος και να έχουν και πρόσθετα εκπτωτικά προνόμια. Η συμφωνία αυτή ανανεώθηκε τόσο για 
το 2016 όσο και για το 2017. Συνοπτικά μέχρι και το τέλος του 2016 είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα του 
CYS περίπου 800 αδειούχοι μηχανικοί, ενώ από την έναρξη της συμφωνίας μέχρι και τον Φεβρουάριο του 
2017 έχουν αποκτηθεί πέραν των 1.000 ευρωπαϊκών προτύπων από μέλη του ΕΤΕΚ. 
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ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

 • Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για σκοπούς ηλεκτροδότησης 
Το ΕΤΕΚ με επιστολή του τον Απρίλιο του 2015 καλωσόρισε τη ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΕΚ 
για λογιστικό διαχωρισμό του κόστους της επιθεώρησης-ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατά-
στασης και χρέωσης του κόστους στον ενδιαφερόμενο όπως και την πολιτική απόφαση για με-
ταφορά της δραστηριότητας αυτής από τη σφαίρα της αποκλειστικής αρμοδιότητας στο πλαίσιο 
του δημόσιου δικαίου στη σφαίρα της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας στο πλαίσιο του ιδιωτικού 
δικαίου. Περαιτέρω σημείωσε πως με τις κατάλληλες ρυθμίσεις η επιλογή αυτή θα οδηγήσει στην 
αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να επηρεα-
στεί το ομολογουμένως υψηλό επίπεδο ασφάλειας που εξασφαλιζόταν με την υφιστάμενη ρύθ-
μιση. Μεταξύ άλλων εισηγήθηκε την πλήρη μηχανογράφηση του συστήματος και την ετοιμασία 
λογισμικού / διαδικτυακής εφαρμογής ώστε η υποβολή της έκθεσης επιθεώρησης μαζί με τις 
παρατηρήσεις κ.λπ. του νομικού ή φυσικού προσώπου να γίνεται και να καταχωρείται σε πραγ-
ματικό χρόνο (real time), είτε αυτή αφορά έγκριση, είτε έγκριση με παρατηρήσεις, είτε απόρρι-
ψη κοκ. Περαιτέρω το ΕΤΕΚ υπέβαλε ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση αναφορικά με 
στοιχεία / κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση των νομικών 
ή φυσικών προσώπων που θα μπορούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή ελέγχων - επιθεωρήσεων 
για σκοπούς ηλεκτροδότησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν θέματα Διάρθρωσης, Αμεροληψίας 
- Ανεξαρτησίας, Διαθέσιμων Πόρων και Ικανότητας, Εξοπλισμού, Συστήματος διαχείρισης, Μετα-
βατική περίοδο και διατάξεις, και θέματα επιβολής.

 • Χρόνος που απαιτείται για την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
στο Μητρώο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 
Με σχετική επιστολή - παρέμβασή του το ΕΤΕΚ απευθυνόμενο προς τον γενικό διευθυντή του 
Υπουργείου Ενέργειας τον Οκτώβριο του 2016 σημείωσε πως ο χρόνος που απαιτείται για την 
καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στο Μητρώο Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης ξεπερνά τον ένα ημερολογιακό μήνα. Υπενθύμισε πως τα πρώτα χρόνια 
εφαρμογής της νομοθεσίας ο χρόνος καταχώρησης δεν ξεπερνούσε τις δύο εργάσιμες ημέρες. 
Συνεπώς για το ΕΤΕΚ ο ένας μήνας για την καταχώρηση του ΠΕΑ κρίνεται αδικαιολόγητος και μη 
αποδεκτός. Έχοντας, δε, δεδομένο πως το ΠΕΑ είναι προαπαιτούμενο έγγραφο που συνοδεύει 
την αίτηση για άδεια οικοδομής η καθυστέρηση αυτή επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη γραφειο-
κρατική και χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, σε μια περίοδο όπου η Πο-
λιτεία αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επιθυμούν διακαώς να μειωθεί ο χρόνος που απαι-
τείται για την έκδοση των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Καταληκτικά τονίστηκε πως 
θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης και της περαιτέρω 
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μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης της διαδικασίας καταχώρησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
τρέχουσα πολύ κακή επίδοση στον απαιτούμενο χρόνο καταχώρησης του ΠΕΑ.

 • Για Σχέδιο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 
Με επιστολή - παρέμβασή του προς το Υπουργείο Ενέργειας και τη Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ τον 
Οκτώβριο του 2014 το ΕΤΕΚ σημειώσε ότι δεν έχει γίνει ακόμη η προκήρυξη και έναρξη λειτουργίας 
του Σχεδίου «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω», παρόλο που με βάση τις πληροφορίες που είχε λήφθηκαν 
όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην επιστολή του το Επιμελητήριο 
τόνιζε πως «η κατασκευαστική βιομηχανία και διάφορες συναφείς με αυτήν επαγγελματικές υπη-
ρεσίες μετά από 3 χρόνια συνεχούς οξείας ύφεσης είναι πλέον σε οριακά σημεία επιβίωσης. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει πολύτιμες ανάσες και θα διατηρήσει εν ζωή τον απαραίτητο 
παραγωγικό ιστό της οικοδομικής βιομηχανίας, πέραν των υπόλοιπων άλλων θετικών επιπτώσεων 
που θα έχει». Καταλήγοντας κάλεσε τους αρμόδιους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
ταχεία επίλυση τυχόν διαδικαστικών εμποδίων ή και θεμάτων, ούτως ώστε το σχέδιο να αρχίσει να 
λειτουργεί το συντομότερο δυνατό. Τον Ιανουάριο του 2015, μετά από σχετική πρόσκληση, το ΕΤΕΚ 
συμμετείχε σε συνάντηση με αντικείμενο την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση του σχεδίου 
«Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω» και έκανε σειρά εισηγήσεων, πλείστες εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές. 
Τον Μάρτιο του 2016, λίγους μήνες μετά την προκήρυξη του σχεδίου, το ΕΤΕΚ με παρέμβασή του 
προς τον αρμόδιο υπουργό παρακάλεσε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, είτε με τη με-
ταφορά χρημάτων από τη δεύτερη περίοδο στην πρώτη περίοδο, είτε με τη χρηματοδότηση του 
σχεδίου στο μεσοδιάστημα αυτό με αμιγώς εθνικούς πόρους, είτε με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο 
τρόπο, έτσι ώστε μην υπάρξει μεγάλη διακοπή και συνεπώς κενό μέχρι τη δεύτερη πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων του σχεδίου. Το σχέδιο, το οποίο είχε πολύ μεγάλη ζήτηση, έχει δώσει πο-
λύτιμες ανάσες στην οικοδομική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε πως η μεγάλη ζήτηση 
και η υπερδέσμευση κονδυλίων σε σχετικά μικρό διάστημα, σε περίοδο όπου η τιμή της ενέργειας 
είναι σε χαμηλά επίπεδα, καταδεικνύει τις αναπτυξιακές προοπτικές του τομέα των ενεργειακών 
ανακαινίσεων οικιστικών μονάδων, ενός τομέα στον οποίο μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. 

 • Για τη σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής 
Το ΕΤΕΚ κατ’ αρχήν χαιρέτισε τη σύσταση του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής τον Οκτώβρη του 
2014, καθώς αυτό αποτελούσε πάγια θέση του. Παράλληλα όμως με σχετική του παρέμβαση σημείω-
νε πως η σύνθεσή του δεν είναι ισορροπημένη και κυριαρχείται από ακαδημαϊκούς. Η στρατηγική και 
οι πολιτικές που θα παράγει το Συμβούλιο Ενεργειακής Πολιτικής δεν πρέπει να είναι γενικής φύσεως 
αλλά θα πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένες δεσμευτικές για το κράτος πολιτικές και οδικό χάρτη 
υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και τις δυνατότητες των δημόσιων οικο-
νομικών, τις απόψεις των αρμόδιων υπουργείων / αξιωματούχων αλλά και τις απόψεις της σχετικής με 
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το θέμα τοπικής βιομηχανίας, των τοπικών αρχών και σχετικών επιστημονικών φορέων. Στο πλαίσιο 
αυτό κατατέθηκε συγκεκριμένη εισήγηση για διεύρυνση του συμβουλίου. Τέλος, επισημάνθηκε πως 
για να είναι παραγωγικό και αποτελεσματικό το συμβούλιο ώστε να μπορέσει να επιτελέσει την απο-
στολή και το έργο που αναμένεται προς διαμόρφωση της αναγκαίας δεσμευτικής πολιτικής για την 
πολιτεία και το κράτος, με καινοτόμες ιδέες, όραμα και τεχνοοικονομική τεκμηρίωση, θα πρέπει να 
του παρασχεθεί η κατάλληλη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη στο πρότυπο της υπηρεσίας 
υποστήριξης του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

 • Διαδικασία αναδρομικής αδειοδότησης παράνομων οικοδομών 
Το πρόβλημα των υφιστάμενων παράνομων οικοδομών εξακολουθεί να υφίσταται παρά το γεγο-
νός ότι είχε εφαρμοστεί το 2011 πολεοδομική αμνηστία και παρά τα μέτρα για τη νομιμοποίηση 
/ αδειοδότηση αυθαίρετων / νέων κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις. Ένα από τα εμπόδια 
της αναδρομικής αδειοδότησης υφιστάμενων οικοδομών είναι η υποχρέωση συμμόρφωσης με 
το νομικό καθεστώς κατά την ημερομηνία που θα γίνει η αίτηση (συμμόρφωση με ευρωκώδικες, 
ενεργειακή απόδοση, 17η έκδοση IET κ.λπ.). Αναγνωρίζοντας την αδυναμία αυτή το Επιμελητή-
ριο κατέθεσε εισήγηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη θεσμοθέτηση μιας διεξόδου, μέσω 
έκδοσης σχετικού διατάγματος, για τέτοιες περιπτώσεις. Εν πολλοίς η εισήγηση του ΕΤΕΚ, την 
οποία σε μεγάλο βαθμό αποδέχθηκε το υπουργείο, είναι πως σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει 
να διασφαλίζεται πως η οικοδομή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας η οποία βρισκόταν 
σε ισχύ την περίοδο ανέγερσης της οικοδομής και πως μέσω βεβαίωσης κατάλληλου μελετητή, 
η σημερινή κατάσταση της οικοδομής σε θέματα βασικών συνθηκών υγείας και ασφάλειας δεν 
εμπνέει κάποια ανησυχία. Περαιτέρω, η εισήγηση του ΕΤΕΚ είναι για αυτές τις περιπτώσεις να 
εκδίδεται πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις. Σημειώνεται πως για τη βεβαίωση της κατά-
στασης του στατικού φορέα της οικοδομής ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε μαζί με την εισήγηση 
σχετικό τυποποιημένο έντυπο και διαδικασία αξιολόγησης από το μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
Ανδρέα Θεοδότου, πολιτικό μηχανικό. Παρόλο που το θέμα συζητήθηκε εκτενώς με το αρμόδιο 
υπουργείο και έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί η απαιτούμενη εργασία, το σχετικό διάταγμα 
δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.

 • Εφαρμογή ευρωκωδίκων σε προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενες οικοδομές 
Με βάση την τροποποίηση (ΚΔΠ 479/2011) που έγινε στους περί Οδών και Οικοδομών (Βασικούς) Κα-
νονισμούς από την 1η Ιανουαρίου 2012 και για όλες τις οικοδομές (περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται 
άδεια) υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στατική και αντισεισμική μελέτη με βάση το σχετικό πακέτο ευ-
ρωκωδίκων και τα σχετικά προσαρτήματα αυτών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη ετοιμασίας 
ενός καθοδηγητικού εγγράφου για την εφαρμογή των ευρωκωδίκων για επεμβάσεις ή προσθήκες σε 
υφιστάμενες οικοδομές. Η Διοικούσα Επιτροπή ανέθεσε την εργασία αυτή στην Επιτροπή Ειδικότητας 
Πολιτικής Μηχανικής. Η Επιτροπή ετοίμασε σχετικό έγγραφο, το οποίο έχει στόχο να αποσαφηνίσει, να 
κωδικοποιήσει και να καθοδηγήσει τους μελετητές σε σχέση με τις επιλογές που επιτρέπει το υφιστάμε-
νο νομικό πλαίσιο, για τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας και τα κριτήρια συμμόρφωσης κατασκευών κυρί-
ως στην περίπτωση όπου μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 θα γίνει μετατροπή ή προσθήκη σε υφισταμένη 
κατασκευή / οικοδομή. Περαιτέρω, στο έγγραφο αυτό δίνονται οι συνιστώμενοι από το ΕΤΕΚ στόχοι του 
αντισεισμικού σχεδιασμού ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Το έγγραφο τέθηκε σε στοχευμένη δημόσια 
διαβούλευση και αφού έτυχε της τελικής επεξεργασίας προωθήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών τον 
Δεκέμβριο του 2013. Κατά την τρέχουσα τριετία το ΕΤΕΚ συζήτησε σε διαδοχικές συναντήσεις με το 
Υπουργείο Εσωτερικών και έχει προβεί σε βελτιώσεις του κειμένου το οποίο υποβλήθηκε εκ νέου περί 
τα τέλη του 2016 στο Υπουργείο Εσωτερικών με το οποίο αναζητείται η καλύτερη λύση για να προσδοθεί 
κανονιστικός χαρακτηρας στο κείμενο που ετοιμάστηκε. 

 • Ετοιμασία και Προώθηση Πρότυπης Μεθόδου Επιμέτρησης 
Μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειδικότητας Επιμέτρησης του ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο 
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προχώρησε στην ετοιμασία προσχεδίου Πρότυπης Μεθόδου Επιμέτρησης, μέσω της μετάφρα-
σης των νέων Κανονισμών Μέτρησης 2 (New Rules of Measurement 2). Κατόπιν διαβούλευσης 
της εν λόγω Επιτροπής του ΕΤΕΚ με το Royal Institution of Chartered Surveyors, έχει εξασφα-
λιστεί έγκριση για μετάφραση και χρήση των Νέων Κανονισμών Μέτρησης 2. Οι εν λόγω κανονι-
σμοί επιμέτρησης προσφέρουν λεπτομερείς κανόνες επιμέτρησης και περιγραφής οικοδομικών 
εργασιών, για σκοπούς ετοιμασίας Δελτίων Ποσοτήτων/Τιμολόγησης προσφορών και κρίνεται ότι 
μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιτόπιας αγοράς.
Ενόψει των πιο πάνω, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 16 
Σεπτεμβρίου 2014 αποφάσισε να προχωρήσει στον διορισμό επιτροπής με όρους εντολής την 
επεξεργασία και ανασκόπηση του προσχεδίου των Κανονισμών Επιμέτρησης και την υποβολή 
εισήγησης για τυχόν τροποποιήσεις και άλλα ζητήματα που αφορούν την προσαρμογή του κει-
μένου στις κυπριακές συνθήκες
Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ, η πιο πάνω επιτροπή αποτελείται 
από εκπροσώπους της Επιτροπής Ειδικότητας Επιμέτρησης του ΕΤΕΚ, Τεχνικών Υπηρεσιών των 
Υπουργείων Άμυνας, Παιδείας και Πολιτισμού, εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων, 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών 
Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) καθώς και έναν αρχιτέκτονα, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν επιμετρητή ποσο-
τήτων. Η Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της εντός του 2017.

 • Συνεργασία ΕΤΕΚ με Υπ. Βιομηχανίας για την εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών Ενίσχυσης 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζήτησε από το Επιμελητήριο να ενημε-
ρώσει τα μέλη του σχετικά με τα Σχέδια Χορηγιών Ενίσχυσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας, με σκοπό 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμπερίληψή τους στους καταλόγους Αξιολογητών του υπουργείου 
για το προαναφερόμενο σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Το Επιμελητήριο αποδέχθηκε την πρόταση του υπουργείου αναλαμβάνοντας την υποστήριξη των 
ενεργειών του σε σχέση με τα πιο κάτω:
1. Ενημέρωσε τα μέλη του με σκοπό, όσα ενδιαφέρονται, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ώστε να 

παρέχουν υπηρεσίες Αξιολογητή στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών Ενίσχυσης της Επιχειρη-
ματικής Καινοτομίας. 

2. Βοήθησε στη σύνταξη καταλόγου Αξιολογητών με μέλη του που επέδειξαν ενδιαφέρον και 
πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια και διοργάνωσε παρουσιάσεις τον Ιούλιο του 2016 σε 
Λευκωσία και Λεμεσό για την ενημέρωσή τους. 

3. Επιβεβαίωσε τα στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέλη του με βάση αυτά 
που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Μελών του αφού του παραχωρήθηκε πρόσβαση στο 
διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων. 



88

 • Νομοθετικά και άλλα ρυθμιστικά εμπόδια για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας
Μετά από σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας Ενέργειας το ΕΤΕΚ υπέβαλε τον Ιανουάριο 2015 τα 
πιο κάτω ως νομοθετικά και άλλα ρυθμιστικά εμπόδια σχετικά με τα κτίρια με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας

 — O υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού του συντελεστή κάλυψης και δόμησης ο οποίος αποθαρ-
ρύνει τη χρήση προβόλων για σκοπούς ηλιοπροστασίας, θέμα εξόχως σημαντικό για την Κύπρο. 

 — Οι περιορισμοί που υπάρχουν (ετήσιο πλαφόν) ακόμη και στην εγκατάσταση οικιακών φω-
τοβολταϊκών συστημάτων και η σύγκρουση τούτου με τον στόχο όλα τα νέα κτίρια μετά το 
2020 να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. 

 — Η μέχρι σήμερα απουσία απλών και αποδοτικών συστημάτων πιστοποίησης τεχνιτών ή άλλων 
εγκαταστατών συναφών με την οικοδομική βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 — Η απουσία ενός σύγχρονου οικοδομικού κώδικα (building code) στον οποίο να περιλαμβάνο-
νται και θέματα ενεργειακής απόδοσης. 

 — Η μη ρύθμιση της υποχρεωτικής επίβλεψης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από 
τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μελετητή, οι οποίες έχουν πλέον ουσιαστική συμ-
βολή στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

 — Η απουσία ενός φορολογικού πλαισίου επιβολής χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ σε σχέση με 
ενεργειακές ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, όπως υπάρχει σε άλλα κράτη μέλη. 

 — Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο στον περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών 
Νόμο που να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία, αμεροληψία του μελετητή / επιβλέποντος κυ-
ρίως στην περίπτωση όπου ο αρχικός ιδιοκτήτης είναι επιχειρηματίας ανάπτυξης γης και 
συνεπώς δεν θα είναι ο χρήστης της οικοδομής.

 — Το γεγονός πως με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είναι υποχρεωτική η ετοιμασία μελέτης 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων για συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού για 
μονοκατοικίες. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, το ΕΤΕΚ, ως ο φορέας που ρυθμίζει το επάγγελμα του 
μηχανικού στην Κυπριακή Δημοκρατία και ως ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας ανέπτυξε έντονη 
δραστηριότητα κατά την τρέχουσα τριετία σε θέματα συναφή με την προαγωγή της επιστήμης στους 
διάφορους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας. Μια συνοπτική σταχυολόγησή τους 
παρουσιάζεται πιο κάτω: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΣΠ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Επιμελητήριο κατέθεσε τον Ιανουάριο του 2015 τις απόψεις του στο πλαίσιο της συνεργασίας Δήμου 
Λευκωσίας, Πολεοδομίας και Τμήματος Δημοσίων Έργων για τη διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων που θα 
καταστήσουν το έργο βιώσιμο και άρα υλοποιήσιμο μέσω της προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών. 
Το Επιμελητήριο υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο έργο είναι κάτι το οποίο έχει έντονη ανάγκη η 
πρωτεύουσα, είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του δομημένου περι-
βάλλοντος και την ανάπτυξη του κέντρου της Λευκωσίας γενικότερα, και συνεπώς πρέπει να θεωρείται 
έργο προτεραιότητας. Το Επιμελητήριο εισηγήθηκε την παραχώρηση της διαχείρισης του έργου στον 
δήμο και την παράλληλη προσπάθεια βελτίωσης των προϋποθέσεων βιωσιμότητάς του μέσω των εξής 
εναλλακτικών τρόπων: 

 • Δέσμευση του κράτους ή και του δήμου για μακροχρόνια ενοικίαση χώρων στους οποίους θα 
στεγαστούν κρατικές ή και δημοτικές υπηρεσίες 

 • Προσφορά φορολογικών κινήτρων
 • Δέσμευση για την υλοποίηση επικουρικών πολεοδομικών και άλλων έργων, τα οποία θα δημι-

ουργήσουν συνέργειες και θα αυξήσουν την εμπορικότητα, τη χρήση και συνεπώς την αξία του 
 • Μελέτη του ενδεχόμενου παροχής δημοτικής (ή και κρατικής) εγγύησης για κάλυψη μέρους του 

δανείου του επενδυτή
 • Δυνατότητα πώλησης από τον επενδυτή του συντελεστή δόμησης που δεν θα αξιοποιηθεί
 • Παραχώρηση κινήτρων για χώρους στάθμευσης από ιδιοκτησίες στο αστικό κέντρο.

Πέραν αυτών, το Επιμελητήριο πρότεινε τη μελέτη του διαχωρισμού του έργου σε δύο φάσεις (χώρος 
πρασίνου/πλατεία με στοιχεία αειφορίας - χώρος στάθμευσης και εμπορικές χρήσεις), έτσι ώστε να 
είναι δυνατόν να κριθεί η πρώτη φάση επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, ή 
το όλο έργο επιλέξιμο για ευνοϊκή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, με σκοπό να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον και η μέγιστη απόδοση και ανταποδοτικό-
τητα των όποιων χρηματικών ή και μη χρηματικών κινήτρων, το Επιμελητήριο εισηγήθηκε πως θα πρέπει 
μετά την προεπιλογή επενδυτών να ακολουθηθεί η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τον Μάρτιο του 2015 μετά από σχετική συνάντηση που έγινε με εκπρόσωπους του ΦΠΑ και της Μονά-
δας Διοικητικής Μεταρρύθμισης το ΕΤΕΚ υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις οι οποίες αφορούσαν την 
απλοποίηση των σχετικών με τον ΦΠΑ διαδικασιών και περιορισμών με στόχο τη δημιουργία προοπτι-
κών αύξησης της απασχόλησης και τόνωσης του κατασκευαστικού τομέα, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική 
επίπτωση στα δημόσια οικονομικά. Συγκεκριμένα οι εισηγήσεις αφορούσαν 

(α) διαφοροποίηση και απλοποίηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την επιβολή 
μειωμένου ΦΠΑ για την παράδοση ή ανέγερση κτιρίου (με προϋποθέσεις)

(β) απάλειψη αχρείαστων περιορισμών ή και προϋποθέσεων που δεν πηγάζουν από το κοινοτικό 
κεκτημένο για την ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών που 
αποτελούν σημαντικό μέρος της αξίας της παροχής (Άρθρο 106 Οδηγία 2006/112/ΕΚ)

(γ) εισαγωγή μέτρου μειωμένου ΦΠΑ για ανακαίνιση και μετασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνι-
κής πολιτικής, (Άρθρο 98 Οδηγία 2006/112/ΕΚ).

Τόσο η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και η Υπηρεσία ΦΠΑ αντίκρισαν θετικά τις εισηγήσεις 
του ΕΤΕΚ οι οποίες σε μεγάλο βαθμό υλοποιήθηκαν. 
Ειδικότερα τον Νοέμβριο του 2015 το ΕΤΕΚ με δημόσια τοποθέτησή του χαιρέτισε την υιοθέτηση της 
πρότασής του για επέκταση της εφαρμογής μειωμένου ΦΠΑ σε ανακαινίσεις και επισκευές υφιστά-
μενων κατοικιών. Με την ευκαιρία αυτή είχε σημειωθεί πως με τα κατάλληλα κίνητρα και οργάνωση, 
ο τομέας των ανακαινίσεων και επισκευών υφιστάμενων οικοδομών και υποδομών μπορεί να αποκτή-
σει πολύ σημαντικό μερίδιο της συνολικής απασχόλησης και παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα, 
πραγματικότητα που έχει αναγνωριστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς επιβάλλεται η εκπόνηση 
ολοκληρωμένης και συγκροτημένης πολιτικής ενθάρρυνσης των ανακαινίσεων και επισκευών. Αναπό-
σπαστο μέρος μιας τέτοιας πολιτικής θα πρέπει να είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, 
η θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων, η ενθάρρυνση μέσω οικονομικών ή/και φορολογι-
κών κινήτρων των ενεργειακών και στατικών αναβαθμίσεων, καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών ή 
και άρση των ρυθμιστικών και άλλων εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στον τομέα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το θέμα της υλοποίησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου έχει απασχολήσει επανειλημμένα το 
Επιμελητήριο, από την πρώτη συζήτηση για τη δημιουργία του μέχρι τους όρους και πρακτικές της 
διεξαγωγής του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τον Νοέμβριο του 2015, με πρωτοβουλία του 
ΕΤΕΚ και του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) και σε συνεργασία με άλ-
λους σχετικούς φορείς (δήμος, πανεπιστήμια κοκ), έγινε παρέμβαση προς τον υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και τον υπουργό Εσωτερικών, με στόχο την καταγραφή των προβληματισμών 
των υπογραφόντων αναφορικά με τον τρόπο που το Μουσείο, τόσο ως αρχιτεκτονική παρουσία, όσο 
και ως αστική λειτουργία, μπορεί να καταστήσει τη Λευκωσία μια πόλη που τροφοδοτεί τον πολιτι-
σμό, αναβαθμίζοντας την αισθητική, την εικόνα και την οικονομία της. Σε αυτό το πλαίσιο κατατέ-
θηκαν εισηγήσεις σε σχέση με τους κύριους άξονες στους οποίους θα πρέπει να βασιστεί το έργο: 
τη μέθοδο προκήρυξης σε δύο στάδια, την επιλογή και λειτουργία κριτικής και τεχνικής επιτροπής, 
τη διεθνή υπόσταση και προβολή του διαγωνισμού και τη σύνδεση του Μουσείου με την πόλη. Την 
επιστολή ακολούθησε συνάντηση όπου υπήρξε συμφωνία σε σχέση με την προώθηση δράσεων για 
τη διεθνή προβολή του διαγωνισμού, καθώς και τη δημιουργία συμβουλευτικής επιστημονικής επι-
τροπής για τους όρους διεξαγωγής του. Σε συνέχεια της συνάντησης το Επιμελητήριο όρισε την εν 
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λόγω επιτροπή με όρους εντολής τη μελέτη των εγγράφων του διαγωνισμού και την υποβολή σχετι-
κών εισηγήσεων, ώστε με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό 
αποτέλεσμα, από όλες τις απόψεις. Οι απόψεις της Επιτροπής απεστάλησαν τον Απρίλιο του 2016, 
εστιάζοντας σε δύο σημαντικά θέματα: το έργο της σύνταξης και του εμπλουτισμού των εγγράφων 
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και τη διεθνή προβολή του ώστε να έχει το μέγιστο δυνατό πολ-
λαπλασιαστικό αντίκτυπο σε οικονομία και κοινωνία. Τον Μάιο του 2016 το Επιμελητήριο παρενέβη 
ξανά για να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την επικείμενη προκήρυξη του διαγωνισμού χωρίς 
την κατάλληλη προεργασία για την προβολή του και δίχως τον απαραίτητο χρόνο για την οριστική 
επεξεργασία των εγγράφων του από την Κριτική Επιτροπή. Το Επιμελητήριο επανήλθε με παρέμβασή 
του, σε συνέχεια της προκήρυξης του διαγωνισμού, τον Σεπτέμβριο του 2016 αναδεικνύοντας δύο 
κρίσιμα θέματα που αφορούν τους όρους προκήρυξης, ως προς τη συμμετοχή και τη διαφάνεια: 
τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται από τους συμμετέχοντες που θα προκριθούν στη δεύ-
τερη φάση του διαγωνισμού και το κατά πόσο θα διατηρηθεί ή όχι η ανωνυμία τους σε αυτή. Στην 
ίδια επιστολή το ΕΤΕΚ υπογράμμισε πως λόγω περιεχομένου, συμβολισμού και εμβέλειας ο εν λόγω 
διαγωνισμός πρέπει να αποτελέσει έναυσμα για σειρά δράσεων με θέματα που άπτονται της αρχιτε-
κτονικής και του πολιτισμού. Το ΕΤΕΚ συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη του διαγωνισμού, όντας 
σε ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις και εισηγήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίησή του σύμφω-
να με διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές για αντίστοιχης κλίμακας και σημασίας αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς και έργα, κάτι που αποτελεί κοινό όραμα όλων των εμπλεκόμενων. Η δράση του έχει 
ως σημείο αναφοράς την αδιαμφισβήτητη διαπίστωση πως το νέο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο 
συνιστά ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα γίνουν στον τόπο μας, με τεράστιες προεκτάσεις και 
ευκαιρίες αξιοποίησης, το οποίο θα καθορίσει τον πολιτισμό μας και θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 
την κοινωνία και την οικονομία μας. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το ΕΤΕΚ αφού επεξεργάστηκε περαιτέρω και προσάρμοσε ανάλογα την πρόταση που κατέθεσε δημόσια 
μαζί με άλλους φορείς για την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω της δημιουργίας ενός ανατροφοδο-
τούμενου ταμείου ενεργειακών αναβαθμίσεων, απευθύνθηκε τον Μάιο του 2014 απευθείας στην Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η ΕΤΕπ ανταποκρινόμενη έκρινε ως επιλέξιμη και ενδιαφέρουσα την 
πρόταση όπως υποβλήθηκε. Επιπρόσθετα, κλιμάκιο της ΕΤΕπ κατά την παρουσία του στη Δημοκρατία 
ζήτησε να συναντηθεί με το ΕΤΕΚ για συζήτηση της πρότασης και λήψη πρόσθετων πληροφοριών/
διευκρινίσεων. Ενόψει των πιο πάνω, τον Ιούλιο του 2014 το ΕΤΕΚ είχε συνάντηση με κλιμάκιο της 
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Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να παρουσιάσει και να συζητήσει την εν λόγω πρόταση. Με το 
πέρας της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον της ΕΤΕπ και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα. 
Η ΕΤΕπ δεσμεύτηκε να εξετάσει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια την πρόταση και να κάνει διάφορα σενάρια 
σε σχέση με τις επιλογές υλοποίησής της και το ΕΤΕΚ ανέλαβε να παρουσιάσει την πρόταση στα αρμό-
δια Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας με στόχο την υιοθέτησή της και την εξασφάλιση των πόρων 
για τη λειτουργία του συμπληρωματικού σχεδίου επιδότησης. 
Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός καινοτόμου ανατροφοδοτούμενου μηχανισμού χρηματοδότη-
σης ενεργειακών αναβαθμίσεων οικιστικών μονάδων. Ο μηχανισμός αφορά τον δανεισμό από την ΕΤΕπ 
και την εμπλοκή των εμπορικών τραπεζών έτσι ώστε να προικοδοτηθεί με 120 εκ. ευρώ ένα δανει-
οδοτικό «ταμείο» το οποίο να παρέχει σε νοικοκυριά πολύ ελκυστικά 5ετή δανειοδοτικά σχέδια για 
στοχευμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης θα είναι ανατροφοδοτούμενος. 
Δηλαδή, μέχρι και τη λήξη του προγράμματος τα δάνεια που αποπληρώνονται θα επιστρέφουν στον 
λογαριασμό του προγράμματος, με στόχο την αύξηση του αριθμού των τελικών δικαιούχων. Συμπλη-
ρωματικά η Πολιτεία να δημιουργήσει ένα σχέδιο επιδότησης των ενεργειακών αναβαθμίσεων. Με βάση 
τις εκτιμήσεις και τους υπολογισμούς που έγιναν κατά τη σύνταξη της πρότασης που έχει σταλεί στην 
ΕΤΕπ, σε ένα χρονικό ορίζοντα επταετίας, τα 4 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση, τα οποία αφορούν το κρατικό 
σχέδιο επιδότησης, θα κινητοποιήσουν με άμεσο τρόπο επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης 22 χι-
λιάδων οικιστικών μονάδων, αξίας 350 εκ. ευρώ. Επίσης πέραν των υπόλοιπων θετικών επιπτώσεων θα 
δημιουργήσουν πέραν των 5 χιλιάδων ετήσιων θέσεων εργασίας. Η τεκμηριωμένη πρόταση του ΕΤΕΚ 
για τη δημιουργία εθνικού ανατροφοδοτούμενου μηχανισμού ευνοϊκής δανειοδότησης ενεργειακών 
αναβαθμίσεων οικιστικών μονάδων, η οποία αντικρίσθηκε θετικά από την ΕΤΕπ, είχε σταλεί στον υφυ-
πουργό παρά τω Προέδρω τον Οκτώβριο του 2014 και στους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών 
τον Ιανουάριο του 2015.
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Το ΕΤΕΚ συμμετείχε τον Νοέμβριο του 2015 σε πρωτοβουλία φορέων (πανεπιστήμια, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Δήμος 
Λευκωσίας, Πολεοδομικό Συμβούλιο κ.ά.) που εξέφρασαν δημόσια σε δημοσιογραφική διάσκεψη καθώς 
και με επιστολή τους προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, τους προβληματισμούς τους 
για ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του στρατηγικού δημόσιου ρόλου της κρατικής γης για το μέλ-
λον της Κύπρου. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου σε συντονισμό με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) την άνοιξη του 
2015. Ο κύριος προβληματισμός που εκφράστηκε ήταν κατά πόσο οι αποφάσεις που θα υιοθετηθούν 
από το κράτος αντιμετωπίζουν την κρατική γη ως πολύτιμο απόθεμα σε βάθος χρόνου, με αναφορά στον 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
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τρόπο που θα αντιμετωπιστεί, ώστε να διασφαλίσει τον εμπλουτισμό αυτού του αποθέματος μέσα από την 
εισαγωγή νέων πολιτικών που να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να επικαιροποιούν ταυτόχρονα 
το κυπριακό πολεοδομικό σύστημα. Σε ομιλία του στη δημοσιογραφική διάσκεψη για το θέμα, ο πρόε-
δρος του ΕΤΕΚ, κ. Στέλιος Αχνιώτης, ανέφερε ότι το ΕΤΕΚ με αφορμή την προκήρυξη του διαγωνισμού για 
εξασφάλιση υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την αξιοποίηση της κρατικής γης, η οποία προηγήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2015, υπέδειξε προς το Υπουργείο Οικονομικών πως το Επιμελητήριο τάσσεται υπέρ της 
μελέτης του θέματος αξιοποίησης του δημόσιου πλούτου, συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής γης, με 
τρόπο που να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, η κοινωνία αλλά και οι μελλοντικές γενιές. Στην ομιλία 
του υπογράμμισε τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης, σε επίπεδο ανάλυσης κύκλου ζωής της όλης 
προσπάθειας και σε επίπεδο βιώσιμης εθνικής οικονομίας. Της προσπάθειας αυτής, τόνισε, θα πρέπει να 
προηγηθεί ο καθορισμός του οράματος για τη χώρα και τις πόλεις μας, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ευ-
νοηθούν συνέργειες, η προσπάθεια να είναι στοχευμένη και να λειτουργήσει επικουρικά στην υλοποίηση 
του οράματος. Η παρέμβαση του ΕΤΕΚ για το θέμα έγινε, όπως σημείωσε, με σημαντικούς άλλους φορείς, 
οργανώσεις και ακαδημαϊκούς που συμμερίζονται τις ανησυχίες και το όραμα για την ανάπτυξη της χώρας 
μας και έχει ως κύριο στόχο να συνδράμει την εξεύρεση τρόπων για τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης 
της κρατικής περιουσίας και όχι στο ξεπούλημά της.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απασχόλησε έντονα το Επιμελητήριο το 
οποίο κατέθεσε με διάφορους τρόπους τις απόψεις του επί του θέματος. Στο πλαίσιο της δυστοκίας 
που παρατηρήθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος, το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε δημόσια τον Νοέμβριο 
του 2015, και μεταξύ άλλων επεσήμανε πως το υφιστάμενο μοντέλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει 
θεμελιώδη προβλήματα και θα έπρεπε να έχει αλλάξει προ πολλού. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΕΚ ση-
μείωνε πως η ύπαρξη 31 τοπικών αρχών με αυτοτελή λειτουργία για μία σειρά σημαντικών θεμάτων 
που αφορούν την εξυπηρέτηση ενός πληθυσμού της τάξης των 700 χιλιάδων κατοίκων, δεν είναι 
ούτε βιώσιμη, ούτε ορθολογική και εν τέλει αυτό έχει επίπτωση στις προσφερόμενες υπηρεσίες στον 
πολίτη και στην οικονομία του τόπου. Καταληκτικά επαναλαμβανόταν στη δημόσια τοποθέτησή του 
πως όποιο μοντέλο και εάν επιλεγεί, για το Επιμελητήριο αποτελεί μονόδρομο η –χωρίς άλλη καθυ-
στέρηση– μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έναν κυρίως στόχο: να είναι σε θέση να ασκεί 
με επάρκεια, ταχύτητα, ποιότητα και οικονομία τις σημαντικές αρμοδιότητες που έχει, έτσι ώστε να 
προσφέρει τις βέλτιστες υπηρεσίες στους δημότες και στην κοινωνία. Πέραν της δημόσιας τοποθέ-
τησης το ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολή σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα παραθέτοντας τις θέσεις του 
τον Δεκέμβριο του 2015. 
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Τον Μάρτιο του 2016 μετά την ολοκλήρωση της κατά άρθρον συζήτησης των νομοσχεδίων της 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε εκ νέου δημόσια σημειώνοντας 
πως με την υφιστάμενη αποκεντρωμένη κατάσταση η επιβολή της οικοδομικής νομοθεσίας και η 
άσκηση οικοδομικού ελέγχου είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα! Οι κατακερματισμένες και αιρετές 
αρμόδιες οικοδομικές αρχές συνεχίζουν να είναι απούσες από την άσκηση οικοδομικού ελέγχου στο 
στάδιο της κατασκευής και, δυστυχώς, εξαντλούν τις αρμοδιότητες και την αυστηρότητά τους μόνο 
στην εφαρμογή του νόμου που αφορά την αδειοδότηση. Συνεπώς το επιχείρημα της ατονίας του 
οικοδομικού ελέγχου είναι μάλλον άλλοθι για τη διατήρηση της εξουσίας επιβολής, ή καλύτερα μη 
επιβολής της οικοδομικής νομοθεσίας στους δημότες τους. Σε ό,τι αφορά το θέμα των εσόδων, θα 
πρέπει να σημειωθεί πως για το ΕΤΕΚ τα τέλη έκδοσης οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων οφείλουν 
να είναι ανταποδοτικά, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν άλλες ανάγκες. Τέλος 
το ΕΤΕΚ επανέλαβε για άλλη μια φορά πως η ύπαρξη 35 τόσων αυτοτελών οικοδομικών αρχών για την 
εξυπηρέτηση των οικοδομικών αδειοδοτήσεων ενός πληθυσμού της τάξης του ενός εκατομμυρίου 
κατοίκων δεν είναι ούτε ορθολογική, ούτε βιώσιμη και είναι ένα θεμελιώδες εμπόδιο στην προσπά-
θεια βελτίωσης της κατάστασης. Για αυτούς τους λόγους η υποχρεωτική συμπλεγματοποίηση των 
οικοδομικών αρχών σε επαρχιακό επίπεδο πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο και να συνδεθεί με 
την τρέχουσα προσπάθεια, καθώς τυχόν μετάθεση αυτής της ρύθμισης για αργότερα θα παραπέμψει 
το θέμα στις ελληνικές καλένδες. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΕΚ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩN

Με την ψήφιση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου [Ν. 142(Ι)/1999] και 
των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, που δημοσιεύθηκαν με την ΚΔΠ 
309/1999 και με την ΚΔΠ 120/2005, το ΕΤΕΚ πέραν της θεσμικής συμμετοχής του στο Συμβούλιο 
Μελέτης Παρεκκλίσεων συμμετέχει και στις Δημόσιες Ακροάσεις που αφορούν αιτήσεις για χορήγηση 
πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση. Αξιοποιώντας το δικαίωμα αυτό, το Επιμελητήριο εξέτασε και 
κατέθεσε απόψεις σε μία σειρά αιτήσεων για εξασφάλιση πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση των 
αντιστοίχων Σχεδίων Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα το ΕΤΕΚ κατέθεσε απόψεις για 11 υποθέσεις για το 
2014, για 15 υποθέσεις για το 2015 και για 17 υποθέσεις για το 2016 και για 6 υποθέσεις μέχρι και τον 
Μάρτιο του 2017. Ορισμένες από αυτές ήταν: 

 • Αίτηση της Εταιρείας C.A.C. Papantoniou Ltd και του Νίκου Ιάπωνα (ΛΕΜ/1107/2010/Α), για χο-
ρήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για 
προσθήκες και μετατροπές σε εγκριμένη υπεραγορά, στον Ύψωνα 

 • Αίτηση του κ. Λούκα Χρ. Λουκαΐδη (ΠΑΦ/0311-0312/2006) για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας 
κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για πτηνοτροφικά υποστατικά και δη-
μιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας άσπρου κρέατος, στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στην 
επαρχία Πάφου

 • Αίτηση του κ. Ανδρέα Σπύρου (για κ.κ. Ιεροδιακόνου και Χαράλαμπο Κακουλλή-Μουσική Σκηνή 
Πύλες) (ΛΕΥ/2581/2010), για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών 
του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη βιοτεχνική ανάπτυξη 
(βιοτεχνία αλουμινίου) και αλλαγή χρήσης σε μουσικοχορευτικό κέντρο, στα Λατσιά

 • Αίτηση της Εταιρείας Oryktako Ltd (ΛΕΥ/0967/2009) για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά 
παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη 
αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυ-
θαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπεντονίτη, στη Μαλούντα
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 • Αίτηση της Εταιρείας Κεραμείον Κακογιάννης και των κ.κ. Νικολάου Κακογιάννη και Ανδριάνθης 
Κακογιάννη (ΛΕΥ/1663/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοι-
ών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας (2013) για προσθήκες και μετα-
τροπές σε υφιστάμενο κεραμείο (βιομηχανία παραγωγής τούβλων), στη Νήσου

 • Αίτηση της Εταιρείας S.A. Focus Capital Ltd και των Georgiade Elizabeth και Γεωργιάδη Στέβεν 
(ΛΕΜ/0275/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπι-
κού Σχεδίου Λεμεσού, για εμπορική και γραφειακή ανάπτυξη, στον Δήμο Αγίου Αθανασίου

 • Αίτηση της Εταιρείας J & P Kalamon Ltd (ΛΕΥ/05/38/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας 
κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση οικοδομής με 
εκθεσειακό χώρο και γραφεία, στον Στρόβολο

 • Αίτηση των Εταιρειών S.A. Emarton Holdings Ltd και Levarton Holdings (ΠΠΑ251/13-ΚΠ19/13), 
για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκω-
σίας, για ανέγερση τριώροφης οικοδομής γραφείων και ενοποίησή της με υφιστάμενη γραφειακή 
ανάπτυξη για λειτουργία ενιαίας ανάπτυξης γραφείων, στην ενορία Αγίου Ανδρέα στον Δήμο 
Λευκωσίας

 • Αίτηση της Εταιρείας Iacovou Brothers (Constructions) LTD (ΛΑΡ/0150/2008) για χορήγηση 
Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εργο-
στάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, στην Κοινότητα Μοσφιλωτής, στην Επαρχία 
Λάρνακας

 • Αίτηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(ΛΕΥ/0015/2015) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Το-
πικού Σχεδίου Λευκωσίας για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη εξαώροφη οικοδομή με 
γραφειακή ανάπτυξη, στον Στρόβολο, στην Επαρχία Λευκωσίας. 

 • Αίτηση της Εταιρείας Metro Foods (Paralimni) (ΑΜΧ/278/2014) για χορήγηση Πολεοδομικής 
Άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομε-
τατροπές σε υφιστάμενη εγκριμένη υπεραγορά, στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώ-
στου

 • Αίτηση της Εταιρείας Sea Dream Tourist Entertainment Ltd (ΛΑΡ/0441/2005) για χορήγηση Πο-
λεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για Θεματικό Πάρκο 
Πολιτισμού και Παραδόσεων, στην Κοινότητα Σκαρίνου, στην Επαρχία Λάρνακας

 • Αίτηση της Εταιρείας S.D.T. Ioannides Bros Ltd (ΛΕΥ/1623-1624/2014) για χορήγηση Πολεοδο-
μικής Άδειας κατά παρέκκλιση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε 
εγκριμένο εμπορικό κέντρο και 4 οικιστικά διαμερίσματα και αλλαγή χρήσης τους σε υπεραγορά, 
στον Δήμο Λακατάμιας.
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ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

 • Θέματα Ασφάλειας και Τεχνικής φύσης που πιθανό να προκύψουν από την ιδιωτικοποίηση 
Δημόσιων Οργανισμών 
Το Επιμελητήριο, τον Νοέμβριο του 2014, ενόψει και της σχετικής συζήτησης που διεξαγόταν τη 
συγκεκριμένη περίοδο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που αφορά 
την ιδιωτικοποίηση ημικρατικών οργανισμών είχε εκπονήσει σχετική έκθεση που αφορούσε προ-
βληματισμούς για κινδύνους σε σχέση με τεχνικά θέματα ή/και άλλα ζητήματα στην περίπτωση 
μιας τέτοιας εξέλιξης.  Η έκθεση είχε κοινοποιηθεί στους αρχηγούς κοινοβουλευτικών κομμά-
των, στον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων και 
τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, προς τους 
ίδιους τους επηρεαζόμενους οργανισμούς καθώς και τα αρμόδια υπουργεία.
Τα πορίσματα της υπό αναφορά έκθεσης τα οποία προκύπτουν λόγω του καθεστώτος διοίκησης 
των νέων οργανισμών και της αναμενόμενης προσπάθειας για μείωση των δαπανών τους και των 
λειτουργικών τους εξόδων, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια του κράτους, Υποστελέχωση κρίσιμων μονάδων, Περιορισμός 
γεωγραφικής κάλυψης προσφερόμενων υπηρεσιών, Διακοπή αναπτυξιακών προγραμμάτων των 
νέων οργανισμών, Ελλιπής συντήρηση δικτύων, Μη διαφύλαξη εμπιστευτικότητας προσωπικών 
δεδομένων και επικοινωνιών.
Την έκθεση του Επιμελητηρίου σχολίασε τον Ιανουάριο του 2015 ο επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ενώ το ΕΤΕΚ τον Μάρτιο του 2015 ενημέρωσε τον 
επίτροπο ότι ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας του ήταν ο εμπλουτισμός του δημόσιου δι-
αλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι οργανι-
σμοί ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία και την ασφάλεια του κράτους καθώς και η ανακίνηση 
του θέματος ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για πρόληψη και διαχείριση των 
πιθανών κινδύνων που αναφέρονται στην υπό αναφορά έκθεση. 

 • Για τον διαγωνισμό Υ.Ο.2014/10/Π που αφορά τον καθορισμό πολιτικής για την αξιοποίη-
ση της κρατικής ακίνητης περιουσίας
Εξ αφορμής του διαγωνισμού Υ.Ο.2014/10/Π Provision for the appointment of a Real Estate 
Advisor στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου Κυπριακής Δημοκρατίας - τρόικας και των όρων 
στα έγγραφα του διαγωνισμού, το ΕΤΕΚ έκανε σχετική παρέμβαση προς το Υπουργείο Οικονομικών 
και με επιστολή που απέστειλε τον Φεβρουάριο του 2015 σημείωνε πως το ΕΤΕΚ τάσσεται υπέρ 
της διεξαγωγής μελέτης για το θέμα “αξιοποίησης του δημόσιου πλούτου συμπεριλαμβανομένης 
και της κρατικής γης, έτσι που να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, η κοινωνία αλλά και οι μελ-
λοντικές γενιές”, με τρόπο ολοκληρωμένο και δομημένο έτσι ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες προ-
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σεγγίσεις. Σημειώθηκε περαιτέρω ότι η προσπάθεια γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της δανειακής 
σύμβασης της Δημοκρατίας με την τρόικα και συνεπώς είναι στοχευμένη στη μεγιστοποίηση άμε-
σων χρηματοροών κάτω από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με καθαρά λογιστική προσέγγιση σε 
επίπεδο δημόσιων εσόδων, για σκοπούς μείωσης του δημόσιου χρέους. Της προσπάθειας αυτής θα 
πρέπει να έχει προηγηθεί ο καθορισμός του οράματος για τη χώρα μας, αλλά και για τις πόλεις στις 
οποίες γίνεται αυτό π.χ. Λευκωσία (πώς θέλουμε να είναι η πρωτεύουσά μας το 2025), έτσι ώστε να 
είναι δυνατό να ευνοηθούν συνέργειες, η προσπάθεια να είναι στοχευμένη και να λειτουργεί βοη-
θητικά στην υλοποίηση του οράματος. Συνεπώς, οι όροι εντολής του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
δεν κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται στους 
σύμβουλους είναι να ψάξουν για το τοπικό βέλτιστο που είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού 
οφέλους και όχι του ολικού βέλτιστου του οποίου το πλαίσιο αναλύθηκε πιο πάνω. Η υφιστάμενη 
προκήρυξη δίνει την κατεύθυνση της “value for money”, αλλά δυστυχώς από λογιστικής σε επίπεδο 
δημόσιων εσόδων στόχευσης, καθώς η με αόριστο τρόπο χρήση της έκφρασης «δημόσιο συμφέ-
ρον» δεν διασφαλίζει κάτι. Με βάση όλα τα πιο πάνω, θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η όλη φιλοσο-
φία της προσπάθειας έτσι ώστε ο στόχος να μην είναι η μεγιστοποίηση των άμεσων χρηματοροών, 
ιδιαίτερα κάτω από την ασφυκτική πίεση του μνημονίου. Συνεπώς, εφόσον η προκήρυξη με τους 
συγκεκριμένους όρους και φιλοσοφία θα οδηγήσει σε μη βέλτιστα αποτελέσματα, θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να ακυρωθεί και να επαναπροκηρυχθεί αφού ληφθούν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και οι 
κατευθυντήριες γραμμές που προαναφέρονται. Προς τούτο το ΕΤΕΚ έθεσε εαυτόν στη διάθεση της 
Πολιτείας ώστε να λειτουργήσει υποβοηθητικά στον σχεδιασμό τόσο της προσπάθειας αυτής όσο 
και των όρων εντολής του διαγωνισμού. 

 • Επέκταση του κτιρίου Δικαστηρίων της Πάφου και νέο κτίριο το οποίο θα φιλοξενήσει τα 
Επαρχιακά Δικαστήρια Αμμοχώστου 
Τον Ιούλιο του 2015 το Επιμελητήριο παρενέβη προς τους υπουργούς Μεταφορών και Δικαιο-
σύνης διαμαρτυρόμενο για την προκήρυξη δημοσίων έργων με τη μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή 
(Design & Build), με ιδιαίτερη αναφορά στην επέκταση του κτιρίου των Δικαστηρίων της Πάφου 
και στο νέο κτίριο Επαρχιακών Δικαστηρίων Αμμοχώστου. Το Επιμελητήριο στην επιστολή του 
εξέφρασε την κατηγορηματική διαφωνία του με την επιλογή της εν λόγω μεθόδου για συγκε-
κριμένους τύπων έργων, προκρίνοντας παράλληλα τη μέθοδο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, 
η οποία επιτρέπει την πλατιά συμμετοχή και τον πλουραλισμό προσεγγίσεων, ενώ μπορεί να 
δώσει σχεδόν ισοδύναμα αποτελέσματα, ως προς την ταχύτητα και το κόστος αποπεράτωσης. 
Το ΕΤΕΚ υπογράμμισε πως η μέθοδος Μελέτη-Κατασκευή δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε περι-
πτώσεις έργων όπου η ποιότητα στον σχεδιασμό αποτελεί εξόχως σημαντική παράμετρο, αφού 
ο κατασκευαστής καθοδηγείται από το κόστος, η μείωση του οποίου υπερισχύει της ανάγκης για 
διασφάλιση υψηλών σχεδιαστικών προδιαγραφών.
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Τον Οκτώβριο του 2016 το Επιμελητήριο επανήλθε με παρέμβασή του προς τον υπουργό Δικαιο-
σύνης σε σχέση με την απόφασή του να προκηρύξει τελικά τον διαγωνισμό για το νέο κτίριο των 
Επαρχιακών Δικαστηρίων Αμμοχώστου με τη μέθοδο της Μελέτης-Κατασκευής. Στην επιστολή 
του το Επιμελητήριο υπογράμμισε πως στέκεται με ιδιαίτερη ανησυχία απέναντι στα θέματα των 
αντιλήψεων και διαδικασιών παραγωγής έργων δημόσιας χρήσης και απαιτεί την επίδειξη ευαι-
σθησίας στον μέγιστο βαθμό, για τρεις βασικούς λόγους: (α) επειδή για την ανέγερσή τους δαπα-
νάται δημόσιος πλούτος, (β) επειδή τα έργα αυτά καταγράφουν τον πολιτισμό του σήμερα και (γ) 
επειδή οφείλουν να ανταποκρίνονται με ύψιστη ευαισθησία και ανθρωποκεντρισμό στις ανάγκες 
του χρήστη, δηλαδή ολόκληρης της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ξανά τις σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις αυτής της επιλογής και τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη μέ-
θοδος δεν είναι η ενδεδειγμένη για το εν λόγω έργο. Το Επιμελητήριο επανέλαβε πως η καταλλη-
λότερη διαδικασία είναι η διοργάνωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύντομης διάρκειας, δηλαδή 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ενός σταδίου με μειωμένες απαιτήσεις ανάλυσης και παρουσίασης 
της πρότασης των διαγωνιζόμενων και με στόχο τη σύντομη διάρκεια διεξαγωγής του, αλλά και 
τον περιορισμό του κόστους, τόσο για τον αγωνοθέτη, όσο και για τους διαγωνιζόμενους. 

 • Για την αυτοχρηματοδοτούμενη ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο 
και Ευρύτερο Δημόσιο
Αποτελούσε πάγια εισήγηση του ΕΤΕΚ η αυτοχρηματοδοτούμενη ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων 
που ανήκουν στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο μέσω της αξιοποίησης ενεργειακών υπηρεσιών 
(ESCOs). Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΕΚ χαιρέτισε την εξαγγελία του Υπουργείου Μεταφορών για την 
πρόθεση ενεργειακής αναβάθμισης κυβερνητικών κτιρίων. Το ΕΤΕΚ με δημόσια παρέμβασή του τον 
Σεπτέμβριο του 2014 σημείωνε πως οι ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων που ανήκουν στο Δημό-
σιο, πέραν της υποχρέωσης λόγω σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, αποτελούν επενδύσεις εντάσεως 
εργασίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην παρέμβασή του το ΕΤΕΚ σημείωνε μεταξύ άλλων 
πως τα έργα αυτά, πέραν του ότι θα δημιουργήσουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, τόσο για 
μηχανικούς όσο και για εργατικό προσωπικό, θα προσφέρουν μακροπρόθεσμα σημαντική εξοικο-
νόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση μείωση εξόδων από τις δαπάνες λειτουργίας των κρατικών 
κτιρίων. Σύμφωνα με την πρόταση του Επιμελητηρίου, τα έργα θα ανατεθούν –μέσω Συμβάσεων 
Ενεργειακής Απόδοσης– σε ιδιώτες και το κράτος θα τα αποπληρώσει σε προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα από τις εξοικονομήσεις που θα επέλθουν από την υλοποίηση των έργων. 

 • Για το λογισμικό του ΓεΣΥ 
Το ΕΤΕΚ, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, επιδίωξε και ενημερώθηκε σχετικά με το ιστορικό 
υλοποίησης του έργου ανάπτυξης του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ. Το Επιμελητήριο, 
αξιολογώντας όλα τα δεδομένα εξέφρασε την άποψη πως η διαδικασία του ανταγωνιστικού δι-
αλόγου αποτελεί κατάλληλη διαδικασία για το έργο και πως η καθυστέρηση στην εξέλιξη του 
διαγωνισμού συνιστά παράδειγμα προς αποφυγή έστω και αν υπήρξε αποτέλεσμα της αναπο-
φασιστικότητας που παρατηρήθηκε γενικότερα για το ΓεΣΥ. Το ΕΤΕΚ επεσήμανε πως ο μικρός 
αριθμός προσφοροδοτών που έχει παραμείνει δημιουργεί όντως προβληματισμό και επιφορτίζει 
με μεγαλύτερες ευθύνες αυτούς που θα αξιολογήσουν τις προσφορές. Ωστόσο τυχόν ακύρωση 
του διαγωνισμού δυνατόν να δημιουργήσει ανάλογους κινδύνους για καταβολή αποζημιώσεων. 
Όσον αφορά την τεχνολογική παλαίωση της λύσης, με βάση την ενημέρωση που είχε το ΕΤΕΚ, η 
τεχνολογική λύση δεν προτάθηκε με την υποβολή της αρχικής προσφοράς αλλά το 2015. 
Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε αξιολόγηση όλων των παραμέτρων 
του θέματος, της νομιμότητας της διαδικασίας, της διασφάλισης των συμφερόντων της Δημοκρα-
τίας και της ανάγκης προώθησης του έργου, που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής του ΓεΣΥ. Ως 
γενικότερο συμπέρασμα, καταγράφηκε η αδήριτη ανάγκη για έγκαιρη λήψη των πολιτικών απο-
φάσεων που απαιτούνται για τέτοιου είδους σοβαρά θέματα ώστε να προωθούνται και οι ανάλογες 
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διαδικασίες υλοποίησης των έργων από τους τεχνοκράτες χωρίς χρονοτριβή και προβλήματα.
 • Ανάπτυξη στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας 

Τον Ιανουάριο του 2015, το Επιμελητήριο υπέβαλε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως τις 
απόψεις του για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτη-
ρίου και Δεκέλειας. Το περιεχόμενο και οι εισηγήσεις της επιστολής του στηρίχθηκαν στα συ-
μπεράσματα Εργαστηρίου, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το ΕΤΕΚ, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου (ΣΑΚ) και τον Σύνδεσμο Πολεοδόμων Κύπρου (ΣΥΠΟΚ) τον Οκτώβριο του 2014, και 
στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων, η διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
ο πρόεδρος και μέλη του Πολεοδομικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των επαγγελματικών οργα-
νώσεων των Πολεοδόμων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών καθώς και εκπρόσωποι της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Το Επιμελητήριο στην ίδια επιστολή δήλωσε την έντονη επιθυμία του 
να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον καθορισμό των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στο τελικό 
αποτέλεσμα του σχεδιασμού, θεωρώντας πως ο καθορισμός πλαισίου ανάπτυξης και χωροθετι-
κής πολιτικής για τις μη στρατιωτικές τοποθεσίες των δύο Βρετανικών Βάσεων, είναι μεγάλης 
σημασίας για το σύνολο του νησιού και την ευημερία ολόκληρης της Κύπρου.
Σύμφωνα με την έκθεση που υπέβαλε το Επιμελητήριο, το Σχέδιο Ανάπτυξης που θα αφορά τις 
εν λόγω περιοχές θα πρέπει να συναρτάται με τις ανάγκες και τις προοπτικές ολόκληρης της 
νήσου και θα πρέπει να προσεγγιστεί μέσα από ένα διαφορετικό, σε σχέση με τα προηγούμενα 
σχέδια, φακό, ώστε με στόχο τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ταύτιση με τον χώρο, να διερευ-
νηθούν και να αναγνωριστούν οι ευκαιρίες, δυνατότητες και προοπτικές, αλλά και οι περιορισμοί, 
που σχετίζονται με το μέλλον της περιοχής. Η διαδικασία συμμετοχής τοπικών αρχών, φορέων 
και κοινού, προς επίτευξη μιας τοπικής ανάπτυξης καθοδηγούμενης από τις κοινότητες και τους 
πολίτες, όπως σημείωνε, επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στη βάση ενός δομημένου δημοκρατικού 
διαλόγου. Στο ίδιο πλαίσιο η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό 
των Βρετανικών Βάσεων, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα που θα προκύψει, θα πρέπει να απο-
τελεί το πρότυπο της καλύτερης δυνατής εφαρμογής σχεδιασμού ανάπτυξης που υπάρχει στην 
Κύπρο. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να συντρέχουν, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες προϋπο-
θέσεις, οι οποίες θα έχουν ως βασικούς άξονες την επιλογή, ή και εκ νέου συγκρότηση, των πο-
λεοδομικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία του σχεδιασμού, την καταγραφή 
των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής των Βρετανικών Βάσεων και τον σεβασμό της ταυτότητάς τους, 
καθώς και την ολιστική προσέγγιση του σχεδιασμού με αναφορά στο δημόσιο συμφέρον και στη 
διασφάλιση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος. 

 • Αξιοποίηση της περιοχής Δασούδι - Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
Το Μάρτιο του 2015 το Επιμελητήριο παρενέβη προς τις αρμόδιες αρχές για να καταθέσει την 
εισήγησή του για την αξιοποίηση της διαφανούς διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
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για σκοπούς δημιουργίας στρατηγικού σχεδίου χωροθέτησης (masterplan) και σχεδιασμού αξι-
οποίησης της περιοχής Δασούδι στη Λεμεσό. Όπως σημείωσε στην επιστολή του, το Δασού-
δι αποτελεί ίσως το μοναδικό παραθαλάσσιο αστικό πάρκο της Κύπρου, με ιδιαίτερη αξία ως 
δημόσιος υπαίθριος χώρος τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα, με ποιότητες χωρικές και με 
μοναδικότητα ως προς τα περιβαλλοντικά στοιχεία, με ιδιαίτερη σημασία για τη Λεμεσό λόγω 
των μοναδικών χαρακτηριστικών ως προς τον πολεοδομικό του χαρακτήρα και τη βαρύτητα που 
φέρει για την ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής. Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός θα διαφυ-
λάξει και θα προβάλει τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, θα εξασφαλίσει την ποιότητα της επέμβασης 
και την ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχεδιασμού, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει την αξιο-
κρατία, αλλά και τη συμμετοχικότητα στις διαδικασίες επιλογής εκείνων που θα υλοποιήσουν το 
έργο. Παράλληλα επισημάνθηκε πως η επέμβαση στην περιοχή θα πρέπει να αφορά τον υπαίθριο 
σχεδιασμό του δημόσιου χώρου (διαμόρφωση μονοπατιών, σημεία στάσης/θέασης, αναβάθμιση 
εξοπλισμού, χρήσεις/δραστηριότητες μέσω σχεδιαστικών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας κ.λπ.) 
και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγή-
σει σε νέες υποδομές ή πύκνωση/επέκταση των υφιστάμενων. Ενόψει των απόψεών του αυτών 
το Επιμελητήριο ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές πως έχει προχωρήσει στην έκδοση Κανονισμών 
Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, στοχεύοντας στην καταγραφή των βασικών αρχών που 
πρέπει να διέπουν τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και 
η αντικειμενικότητά τους. 

 • Χωροθέτηση του Τεχνολογικού Πάρκου 
Το Επιμελητήριο είχε και στο παρελθόν καταθέσει τις απόψεις του σε σχέση με την επιλογή του 
χώρου για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και με αφορμή σχετικές δημοσιεύσεις στον 
τύπο για την προκήρυξη διαγωνισμού για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή καθώς και του 
γεγονότος ότι το κράτος δεν είχε λάβει τις τελικές του αποφάσεις, μετά από σχετική εισήγηση 
της Επιτροπής Ειδικότητας Πολεοδομίας - Χωροταξίας, το ΕΤΕΚ απευθύνθηκε τον Αύγουστο του 
2015 προς τον υπουργό Ενέργειας ενημερώνοντας για τα ακόλουθα:

 — Η απουσία του Στρατηγικού Σχεδίου (Περιφερειακού - Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυ-
ξης) για τη νήσο καθυστερεί τη λήψη τέτοιου είδους σημαντικών αποφάσεων για τον τόπο. 

 — Θα πρέπει εκ των προτέρων να διερευνηθεί η ύπαρξη πραγματικού ή και ουσιαστικού ενδια-
φέροντος από ερευνητικά ιδρύματα να εγκατασταθούν στην Κύπρο. 

 — Να εντοπιστούν τα κριτήρια που θεωρούνται τα πιο σημαντικά για την επιτυχή λειτουργία 
ενός τεχνολογικού πάρκου. 

 — Να εντοπιστούν οι τομείς έρευνας στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί ένα τεχνολογικό 
πάρκο στην Κύπρο καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου και των Κυπρίων 
έναντι άλλων, ενδεχομένως και ανταγωνιστών ή εν δυνάμει συνεργατών.
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 • Μεθοδολογία καθορισμού αποχετευτικών τελών 
Εξ αφορμής της συζήτησης των περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικών) Κανονι-
σμών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών το ΕΤΕΚ απέστειλε σχετική επιστολή στην 
επιτροπή καθώς και στον υπουργό Εσωτερικών με την οποία σημείωνε πως ο σχεδιασμός των 
αποχετευτικών συμβουλίων και ο τρόπος λειτουργίας τους στη Δημοκρατία (π.χ. ο πολυκερμα-
τισμός τους ή και η σύνθεση της διοίκησής τους) έχει θεμελιώδη προβλήματα καθώς βασίζεται 
σε μεγάλο βαθμό σε νομοθεσία του 1971 η οποία φαίνεται να χρήζει ριζικού εκσυγχρονισμού. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έσοδα και τα τέλη των αποχετευτικών συμβουλίων μεταφέρθηκε 
η άποψη πως ελλείψει εμπεριστατωμένων αναλογιστικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, μα-
κροχρόνιου προγραμματισμού αλλά και κατάλληλου έλεγχου των δαπανών από έναν εποπτικό 
οργανισμό, η υφιστάμενη ρύθμιση στη νομοθεσία φαίνεται να μην δημιουργεί επαρκές πλαί-
σιο για διασφάλιση πως τα τέλη ανταποκρίνονται στην προϋπόθεση που τίθεται για επιβολή 
κοστοστρεφών τελών. Περαιτέρω τονίστηκε πως σε σχέση με τη μεθοδολογία καθορισμού των 
τελών, αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει την επιτροπή, αλλά και τον αρμόδιο υπουργό, 
δεν είναι η χρήση των αξιών της γενικής εκτίμησης του 2013 ως συνιστώσα κάλυψης του κε-
φαλαιουχικού κόστους, αλλά θεμελιωδώς η λογική της χρήσης της αξίας ενός ακινήτου για τον 
καθορισμό του «πάγιου» αποχετευτικού τέλους. Καταληκτικά, το ΕΤΕΚ υπέβαλε τη θέση πως 
είναι προφανές πως θα πρέπει να μελετηθεί επισταμένα και συνολικά το θέμα των Συμβουλίων 
Αποχετεύσεων περιλαμβανομένης και της κατάλληλης μεθοδολογίας για τον καθορισμό των 
τελών, με βάση τις αρχές της κοστοστρέφειας, της διαφάνειας και της μη δυσμενούς διάκρισης 
μεταξύ των πολιτών έτσι ώστε να εξευρεθεί η βέλτιστη λύση προς όφελος του καταναλωτή και 
του δημόσιου συμφέροντος. Το Τεχνικό Επιμελητήριο έθεσε εαυτόν στη διάθεση της Πολιτείας 
για να βοηθήσει σε μία τέτοια περίπτωση. 

 • Πρόθεση του Δήμου Έγκωμης για κάλυψη και διαμόρφωση του ποταμού Κλήμου σε πε-
ζόδρομο / ποδηλατόδρομο 
Το Επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια με τη συνεισφορά και των επιστημονικών/θεματικών του 
επιτροπών αλλά και των απόψεων συναδέλφων με εξειδίκευση στο θέμα, έχει μελετήσει επιστα-
μένα το τόσο σημαντικό και πολυδιάστατο θέμα των πλημμυρών ενώ συμμετείχε καταθέτοντας 
απόψεις και θέσεις σε αριθμό συνεδριάσεων της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής καθώς 
και σε διάφορες συναντήσεις με αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.
Το Επιμελητήριο διαφώνησε με την πιο πάνω αναφερόμενη πρόθεση του Δήμου Έγκωμης συμ-
μετέχοντας σε αριθμό συνεδριάσεων στην παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, του υπουργού 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, επισημαί-
νοντας ότι με δεδομένο ότι η υπό μελέτη περιοχή είναι μία από τις 19 περιοχές που έχουν προσ-
διοριστεί παγκύπρια πως διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο πλημμύρας, η προτεινόμενη κάλυψη του 
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ανοικτού τμήματος του καναλιού θα επηρεάσει αρνητικά την παροχετευτική ικανότητα του εν 
λόγω τμήματος καθώς και την περιοχή κατάντι του κλειστού τμήματος του καναλιού, με αποτέλε-
σμα να αυξηθεί δραματικά ο κίνδυνος σε μια ήδη βεβαρημένη από πλημμύρες περιοχή. Σε όλες 
του τις τοποθετήσεις το ΕΤΕΚ σημείωνε ότι η πρόθεση του δήμου είναι ενάντια στην πολιτική που 
ευρέως ακολουθείται σήμερα στην Ευρώπη για αποκάλυψη των κλειστών τμημάτων των ποταμών 
και την επαναφορά τους στην αρχική τους κατάσταση.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κατά τις αρχές Μαρτίου 2017 στην παρουσία του υπουρ-
γού Εσωτερικών, ο δήμαρχος Έγκωμης δήλωσε ότι συμμερίζεται τις θέσεις του ΕΤΕΚ και του ΤΑΥ 
για τους κίνδυνους που ελλοχεύουν στην περίπτωση κάλυψης του ποταμού ενώ με πρωτοβουλία 
του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε το διαθέσιμο από την ΕΕ κονδύλι για το έργο να αξι-
οποιηθεί για την κατασκευή διαφόρων έργων υποδομής στον δήμο με σκοπό την άμβλυνση του 
ήδη αυξημένου κινδύνου που υπάρχει για την εκδήλωση πλημμύρας στην περιοχή.

 • Διαχειριστικό Σχέδιο της Περιοχής Δικτύου NATURA 2000 «Χερσόνησος Ακάμα» - Τοπικό 
Σχέδιο για τον Ακάμα - Παρεμβάσεις ΕΤΕΚ
Tο Επιμελητήριο συμμετείχε ενεργά από συστάσεώς της στην Επιτροπή για το Διαχειριστικό 
Σχέδιο της Περιοχής Δικτύου NATURA 2000 «Χερσόνησος Ακάμα» καταθέτοντας τις θέσεις και 
τις εισηγήσεις του ενώ διαχρονικά το θέμα είχε απασχολήσει τα συμβουλευτικά σώματα του ΕΤΕΚ 
και ακολούθως τη Διοικούσα Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο. Το Επιμελητήριο συμμετείχε, 
επίσης, με εκπροσώπους στη δημόσια διαβούλευση που έγινε τον Ιανουάριο του 2015.
Στις αρχές Ιανουαρίου 2016 το Επιμελητήριο ζήτησε από τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την υιοθέτηση 
από τον αρμόδιο υπουργό του Διαχειριστικού Σχεδίου της Περιοχής, ώστε αυτό να τεθεί προς 
έγκριση στη διυπουργική επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο για να εκδοθούν τα σχετικά Δια-
τάγματα. Επιπρόσθετα, ανάμεσα σε άλλα, με την παρέμβαση του ΕΤΕΚ, επισημάνθηκε η ανάγκη για 
την εγκαθίδρυση Διαχειριστικής Επιτροπής η οποία να εποπτεύει μεταξύ άλλων την εκπόνηση και 
εφαρμογή συμπληρωματικών περιβαλλοντικών μελετών και φέρουσας ικανότητας για τις διάφορες 
δράσεις που περιλαμβάνονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο, όπως κατασκευή δρόμων, διακίνηση μηχα-
νοκίνητων οχημάτων και σκαφών, χώροι εστίασης κ.λπ. Επιπρόσθετα επισημάνθηκε η σημασία της 
απαγόρευσης οιασδήποτε οικοδόμησης εντός των περιοχών Δικτύου NATURA 2000, αφού αυτό θα 
μπορούσε να γίνει στις περιοχές και ζώνες ανάπτυξης των κοινοτήτων που συνορεύουν.
Λίγο αργότερα και στη συνεδρία του Υπ. Συμβουλίου 11.1.2016 αποφασίστηκε ανάμεσα σε άλλα 
η έγκριση δύο κεφαλαίων (6.2 «Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας της Περιοχής» και 6.3 «Μέτρα 
Ανάδειξης της Περιοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών») του Διαχειριστικού Σχεδίου καθώς και 
η ετοιμασία Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο (απόφαση για ετοιμασία 
Τοπικού Σχεδίου), το Τμήμα Πολεοδομίας ζήτησε τις απόψεις του ΕΤΕΚ, το οποίο ανταποκρίθηκε 
με επιστολή του τον Μάρτιο του 2017 επικροτώντας την απόφαση για την εκπόνηση Τοπικού 
Σχεδίου και υπογραμμίζοντας τα ακόλουθα:

 — Ανάγκη για περιορισμό κάθε μορφής διάσπαρτης ανάπτυξης, περιβαλλοντική προστασία 
όλων των περιοχών εκτός των ζωνών ανάπτυξης, προστασία του αγροτικού και φυσικού τοπί-
ου, ως του κύριου πόρου ανάπτυξης της περιοχής και διασφάλιση αυστηρής περιβαλλοντικής 
προστασίας εντός της περίκλειστης από το εθνικό δασικό πάρκο ιδιωτικής γης.

 — Ανάγκη για ενίσχυση και εμπλουτισμό των υφιστάμενων ζωνών ανάπτυξης, υιοθέτηση της 
αρχής της συμπαγούς ανάπτυξης, ενθάρρυνση της ανάπτυξης εντός των υφισταμένων ζωνών 
και μη επέκταση των ορίων ανάπτυξης.

 — Ανάγκη για την ετοιμασία στρατηγικής μελέτης για την ανάδειξη του τοπίου, του περιβαλ-
λοντικού πλούτου, της ιδιαίτερης αγροτικής παραγωγής και κληρονομιάς, καθώς και της αρ-
χιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως των στοιχείων του place branding και ως της 
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βασικής αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής. Επιπρόσθετα, συμμετοχικότητα και εμπλοκή 
των κοινοτήτων στη διαμόρφωση του οράματος και του αναπτυξιακού προφίλ της περιοχής 
με παράλληλη συσχέτιση με τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές και προτεραιότητες.

 • Το επάγγελμα του Μηχανικού στην πιθανότητα ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού
Το Γραφείο του Διαπραγματευτή για το Κυπριακό, μεταξύ άλλων αρχών, οργανισμών, υπηρεσιών, 
τμημάτων και φορέων, ενημέρωσε το Επιμελητήριο για την προσπάθεια ταυτοποίησης δημοσίων 
δομών που πρέπει να υφίστανται σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην ενωμένη Κύπρο σε περίπτωση 
λύσης, και ζήτησε να αποσταλούν οι απόψεις του ΕΤΕΚ σε σχέση με τις ομοσπονδιακές δομές 
που θεωρεί πως θα έπρεπε να υπάρχουν στους τομείς αρμοδιότητάς του. 
Το Επιμελητήριο ενημέρωσε για τις αρμοδιότητές του, όπως απορρέουν από την περί ΕΤΕΚ Νο-
μοθεσία οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη ρύθμιση της πρόσβασης στο επάγγελμα του 
μηχανικού στη Δημοκρατία, την εκπροσώπηση των Κύπριων μηχανικών στην Κύπρο και το εξω-
τερικό, την παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα που άπτονται της μηχανικής επιστήμης μέσα 
από τη συμμετοχή σε σώματα, επιτροπές, συμβούλια, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση κοκ, στο 
πλαίσιο του ρόλου του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και άλλες αρμοδιότητες και δράση 
του ΕΤΕΚ που προκύπτουν από τη νομοθεσία του ή άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας (εκπαίδευση, διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών κοκ).
Με βάση τα πιο πάνω και προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία προσέγγιση στα τεχνικά θέματα 
στη Δημοκρατία, η ορθή εκπροσώπηση των Κύπριων μηχανικών στο εξωτερικό και η απρόσκοπτη 
πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού σε στην περίπτωση ομοσπονδιακής λύσης, το ΕΤΕΚ κατέθε-
σε την άποψη πως, καλύτερη διευθέτηση θα ήταν η ύπαρξη ενός ισχυρού κεντρικού επιστημονικού 
σώματος που θα αναλάβει μεταξύ άλλων και τις αρμοδιότητες αυτές. Το σώμα αυτό, στο οποίο θα 
εκπροσωπούνται όλοι οι Κύπριοι μηχανικοί όλων των κλάδων, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει 
πέρα από τα πιο πάνω όλες τις τυχόν υποχρεώσεις που προκύπτουν στους τομείς της Μηχανικής τόσο 
σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο της κάθε συνιστώσας πολιτείας ξεχωριστά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΕΚ
Οι υψηλοί ρυθμοί παραγωγής νέας γνώσης οδηγούν σε ταχεία απαξίωση σημαντικού μέρους του υφι-
στάμενου αποθέματος γνώσης και καθιστούν τη μάθηση τη σημαντικότερη διαδικασία που θα επιτρέψει 
στα μέλη μιας κοινωνίας να συνεχίσουν να αξιοποιούν, να μεταδίδουν και να παράγουν νέα απαραίτητη 
γνώση. Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η 
προσφορά εκπαίδευσης στους μηχανικούς προχώρησε στη δημιουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ 
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(ΚΕΕ). Το ΚΕΕ άρχισε τη λειτουργία του την 1η Μαρτίου 2006 με τη διοργάνωση των πρώτων εκπαι-
δευτικών σεμιναρίων. Με τη λειτουργία του ΚΕΕ, το Επιμελητήριο αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τον 
εμπλουτισμό των γνώσεων των επαγγελματιών μηχανικών, μέσα από τη διοργάνωση και προσφορά ποι-
οτικών επιστημονικών σεμιναρίων που καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων που αφορούν τους μηχανικούς. 
Κύριοι άξονες της λειτουργίας του ΚΕΕ είναι η παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων και πρακτικών 
σε όλους τους τομείς της Μηχανικής Επιστήμης, η ενημέρωση των μηχανικών για διάφορα ευρωπαϊκά 
θέματα όπως είναι η εφαρμογή σχετικών ευρωπαϊκών νομοθεσιών και οδηγιών, η εκπαίδευση σε θέματα 
που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία, τη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων, καθώς επίσης και η 
παρουσίαση πληθώρας άλλων θεμάτων που αφορούν τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό επαγγελματικό περιβάλλον.
Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ (δύο αίθουσες εκδηλώσεων/σεμιναρίων) έχει πιστοποιηθεί ως 
ΔΕΚ (Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης, D000528) από την ΑνΑΔ στις 18 Φεβρουαρίου 2015 ενώ το ΕΤΕΚ έχει 
πιστοποιηθεί ως ΚΕΚ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, K000522) από την ΑνΑΔ στις 18 Νοεμβρίου 2015.

Σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου είχε υποβάλει το 2013 σχετική αίτηση στην ΑνΑΔ κάτω 
από το σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, για συγ-
χρηματοδότηση της δημιουργία Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Κέντρου στη Λευκωσία. Η αίτηση αυτή 
κρίθηκε επιλέξιμη, αξιολογήθηκε θετικά και συνεπώς είχε υπογραφεί σχετική συμφωνία ΕΤΕΚ - ΑνΑΔ 
για την ενίσχυση των υποδομών και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 είχε ολοκληρωθεί το στάδιο 1 της συμφωνίας το οποίο αφορούσε την εκπό-
νηση τεχνοοικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας και ενός πλάνου / σχεδίου δραστηριοποίησης του 
Κέντρου Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ, αλλά και το πρώτο μέρος του σταδίου 2 που αφορούσε μεταξύ άλλων την 
πιστοποίηση του ΕΤΕΚ ως ΚΕΚ και ΔΕΚ, την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής υποδομής, την αγορά εξοπλισμού 
και εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων.
Με βάση τη σχετική συμφωνία κατά το 2ο μέρος του σταδίου 2, το οποίο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 
του 2016 και αφορά 12μηνη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ, είχε προγραμματιστεί πως θα 
υλοποιηθούν συγκεκριμένες ώρες εκπαίδευσης κατανεμημένες ως εξής:

 • 8 πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης εγκεκριμένα και επιδοτούμενα 
από την ΑνΑΔ

 • 20 σεμινάρια μικρής (μονοήμερα) και μεσαίας διάρκειας (διήμερα) με χαμηλό τέλος συμμετοχής 
από τους συμμετέχοντες εκτός μηχανισμού επιδότησης της ΑνΑΔ

 • 2 εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία σχετίζονται με εγγραφή σε επαγγελματικά μητρώα
 • 24 ημερίδες ή και διαλέξεις χωρίς τέλος συμμετοχής ή και με πολύ χαμηλό τέλος συμμετοχής
 • 2 δομημένα σεμινάρια για ομαλότερη ένταξη αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών στο επάγγελμα.
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 • Το Επιμελητήριο υλοποίησε τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν βάσει της συμφωνίας, προ-
σαρμόζοντας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις, ανάλογα με τις 
πραγματικές συνθήκες, πάντοτε σε συνεννόηση με την ΑνΑΔ.

Έτος Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ
Το 2016 αποφασίστηκε να ανακηρυχθεί «Έτος Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ». Με την ενέργειά του αυτή, το Επιμε-
λητήριο προβάλλει τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης και της διάχυσης της γνώσης. Κατά το έτος 
αυτό υλοποιήθηκαν πέραν των 60 εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκ των οποίων δύο με διάρκεια 40 
μέχρι 50 εκπαιδευτικές ώρες και δύο σεμινάρια με διάρκεια 20 ώρες.
Συνολικά, το «Έτος Εκπαίδευσης» έχει προσφέρει πέραν των 500 ωρών εκπαίδευσης, ενώ έχει δώσει την 
ευκαιρία σε αρκετά μεγάλο αριθμό μηχανικών να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα προγράμματα 
που προσφέρθηκαν. Το Κέντρο Εκπαίδευσης έχει καταγράψει, για την παρακολούθηση των σεμιναρίων 
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν, πέραν των 2.500 συμμετοχών από μηχανικούς ή 
και άλλους ενδιαφερόμενους, ενώ για στις ανοιχτές εκδηλώσεις και διαλέξεις που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του «Έτους Εκπαίδευσης», υπολογίζεται ότι συμμετείχαν πέραν των 1.000 μηχανικών.
Στην πλειονότητά τους, οι εν λόγω εκδηλώσεις υλοποιήθηκαν στο, ιδιόκτητο και πλήρως εξοπλισμένο 
για τον σκοπό αυτό, Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ. Ανάλογα με τη θεματολογία και το 
ενδιαφέρον, τόσο από τα μέλη του ΕΤΕΚ όσο και από το κοινό, εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επί-
σης και σε άλλες πόλεις. Επειδή ο στόχος ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερους 
μηχανικούς και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες αυτές, αρκετά σεμι-
νάρια και διαλέξεις προσφέρονται είτε δωρεάν είτε με επιχορηγημένα τέλη συμμετοχής ενώ ιδιαίτερη 
έμφαση δίδεται στην επιμόρφωση των νέων μηχανικών. Στόχος του Επιμελητηρίου είναι να συνεχίσει 
να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα ανάπτυξης σε όλους τους επιστήμονες του τόπου με τρόπο που να 
επωφελείται ταυτόχρονα και η κυπριακή κοινωνία.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ
2014 (από Ιούνιο) 

 • Νέοι μηχανικοί, ξεκινώντας μία επιχείρηση, Το μοντέλο του επιχειρηματικού καμβά (Business 
Model Canvas), με εισηγητή τον Στέλιο Ιατρό, 4 Ιουνίου 2014

 • Νομοθεσίες, κανονισμοί, συμβατικές υποχρεώσεις, αρμοδιότητες, ευθύνες και δικαιώματα σχε-
τικά με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή οικοδομικών έργων, με εισηγητή τον Γιώργο Χριστο-
φόρου, 2 και 4 Ιουλίου 2014

 • Αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη κτιρίων, με εισηγητή τον Μιχάλη Μέντζο, 10 Σεπτεμ-
βρίου 2014

 • Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με βάση το νέο και βελτιωμένο 



106

ISO/IEC 27001:2013, με εισηγητή τον Διαμαντή Ζαφειριάδη, 20 Σεπτεμβρίου 2014
 • Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και στο διεθνές πρότυπο CYS EN ISO 9001:2008, 

με εισηγητή τον Δημήτρη Βαρζακάκο, 11 Οκτωβρίου 2014
 • Ασφάλεια και Υγεία στον τομέα των Κατασκευών, Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προ-

διαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002, με εισηγήτρια την Ευαγγε-
λίτσα Τσουλόφτα, 30 Οκτωβρίου 2014

 • Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (Εθνική νομοθεσία, Μεθοδολογία και λογισμικό υπολογισμού ενερ-
γειακής απόδοσης, κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και εισαγωγή στις μεθοδο-
λογίες αξιολόγησης ενεργειακών επενδύσεων), με εισηγητές τους Χρίστο Μαξούλη και Γρηγόρη 
Παναγιώτου, 18 και 20 Νοεμβρίου 2014

 • Αρχές σχεδιασμού και εφαρμογές μέτρων για πυροπροστασία και πυρασφάλεια κτιρίων με ειση-
γητή τον Σπύρο Σπύρου, 18 Δεκεμβρίου 2014 

2015 
 • Στοιχεία Ηλιακού Κλιματισμού (Ψύξης) (αρχές σχεδιασμού, εφαρμογές και τεχνοοικονομική προ-

σέγγιση), με εισηγητή τον Μιχάλη Μέντζο, 25 Σεπτεμβρίου 2015
 • Εισαγωγή στις μελέτες Φωτισμού (φωτομετρία, ποιότητα φωτισμού, ενεργειακή απόδοση, φυ-

σικός φωτισμός, αρχές σχεδιασμού, case studies), με εισηγητές τους Μιχάλη Μέντζο και Καίτη 
Κασιουλή 26 και 28 Σεπτεμβρίου 2015

 • Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (Οδηγία, βασικός νόμος, Κανονισμοί και Διατάγματα), με εισηγητή 
τον Χρίστο Μαξούλη, 5 Σεπτεμβρίου 2015 

 • Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων και στις συναφείς με την αξία των ακινήτων διαδικασίες Κτη-
ματολογίου και Πολεοδομίας, με εισηγητές τους Θωμά Δημόπουλο, Ανδρέα Συμεού και Ιωάννη 
Πισσούριο, 5 και 6 Ιουνίου 2015

 • Αρχές γεωτεχνικού σχεδιασμού, γεωτεχνικές μελέτες - στοιχεία από τον Ευρωκώδικα 7, (Εγκεκρι-
μένο από την ΑνΑΔ), με εισηγητή τον Σάββα Βραχίμη, 22 και 24 Απριλίου 2015

 • Ημερίδα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ξενοδοχείων, επεμβάσεις στο κέλυφος, νέες τε-
χνολογίες και δυνατότητες στο πλαίσιο των Ημερών Μηχανικής 2015, με κεντρικό εισηγητή τον 
Άγι Παπαδόπουλο, 2 Απριλίου 2015

 • Στοιχεία Εφαρμοσμένης Οικοδομικής (Θερμομόνωση και προστασία από υγρασία), με εισηγητή 
τον Δημήτρη Αραβαντινό, 27 και 28 Μαρτίου 2015

 • Διάλεξη “BS 7671 (the IET Wiring Regulations): the transition from the 16th to the 17th edition”, 
στο πλαίσιο των Ημερών Μηχανικής 2015, με εισηγητή τον Steve Procopis, 23 Μαρτίου 2015

 • Εισαγωγή στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου με βάση το ISO 31000 και πρακτικές εφαρ-
μογές στον κατασκευαστικό και μεταποιητικό τομέα, με εισηγητή τον Ξένιο Αντωνίου, 18 και 20 
Φεβρουαρίου 2015

 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στην πράξη (με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 
22301:2012 - Societal Security - Business Continuity Management Systems - Requirements, με 
εισηγητή τον Διαμαντή Ζαφειριάδη, 31 Ιανουαρίου 2015

 • Αρχές σχεδιασμού και σύγχρονες τεχνολογίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού 
και ζεστού νερού χρήσης σε κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχές ενεργειακής οικονομίας, 
με εισηγητή τον Μιχάλη Μέντζο, 23 και 24 Ιανουαρίου 2015

2016
 • Το μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας και οι Προοπτικές του Κατασκευαστικού Τομέα, με εισηγη-

τή τον Γιώργο Μούντη,15 Φεβρουαρίου 2016
 • Ασφάλεια και Υγεία για τον Μηχανικό, από το Α ως το Ω, με εισηγητή τον Λέανδρο Νικολαΐδη, 17 

Φεβρουαρίου 2016
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 • Εισαγωγή στις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών, Διαιτησία, Διαμεσολάβηση, Κριτική 
διαδικασία, Διαπραγμάτευση, με εισηγήτρια τη Μαρίνα Κυπριανού Δράκου, 27 Φεβρουαρίου 
2016 

 • Εισαγωγή στη Χρηματοδότηση Ακινήτων, Παραδοσιακοί και Εναλλακτικοί Τρόποι Χρηματοδότη-
σης, Κίνητρα για εξωτερική Χρηματοδότηση, Στόχοι και Κίνδυνοι Επενδυτών, με εισηγητή τον 
Γιώργο Μούντη, 5 Μαρτίου 2016

 • Αρχιτέκτονας - Η τριπλή ιδιότητα του επαγγελματία Αρχιτέκτονα σήμερα, ως συνθέτη, μελετητή 
και διαχειριστή με εισηγητές τους Κωνσταντίνο Μαραθεύτη, Ηρακλή Παπαχρίστου, Άδωνι Κλεάν-
θου, Παυλίνα Καλαθά, Μαρκέλλα Χατζηδά, Μάριο Οικονομίδη, 9 Απριλίου 2016

 • Αρχές Σχεδιασμού και Προδιαγραφές Κατασκευής και Χρήσης της Υποδομής Εσωτερικής Καλω-
δίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ) για την Ανάπτυξη Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με εισηγητή 
τον Νέστορα Ιακωβίδη, 13 Απριλίου 2016

 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με βάση το ISO/IEC 27001:2013, με εισηγητή 
τον Διαμαντή Ζαφειριάδη, 20 Απριλίου 2016 

 • Αρχές Γεωτεχνικού Σχεδιασμού και Γεωτεχνικές Μελέτες - Στοιχεία από τον Ευρωκώδικα 7 (Εγκε-
κριμένο από την ΑνΑΔ), με εισηγητή τον Σάββα Βραχίμη, 21 και 28 Μαΐου 2016

 • Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, με εισηγητή τον Χρίστο 
Μαξούλη, 12 Σεπτεμβρίου 2016 

 • Δομημένες Μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων, σε συνεργασία με το PMI Cyprus Chapter, με ει-
σηγητές τους Κυριάκο Γεωργίου, Ευάγγελο Μονοχρήστου και Άγγελο Παναγίδη, 21 Σεπτεμβρίου 
2016 

 • Εισαγωγή στις Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα καθώς 
και από Δημόσια Σχέδια Ανάπτυξης, (Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ), με εισηγήτρια την Ανθή Χαρα-
λάμπους, 24 Σεπτεμβρίου 2016

 • Αντλίες Θερμότητας για θέρμανση και ψύξη κτιρίων, με εισηγητή τον Δημήτρη Χατζηγρηγορίου, 
28 Σεπτεμβρίου 2016

 • Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό φωτισμό και εφαρμογές, με εισηγήτρια την Καίτη Κασιουλή, 7 και 
8 Οκτωβρίου 

 • Οι περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία Κανονισμοί του 2015, (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια), (Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ) με εισηγητή τον Φλώρο Παντελή, 
15 Οκτωβρίου 2016 

 • Διαχείριση επιχειρηματικής συνέχειας, η νέα έκδοση του προτύπου ISO 22301 Societal Security 
- Business Continuity, με εισηγητή τον Διαμαντή Ζαφειριάδη, 19 Οκτωβρίου 2016

 • 10ήμερο Σεμινάριο ΕΤΕΚ: «Αρχιτέκτονες + Μηχανικοί», Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τον 
τομέα των κατασκευών & την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού, με εισηγητές τους Κων-
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σταντίνο Κωσταντή, Αθηνά Γιάννακα, Βαρνάβα Λάμπρου, Σπύρο Σπύρου, Κρίστη Χρυσοστόμου, 
Ανθή Χαραλάμπους, Χρίστο Μαξούλη, Φλώρο Παντελή και Νίκο Χατζηνικολάου, 31 Οκτωβρίου 
μέχρι 11 Νοεμβρίου 2016 

 • Τεχνικές και εναλλακτικά συστήματα δροσισμού χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, (Εγκεκριμένο 
από την ΑνΑΔ), με εισηγητή τον Άγι Μ. Παπαδόπουλο, 25 και 26 Νοεμβρίου 2016

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Επενδυτικών Ακινήτων και Παρεμφερείς Στρατηγικές, με εισηγητή 
τον Γιώργο Μούντη, 3 Δεκεμβρίου 2016 

2017 (μέχρι και Απρίλιο)
 • Πραγματογνωμοσύνες επί τεχνικών θεμάτων (Θεσμικό Πλαίσιο, Διατάξεις ΕΤΕΚ και Συναφή Θέ-

ματα, Συγγραφή, Παρουσίαση Επιλεγμένων Παραδειγμάτων), με κεντρικούς εισηγητές τους Θε-
οφάνη Κάκο και Κώστα Αλλαγιώτη, 16 μέχρι 18 Ιανουαρίου 2017 

 • Νέα Έκδοση Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας σε Εταιρείες/Οργανισμούς, με εισηγητή τον Δη-
μήτρη Βαρζακάκο, 21 Ιανουαρίου 2017 

 • 40ωρο πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε 
συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ημερομηνία έναρξης 27 Ιανουαρίου 2017 

 • Συντήρηση ανακατασκευή οδών, παλινόρθωση ορυγμάτων και αυλάκων υπογειοποίησης υπηρε-
σιών κοινής ωφελείας, με εισηγητή τον Σάββα Βραχίμη, 11 Φεβρουαρίου 2017 

 • Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδυτικών ακινήτων και παρεμφερείς στρατηγικές, με εισηγητή τον 
Γιώργο Μούντη, στη Λεμεσό, 18 Φεβρουαρίου 2017

 • Ασφάλεια και Υγεία στα κατασκευαστικά έργα, ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του μηχανικού, με 
εισηγήτρια την Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, 11 Μαρτίου 2017 και σε επανάληψη 18 Μαρτίου 2017

 • Σεμινάριο εκπαίδευσης Εισηγητών και Κατηγόρων Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ, με εισηγητή 
τον Νίκο Παπαευσταθίου, 28 Μαρτίου 2017 

 • Ο περί Πολεοδομίας & Χωροταξίας Νόμος, τα Σχέδια Ανάπτυξης & οι Διαδικασίες Πολεοδομικής 
Αδειοδότησης, με εισηγητή τον Βύρωνα Ιωάννου, 29 Μαρτίου 2017 και σε επανάληψη 5 Απρι-
λίου 2017

 • Εισαγωγή στο BIM - Building Information Modeling (Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας) 
- Η Νέα Προσέγγιση στη Μεθοδολογία Παραγωγής Έργων, με εισηγητές τον Κυριάκο Θεμιστο-
κλέους και τον Χρίστο Μηνά, 8 Απριλίου 2017

 • Τετραήμερο Σεμινάριο με θέμα Σύγχρονες Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές - Από τη Θεωρία 
στον Σχεδιασμό, με εισηγητές τους Παναγιώτη Τουλιάτο και Μάριο Πελεκάνο, 21, 22, 28 και 29 
Απριλίου 2017

Άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια 
Εκδηλώσεις που οργάνωσε, συνδιοργάνωσε ή στήριξε το ΕΤΕΚ.
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2014 (από Απρίλιο) 
 • Ημερίδα με θέμα: «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες - Πώς διασφαλίζονται;» στη Λεμεσό σε συνερ-

γασία με τον Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ) Λεμεσού, 25 Ιουνίου 2014 
 • Επιστημονική ημερίδα Παρατήρηση Γης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

το Υπουργείο Άμυνας και το ΤΕΠΑΚ, 5 Σεπτεμβρίου 2014
 • 10o Συνέδριο Ανάπτυξης Γης, ως υποστηρικτής, 25 Σεπτεμβρίου 2014 
 • Διημερίδα Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην Κύπρο, σε συνεργασία με 

ΤΕΠΑΚ και Σύνδεσμο Αγρονόμων Τοπογράφων Κύπρου, 8 και 9 Οκτωβρίου 2014 
 • Ανοιχτή Συζήτηση/Εργαστήρι: Ανάπτυξη της Περιοχής εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων. 

Μια Ευκαιρία ή ‘Κάτι από τα ίδια’; σε συνεργασία με ΣΑΚ και ΣΥΠΟΚ, 25 Οκτωβρίου 2014 
 • Ασφάλεια και Υγεία στον τομέα των Κατασκευών, Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδι-

αγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002, 30 Οκτωβρίου 2014
 • Συνέδριο «Ορυκτός Πλούτος και Δυνατότητες Ανάπτυξης - Οι σύγχρονες Αντιλήψεις», σε συ-

νεργασία με Σύνδεσμο Γεωλόγων Κύπρου και ΤΓΕ, το ΤΕΠΑΚ και άλλους, 20-22 Νοεμβρίου 2014 
 • Κρυφά ελαττώματα και νομικές ευθύνες στον σχεδιασμό και κατασκευή ακινήτων, Πώς καλύπτο-

νται; σε συνεργασία με ΣΑΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ, 10 Δεκεμβρίου 2014

2015 
 • Εργαστήρι «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας - Ετοιμασία Αιτήσε-

ων στην πράξη», με πρωτοβουλία της Κυπριακής Πλατφόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στις 
Κατασκευές, 17 Φεβρουαρίου 2015 

 • Ημερίδα «Νέες εξελίξεις στη Χημική Νομοθεσία - Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί REACH και CLP», σε 
συνεργασία με Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 25 Φεβρουαρίου 2015

 • Συνέδριο «Smart sustainable energy: International experience and Cyprus» σε συνεργασία με 
EBRD και Υπουργείο Ενέργειας, 10 Μαρτίου 2015 

 • 3ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με 
ΤΕΠΑΚ και άλλους, 16 Μαρτίου 2015 

 • Στο πλαίσιο των Ημερών Μηχανικής 2015 
 — Διάλεξη «BS 7671 (the IET Wiring Regulations): the transition from the 16th to the 17th 

edition», σε συνεργασία με το Thomas Faraday Training Centre, 23 Μαρτίου 2015 
 — Ημερίδα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ξενοδοχείων, επεμβάσεις στο κέλυφος, νέες 

τεχνολογίες και δυνατότητες», 2 Απριλίου 2015 
 — Εσπερίδα «Η Διαχείριση Του Νερού Στην Εποχή Της Κλιματικής Αλλαγής», σε συνεργασία με 

το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 29 Απριλίου 2015 
 — Ανοικτή συζήτηση «Λόγος, αντίλογος και διάλογος: Ο ρόλος της μηχανικής, του μηχα-
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νικού και του ΕΤΕΚ στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της Δημοκρατίας», στη Λεμεσό, 4 
Μαΐου 2015 

 — Διάλεξη: Ο Μηχανικός ως Διευθυντικό Στέλεχος και τα Καθήκοντά του, σε συνεργασία με το 
IEEE Cyprus Section, 6 Μαΐου 2015

 — Ανοικτός διάλογος για τον ρόλο του ΕΤΕΚ και τη διαδικασία εγγραφής νέων μελών, σε συνερ-
γασία με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 7 Μαΐου 2015 

 — Τελετή απονομής του Βραβείου Μηχανικής 2014 και ομιλία Βασίλη Οικονομόπουλου, τέως 
προέδρου ECCE με θέμα: «Το «ρυθμιζόμενο» επάγγελμα του μηχανικού στην Ευρώπη και διε-
θνώς - Προκλήσεις και προοπτικές», 11 Μαΐου 2014

 — Ημερίδα «Research & Development Perspectives in the Field of Engineering», σε συνεργασία 
με Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 14 Μαΐου 2015 

 — Παρουσιάσεις & βραβεύσεις ακαδημαϊκών εργασιών στο πεδίο της μηχανικής Πανεπιστημίου 
Νεάπολις, Πάφος, 15 Μαΐου 2015 

 • Διεθνές Συνέδριο «Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα» σε συνεργασία με ΣΠΟΛΜΗΚ 
και άλλους, 22 Μαΐου 2015 

 • Εκδήλωση «Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση 
κτιρίων και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», σε συνεργασία με Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών, την ΑνΑΔ και άλλους, 10 Ιουνίου 2015 

 • Διεθνές Συνέδριο «Ακεραιότητα Εγκαταστάσεων, Αστοχία Εξοπλισμών Εργασίας & Μεθοδολογία 
Εκτίμησης των Κινδύνων» σε συνεργασία με Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου και άλλους, 
12 Ιουνίου 2015

 • Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις: μεθοδολογία, πρακτικές εφαρμογές και δράσεις», στη Λάρνακα, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, 23 Ιουνίου 2015 

 • Διάλεξη «Η Σημασία της Αρχικής Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης για τον Ορθό Σχεδιασμό ενός Κτιρί-
ου», στη Λεμεσό, σε συνεργασία με ΣΑΚ, 24 Ιουνίου 2015 

 • Διάλεξη «Σχέδιο Εξοικονομώ Αναβαθμίζω για κατοικίες και επιχειρήσεις», με πρωτοβουλία της 
οικείας Περιφερειακής Επιτροπής ΕΤΕΚ, στην Πάφο, 25 Ιουλίου 2015 

 • Εσπερίδα Ενημέρωσης & Συζήτηση «Αειφόρος Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευ-
ές και Κατεδαφίσεις», 23 Ιουνίου 2015 

 • Ανοιχτή διάλεξη «Το υγραέριο και φυσικό αέριο ως καύσιμο για οχήματα», με πρωτοβουλία της 
οικείας περιφερειακής επιτροπής ΕΤΕΚ σε συνεργασία με τον ΣΜΜΗΚ, Λεμεσός, 29 Οκτώβρη 
2015 

 • Ημερίδα «Πολεοδομικός - Χωροταξικός Σχεδιασμός μετά τη Λύση», σε συνεργασία με τον ΣΥ-
ΠΟΚ, 14 Νοεμβρίου 2015

 • Εκδήλωση: «Φυτοκάλυψη κτιρίων - Πράσινες οροφές και κάθετοι κήποι - Σύγχρονες λύσεις για 
την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου», με πρωτοβουλία της οικείας περιφερειακής επιτροπής 
ΕΤΕΚ σε συνεργασία με τον ΣΑΚ και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού, 19 Νο-
εμβρίου 2015

 • Τελετή βράβευσης των νικητών του Παγκύπριου Διαγωνισμού «Δράση για την Ενέργεια» 2014-
2015, 16 Δεκεμβρίου 2015

2016 
 • Διάλεξη «Πράσινες τεχνολογίες και αυτοκίνηση», σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και άλλους, Λεμε-

σός, 9 Φεβρουαρίου 2016
 • Εκδήλωση με θέμα «Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών Συλλογών της Κύπρου», σε συνεργα-

σία με το ΤΕΠΑΚ και άλλους, Λεμεσός, 26 Φεβρουαρίου 2016 
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 • Εσπερίδα ΕΤΕΚ «Ασφάλεια στη Χρήση του Υγραερίου ως Καύσιμο για Οχήματα Νομοθεσία, Κίν-
δυνοι, Μέτρα Ασφάλειας», με πρωτοβουλία της Επιστημονικής Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία ΕΤΕΚ, 2 Μαρτίου 2016

 • Σεμινάριο «Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων στο εργοτάξιο», σε συνεργασία 
με τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποβλήτων και τον Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών 
Αμμοχώστου, Λάρνακα, 30 Μαρτίου 2016

 • Διεθνές συνέδριο «Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of 
Environment», σε συνεργασία με ΤΕΠΑΚ και άλλους, Πάφος, 4-8 Απριλίου 2016 

 • Οικοδομική έκθεση Σύγχρονη Κατοικία, σε συνεργασία με την ΠΟΕΕΜ και άλλους, Λεμεσός, 17 
Απριλίου 2016 

 • Σεμινάριο με θέμα «Οικοδομικά Απόβλητα, Εργολάβοι, Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί», σε συνερ-
γασία με Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποβλήτων, Παραλίμνι, 20 Απριλίου 2016

 • 5th International Renewable Energy and Energy Efficiency Conference, σε συνεργασία με ΚΕΒΕ 
και άλλους, Λευκωσία 5 και 6 Μαΐου 2016 

 • Διάλεξη «Διαιτησία εναντίον δικαστικής επίλυσης της διαφοράς: Η μεγάλη συζήτηση», 23 Μαΐου 
2016

 • Στο πλαίσιο των Ημερών Μηχανικής 2016 
 — Διάλεξη «Ένα νέο αειφόρο ενεργειακό μοντέλο για την Κύπρο», 6 Ιουνίου 2016 
 — Κεντρική Εκδήλωση Ημερών Μηχανικής 2016: «Καινοτομία διά βίου», με εισηγητή τον Ντίμη 

Μιχαηλίδη, 9 Ιουνίου 2016
 — Δημόσια συζήτηση «Ψηλά Κτίρια, Προβληματισμοί - Σχεδιασμός, Στόχοι - Επιπτώσεις», με 

πρωτοβουλία της Περιφερειακής Επιτροπής Λεμεσού σε συνεργασία με Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως, τον Δήμο Λεμεσού και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 11 Ιουνίου 2016 

 — Διάλεξη «Εκεί που η Δημιουργικότητα συναντά τη Μηχανική επιστήμη», στη Λεμεσό, 13 Ιου-
νίου 2016

 — Ημερίδα «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα - Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του 
Μηχανικού», στη Λεμεσό, 15 Ιουνίου 2016 

 — Ημερίδα «Ευρωπαϊκά πρότυπα, Τυποποίηση, Πιστοποίηση για τους μηχανικούς», σε συνεργα-
σία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, 16 Ιουνίου 2016 

 • Παρουσίαση βιβλίου Μαρίνας Κυπριανού Δράκου «Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης», 28 Ιουνίου 2016
 • Εκδήλωση με θέμα «Αναστήλωση Και Συντήρηση Θρησκευτικών Μνημείων Και Τόπων Λατρείας», 

σε συνεργασία με Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και με ομιλητές Ελλαδίτες και Κύπριους μηχα-
νικούς, 31 Αυγούστου 2016

 • Εκδήλωση με θέμα «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα - Μεγιστοποιώντας το όφελος για 
την κοινωνία», σε συνεργασία με CIIM, 10 Οκτωβρίου 2016
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 • Τελική ημερίδα αποτίμησης του έργου με θέμα «Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχε-
τίζονται με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», σε 
συνεργασία με ΑνΑΔ, 31 Οκτωβρίου 2016

 • Ημερίδα «Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα - Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του Μηχα-
νικού», Παραλίμνι, 12 Νοεμβρίου 2016 

 • Τελετή βράβευσης διαγωνισμού «Δράση για την Ενέργεια», 14 Νοεμβρίου 2016 
 • Τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕΚ και Οργάνωσης Παραπληγικών Κύ-

πρου, 2 Δεκεμβρίου 2016
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό για παρουσίαση των προσχεδίων Νομοθετικών 

Κειμένων που Ενεργοποιούν την Πρόνοια της Νομοθεσίας 19(I)/2016 για τη δημιουργία μητρώ-
ου μελετητών, 6 Δεκεμβρίου 2016 στη Λευκωσία και 7 Δεκεμβρίου 2016 στη Λεμεσό 

 • Βιωματικό Σεμινάριο ΕΤΕΚ «Η Αλλαγή που μπορεί να πετύχει!», σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό 
Κέντρο Αλφάβητο Ζωής, ομιλητής Νίκος Βαγιακάκος, 9 Δεκεμβρίου 2016

 • Εκδήλωση - συζήτηση «Κοιτάζοντας τη Λάρνακα, επιλέγοντας για τη Λάρνακα», σε συνεργασία με 
Κίνηση Πολιτών LarnacaRights, Λάρνακα, 9 Δεκεμβρίου 2016

2017 (μέχρι και Μάρτιο)
 • Σεμινάριο «Ψηλά Κτίρια - Ασφάλεια & Υγεία Στάδια Μελέτης & Εκτέλεσης», σε συνεργασία με 

ΣΠΟΛΜΗΚ, 14 Ιανουαρίου 2017
 • Εσπερίδα ΕΤΕΚ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης», 19 Ιανουαρίου 2017
 • Διάλεξη ΕΤΕΚ «Νομοθεσίες για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση», σε συνερ-

γασία με Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, 6 Φεβρουαρίου 2017
 • Διάλεξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης», σε συνεργασία με Terra Cypria και το 

Ίδρυμα Λαόνα, Λεμεσός, 9 Φεβρουάριου 2017 
 • Παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μενελάου «Κατασκευαστικές Απαιτήσεις», 8 Μαρτίου 2017
 • Εσπερίδα με θέμα «Βιομηχανική Ασφάλεια», σε συνεργασία με Ergonomia S.A, 15 Μαρτίου 2017 

Τελετή απολογισμού τριετίας 
Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία «ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου οφείλει να αποστείλει προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης για 
τη λήξασα τριετία». Ως είθισται ο πρόεδρος παρουσιάζει τον απολογισμό της τριετίας του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου σε ειδική εορταστική τελετή, όπου προσκαλούνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος 
της Βουλής, υπουργοί, βουλευτές, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλοι πολιτικοί 
αξιωματούχοι καθώς επίσης και όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της τελετής 
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απολογισμού της προηγούμενης τριετίας που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2014 απονεμήθηκε, μετά 
θάνατον, τιμητική διάκριση στον καθ. Μιχάλη Οικονομίδη, εμπειρογνώμονα για θέματα φυσικού αερίου, 
για τα επιτεύγματα και τη διεθνή αναγνώρισή του σε θέματα υδρογονανθράκων καθώς και για τη συνει-
σφορά αλλά και την αγωνία του για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΕΚ 
Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία «ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου οφείλει να αποστείλει προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης 
για τη λήξασα τριετία». Όπως καθιερώθηκε ο απολογισμός τριετίας αποτελεί μια κορυφαία έκδοση του 
Επιμελητηρίου όπου παρουσιάζονται οι θέσεις και οι ενέργειές του σε μεγάλα θέματα που απασχολούν 
την κοινωνία, η συμμετοχή του σε διάφορους φορείς ή και γενικότερα η δράση που ανέπτυξε κατά την 
υπό επισκόπηση περίοδο. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΕΚ 
Το ενημερωτικό δελτίο του ΕΤΕΚ είναι η επίσημη φωνή του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου. Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται και αποστέλλεται στα μέλη του ΕTEK τα οποία έχουν 
δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να το λαμβάνουν σε έντυπη μορφή καθώς και σε άλλους φορείς και αξιω-
ματούχους του κράτους, με τους εξής τρόπους:

 • Ταχυδρομικώς, σε έντυπη μορφή, σε περίπου 700 μέλη του ΕΤΕΚ.
 • Μέσω e-mail, σε ηλεκτρονική μορφή, σε όσα μέλη έχουν καταχωρήσει ή θα καταχωρήσουν την 

ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο Επιμελητήριο για να λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση από 
το ΕΤΕΚ. Σήμερα, τα μέλη που έχουν καταχωρημένες τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις ανέρχο-
νται περίπου στις 7.000

Σημειώνεται ότι όλες οι εκδόσεις του ενημερωτικού δελτίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιμελη-
τηρίου (www.etek.org.cy). 
Μέσω του δελτίου παρουσιάζεται η δράση του ΕΤΕΚ, οι παρεμβάσεις του για διάφορα θέματα που 
αφορούν τις δραστηριότητες και τα προβλήματα των μηχανικών, οι θέσεις του στα μεγάλα θέματα που 
απασχολούν τη χώρα, το επιστημονικό του έργο καθώς και μελέτες, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά. 
όπου συμμετέχει ή εμπλέκεται το ΕΤΕΚ ή που ενδιαφέρουν τα μέλη του. Περαιτέρω το ενημερωτικό 
δελτίο παραχωρεί χώρο σε μέλη του Επιμελητηρίου που το επιθυμούν για αρθρογραφία σχετική με 
επιστημονικά ή επαγγελματικά θέματα.



114

Το ενημερωτικό δελτίο ξεπέρασε τα 200 τεύχη και έχει συμπληρώσει 19 χρόνια ζωής. Η ετοιμασία του 
ενημερωτικού δελτίου γίνεται από τη Συντακτική Επιτροπή ΕΤΕΚ ενώ κατά νόμο υπεύθυνος είναι ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Σημειώνεται ότι, με βάση σχετική συμφωνία, το Ενημερωτικό Δελτίο του 
ΕΤΕΚ εκδίδεται από τους σύμβουλους επικοινωνίας Γνώρα. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ) 
Η εισήγηση για ετοιμασία και έκδοση ενός Κυπριακού Οικοδομικού Κώδικα υπήρξε πρωτοβουλία μελών 
του Επιμελητηρίου που στελέχωσαν και σχετική Επιστημονική Επιτροπή. Η εισήγηση περιλάμβανε την 
ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου πακέτου Οικοδομικού Κώδικα με πρότυπο τους Κανονισμούς Κτιρίων 
του Ηνωμένου Βασιλείου (approved documents). Το πακέτο αυτό αναμένεται να αποτελέσει αναπόσπα-
στο μέρος των βοηθημάτων του Μελετητή / Κατασκευαστή και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση 
της ποιότητας και ασφάλειας των κτιρίων. Κύριος στόχος των Κανονισμών/Κώδικα είναι η εξασφάλιση 
των βασικών απαιτήσεων που αφορούν μηχανική αντοχή και ευστάθεια, πυρασφάλεια, υγιεινή, υγεία 
και περιβάλλον, ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης, προστασία κατά του θορύβου, εξοικονόμηση 
ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων των διαφόρων τύπων 
κτιρίων και έργων υποδομής. Στο πλαίσιο της εισήγησης της επιτροπής ετοιμάστηκε το κείμενο ΥΑΛΟ-
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Approved 
Document N: Glazing - safety in relation to impact opening and cleaning. HM Government: London 
2010, και το οποίο σχετίζεται με τη βασική απαίτηση Ασφάλεια και Προσβασιμότητα Χρήσης. Μετά από 
σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής το κείμενο έχει αναρτηθεί τον Σεπτέμβριο του 2016 στην 
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ για αξιοποίηση από όλους τους ενδιαφερόμενους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ «ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»
Μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του το ΕΤΕΚ αποφάσισε να είναι ένας εκ των δύο 
εκδοτών του επιστημονικού συγγράμματος «Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης», το οποίο εκδόθηκε τον 
Απρίλιο του 2016. Συγγραφέας του βιβλίου είναι η Μαρίνα Κυπριανού Δράκου, αρχιτέκτονας και μέλος 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. Το βιβλίο αναλύει σε βάθος τους παράγοντες για τους οποίους 
μπορεί να ακυρωθεί μια διαιτητική απόφαση και φιλοδοξεί να αποτελέσει πρακτικό οδηγό και απαραί-
τητο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για τη διαιτησία. Σημειώνεται πως τον Ιούνιο του 2016 διορ-
γανώθηκε εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου το οποίο παρουσίασε ο Δώρος Ιωαννίδης, πρόεδρος 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γιώργος Ερωτοκρίτου, δικαστής 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Στέλιος Αχνιώτης, πρόεδρος του ΕΤΕΚ και ο Μιχάλης Κοντός, εκ μέρους της 
Hippasus Publishing, ενώ υπήρξε και αντιφώνηση από τη συγγραφέα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μια σημαντική δράση του ΕΤΕΚ είναι η εμπλοκή του σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η 
δραστηριοποίηση του ΕΤΕΚ κατά την υπό επισκόπηση τριετία στον τομέα αυτό επικεντρώθηκε σε δύο 
άξονες. Στη συμμετοχή του ΕΤΕΚ σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά, συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους, 
προγράμματα και στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων για τη σύσταση ενός δικτύου επικοινωνί-
ας και συνεργασίας μεταξύ των μηχανικών, για ανταλλαγή απόψεων, καθώς και σύναψη συνεργασιών με 
στόχο την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων για ευρωπαϊκά ή και ερευνητικά προγράμματα. 
Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ΕΤΕΚ σε ευρωπαϊκά ή και ερευνητικά προγράμματα, στο πλαίσιο της 
συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών που τηρούνται, η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρία της 04/12, 
ημερ. 20.03.2012 ενέκρινε πλαίσιο συμμετοχής του Επιμελητηρίου σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά 
προγράμματα, στο οποίο κωδικοποιούνται τα διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν 
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πριν τη λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΕΤΕΚ σε κάποια ερευνητική πρόταση. Συναφώς ετοιμά-
στηκε και σχετικό πλαίσιο για υποβολή δήλωσης στήριξης από το ΕΤΕΚ σε ερευνητική πρόταση ή σε 
πρόταση για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό κατά την τριετία αυτή ετοιμάστηκαν μετά από 
πρόσκληση και δόθηκαν σε φορείς (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο 
Frederick, Ινστιτούτο Κύπρου κοκ) πέραν των 15 δηλώσεων στήριξης. Συνοπτική παρουσίαση για 
τα ευρωπαϊκά ή και ερευνητικά προγράμματα τα οποία ήταν υπό εξέλιξη κατά την υπό επισκόπηση 
τριετία παρουσιάζεται πιο κάτω. 

«Δράση για την υιοθέτηση και υλοποίηση των προνοιών της οδηγίας 2010/31/ΕΚ για την ενεργειακή 
απόδοση κτιρίων, EPBD Concerted Action IV»
Η ευρωπαϊκή δράση για την εναρμόνιση και εφαρμογή της οδηγίας 2010/31/ΕΚ για την Ενεργεια-
κή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD Concerted Action) δημιουργήθηκε με κεντρικό στόχο την ανταλλαγή 
εμπειριών και των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των χωρών μελών ώστε να γίνει δυνατή η γρηγορότερη 
και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προνοιών της οδηγίας. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δράση αυτή συμμετέχουν συναφείς με το αντικείμενο οργανισμοί από τις 27 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενόψει της αναδιατύπωσης της σχετικής οδηγίας και των νέων 
προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη βέλτιστη εναρμόνισή τους η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για συνέχιση της δράσης από το 2014 μέχρι και το 2016, 
κάτω από το πρόγραμμα EPBD Concerted Action IV. Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν δο-
μημένες συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στις οποίες συμμετείχε και το ΕΤΕΚ με τον Χρίστο Μαξούλη, 
μηχανολόγο μηχανικό, επιστημονικό λειτουργό του ΕΤΕΚ. 

«LYNCEUS, People Localization for safe ship evacuation during emergency» 
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LYNCEUS «People Localization for safe ship evacuation during emergency» 
συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) της ΕΕ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο 
του 2012 και είχε διάρκεια 36 μήνες. Στόχος του έργου LYNCEUS ήταν να αντιμετωπίσει τα προβλή-
ματα που συνδέονται με την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών  πλοίων σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης. Σήμερα το πρόβλημα γίνεται όλο και μεγαλύτερο καθώς το μέγεθος των κρουαζιερόπλοιων 
αυξάνεται συνεχώς. Ειδικότερα, μέσω του έργου προβλέπεται η διερεύνηση και η εφαρμογή τεχνο-
λογιών πολύ χαμηλής ισχύος ασύρματων δικτύων σώματος (ultra low power wireless body - area 
- network) μέσω των οποίων επιτρέπεται ο εντοπισμός της θέσης των επιβατών (εντός πλοίου ή στη 
θάλασσα) καθώς και η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους και της συμπεριφοράς τους. 
Επιπλέον, το σύστημα που θα εφαρμοστεί θα περιλαμβάνει κατανεμημένο δίκτυο αισθητήρων με 
στόχο τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που σχετίζονται με την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης (επίπεδο στάθμης του νερού εντός του πλοίου, θερμοκρασία, ύπαρξη 
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καπνού, κλίση σκάφους, υγρασία κ.λπ.), έτσι ώστε στη συνέχεια να αξιολογούνται όλα τα δεδομένα 
και να λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις μέσω ενός συστήματος διαχείρισης καταστροφών πραγ-
ματικού χρόνου για την ασφαλή εκκένωση του πλοίου. Επιπρόσθετα, πέρα από τον ακριβή εντοπισμό 
των επιβατών μέσα στο πλοίο, το LYNCEUS δίνει μεγάλη σημασία στον εντοπισμό των επιβατών όταν 
βρίσκονται στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας επαναστατική ασύρματη τεχνολογία, η οποία έχει προ-
σαρμοστεί σε «έξυπνα σωσίβια». Καινοτόμα προϊόντα όπως «έξυπνα σωσίβια» και «έξυπνοι ανιχνευτές 
καπνού» που μπορούν να εντοπίσουν επιβάτες, δίκτυα αισθητήρων - μινιατούρες, ραντάρ με ενσω-
ματωμένη λειτουργία UAV και προηγμένα συστήματα υποστήριξης εκκένωσης πλοίων, είναι μόνο 
μερικά από τα προϊόντα που θα ενσωματώσουν την τεχνολογία LYNCEUS και θα χρησιμοποιηθούν 
στη ναυτιλιακή αγορά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Συνεπώς η τεχνολογία LYNCEUS 
αναμένεται να φέρει επανάσταση στα εφαρμοζόμενα συστήματα έκτακτης ανάγκης με την εφαρμογή 
συστημάτων πραγματικού χρόνου. 

«W3TV Methodologies and tools for the cost-effective development of high-quality Web 
applications for IPTV service environments»
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα W3TV συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) της ΕΕ. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2011 και είχε διάρκεια 30 μηνών. Το έργο W3TV αφορά τη 
δημιουργία μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού και σχετικών εργαλείων που θα επιτρέψουν στις ευ-
ρωπαϊκές εταιρείες λογισμικού να εισέλθουν εύκολα στην αγορά της Internet-enabled τηλεόρασης και 
IPTV, και εύκολα να μετατρέψουν εφαρμογές της τηλεόρασης στο διαδίκτυο σε διάφορες πλατφόρμες 
(TV-CE προϊόντα, προσαρμογή (customization) των προϊόντων, IPTV πλατφόρμες υπηρεσιών). Το έργο 
έχει ως επιμέρους στόχους να αναπτύξει τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της πλατφόρμας W3TV, να 
αποτιμήσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των W3TV μεθοδολογιών και εργαλείων μέσα 
από την υλοποίηση μιας σειράς πιλοτικών εφαρμογών, και να διαδώσει ευρέως τη γνώση που παράγεται 
από το έργο και να προωθήσει την υιοθέτηση της προσέγγισης W3TV και των σχετικών εργαλείων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

We-Qualify, Improve skills and qualifications in the building workforce of Cyprus 
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα We-Qualify εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Build Up Skills» πυλώνας 2, η 
οποία συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των συμπερασμάτων και 
των ευρημάτων του Build Up Skills πυλώνας 1, σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις κατασκευές. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 
τον Νοέμβριο του 2013 και είχε διάρκεια 36 μηνών. Στην Κύπρο, σύμφωνα με τον «Οδικό Χάρτη» που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του «Build Up Skills - Πυλώνας Ι», εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται να αποκτήσουν 
πράσινες δεξιότητες τουλάχιστον 4.500 εργαζόμενοι για 13 διαφορετικές δεξιότητες έως το 2020. Το 
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πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον «Οδικό Χάρτη», θα προχωρήσει στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
και πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για την τοποθέτηση συμβατικής 
θερμομόνωσης / θερμοσουβά και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, την τοποθέτηση κουφωμά-
των και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας. Στην 
κοινοπραξία υλοποίησης του έργου συμμετέχουν έξι οργανισμοί με σημαντική συνεισφορά και πείρα 
στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 
Θα πρέπει να σημειωθεί πως πέραν των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά και συμβολαιοποιήθη-
καν, το ΕΤΕΚ συμμετέχει σε πέραν των 5 προτάσεων (στο HORIZON 2020 και στo ΙΠΕ Restart οι οποίες 
ακόμη να αξιολογηθούν).

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το Επιμελητήριο έχει κατατάξει τα θέματα έρευνας και καινοτομίας στις προτεραιότητές του ενώ θεωρεί 
την ανάπτυξη του τομέα αυτού ως ένα από τα πιο βασικά συστατικά για την οικονομική ανάπτυξη μιας 
χώρας. Επιπρόσθετα, από το 2006 το ΕΤΕΚ έχει ιδρύσει την ΠΕΤΕΚΚ (Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολο-
γίας στις Κατασκευές) η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών του ευρύ-
τερου τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας για έρευνα, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή 
των επιχειρήσεων του κλάδου σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και την αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το Επιμελητήριο μέσω της ΠΕΤΕΚΚ είναι μέλος στην ECTP 
(European Construction Technology Platform), και συμμετέχει σε τηλεδιασκέψεις που οργανώνονται 
από το δίκτυο εθνικών ευρωπαϊκών πλατφορμών για ενημέρωση αλλά και καθορισμό κοινής στρατηγι-
κής και θεματικών προτεραιοτήτων.
Κατά την υπό επισκόπηση τριετία η ΔΕ διόρισε τον Μάρτιο του 2015 στην επταμελή Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΠΕΤΕΚΚ τους κκ. Ιωάννη Ιωάννου, πολιτικό μηχανικό, ακαδημαϊκό και ερευνητή στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και Μίλτωνα Δημοσθένους, ακαδημαϊκό και ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, στη 
θέση των Αλέξανδρου Μιχαηλίδη και Πανίκου Παπαδόπουλου που αποχώρησαν λόγω φόρτου εργασί-
ας. Επιπρόσθετα ο κ. Αντώνης Κουντούρης, μηχανολόγος μηχανικός διορίστηκε ως ο νέος εκπρόσωπος 
της ΟΕΒ στην Εκτελεστική Επιτροπή αντικαθιστώντας τον κ. Αντώνη Κακουλλή.
Κατά την υπό αναφορά τριετία η Εκτελεστική Επιτροπή πραγματοποίησε 8 συνεδριάσεις κατά τις οποίες 
κύριο αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η εξεύρεση τρόπων αύξησης της συμμετοχής/εμπλοκής των 
επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και η μελέτη εναλλα-
κτικών τρόπων (πέραν των διαδικασιών του ΙΠΕ) χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων στοχευ-
μένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα και σε σχέση με την προκήρυξη ερευνητικών 
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προγραμμάτων, μελετήθηκαν και συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι για την απορρόφηση μεγαλύτερου μέ-
ρους ή/και ολόκληρου του ποσού που αναλογεί στη χώρα μας κατά την επικείμενη προγραμματική πε-
ρίοδο, οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση στην προκήρυξη νέων προγραμμάτων από 
το ΙΠΕ, και η βελτίωση των διαδικασιών οικονομικού ελέγχου κατά την εκροή των ποσών για χρηματική 
αποζημίωση των συμμετεχόντων.
Με πρωτοβουλία της ΠΕΤΕΚΚ και ενόψει της προκήρυξης του νέου «Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση 
της Επιχειρηματικής Καινοτομίας - Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών», δι-
οργανώθηκε πρακτικό εργαστήρι την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο με κύριο θέμα την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κατα-
σκευαστικού τομέα στη συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων και στην υποβολή των απαιτούμενων 
εγγράφων για την ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και συμμετοχή στα σχέδια. Επίσης διοργανώθηκε 
εκδήλωση στις 26.01.2016 για την παρουσίαση και τη διάχυση των μέχρι σήμερα ερευνητικών απο-
τελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «Αναγέννησις» που ασχολείται με την παραγωγή έτοιμου 
σκυροδέματος από την ανακύκλωση ελαστικών. Τον Ιούλιο του 2016 συνδιοργανώθηκαν με το Υπουρ-
γείο Ενέργειας, Εμπορίου, Τουρισμού και Βιομηχανίας παρουσιάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό σε σχέση 
με τα Σχέδια Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εμπορίου καθώς και τη συμμετοχή μελών του ΕΤΕΚ 
ως Αξιολογητές για τα προαναφερόμενα σχέδια.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΤΕΚΚ πραγματοποίησε συναντήσεις στις 13.04.2016 με τον προϊστά-
μενο Κλάδου Χρηματοδοτικών Εργαλείων της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με τη συζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως γύρω από 
τα Σχέδια Χορηγιών ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (γυναικείας, νεανικής και μεταποίη-
σης) και την 01.06.2016 με τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) με κύριο θέμα το σύστημα έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο 
και τα προβλήματα που παρατηρούνται. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή με παρέμβασή της προς τη ΓΔ ΕΠΣΑ τον Δεκέμβριο του 2014 και σε σχέση 
με τις Θεματικές Ερευνητικές Ενότητες οι οποίες είχαν αναδειχθεί για χρηματοδότηση ερευνητικών 
προγραμμάτων μέσα από τη μελέτη της έξυπνης εξειδίκευσης, ανάμεσα σε άλλα επισήμαινε την 
απουσία από τις ερευνη τικές προτεραιότητες του τομέα της μεταποίησης / βιομηχανίας αλλά και 
την ιδιαίτερη σημασία που έχει η συμμετοχή επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης 
(αφού είναι οι ίδιες που θα πρέπει να επωφεληθούν από τα ίδια τα αποτελέσματα) καθώς και την 
καθυστέρηση που παρατηρείται στην προκήρυξη νέων προγραμμάτων από το ΙΠΕ. Τον Οκτώβριο 
του 2015 και με αφορμή το Προσχέδιο Προκήρυξης Προγραμμάτων ΙΠΕ για Έρευνα Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία 2015-2020 η ΠΕΤΕΚΚ ετοίμασε τη δική της παρέμβαση τονίζοντας ότι η 
δημόσια διαβούλευση θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα ώστε να υπάρχει χρόνος, ως 
κράτος, να απορροφηθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία και εισηγήθηκε 
διάφορα μέτρα προς τον σκοπό αυτό. Χαρακτήρισε, επίσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια (γύρω στα 100 
εκατ. ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2015-2020, περίπου 20 εκατ. ευρώ τον χρόνο) για τη 
χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από το ΙΠΕ, ως πισωγύρισμα για τη χώρα μας ιδιαίτερα 
αν αναλογιστεί κανείς ότι η επένδυση στην έρευνα μετά δυσκολίας πλησιάζει το 0,5% του ΑΕΠ ενώ ο 
στόχος της ΕΕ έχει καθοριστεί στο 3% του ΑΕΠ (1% από τον δημόσιο τομέα και 2% από τον ιδιωτικό) 
για κάθε κράτος μέλος. 
Αυτή την περίοδο μελετάται και προετοιμάζεται σχετική εκδήλωση ώστε να διερευνηθούν διάφοροι 
τρόποι για την αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα σε ερευνητικά 
προγράμματα. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του αποτελεί υποχρέωση την οποία ο νομοθέτης ανέ-
θεσε στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου από ιδρύσεως αυτού. Η αποτελεσματική άσκηση 
πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί έναν από τους πυλώνες επί των οποίων στηρίζεται η δημιουργία και 
διατήρηση υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος και η οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
τόσο μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών, όσο και μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου. Αποτελεί επίσης 
κοινή απαίτηση της κοινωνίας προς έναν υπεύθυνο, πολυσχιδή και δραστήριο φορέα επαγγελματιών, 
όπως είναι το Επιμελητήριο. Το κατά νόμο υπεύθυνο Σώμα «για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής 
εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου» είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, του οποίου η 
λειτουργία στηρίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμούς.
Ως προς τη σύστασή του, με βάση την πιο πρόσφατη τροποποίηση του περί ΕΤΕΚ Νόμου (Ιούλιος 2012), 
το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου ή αυτού κωλυομένου από 
τον Α’ αντιπρόεδρο ή/και Β’ αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, ως πρόεδρο, και εννέα άλλα μέλη του 
Επιμελητηρίου από τα οποία τα έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση του επαγγέλματος σε κλάδο της 
μηχανικής επιστήμης, εκλεγόμενα σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, είτε κατόπιν καταγγελίας η οποία υποβάλλεται είτε αυτεπάγγελτα, έχει εξου-
σία και υποχρέωση να κινεί τις διαδικασίες για διερεύνηση ή/και πειθαρχική δίωξη μέλους που κατά 
την επαγγελματική του διαγωγή ενδέχεται να έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Σε περίπτωση 
που με την ολοκλήρωση των διαδικασιών το διωκόμενο μέλος κριθεί ένοχο, το ΠΣ έχει την εξουσία να 
επιβάλει ποινές. Η βαρύτερη των ποινών αυτών είναι η διαγραφή από το Μητρώο Μελών του Επιμε-
λητηρίου. Δύναται, επίσης, να επιβάλει ανά κατηγορία χρηματική ποινή μέχρι και €5.000, αλλά και να 
αναστείλει την άδεια άσκησης επαγγέλματος του μέλους αυτού για όσο διάστημα το ΠΣ κρίνει σκόπιμο. 
Η λιγότερο επώδυνη καταδίκη είναι η προειδοποίηση ή η επίπληξη του μέλους που ενήργησε αντίθετα 
προς τους κανονισμούς δεοντολογίας και λειτουργίας του Επιμελητηρίου. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η σύσταση, λειτουργία και εξουσίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθορίζονται στον περί ΕΤΕΚ Νόμο 
(Ν. 224/90). Ο ίδιος νόμος καθορίζει επίσης και τις ποινές τις οποίες το ΠΣ δύναται να επιβάλλει. Ο 
δεοντολογικός κώδικας, δηλαδή οι κανονισμοί οι οποίοι καθορίζουν το επίπεδο συμπεριφοράς των 
μελών κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, καταγράφεται και αποτυπώνεται στους περί Δε-
οντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμούς (ΚΔΠ 255/2012). Στους εν λόγω κανονισμούς καταγρά-
φονται, επίσης, γενικότερα η πειθαρχική διαδικασία, η συνοπτική και τακτική διαδικασία εκδίκασης, ο 
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ρόλος, καθήκοντα και εξουσίες του Εισηγητή καθώς και του Κατηγόρου (Κατηγορούσα Αρχή), η κλήση 
διωκόμενου μέλους, η ακροαματική διαδικασία, η αξιολόγηση εγγράφων και μαρτυριών, η σύνταξη και 
ετοιμασία Απόφασης κ.λπ.
Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι στην υπό εξέταση τριετία παρουσιάστηκαν υποθέσεις διασπάθισης 
δημόσιου χρήματος από λειτουργούς του Δημοσίου καθώς και πρόσωπα του δημόσιου βίου και πολι-
τειακούς αξιωματούχους, ορισμένοι εκ των οποίων είναι μέλη ΕΤΕΚ. Οι υποθέσεις αυτές είδαν το φως 
της δημοσιότητας και ορισμένες εξ αυτών εξετάστηκαν και εκδικάστηκαν από δικαστήρια της Δημο-
κρατίας. Το θέμα απασχόλησε καθηκόντως το ΠΣ ΕΤΕΚ, καθώς οι περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ 
Κανονισμοί διαλαμβάνουν πρόνοιες που αφορούν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλος καταδικαστεί 
από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. Σημαντικό μέρος της 
νομικής αρωγής την οποία το ΠΣ ζήτησε και έλαβε κατά το υπό συζήτηση χρονικό διάστημα, αφορούσε 
τον τρόπο διερεύνησης, συλλογής στοιχείων και ευρύτερα χειρισμού των υποθέσεων αυτών.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την τριετία 2014-2017, πραγματοποιήθηκαν 53 συνεδρίες της Ολομέλειας του ΠΣ, ενώ παράλληλα τα 
Κλιμάκια του Πειθαρχικού Συμβουλίου συνεδρίασαν 225 φορές. Για το ίδιο διάστημα υποβλήθηκαν 
συνολικά 59 καταγγελίες ενώ επιπρόσθετα το ΠΣ αποφάσισε να κινηθεί αυτεπάγγελτα σε άλλες 20 πε-
ριπτώσεις. Από τις συνολικά 79 πειθαρχικές υποθέσεις: 

 • 10 βρίσκονται ενώπιον του ΠΣ για λήψη απόφασης. 
 • 4 αποσύρθηκαν από τον καταγγέλλοντα.
 • 17 κρίθηκαν από την Ολομέλεια του ΠΣ ότι δεν αφορούσαν θέματα σχετικά με τη δεοντολογία 

και απορρίφθηκαν. 
 • 15 ανατέθηκαν σε εισηγητή για διερεύνηση και ακολούθως, μετά την υποβολή και εξέταση της 

εισηγητικής έκθεσης, απορρίφθηκαν από το ΠΣ (δεν προχώρησαν σε εκδίκαση).
 • 4 παραπέμφθηκαν σε συνοπτική εκδίκαση ή γενικότερα ο χειρισμός τους δεν απαιτούσε τη διε-

ρεύνηση από εισηγητή.
 • 14 βρίσκονταν κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος στο στάδιο της διερεύνησης από τον 

εισηγητή.
 • 15 παραπέμφθηκαν σε εκδίκαση
 • Από το σύνολο των 19 υποθέσεων οι οποίες παραπέμφθηκαν σε εκδίκαση:

 — Σε 7 υποθέσεις ολοκληρώθηκε η εκδίκαση.
 — Σε 2 είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκδίκασης.
 — Σε 10 αναμένεται η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Επιπρόσθετα, στα πιο πάνω θα πρέπει να προστεθεί σημαντικός αριθμός παλαιότερων πειθαρχικών υπο-
θέσεων οι οποίες απασχόλησαν το ΠΣ, δηλαδή την Ολομέλεια και τα Κλιμάκια του σώματος, κατά την 
υπό ανασκόπηση τριετία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ΠΣ πολύ νωρίς αναγνώρισε την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των προσώπων στους 
οποίους το ΠΣ αναθέτει ρόλο Εισηγητή ή/και Κατηγόρου, θέτοντας ως στόχο τη διοργάνωση σχετι-
κών εκδηλώσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση διοργανώθηκε στις 20/03/2017 στο Εκπαιδευτικό και 
Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εισηγητών και Κατηγόρων ΠΣ. Το εν λόγω σεμινάριο 
αποτελούσε συνέχεια προηγούμενου σεμιναρίου το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2014, 
και σε αυτό, πέραν του ρόλου, εμπλοκής, ευθύνης και εξουσιών Εισηγητών και Κατηγόρων, εξετάστηκαν 
ευρύτερα θέματα και αντικείμενα που άπτονται της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου και λειτουργίας του 
ΠΣ ΕΤΕΚ. Το σεμινάριο απευθυνόταν τόσο σε μέλη του ΕΤΕΚ όσο και σε δικηγόρους. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Αριθμό συναντήσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπουργούς, προέδρους Οργανισμών Δημοσίου 
Δικαίου και άλλους είχε κατά την τριετία 2014-2017 το Επιμελητήριο. Σε αυτές συζητήθηκαν θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για την τόνωση της ανάπτυξης, για θέματα χάραξης πολιτι-
κής σε πολεοδομικά, ενεργειακά θέματα, ή θέματα ανάπτυξης κοκ. Πιο κάτω καταγράφονται ενδεικτικά 
παραδείγματα από τις συναντήσεις που είχε το ΕΤΕΚ στην υπό ανασκόπηση περίοδο. 
Τον Σεπτέμβριο του 2015 το ΕΤΕΚ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη. 
Αφορμή για τη συνάντηση ήταν σχετική παρέμβαση του ΕΤΕΚ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με 
θέμα την ανάγκη καθορισμού κρατικής πολιτικής για την επιλογή του κατάλληλου, ανά περίπτωση, τρόπου 
υλοποίησης δημοσίων έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα σχεδιασμού και κατασκευής των έργων 
αυτών. Κατά τη συζήτηση που έγινε ο ΠτΔ συμφώνησε με το Επιμελητήριο για την ανάγκη αξιοποίησης 
της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, όπου αυτή κρίνεται ως η καταλληλότερη, ανάλογα με 
τα δεδομένα εκάστου έργου και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ο Πρόεδρος κατέθεσε την προθυμία της 
κυβέρνησης να συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο για το θέμα αυτό και πρότεινε στους εκπροσώ-
πους του ΕΤΕΚ να επιδιώξουν ανάλογη συνεργασία και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ενόψει και 
του γεγονότος πως σημαντικός αριθμός έργων υλοποιείται από τους δήμους και τις κοινότητες της χώρας. 
Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκε και από τις δύο πλευρές η άποψη για την αδήριτη ανάγκη απλο-
ποίησης των διαδικασιών που αφορούν την προκήρυξη και υλοποίηση έργων, τόσο για τη μελέτη, όσο και 
για την κατασκευή τους, κάτι που θα υποβοηθήσει την κοινή προσπάθεια για αναζωογόνηση της οικονο-
μίας και ανάπτυξης. Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ εξέφρασαν, επίσης, τον προβληματισμό 
του τεχνικού κόσμου σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τις αναθέσεις δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών και κατέθεσαν εισηγήσεις για βελτίωση των σχετικών διαδικασιών. 
Τον Ιούνιο του 2016 το ΕΤΕΚ είχε συνάντηση με τον υφυπουργό παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνο Πε-
τρίδη, στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα της αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων, της ηλεκτρονικής 
υπογραφής αλλά και εισηγήσεων του ΕΤΕΚ για την επανεκκίνιση της οικονομίας. 
Σειρά συναντήσεων είχε το ΕΤΕΚ με τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Μάριο Δημητριάδη. Στις εν λόγω συναντήσεις συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα της προσπάθειας 
απορρύθμισης του κλάδου της πληροφορικής, εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για την ενεργειακή αναβάθμιση 
δημόσιων κτιρίων, η τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας σε σχέση με την κατοχή μετοχικού κεφα-
λαίου σε εταιρείες μηχανικής, ο εκσυγχρονισμός της περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας και κανονισμών, ο 
έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πριν την ηλεκτροδότηση καθώς και εισηγήσεις του ΕΤΕΚ 
για την τόνωση της ανάπτυξης. 
Σειρά συναντήσεων είχε το ΕΤΕΚ με τον υπουργό Εσωτερικών κατά την τρέχουσα τριετία. Στις συ-
ναντήσεις που είχε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ με τον κ. Σωκράτη Χάσικο συζητήθηκε μεταξύ άλλων η 
τροποποίηση της περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νομοθεσίας, η δημιουργία μητρώου μελετητών, ο 
εγκιβωτισμός του ποταμού Κλήμου, τα πολεοδομικά κίνητρα που εξαγγέλθηκαν για τόνωση της οικο-
δομικής ανάπτυξης, η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η αναγκαιότητα συνολικής αναδι-
αμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. 
Το ΕΤΕΚ συναντήθηκε, επίσης, με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη. Στις συναντήσεις 
συζητήθηκε το θέμα της εκπροσώπησης των Κύπριων μηχανικών σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή και 
στο εξωτερικό. Επίσης, ζητήθηκε η άποψη του Υπουργείου για τον χειρισμό ευαίσθητων θεμάτων που 
αφορούν τη σχέση και τη συνεργασία του ΕΤΕΚ με τους Τουρκοκύπριους μηχανικούς. 
Σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. 
Ιωνά Νικολάου, συζητήθηκε η πρόταση του ΕΤΕΚ για τον τρόπο ανάθεσης-κατασκευής των επαρχι-
ακών δικαστηρίων και ζητήθηκε να αξιοποιηθεί η μέθοδος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Επίσης, 
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τονίστηκαν τα μειονεκτήματα της μεθόδου design and build σε έργα τα οποία στεγάζουν θεσμούς 
και θα αποτελούν σημεία αναφοράς στο μέλλον. Σε άλλη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης συ-
ζητήθηκε η αναγκαιότητα βελτίωσης των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης μέσω της χρήσης 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.
Σε συνάντηση που είχε το ΕΤΕΚ με τον υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη συζήτησε το θέμα της 
εφαρμογής του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμέ-
νων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, καθώς και 
άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Το ΕΤΕΚ συναντήθηκε με τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κου-
γιάλη για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τον εγκιβωτισμό του ποταμού Κλήμου στην Έγκωμη καθώς 
και το Διαχειριστικό Σχέδιο του Ακάμα. 
Συνάντηση με τον Γενικό Ελεγκτή, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, είχε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ τον Δεκέμβριο 
του 2015, με αφορμή συγκεκριμένες αναφορές που περιείχε η ετήσια έκθεση του Ελεγκτή για το 2014 
σχετικά με διαγωνισμούς για εξασφάλιση επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών από το Δημόσιο. 
Στην εν λόγω συνάντηση αφού δόθηκαν εκατέρωθεν διευκρινίσεις έγινε παραδοχή πως το λεκτικό που 
χρησιμοποιήθηκε στην ετήσια έκθεση άφηνε περιθώριο παρερμηνείας. Η Ελεγκτική Υπηρεσία διευ-
κρίνισε πως είναι επιθυμητή η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στις διαβουλεύσεις για τον καθορισμό 
πολιτικής επί του θέματος και χωρίς να σημαίνει πως τούτη είναι δεσμευτική, σημείωσε πως θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη και η άποψη του ΕΤΕΚ από τις αναθέτουσες αρχές. Μάλιστα με γραπτή του το-
ποθέτηση μετά τη συνάντηση ο γενικός ελεγκτής επαναβεβαίωσε τη βαθιά του εκτίμηση προς το ΕΤΕΚ, 
τα συλλογικά όργανα και τα μέλη του και διαβεβαίωσε για την πρόθεση της υπηρεσίας του να στηρίξει 
κάθε προσπάθεια του Επιμελητηρίου για αναβάθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού και των παρε-
χόμενων υπηρεσιών και τη συνεπακόλουθη διασφάλιση μιας δίκαιης αμοιβής για τις υπηρεσίες αυτές. 
Το ΕΤΕΚ είχε και άλλες συναντήσεις ή και επαφές με τον γενικό ελεγκτή κατά την τρέχουσα τριετία για 
τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 
Σειρά επαφών ή και συναντήσεων είχε το ΕΤΕΚ με τον δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη 
στις οποίες συζητήθηκαν μεταξύ άλλων το θέμα ανάπλασης της περιοχής του ΓΣΠ, η πρόοδος εργασιών 
της πλατείας Ελευθερίας, τα σχεδιαζόμενα αναπτυξιακά έργα του δήμου καθώς και άλλα θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος. 
Πέραν των πιο πάνω αναφερόμενων συναντήσεων ο πρόεδρος και αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ συναντή-
θηκε με τη γενική λογίστρια, την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, την πρόεδρο και μέλη 
του συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, τον πρόεδρο της ΡΑΕΚ, τον επίτροπο Τη-
λεπικοινωνιών, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και με σειρά υπηρεσιών 
και παραγόντων, όπως γενικούς διευθυντές υπουργείων, ή διευθυντές τμημάτων ή και υπηρεσιών της 
κυβέρνησης ή και του Ευρύτερου Δημοσίου. 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΕΚ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Επιμελητήριο διατηρεί από ιδρύσεώς του στενές σχέσεις με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στο 
πλαίσιο αυτό τον Ιούνιο του 2016 αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ μετέβη στην Αθήνα για συνάντηση με τη 
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, ενόψει και της πραγματοποίησης κοινής εκδήλωσης των Επιμελητηρίων 
Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στις 27 Ιουνίου. 
Η κοινή συνάντηση της Διοικούσας του ΕΤΕΚ με αυτή του ΤΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 
2016. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα:

 • Ανάπτυξη της συνεργασίας βάσει του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί 
μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων

 • Εθνικό σύστημα συμπλεγματοποίησης και αδειοδότησης της ανάπτυξης
 • Αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών
 • Κώδικας Δεοντολογίας Μηχανικών και αποτελεσματική λειτουργία Πειθαρχικών Συμβουλίων
 • Εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρύθμιση επαγγελμάτων 
 • Υπηρεσίες για το κοινό με έμφαση στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Συναφώς τα Τεχνικά Επιμελητήρια Ελλάδας και Κύπρου υπέγραψαν τον Απρίλιο του 2016 Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας με στόχο την ανεξάρτητη ανάπτυξη Ελλάδας και Κύπρου. Το Πρωτόκολλο υπήρξε αντικείμενο 
κοινής επεξεργασίας ανάμεσα στα δύο Επιμελητήρια και παρέχει την προοπτική δημιουργίας δικτύου συ-
νεργασίας ανάμεσα στα Τεχνικά Επιμελητήρια χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με επίκεντρο τη συ-
νεργασία των δύο Επιμελητηρίων ΤΕΕ και ΕΤΕΚ. Το εν λόγω Πρωτόκολλο στοχεύει να αναδείξει τη συνεργασία 
και καινοτομία ως συγκριτικά πλεονεκτήματα με τα οποία τα δύο Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν στη 
στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Κύριοι τομείς συνεργασίας είναι η Ενέργεια, το Περι-
βάλλον, η Πολιτιστική Κληρονομιά, ο Τουρισμός, οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
καθώς και η Στρατηγική Ανάπτυξη στην Έρευνα και Τεχνολογία. Το κέντρο αυτό διαδικτύωσης με κατάλληλη 
νομική και οικονομική υποστήριξη μπορεί να συντελέσει στην ανάδειξη Ελλάδας και Κύπρου ως πλατφόρ-
μας δυναμικών επιχειρηματικών δράσεων και συμπράξεων διηπειρωτικής συνεργασίας που θα συμβάλει στη 
δυναμική της ανεξάρτητης ανάπτυξης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και ευρύτερα.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ Η ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΕΚ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μετά από πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προτάθηκε από τους εκπροσώπους του πα-
νεπιστημίου η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΤΕΚ και του πανεπιστημίου το οποίο 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
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υπογράφηκε στις 20.12.2016. Με βάση το κείμενο του μνημονίου η συνεργασία μεταξύ των δύο φο-
ρέων αφορά την παροχή υποτροφιών από το πανεπιστήμιο για τα μέλη του ΕΤΕΚ, τη χρήση των εγκατα-
στάσεων και της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου από τα μέλη του ΕΤΕΚ και ευχέρεια για μέλη του ΕΤΕΚ 
να παρακολουθούν προγράμματα ή εξειδικευμένα μαθήματα που προσφέρονται από το πανεπιστήμιο 
στους τομείς ενδιαφερόντων και επαγγελματικής ενασχόλησής τους καθώς και τη διεκπεραίωση της 
πρακτικής εξάσκησης προπτυχιακών φοιτητών στο ΕΤΕΚ, ανάλογα με τις ανάγκες του Επιμελητηρίου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΕΚ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, το ΕΤΕΚ και η Οργάνωση Παραπληγικών 
Κύπρου (ΟΠΑΚ), διοργάνωσαν στις 2 Δεκεμβρίου 2016, στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, 
εκδήλωση με θέμα «Δράση για μια Κύπρο προσβάσιμη για όλους». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι 
πρόεδροι των δύο οργανισμών, Στέλιος Αχνιώτης και Δημήτρης Λαμπριανίδης, υπέγραψαν Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας. Στόχος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η προώθηση των αρχών του Σχεδιασμού για 
Όλους και της Προσβασιμότητας με άξονα τα πιο κάτω θέματα:
Την άμεση προώθηση της τροποποίησης της περί Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας ώστε να τεθεί σε 
ισχύ το Εγκεκριμένο Πρότυπο για την Ασφάλεια Χρήσης και την Προσβασιμότητα.

 • Την άμεση προώθηση της δημιουργίας Υπηρεσίας Προσβασιμότητας με σημείο αναφοράς το 
πρώην Γραφείο Σχεδιασμού ΑμεΑ του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

 • Δράσεις διαφώτισης και προβολής θεμάτων προσβασιμότητας, τόσο για τα μέλη του ΕΤΕΚ, όσο 
και στο ευρύτερο κοινό (σεμινάρια, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα κοκ).

 • Από κοινού παρεμβάσεις σε αρμόδιες αρχές (ΚΟΤ για προδιαγραφές τουριστικών καταλυμάτων, 
Γενικό Λογιστήριο για πρότυπα έγγραφα κοκ) και άλλους φορείς (πανεπιστήμια, οργανώσεις) για 
σκοπούς εφαρμογής καλών πρακτικών στα θέματα σχεδιασμού με γνώμονα την προσβασιμότητα 
(υλικά, τεχνοτροπίες, σχεδιαστικά πρότυπα).

 • Διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικών για την προώθηση των σκοπών του Πρωτοκόλλου (θέ-
ματα κινήτρων, προσβάσιμος τουρισμός κοκ).

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΜΙΤΥ)
Με πρωτοβουλία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων και μετά από σχετική 
προεργασία και συζήτηση του θέματος υπογράφθηκε τον Οκτώβριο του 2015 Μνημόνιο Συνεργασίας 
μεταξύ ΕΤΕΚ και ΜΙΤΥ σε σχέση κυρίως με τα ακόλουθα: την αλληλοενημέρωση σε θέματα έρευνας και 
τεχνολογίας των υδρογονανθράκων στην Κύπρο, την από κοινού διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων 
και γενικότερα την ενημέρωση των μηχανικών και των πολιτών της Κύπρου και την από κοινού συμμε-
τοχή σε προτάσεις για χρηματοδοτήσεις έργων από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΕΚ ΜΕ ΙΕΕΕ ΚΥΠΡΟΥ 
Μετά από πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Παράρτημα Κύπρου 
(Institute of Electrical and Electronic Engineers, Cyprus Section), προτάθηκε από τους εκπροσώπους του 
η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΤΕΚ και του Παραρτήματος Κύπρου του ινστιτούτου 
το οποίο υπογράφηκε στις 27.03.2015. Με βάση το κείμενο του Πρωτοκόλλου σκοπός είναι η εδραίωση 
της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για την προαγωγή των δραστηριοτήτων τους στους τομείς 
κοινού ενδιαφέροντος, την αξιοποίηση εμπειριών προς κοινό όφελος και την αναβάθμιση των κλάδων 
Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Μηχανικής της Πληροφορικής στην Κύπρο.
Περαιτέρω, με βάση το κείμενο του Πρωτοκόλλου, για επίτευξη των σκοπών του Πρωτοκόλλου τα δύο 
μέρη στοχεύουν σε συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλοενημέρωση σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, την από κοινού διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, την προσφορά έκπτωσης σε μέλη 
των δύο μερών που συμμετέχουν σε συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώνουν τα δύο μέρη, την παρα-
χώρηση υποστατικών του ΕΤΕΚ για εκδηλώσεις του IEEE Cyprus Section, τη διαφήμιση και προώθηση των 
δύο μερών μέσω των ιστοσελίδων τους (σύνδεσμοι φιλοξενίας) και των ενημερωτικών και άλλων δελτίων 
που εκδίδουν και την αρθρογραφία μελών του ΙΕΕΕ Cyprus Section στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ FEANI ΚΑΙ ΣΤΗΝ WFΕO 
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών (FEANI), εκπροσωπεί Εθνικές Ενώσεις 
Μηχανικών 35 ευρωπαϊκών χωρών. Κατά την υπό επισκόπηση τριετία και πιο συγκεκριμένα τον Μάρτιο 
του 2015, αποφασίστηκε η ενεργότερη εμπλοκή του ΕΤΕΚ σε σχέση με τη συμμετοχή και τα τεκταινό-
μενα στη FEANI και στην WFEO. Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους 
επαγγελματικούς συνδέσμους που αποτελούσαν την πρώτη εθνική επιτροπή (ΣΠΜΑΚ και ΣΕΜ) και την 
υπογραφή σχετικού συμφωνητικού εγγράφου δημιουργήθηκε η νέα εθνική επιτροπή FEANI. Η νέα 
εθνική επιτροπή είναι οκταμελής και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους του ΕΤΕΚ, 2 του ΣΕΜ - ΣΜΜΗΚ 
και 2 του ΣΠΜΑΚ, με πρόεδρο τον εκάστοτε πρόεδρο του ΕΤΕΚ ή εκπρόσωπό του. Επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ 
ανέλαβε το κόστος της ετήσιας συνδρομής προς τη FEANI καθώς και τον συντονισμό και γενικότερα την 
υποστήριξη της εθνικής επιτροπής. Η εθνική επιτροπή Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο και 
τον γενικό γραμματέα στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της FEANI καθώς και από μέλη της επιτροπής 
σε άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες κρίθηκε σκόπιμη και προς όφελος των μηχανικών της Κύπρου η 
εκπροσώπηση. Τον Σεπτέμβριο του 2016 και με αφορμή την αίτηση της Τουρκίας για εκπροσώπηση 
στη FEANI, το ΕΤΕΚ με επιστολή ενημέρωσε τη FEANI ότι πέραν της παράνομης κατοχής του 36,4% της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τουρκία συνεχίζει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως ανεξάρ-
τητο κράτος και ταυτόχρονα εξέφρασε τον προβληματισμό ότι τυχόν εκπροσώπηση της Τουρκίας στη 
FEANI πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στην κυπριακή εκπροσώπηση όσο και στους σκο-
πούς της ίδιας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Η FEANI απάντησε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν εκπροσώπηση της Τουρκίας δεν θα επηρεάσει τα συμφέροντα 
της κυπριακής εκπροσώπησης.
Σημειώνεται ότι κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τον γ.γ. της FEANI κ. Dirk Bochar, την οποία έκανε 
αποδεκτή, αναμένεται ότι τον Οκτώβρη του 2017 θα γίνει επίσκεψη του ιδίου καθώς και άλλων εκ-
προσώπων της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας με σκοπό την πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης 
για τους Κύπριους μηχανικούς σε σχέση με τους σκοπούς της FEANI και ειδικότερα για την διά βίου 
μάθηση (CPD), την κινητικότητα των μηχανικών και την πρόσβαση στην εργασία αλλά και την ταυτότητα 
μελών της ΦΕΑΝΙ (EUR ing title) καθώς και την κάρτα μηχανικού (engineering card).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Το ΕΤΕΚ συμμετέχει στον Σύνδεσμο Επιμελητηρίων Μεσογειακών Χωρών (Engineering Association 
of Mediterranean Countries). Η πρωτοβουλία για τη συνεργασία αυτή ήταν αποτέλεσμα της ανα-
γνώρισης των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου και της αναγκαίας 
συνεργασίας που θα πρέπει να υπάρξει για την προώθηση της ανάπτυξής τους. Ο σύνδεσμος επιδι-
ώκει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μεταξύ άλλων στην ανταλλαγή γνώσης και τεχνολογίας, στην 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη συνεργασία σε θέματα καινοτόμων τεχνολογιών, 
στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προσαρμογή των υποδομών ενόψει της κλιμα-
τικής αλλαγής κοκ. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΕΚ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ISSMGE 
Με αφορμή τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου από την Τουρκική Εθνική Επιτροπή Εδαφομηχανικής, 
στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου (για το οποίο το ΕΤΕΚ με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερι-
κών προέβη στις δέουσες παραστάσεις), το Επιμελητήριο από τον Φεβρουάριο του 2012 είχε κινήσει 
τις διαδικασίες για εκπροσώπηση της Κύπρου στον διεθνή οργανισμό ISSMGE. Προϋπόθεση για την 
εκπροσώπηση ήταν η δημιουργία και η σύσταση εθνικής επιτροπής/εταιρείας εδαφομηχανικής και η 
εγγραφή της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Η αίτηση για εκπροσώπηση της Κυπριακής Εταιρείας Εδαφομηχανικής στον ISSMGE έγινε κατορθωτή 
περί τα τέλη του 2015 αφού προηγουμένως έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανο-
μένης και της απαραίτητης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέλη και τους επαγγελματικούς συλ-
λόγους με σκοπό την ετοιμασία του ιδρυτικού εγγράφου της υπό αναφορά εθνικής εταιρείας εδαφο-
μηχανικής. Η Κυπριακή Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΚΕΕΕΓΜ) 
ενεγράφη επίσημα στο μητρώο σωματείων/ιδρυμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών τον Μάιο του 2016. 
Η προσωρινή Εκτελεστική Επιτροπή αποτάθηκε τον Ιούλιο του 2016 στην International Society for Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) με σκοπό η ΚΕΕΕΓΜ να καταστεί μέλος της.
Τον Οκτώβριο του 2016 μετά από οδηγίες του ISSMGE και σε συνέχεια της 1ης Γενικής Συνέλευσης 
της ΚΕΕΕΓΜ, αποφασίστηκαν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο ιδρυτικό έγγραφο, οι οποίες εγκρί-
θηκαν από το ΥΠΕΣ στις 15.11.2016. Εξελέγη επίσης ομόφωνα η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή και 
Εξελεγκτική Επιτροπή. Ενόψει των πιο πάνω η ΚΕΕΕΓΜ αποτάθηκε εκ νέου τον Νοέμβριο του 2016 
για εκπροσώπηση στον ISSMGE. Όπως έχουμε ενημερωθεί κατά την επόμενη Γεν. Συνέλευση του 
διεθνούς οργανισμού αναμένεται ότι θα εγκριθεί το αίτημα προκειμένου η ΚΕΕΕΓΜ να εκπροσωπεί 
την Κύπρο στον ISSMGE.
Επισημαίνεται ότι τον Νοέμβριο 2015 το ΕΤΕΚ έκανε νέα παρέμβαση προς τον ISSMGE με αφορμή 
και πάλι τη διοργάνωση συνεδρίου από την Τουρκική Εθνική Επιτροπή Εδαφομηχανικής. Το ΕΤΕΚ 
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ζήτησε από τον ISSMGE την ακύρωση της εκδήλωσης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι η Τουρκία 
με τη βία κατέχει το 36,4% της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι το κράτος που έχει δημιουργήσει 
είναι παράνομο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ECEC 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνικών Επιμελητηρίων (ECEC) 
και στο πλαίσιο αυτό εκπροσωπείται σε εκδηλώσεις και τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις του συμβουλίου. 
Κατά την τριετία 2014-2017 οι ετήσιες συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο 
του 2014, στη Ρώμη τον Σεπτέμβριο του 2015 και στη Βουδαπέστη τον Οκτώβριο του 2016. Το Επιμελη-
τήριο θα φιλοξενήσει στην Κύπρο συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ECEC τον Ιούνιο του 2017.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών το Επιμελητήριο είχε την ευκαιρία να διαβουλευθεί με άλλους ορ-
γανισμούς αλλά και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των θέσεων των Ευρωπαίων μηχανικών για θέματα 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως είναι μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν την αναγνώριση προ-
σόντων, τις δημόσιες συμβάσεις, την παροχή υπηρεσιών και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών. 
Ειδικότερα, σε σχέση με τη δράση του συμβουλίου κατά την υπό αναφορά περίοδο άξια αναφοράς 
είναι η διεύρυνση που επιτεύχθηκε με νέα μέλη, η ανάθεση στο συμβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή του έργου για υποβολή πρότασης για κοινές αρχές εκπαίδευσης σε κλάδους της μηχανικής 
βάσει της σχετικής πρόνοιας της οδηγίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και η 
υλοποίηση δράσεων για συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Επίσης, μέσα από τη συνεργασία των συμμετεχό-
ντων στο συμβούλιο επιτεύχθηκε ο συντονισμός και η συνεργασία σε σχέση με τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απορρύθμιση επαγγελμάτων στο πλαίσιο ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς. 
Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίστηκε ο ρόλος του ECEC στην επεξήγηση της ανάγκης επαγγελματικής 
ρύθμισης των επαγγελμάτων των μηχανικών σε επίπεδο ΕΕ ενόψει και της διαδικασίας αμοιβαίας αξι-
ολόγησης μεταξύ των κρατών μελών. Η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης διενεργήθηκε στο πλαίσιο 
της άσκησης για διαφάνεια και τα αποτελέσματά της αναμένεται να αξιοποιηθούν από την Επιτροπή 
στις προσπάθειές της για μεγαλύτερη ομοιομορφία μεταξύ των κρατών μελών στις απαιτήσεις πρό-
σβασης στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.

ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΕΚ 
Το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο των Ημερών Μηχανικής 2015 προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή της ονομασίας 
των αιθουσών του Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού του Κέντρου, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 
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2013. Το νέο οίκημα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η προσφορά εκπαίδευσης στους μηχα-
νικούς, στεγάζει το Κέντρο Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό της 
γνώσης και των επαγγελματικών προσόντων τους, την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, την εκπαίδευση 
των νέων μηχανικών με στόχο την ευκολότερη απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας, καθώς και την 
ανταπόκριση σε εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά εργα-
σίας. Οι δύο αίθουσες, η αίθουσα εκδηλώσεων του ισογείου και η αίθουσα κατάρτισης του ορόφου, έχουν 
πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως χώροι κατάρτισης και διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αναβάθμιση του Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ. 
Ο πρόεδρος κ. Στέλιος Αχνιώτης, στην ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην κεντρική 
εκδήλωση των Ημερών Μηχανικής 2015, ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό, κάνοντας 
ειδική μνεία στους συνάδελφους Ντίνο Νικολαΐδη, Σταύρο Τσιουπάνη, Χαράλαμπο Ιωακειμίδη και Χρί-
στο Μαξούλη των οποίων οι εισηγήσεις αξιοποιήθηκαν συνθετικά για τη «βάφτιση» των αιθουσών. Η 
μεγάλη αίθουσα των 100 ατόμων ονομάστηκε «ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ» και η μικρή αί-
θουσα των 25 ατόμων ονομάστηκε «ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΣΕΙΑ». Σημειώνεται πως ο Ευπαλίνος 
(6ος αιώνας π.Χ.) ήταν αρχιτέκτονας - μηχανικός ο οποίος αξιοποίησε τις αρχές των μαθηματικών και 
της γεωμετρίας για να κατασκευάσει τη θαυμαστή σήραγγα του υδραγωγείου της Σάμου. Η πυρσεία –η 
οποία έχει επιλεγεί και ως το λογότυπο του ΕΤΕΚ– ήταν ένας μηχανισμός διάδοσης σημάτων (150 π.Χ.) 
σε μακρινές αποστάσεις, μέσω δομημένων και κωδικοποιημένων σημάτων φωτιάς και ήταν ουσιαστικά 
ο πρόγονος των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. 

ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 
Εντός του 2015 υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά οι Ημέρες Μηχανικής ΕΤΕΚ, οι οποίες περιλάμβαναν την 
απονομή του Βραβείου Μηχανικής ΕΤΕΚ και την υλοποίηση σειράς εκδηλώσεων. Σκοπός των εκδηλώ-
σεων και των δράσεων που εντάχθηκαν στις Ημέρες Μηχανικής 2015 ήταν η ενημέρωση των μηχανικών 
και όλων των πολιτών για τη μηχανική επιστήμη και το επάγγελμα του μηχανικού, καθώς και για τους 
σημαντικούς ρόλους και τις ευθύνες στη σημερινή εποχή, σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Στόχος του 
ΕΤΕΚ είναι οι Ημέρες Μηχανικής να αποτελέσουν μέσο προβολής της μηχανικής και των μηχανικών 
και της συμβολής τους στην ανάπτυξη της Κύπρου, όπως και αφορμή για ανοιχτό διάλογο και εποικο-
δομητική συζήτηση για όλα αυτά που απασχολούν την κοινότητα των μηχανικών, αλλά και ευρύτερα 
την κυπριακή κοινωνία με στόχο την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των 
Ημερών Μηχανικής 2015 υλοποιήθηκαν 16 εκδηλώσεις, πέραν των 5 εκδηλώσεων βράβευσης των 
φοιτητών. Ιδιαίτερα τίμησε το ΕΤΕΚ το γεγονός ότι και άλλοι φορείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του 
και συμπαρατάχθηκαν μαζί του, θέτοντας υπό τη σκέπη των Ημερών Μηχανικής 2015 προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις τους. Το Επιμελητήριο διοργάνωσε για δεύτερη φορά τις Ημέρες Μηχανικής τον 
Ιούνιο του 2016 με θεματικό άξονα την «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» και στόχο να προβάλει την 
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αξία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και τον ρόλο που διαδραματίζει για την επίτευξη των σύγχρονων 
επιτευγμάτων της μηχανικής επιστήμης, καθώς και για τον αντίκτυπο της εφαρμογής τους στην κυπρι-
ακή οικονομία και κοινωνία. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την κεντρική εκδήλωση με ομιλητή τον 
σύμβουλο επιχειρήσεων, συγγραφέα, ηγέτη δημιουργικών ομάδων και καθηγητή Ντίμη Μιχαηλίδη, με 
θέμα την καινοτομία διά βίου. Παράλληλα έγιναν σε Λευκωσία και Λεμεσό διαλέξεις και ημερίδες σε 
αυτόν τον θεματικό άξονα, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό, 
ενώ σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε τελειόφοιτους φοιτητές στους 
κλάδους της μηχανικής επιστήμης. 
Η απονομή του Βραβείου Μηχανικής στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων εξελίξεων και επιτευγμάτων 
της μηχανικής επιστήμης και του αντίκτυπου που έχει η εφαρμογή τους στην κυπριακή οικονομία και 
κοινωνία, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Βραβείο Μηχανικής 2015 απονεμήθηκε στο, χρηματοδο-
τούμενο από το 7ο Πακέτο Πλαίσιο, έργο LYNCEUS, το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος εντοπισμού και ασφαλούς απομάκρυνσης των επιβατών από πλοία σε περίπτωση ατυχήματος, 
αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στις θεματικές των ασύρματων δικτύων και της ψηφιακής επεξεργασίας 
σημάτων. Εύφημος μνεία έγινε στο έργο του προγράμματος υποδομών και αστικού σχεδιασμού που ετοι-
μάστηκε στο πλαίσιο της διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017 από την Πάφο. Το 
Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2017 προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2017, με στόχο να αναδείξει τα επιτεύγ-
ματα της μηχανικής επιστήμης μέσω της βράβευσης μηχανικού ή έργου που έχει διακριθεί στον τομέα 
αυτό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η βραβευόμενη συμμετοχή θα τιμηθεί με απονομή διπλώματος και χρηματικού βραβείου 
ύψους €10.000 σε τελετή που θα λάβει χώρα στις 18 Μαΐου του 2017 στο πλαίσιο της Τελετής Απολογι-
σμού 2014-2017 του Επιμελητηρίου. Το Βραβείο θα απονείμει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
Το Επιμελητήριο από της ιδρύσεώς του και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στηρίζει και ενθαρρύνει 
την κάθε προσπάθεια προαγωγής και ανάπτυξης των θετικών επιστημών, του σχεδιασμού και της τεχνο-
λογίας, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα και την ευγενή άμιλλα μεταξύ 
των μαθητών που επιλέγουν τα εν λόγω μαθήματα τα οποία αποτελούν τον κορμό για όλους τους κλά-
δους της μηχανικής επιστήμης. Το Επιμελητήριο καθιέρωσε από τον Ιούλιο του 2011 πλαίσιο απονομής 
τιμητικών διακρίσεων σε φοιτητές και μαθητές ως ακολούθως:
Απονομή τιμητικών διακρίσεων προς φοιτητές:

(α)  Απονομή σε ετήσια βάση διακρίσεων προς τους πρωτεύσαντες τελειόφοιτους φοιτητές δημόσιων 
και ιδιωτικών πανεπιστημίων που φοιτούν προς απόκτηση διπλώματος σε κλάδο της μηχανικής 
επιστήμης με βάση τις συνολικές βαθμολογίες που έχουν συγκεντρώσει κατά την προηγούμενη 
σχολική χρονιά.

(β)  Απονομή τιμητικών διακρίσεων προς απόφοιτους τεχνικών σχολών:
    Απονομή τιμητικής διάκρισης στον απόφοιτο κάθε τεχνικής σχολής με την καλύτερη επίδοση, 

νοουμένου ότι η διαγωγή έτους του μαθητή είναι κοσμιοτάτη.
(γ)  Απονομή τιμητικών διακρίσεων προς μαθητές λυκείου:

  i.  Απονομή τιμητικής διάκρισης στον απόφοιτο κάθε λυκείου με την καλύτερη επίδοση, ο οποί-
ος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, όπως Μαθηματι-
κά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Τεχνικό Σχέδιο και η διαγωγή 
έτους του μαθητή χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη.

  ii.   Απονομή τιμητικής διάκρισης στους αποφοίτους λυκείου που έχουν επιλέξει το μάθημα της 
Τεχνολογίας και έχουν πετύχει βαθμολογία, και στα δύο τετράμηνα, 20/20, νοουμένου ότι 
έχουν παρακαθίσει στο μάθημα της Τεχνολογίας σε παγκύπριες εξετάσεις, είτε ως μάθημα 
πρόσβασης είτε ως μάθημα απόλυσης, και έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 
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38/40 και νοουμένου ότι η διαγωγή έτους του μαθητή χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη.
  iii.   Απονομή τιμητικής διάκρισης σε μαθητές της Γ’ Λυκείου που έχουν επιλέξει το μάθημα Αρ-

χιτεκτονικού και Τεχνικού Σχεδίου, έχουν πετύχει βαθμολογία και στα δύο τετράμηνα 20/20, 
έχουν παρακαθήσει στο υπό αναφορά μάθημα σε παγκύπριες εξετάσεις, είτε ως μάθημα πρό-
σβασης είτε ως μάθημα απόλυσης, και έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 
38/40. Επιπρόσθετα, η διαγωγή έτους του μαθητή να χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη.

  iv.   Απονομή τιμητικής διάκρισης σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν επιλέξει το μάθημα της 
Πληροφορικής, έχουν πετύχει βαθμολογία και στα δύο τετράμηνα 20/20, έχουν παρακαθήσει 
στο υπό αναφορά μάθημα σε παγκύπριες εξετάσεις, είτε ως μάθημα πρόσβασης είτε ως μά-
θημα απόλυσης, και έχουν πετύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 38/40 και νοουμένου 
ότι η διαγωγή έτους του μαθητή χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, οι διευθύνσεις των σχολείων καλούνται να πληροφορούν το 
Επιμελητήριο, για τα ονόματα των μαθητών τους που εμπίπτουν στις πιο πάνω αναφερόμενες κατη-
γορίες και πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια. Οι μαθητές λαμβάνουν τη σχετική τιμητική διάκριση κατά 
την τελετή αποφοίτησης του σχολείου τους από εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ κατόπιν συνεννόησης με τις 
διευθύνσεις των σχολείων.
Σημειώνεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 και στο πλαίσιο του θεσμού των «Ημερών Μηχα-
νικής» βραβεύθηκαν κατ’ εξαίρεση οι δύο καλύτερες φοιτητικές εργασίες/μελέτες του προηγούμενου 
έτους για κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα και κάθε κλάδο σπουδών μηχανικής επιστήμης ξεχωριστά. Η βρά-
βευση αφορούσε χρηματικό βραβείο ύψους 500 ευρώ για την κάθε εργασία. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
Στο πλαίσιο διοργάνωσης, από διάφορα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, ημερίδων ενημέρωσης των μαθη-
τών για τα διάφορα επαγγέλματα, το Επιμελητήριο με προθυμία αποδέχθηκε προσκλήσεις από γυμνά-
σια και λύκεια, ανά το παγκύπριο, για παρουσίαση του επαγγέλματος του μηχανικού.  Στις εκδηλώσεις 
συμμετείχαν λειτουργοί ή εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ οι οποίοι παρουσίασαν στους μαθητές τον ρόλο του 
Επιμελητηρίου σε σχέση με τη ρύθμιση του επαγγέλματος της Μηχανικής όπως και σε σχέση με τις 
άλλες του αρμοδιότητες.  Ακολούθως επεξηγήθηκαν συνοπτικά οι κλάδοι που εκπροσωπεί το ΕΤΕΚ.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Κύπρου συνδι-
οργάνωσαν για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2012-2013 βάσει εγκριμένου πλαισίου όρων και κανονι-
σμών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, τον διαγωνισμό «Δράση για την Ενέργεια».  Ο διαγωνισμός 
έχει βασικό σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και τρόπους 
προστασίας του περιβάλλοντος, και την εξοικείωσή τους με επιστημονικές, τεχνολογικές και πρωτοπορια-
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κές διαδικασίες.  Ο διαγωνισμός αφορά όλα τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης και διοργανώνεται από το 2013 και εντεύθεν ξεχωριστά για τον λυκειακό και τον γυμνασιακό 
κύκλο.  Ο διαγωνισμός προβάλλεται ευρέως από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ενώ εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ, του Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας καθώς και συμμετέ-
χοντες μαθητές προσκαλούνται και συμμετέχουν σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Πιο κάτω 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κατά την υπό επισκόπηση τριετία:

Σχολική Χρονιά 2013-2014
 • Α. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1ο Βραβείο: €300 – Λύκειο Λατσιών, Λευκωσία - «Έξυπνη Κουζίνα» με αυτοματοποιημένα συστήματα 
παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας
2ο Βραβείο: €200 – Λύκειο Αγ. Γεωργίου, Λακατάμια «Αξιοποίηση της χαμένης ενέργειας στους δρόμους»
3ο Βραβείο: €100 – Λανίτειο Λύκειο Α’, Λεμεσός «Ανεμομαζώματα-Ανεμογεννήματα»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100 απονεμήθηκε στο Λύκειο Αγ. Γεωργίου, Λακατάμια.

 • Β. ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1ο Βραβείο: €300 – Γυμνάσιο Νεάπολης, Λεμεσός «Παραγωγή Ενέργειας για οικιακή χρήση»
2ο Βραβείο: €200 – Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας, Λευκωσία «Κατασκευή μηχανής με τη χρήση ΑΠΕ για 
διαχωρισμό υλικών ανακύκλωσης»
3ο Βραβείο: €100 – Γυμνάσιο Πάνου Ιωάννου Κοκκινοχωριών και Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας, Δε-
ρύνεια «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου μικρής κλίμακας για οικιακή χρήση»
4ο Βραβείο: Έπαινος – Γυμνάσιο Ακακίου, Λευκωσία «Τμηματικά ανελκούμενη γέφυρα με τη χρήση της 
ηλιακής ενέργειας»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100 δεν απονεμήθηκε, αφού κρίθηκε ότι κανένα από 
τα σχολεία δεν ικανοποιούσε τα κριτήρια.

Σχολική Χρονιά 2014-2015
 • Α. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1ο Βραβείο: €600 – Λύκειο Λατσιών, Λευκωσία για την κατασκευή του «Ηλιακό/Ηλεκτρικό ποδήλατο/
ενέργεια»
2ο Βραβείο: €400 – Λύκειο Κουτσόφτα και Παναγίδη, Παλαιομέτοχο για τη μελέτη του «Κατασκευή 
Μοντέλου οικολογικού σπιτιού, χρησιμοποιώντας παθητική ηλιακή ενέργεια και πράσινη οροφή»
Έπαινος: – Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας για τη μελέτη του «Έρευνα για οικολογική και ενεργει-
ακή συνείδηση»

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
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Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100, απονεμήθηκε στο Λύκειο Λατσιών.

 • Β. ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1ο Βραβείο: €600 – Τσίρειο Γυμνάσιο, Λεμεσός για τη μελέτη του με θέμα «Θέρμανση - Ψύξη κτιρίου 
με μειωμένες ενεργειακές ανάγκες/Ενέργεια»
2ο Βραβείο: €400 – Γυμνάσιο Ακακίου, Λευκωσία για τη κατασκευή του με θέμα «Παραγωγή πόσιμου 
νερού με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας - Ηλιακή Ενέργεια»
3ο Βραβείο: Έπαινος – Δεν απονέμεται αφού δεν υπήρχε άλλο γυμνάσιο πέραν των βραβευθέντων που 
να συμμετείχε στον διαγωνισμό
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100 απονεμήθηκε στο Γυμνάσιο Ακακίου.

Σχολική Χρονιά 2015-2016
 • Α. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1ο Βραβείο: €600 – Λύκειο Κουτσόφτα και Παναγίδη Παλιομετόχου, Λευκωσία για τη μελέτη του «Η 
χρήση Θερμοηλεκτρικού στοιχείου TEG για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»
2ο Βραβείο: €400 – Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, Λευκωσία για τη μελέτη του «Απο-
βάλλουμε θετικά... ενέργεια »
Έπαινος: – Λύκειο Λατσιών, Λευκωσία για την Κατασκευή του «Ηλεκτροφωτοβολταϊκό πλεούμενο μέσο»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100 απονεμήθηκε στο Λύκειο Λατσιών.

 • Β. ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1ο Βραβείο: €600 – Γυμνάσιο Δροσιάς, Λάρνακα για την κατασκευή του με θέμα «Διαχείριση της Ενέρ-
γειας και των Υδάτινων πόρων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες»
2ο Βραβείο: €400 – από κοινού στο Γυμνάσιο Δερύνειας, Αμμόχωστος για τη μελέτη/ κατασκευή του 
με θέμα «Εισήγηση για μείωση ενεργειακού κόστους στον Δήμο Δερύνειας» και στο Γυμνάσιο Λατσιών 
για τη μελέτη/κατασκευή του με θέμα «Έρευνα Αντικατάστασης Λαμπτήρων/ Φωτιστικών στο Γυμνάσιο 
Λατσιών»
3ο Βραβείο: Έπαινος – Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου, Λευκωσία για την κατασκευή του με θέμα 
«Ηλιοθερμικό Σύστημα Παραγωγής Καθαρού Νερού»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100 απονεμήθηκε στο Γυμνάσιο Δερύνειας.

Για τον διαγωνισμό της σχολικής χρονιάς 2016-2017 έχουν δηλώσει συμμετοχή 10 σχολεία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΕΚ, 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΕΛΗ ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο σήμερα αριθμεί σχεδόν 14 χιλιάδες μέλη. Η κατανομή τους κατά κλάδο καθώς και άλλα 
ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στα πιο κάτω γραφήματα. 

Γράφημα 1. Κατανομή μελών του Επιμελητηρίου την 1η Ιανουαρίου 2017.

Γράφημα 2. Απεικόνιση μεταβολής των μελών ανά κλάδο 

Γράφημα 3. Απεικόνιση της σύνθεσης του Μητρώου Μελών του ΕΤΕΚ ανά κλάδο από το 1996 μέχρι το 2017 
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ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Στις 15 Ιουνίου του 2014 πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες οι εκλογές του ΕΤΕΚ για την ανά-
δειξη των αιρετών μελών του Γενικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ. Στις εκλογές 
προσήλθαν και ψήφισαν 1.404 μέλη του Επιμελητηρίου, 242 λιγότερα από ό,τι προσήλθαν και ψήφισαν 
στις εκλογές του 2011.  Σημειώνεται ότι σε 5 από τους 10 κλάδους δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές 
για τις θέσεις του Γενικού Συμβουλίου. (Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης 
Γεωλογίας, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης, Πολεοδομία - Χωρο-
ταξία).  Το ποσοστό προσέλευσης ήταν 16,28% σε σχέση με τις εκλογές του 2011 που ήταν 20,62%.  Το 
μεγαλύτερο ποσοστό προσέλευσης παρατηρήθηκε στην επαρχία της Πάφου με 23,5%, ακολούθως στη 
Λευκωσία με ποσοστό 16,7%, στη Λεμεσό με 14,7% ενώ το μικρότερο ποσοστό προσέλευσης παρατη-
ρήθηκε στην επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου με 12,4%.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
Μετά την παραίτηση του Ανδρέα Σωκράτους από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ πραγματοποιήθηκαν 
εκλογές την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 για τη θέση ενός μέλους στο Γενικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ 
στον κλάδο της Αγρονομικής - Τοπογραφικής Μηχανικής και τη θέση κατέλαβε ο Παναγιώτης Μενοί-
κου, ο οποίος έλαβε 50 ψήφους, έναντι του Μιχάλη Παρασκευαΐδη, ο οποίος έλαβε 11 ψήφους.  Σε 
παγκύπριο επίπεδο, ψήφισαν 62 αγρονόμοι τοπογράφοι από τους 201 δικαιούχους (ποσοστό 31%). 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κατά την υπό ανασκόπηση τριετία, παραλήφθηκαν συνολικά περί τις 2.000 αιτήσεις για εγγραφή στο 
Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ από τις οποίες οι 130 απορρίφθηκαν.  Το σύνολο των αιτήσεων που έχουν 
παραληφθεί ανά κλάδο και ανά έτος παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2017    

  2014 2015 2016 ΣΥΝΟΛΟ 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  674 652 700 2026 
     
ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ  43 45 42 130 
     
ΚΛΑΔΟΙ     
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 113 144 174  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 164 142 165  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 152 118 108  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 121 120 101  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 39 36 58  
ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 9 21 18  
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 7 5 7  
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 18 23 23  
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ 45 41 38  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 6 2 8  

 674 652 700  
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Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Εγγραφής Μελών ΕΤΕΚ εισηγήθηκε την παραχώρηση προσωρινής άδειας 
άσκησης επαγγέλματος σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης σε περιορισμένο αριθμό πολιτών τρίτων 
χωρών [Άρθρο 7(4) του περί ΕΤΕΚ Νόμου], ενώ εισηγήθηκε και την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο 
Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες [Άρθρο 25(Α) του περί ΕΤΕΚ Νόμου].  Σημειώνεται ότι τη 
διοικητική απόφαση εγγραφής ή μη ενός προσώπου στο ΕΤΕΚ έχει η Διοικούσα Επιτροπή.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η προώθηση του θέματος εκσυγχρονισμού της διαδικασίας εγγραφής μελών και οι επαγγελματικές 
εξετάσεις αποτελούσαν προτεραιότητα του Επιμελητηρίου από της ιδρύσεώς του.
Ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εγγραφής μελών και οι επαγγελματικές εξετάσεις αναμένεται να διασφα-
λίσουν ότι τα μέλη του ΕΤΕΚ θα έχουν πλέον, πέρα από τα απαραίτητα ακαδημαϊκά εφόδια, τις απαραίτητες 
πρακτικές γνώσεις, για τους κλάδους που απαιτείται, για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από σχετικές 
με την άσκηση του επαγγέλματος νομοθεσίες, κάτι που απασχολεί το Επιμελητήριο από την ίδρυσή του.
Στο πλαίσιο αυτό είχε ετοιμαστεί το 2010, το πρώτο προσχέδιο με το πλαίσιο της τροποποιημένης νομοθε-
σίας.  Κατά την τριετία, το προσχέδιο έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας με αποτέλεσμα, το τελικό κείμενο του 
νομοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε, να προωθηθεί τον Μάρτιο του 2014, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για 
κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ψήφισή του σε νόμο, βάσει της καθορισμένης διαδικασίας.
Επιπρόσθετα τον Ιούλιο του 2012 αποφασίστηκε ότι από το έτος εισαγωγής 2012 και ειδικά για τους 
πιο κάτω κλάδους, θα απαιτούνται δεκαέξι (16) εξαμηνιαία μαθήματα βασικού κύκλου σπουδών, του 
κλάδου στον οποίο αιτείται κάποιος εγγραφή όπως φαίνεται πιο κάτω:

 • Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου
 • Μηχανολογική Μηχανική
 • Ηλεκτρολογική Μηχανική
 • Χημική Μηχανική
 • Εφηρμοσμένης Γεωλογίας
 • Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική
 • Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν αφορά τους υπόλοιπους κλάδους μηχανικής επιστήμης του 
Επιμελητηρίου.  Επιπρόσθετα, εξαιρούνται οι απόφοιτοι μεταλυκειακής φοίτησης ανώτερου επιπέδου, 
ΑΤΙ, ΤΕΙ, κολεγίων κ.λπ., οι οποίοι συνεχίζουν τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο, για τουλάχι-
στον δύο έτη και για τους οποίους θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η αρχική ρύθμιση, δηλαδή έξι (6) 
ετήσια ή δώδεκα (12) εξαμηνιαία μαθήματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο του βασικού κύκλου σπουδών, 
του κλάδου στον οποίο αιτούνται εγγραφή. 
Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι για εγγραφή των αποφοίτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μη-
χανικής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ απαιτείται πρακτική άσκηση ενός έτους, το Επιμελητήριο κατα-
νοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι μηχανικοί στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας, ζή-
τησε από τον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα τη δυνατότητα απασχόλησης αποφοίτων Αρχιτεκτονικής 
και Πολιτικής Μηχανικής, για την πρακτική άσκηση που απαιτείται για σκοπούς εγγραφής.
Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ οι διαθέσιμες θέσεις απα-
σχόλησης σε διάφορες υπηρεσίες, για ικανοποίηση της απαίτησης για πρακτική άσκηση στους κλάδους Αρ-
χιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής. Επιπρόσθετα, έχει καταρτιστεί πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται, 
ανά υπηρεσία, επαρχία και κλάδο οι διαθέσιμες θέσεις στα τμήματα που έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί.
Τις εν λόγω θέσεις δύνανται να διεκδικήσουν άτομα που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μη-
τρώο Μελών του ΕΤΕΚ στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής και της Πολιτικής Μηχανικής αντίστοιχα και έχουν 
εγκριθεί τα ακαδημαϊκά τους προσόντα από τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Για την πλήρωση των 
πιο πάνω θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται απευθείας στην αντίστοιχη υπηρεσία, τμήμα ή οργανισμό.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΕΚ, 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΠΑΚ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ως αρμόδιος φορέας, αποφασίζει σχετικά με την αναγνώρι-
ση τίτλων σπουδών σε κλάδους Μηχανικής Επιστήμης.  Το ΕΤΕΚ, με την έναρξη λειτουργίας των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων από το 2007 αλλά και την ίδρυση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), όρισε 
Επιτροπές Αξιολόγησης με στόχο την αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων σπουδών Μηχανικής Επιστήμης.
Με βάση την έκθεση των Επιτροπών Αξιολόγησης, το ΕΤΕΚ ετοίμασε και υπέβαλε προς τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια, τις εισηγήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του ώστε τα προγράμ-
ματα σπουδών να βελτιώνονται, με στόχο να δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους να εγγρά-
φονται στο ΕΤΕΚ και να ασκούν επάγγελμα στη Μηχανική. 
Τις σχετικές εισηγήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή υποβάλουν ad hoc διορισθείσες Επιτροπές Αξι-
ολόγησης.  Οι συνάδελφοι οι οποίοι διορίστηκαν σε Επιτροπές Αξιολόγησης Προγραμμάτων σπουδών 
του ΤΕΠΑΚ και ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι οι ακόλουθοι: Ανδρέας Σταύρου, Βαρνάβας Πασιουλής, 
Βενιζέλος Ευθυμίου, Γιάννης Γκλέκας, Γιάννης Περικλέους, Γιάννος Ζεμπύλας, Γιώργος Καράς, Μιχάλης 
Ευθυμίου, Ζαχαρίας Χ»Γεωργίου, Ζήνωνας Ζήνωνος, Ηλίας Κυριακίδης, Ιωάννης Ζαπίτης,, Κυριάκος Τα-
λαττίνης, Κώστας Μελετίου, Λουκάς Λουκά, Λουκάς Ρωσσίδης, Μάριος Φωκάς, Μιχάλης Χαραλάμπους, 
Πανίκος Παπαδόπουλος, Πέτρος Αθηνάκης, Πέτρος Στυλιανού, Πολύβιος Ελευθερίου, Σάββας Σάββα, 
Στέλιος Στυλιανού, Σωκράτης Σωκράτους, Χαράλαμπος Πετρίδης και Χρυστάλλα Baldwin.
Τα προγράμματα, για τα οποία έχουν υιοθετηθεί, από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια, οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ 
–ύστερα από σχετική μελέτη και αξιολόγηση– είναι κατά τη σύνταξη του κειμένου αυτού τα ακόλουθα:

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 —  Μηχανολογική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανική Ηλε-

κτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική 
 • EUROPEAN UNIVERSITY

 — Electrical and Electronic Engineering, Computer Science, Computer Engineering
 • FREDERICK UNIVERSITY

 — Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, 
Computer Science, Quantity Surveying, Architecture, Automotive Engineering, Electrical 
Engineering (MSc)*, Oil & Gas and Offshore Engineering (MSc)* Sustainable Energy Systems 
(MSc)*, Sustainable Energy Systems (Distance Learning) (MSc)*, Structural Engineering 
(MSc)*, Web and Mobile Systems (MSc)* 

 • UNIVERSITY OF NICOSIA: 
 — Computer Science, Computer Engineering, Electronics Engineering, Architecture, Electrical 

Engineering, Oil & Gas Engineering, Civil & Environmental Engineering**, Computer Science 
(MSc)*, Electrical Engineering (MSc)*, Oil, Gas and Energy Engineering (MSc)* 
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 • NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
 — Architecture, Real Estate Valuation and Development, Applied Informatics, Information 

Systems (MSc)*
 • UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE, CYPRUS

 — Computing, Electrical and Electronic Engineering

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με δεδομένο το γεγονός πως για την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από 
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το ΤΕΠΑΚ, σε κλάδους της Μηχανικής, διορίζονται ειδικές συμβουλευτικές 
επιτροπές με βάση την έκθεση των οποίων, το ΕΤΕΚ

1. ετοιμάζει και υποβάλλει προς τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια, τις εισηγήσεις, 
σχόλια και παρατηρήσεις του, ώστε τα προγράμματα σπουδών να βελτιώνονται, με στόχο να δί-
νουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους να εγγράφονται στο ΕΤΕΚ και να ασκούν επάγγελμα 
στη Μηχανική Επιστήμη 

2. τα προγράμματα για τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια οι εισηγήσεις 
που το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει, μετά από σχετική μελέτη και αξιολόγηση, περιλαμβάνονται σε σχετι-
κό κατάλογο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ

η Διοικούσα Επιτροπή τον Μάρτιο του 2014 αποφάσισε να διαμορφωθεί έντυπο αξιολόγησης προ-
γραμμάτων σπουδών Μηχανικής Επιστήμης και επιπρόσθετα ότι θα καταβάλλεται τέλος αξιολόγησης 
προγράμματος σπουδών ύψους 750 ευρώ ανά πρόγραμμα.
Επιπρόσθετα, η Διοικούσα Επιτροπή τον Ιούλιο του 2015 αποφάσισε ότι, προκειμένου να διασφαλίσει 
πως εξακολουθούν να πληρούνται όλα εκείνα τα απαραίτητα κριτήρια προς διασφάλιση της ποιότητας 
των προγραμμάτων σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης, όλα τα προγράμματα σπουδών 
που έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από το ΕΤΕΚ, επαναξιολογούνται από το Επιμελητήριο σε τακτική 
βάση, ανά τετραετία, καταβάλλοντας τέλος επαναξιολόγησης προγράμματος σπουδών ύψους 500 ευρώ 
ανά πρόγραμμα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με βάση τον νόμο, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευ-
σης είναι το αρμόδιο σώμα στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη διασφάλιση και την πιστοποίηση της 
ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.  Σύμφωνα με το άρθρο 17(1) (δ) iv του Νόμου 
136(Ι)2015, ο φορέας διορίζει Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των 
ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, για αξιολόγηση πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τρεις (3) ακα-
δημαϊκούς, 1 φοιτητή πανεπιστημίου, και σε περίπτωση που το αντικείμενο του προγράμματος αφορά 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΕΚ, 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ρυθμιζόμενο επάγγελμα, ένα μέλος του επαγγελματικού σώματος το οποίο χορηγεί την άδεια άσκησης 
του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  Ο φορέας ζήτησε από το ΕΤΕΚ να υποβάλει ονόματα εκπροσώπων 
του από κάθε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αξιολογη-
τών που δημιουργείται στον φορέα.  To ΕΤΕΚ υπέβαλε ονόματα των πιο κάτω αναφερόμενων μελών του 
κατά κλάδο ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αξιολογητών για αξιοποίηση κατά την αξιολόγηση 
προγραμμάτων σπουδών:
Κυριάκο Θεμιστοκλέους, Κωσταντίνο Κυπρή, Μάριο Φωκά, Χρήστο Μαραθοβουνιώτη αρχιτέκτονες, 
Ανδρέα Θεοδότου, Λούκα Πέτρου, Χρίστο Ευσταθιάδη πολιτικούς μηχανικούς, Πολύκαρπο Νικολάου, 
Ελίζα Βασιλείου,  Ανδρέα Κυπριανού,  Ντίνο Νικολαΐδη μηχανολόγους μηχανικούς,  Βάσο Χαραλάμπους, 
Χαράλαμπο Σκαμπαλλή,  Μάριο Παππουτή ηλεκτρολόγους μηχανικούς,  Κωνσταντίνο Λοΐζου,  Χριστό-
δουλο Κυκκώτη,  Πόλυ Ανθούση,  Ιωάννη Ζαπίτη ηλεκτρονικούς μηχανικούς,  Χρίστο Χαραλάμπου,  
Ανδρέα Κυπριανού,  Σωκράτη Σωκράτους μηχανικούς της πληροφορικής, Μαρία Ελένη Δελέντα, Μιχά-
λη Χρυσάφη χημικούς μηχανικούς, Δημήτρη Βαττή,  Ερνέστο Σαρρή μηχανικούς μεταλλείων,  Γιώργο 
Νικήτα, Νίκη Κουλέρμου,  Μαρία Ευθυμίου γεωλόγους, Ελίκκο Ηλία, Παναγιώτη Μενοίκου αγρονόμους 
τοπογράφους, Λήδα Φιλιππίδου, Άντρη Χριστοδούλου, Αλέξη Αδαμίδη επιμετρητές ποσοτήτων,  Κυριά-
κο Ταλαττίνη,  Βαρνάβα Πασιουλή, Άγγελο Γεωργίου εκτιμητές γης και Πάτροκλο Αποστολίδη, Βύρωνα 
Ιωάννου πολεοδόμους. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ)

Βάσει των διατάξεων και της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας και της ΚΔΠ 133 του 1997 (Αιτήσεις και Τέλη) το 
Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ έχει καθορίσει το ποσό των 20 ευρώ ως τέλος ετήσιας συνδρομής για συ-
νταξιούχους που δεν ασκούν επάγγελμα, ανεξάρτητα από την ηλικία και τους λόγους συνταξιοδότησής 
τους, το ποσό των 50 ευρώ ως τέλος ετήσιας συνδρομής για άνεργα μέλη άνω των 30 ετών και το ποσό 
των 35 ευρώ ως τέλος ετήσιας συνδρομής για μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό και δεν ασκούν επάγ-
γελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Κατά την υπό επισκόπηση τριετία περίπου 165 μέλη από τον Μάιο του 2014 μέχρι και τον Μάρτιο 
του 2017, έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στο Επιμελητήριο για μείωση της ετήσιας συνδρομής 
τους λόγω του ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν ακούν οποιοδήποτε επάγγελμα. Επίσης περί τα 
400 μέλη από τον Μάιο του 2014 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017, έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα 
στο Επιμελητήριο για μείωση της ετήσιας συνδρομής τους διότι ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι. 
Τέλος περίπου 765 μέλη από τον Μάιο του 2014 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017, έχουν υποβάλει 
σχετικό αίτημα στο Επιμελητήριο για μείωση της ετήσιας συνδρομής τους λόγω μόνιμης διαμονής 
τους στο εξωτερικό.
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Σημειώνεται ότι μέχρι και το 2016 τα μέλη ήταν υποχρεωμένα να υποβάλλουν σε ετήσια βάση σχε-
τικό αίτημα για μείωση της ετήσιας συνδρομής τους. Για την ετήσια συνδρομή του έτους 2017 όσα 
μέλη είχαν ήδη δηλώσει πως είναι κάτοικοι εξωτερικού δεν χρειάστηκε να υποβάλουν εκ νέου αίτημα 
για μείωση των οφειλών τους. Σημειώνεται επίσης ότι, με τη μείωση της ετήσιας συνδρομής (λόγω 
συνταξιοδότησης, σε περιπτώσεις ανέργων ή μελών που διαμένουν στο εξωτερικό) δίδεται επίσης 
απαλλαγή από το τέλος της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος. Νοείται πως είναι δυνατή μελ-
λοντικά η έκδοση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος νοουμένου πως θα καταβληθούν τα 
απαραίτητα τέλη.
Συναφώς σημειώνεται πως, με βάση την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία, πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημό-
σια Υπηρεσία ή την Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απαλλάσσονται από την καταβολή του 
τέλους ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος δυνάμει του άρθρου 25 εδάφιο 2 του περί Επιστημο-
νικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου. Περίπου 105 μέλη από τον Μάιο του 2014 μέχρι και 
τον Μάρτιο του 2017, έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στο Επιμελητήριο για να απαλλαγούν από το 
τέλος της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος λόγω του ότι εργάζονται στο Δημόσιο ή Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα.
Συναφώς περίπου 100 μέλη έχουν υποβάλει, κατά την υπό επισκόπηση τριετία, σχετικό αίτημα στο 
Επιμελητήριο για απαλλαγή από το τέλος της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος διότι ετεροαπα-
σχολούνται και δεν ασκούν επάγγελμα στη Μηχανική Επιστήμη στην Κύπρο. 
Τέλος, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, έχει αποφασιστεί η διαγραφή 300 περίπου μελών, τα οποία 
είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα για διαγραφή τους από το Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, ενώ περίπου 70 
μέλη την τελευταία τριετία έχουν διαγραφεί από το Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ διότι έχουν αποβιώσει. 
Σημειώνεται πως τα ζητήματα διαγραφών και απαλλαγών αποτελούν αρμοδιότητα της Διοικούσας 
Επιτροπής.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΕΚ

Στο πλαίσιο του αναγκαίου περαιτέρω εκσυγχρονισμού του Επιμελητηρίου μέσω της μηχανογράφησης 
υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της υπηρεσίας και 
αναβάθμιση του ψηφιακού προφίλ του έχουν υλοποιηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο αριθμός έργων 
κατά τα τελευταία έτη, όπως είναι η αντικατάσταση του συστήματος Μητρώου Μελών ΕΤΕΚ με νέο σύ-
στημα που προσφέρει μεταξύ άλλων σειρά αυτοματοποιημένων αναφορών και δυνατότητα καταχώρη-
σης πληροφοριών σε σχέση με προσόντα μελών, η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ, η εισαγωγή 
συστήματος διαχείρισης εγγράφων για σκοπούς εσωτερικής διακίνησης εγγράφων αλλά και ενημέρω-
σης αιρετών σωμάτων, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης διαιτησιών πραγματογνωμοσυνών 
ΕΤΕΚ, η ανάπτυξη συστήματος για παρακολούθηση της λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ 
καθώς και η αναβάθμιση της παρουσίας του Επιμελητηρίου στα κοινωνικά δίκτυα.
Με τη χρήση της τεχνολογίας, το ΕΤΕΚ στοχεύει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για την υπηρεσία 
του και τη διάθεση των πόρων που θα εξοικονομηθούν σε άλλες δράσεις όπως είναι η ανάπτυξη του 
επιστημονικού του έργου και η εκπαίδευση των μελών του και ειδικά των νέων μηχανικών. 
Στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και της αξιοποίησης της 
τεχνολογίας που αποτελεί πάγια προτεραιότητα του Επιμελητηρίου κατά την υπό αναφορά τριετία υλο-
ποιήθηκαν τα πιο κάτω:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΤΕΚ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
Το έργο ανατέθηκε στον συνεργάτη του Επιμελητηρίου που είχε προχωρήσει στην ανάπτυξη της νέας 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΕΚ, 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ. Οι βελτιώσεις στην υφιστάμενη ιστοσελίδα, που εκτός απροόπτου αναμένεται να 
τεθούν προς χρήση πριν από το τέλος του 2017, επιτρέπουν:

 • Πωλήσεις μέσω ιστοσελίδας για τα προϊόντα του ΕΤΕΚ (εμβλήματα, εκδόσεις, πληρωμή ποινών 
ΠΣ, Διαιτησιών και Πραγματογνωμοσυνών, τέλη συμμετοχής σε σεμινάρια, καταβολή παραβόλου 
για καταγγελίες ΠΣ, Βεβαιώσεις μέλους, τέλη εγγραφής κοκ)

 • Υλοποίηση δυνατότητας έκδοσης έγγραφων βεβαιώσεων και εξουσιοδοτήσεων εντολέα μέσω 
της ιστοσελίδας

 • Ύπαρξη χώρου ελεγχόμενης πρόσβασης για τα μέλη, σε προσωπική τους μερίδα όπου μεταξύ 
άλλων θα δύνανται να τροποποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες και προτιμήσεις επικοινωνί-
ας τους (θα τίθενται σε ισχύ μετά από έλεγχο από το ΕΤΕΚ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΕΚ
Με βάση σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας του που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 
2012, το ΕΤΕΚ εξετάζει αιτήσεις για εγγραφή εταιρειών σε ειδικό μητρώο που τηρεί. Αξιολογώντας το 
γεγονός πως η διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της διαδικασίας εγγραφής και ανανέωσης χωρίς 
την ύπαρξη μηχανογραφημένου συστήματος καθίσταται λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των 
εγγεγραμμένων εταιρειών όλο και δυσκολότερη, δημιουργώντας μεγάλο διοικητικό φόρτο και αυξημέ-
νη πιθανότητα για λάθη, το Επιμελητήριο προχώρησε στη δημιουργία λογισμικού συστήματος καταχώ-
ρησης και παρακολούθησης των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (EMAIL)
Δεδομένων των προβλημάτων που κατά καιρούς παρουσιάζονταν στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυ-
μάτων (email) από το ΕΤΕΚ προς τα μέλη του και μετά από εισήγηση των Συμβούλων Επικοινωνίας του 
ΕΤΕΚ για την ανάγκη άμεσης δυνατότητας αποστολής των μηνυμάτων προς τα μέλη για πρακτικούς 
λόγους καθώς και μείωση του σχετικού διοικητικού φόρτου που δημιουργείται από τη χειρωνακτική 
αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων υλοποιήθηκε σχετική δυνατότητα που επιτρέπει:

 • την αυτόματη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του ΕΤΕΚ, σε κα-
θορισμένο χρόνο και με περιεχόμενο που αντλείται από τις ειδήσεις και εκδηλώσεις που είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ

 • την καταχώρηση καταλόγων με ηλεκτρονικές διευθύνσεις μελών ανά κλάδο και επαρχία
 • την ετοιμασία προσχεδίων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αποστολή τους από κατάλληλα εξουσιο-

δοτημένους τρίτους χωρίς τα άτομα αυτά να έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο των κατα-
λόγων παρά μόνο με δυνατότητα να επιλέγουν συγκεκριμένες κατηγορίες εξ αυτών (προώθηση 
σε συγκεκριμένους κλάδους ή επαρχίες)
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 • την αποφυγή με τον κατάλληλο τρόπο των προβλημάτων που δημιουργούνται από τον χαρα-
κτηρισμό του δικτύου (domain) του ΕΤΕΚ ως καταχρηστικού αποστολέα μηνυμάτων (spammer).

Σημειώνεται πως για τους σκοπούς της συμφωνίας που υπογράφθηκε με τον προμηθευτή του συστή-
ματος εξασφαλίσθηκε η συναίνεση του επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ενέκρινε 
τις σχετικές πρόνοιες του κειμένου της σύμβασης ώστε να διασφαλιστεί η διαφύλαξη των προσωπικών 
δεδομένων των μελών του Επιμελητηρίου. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
Από την 1η Νοεμβρίου του 2016 το ΕΤΕΚ παρέχει την ευχέρεια για διαδικτυακή υποβολή αίτησης για 
εγγραφή στο Μητρώο Μελών του. Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια πολύ σημαντική καινοτομία μέσα από 
την οποία είναι πλέον εφικτή η υποβολή αίτησης για όλες τις κατηγορίες μελών (κανονικά, προσωρινά, 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών). Οι αιτητές μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες τις πληροφο-
ρίες που απαιτούνται και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται για την εξέταση της αίτησής τους.

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΜΕ ΤΡΟΠΟ 
ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Ακολουθώντας την πάγια πρακτική που υιοθετείται από όλους τους σύγχρονους οργανισμούς με 
παρουσία στο διαδίκτυο, το Επιμελητήριο προχώρησε στην ανάπτυξη/μορφοποίηση της ιστοσελίδας 
του ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση από κινητές συσκευές. Η δυνατότητα πρόσβασης από κινη-
τές συσκευές στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ΕΤΕΚ κρίθηκε απαραίτητη τόσο για τα μέλη του Επι-
μελητηρίου όσο και για το ευρύ κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ, 
που αποτελεί τον πιο έγκυρο και άμεσο τρόπο ενημέρωσης, για το έργο, τη δράση και τις εκδηλώσεις 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Μία δεκαπενταετία μετά τη στέγαση της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου στα γραφεία του στην Παλιά 
Λευκωσία, και τέσσερα χρόνια μετά τα εγκαίνια του οικήματος του ΕΤΕΚ στην Πάφο, ολοκληρώθηκε το 
2013 το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, αναβαθμίζοντας τις υποδομές του Επιμελητηρίου και 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη προσφορά στα μέλη του. 

ΟΙΚΗΜΑ ΕΤΕΚ 
Η αποκατάσταση του οικήματος του ΕΤΕΚ στην εντός των τειχών Λευκωσία ήταν ένα έργο οράματος 
και έγινε δυνατό με τη συμβολή πολλών. Παράλληλα ο χώρος στον οποίο ανεγέρθηκε το κτίριο αλλά 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΕΚ, 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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και η απόφαση αποκατάστασης και συντήρησης διατηρητέου κτίσματος έγινε ενσυνείδητα και απο-
τελεί ένα μήνυμα για την αναγκαιότητα αναβίωσης της παραμελημένης εντός των τειχών πόλης. Το 
ΕΤΕΚ έχει επίσης αναπλάσει, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το Υπουργείο Εσωτερικών, 
την πλατεία πίσω από το κτίριο που φιλοξενεί το ΕΤΕΚ έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος 
για το Επιμελητήριο και τη γειτονιά. Το οίκημα του ΕΤΕΚ εγκαινιάστηκε από τον τότε υπουργό Συ-
γκοινωνιών Αβέρωφ Νεοφύτου τον Νοέμβριο του 2001 και φιλοξενεί τα γραφεία και την υπηρεσία 
του ΕΤΕΚ από τότε. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΕΚ 
Το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ βρίσκεται δίπλα από τα Κεντρικά Γραφεία του ΕΤΕΚ, μεταξύ 
των οδών Κερβέρου και Θησέως και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, χώρο βιβλιοθήκης και πολυμέσων, αί-
θουσα εκδηλώσεων (χωρητικότητας 100 ατόμων) που αξιοποιείται για προβολές και για διοργάνωση 
εκδηλώσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων, αίθουσα εκπαίδευσης και συνεδριάσεων (χωρητικότητας 12 
ατόμων), και αίθουσα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (χωρητικότητας 25 ατόμων). Όλες οι αίθουσες διαθέ-
τουν τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό εξοπλισμό, ενώ το Κέντρο διαθέτει κυλικείο και υπαίθριο 
χώρο συνεστίασης σε μια πολύ όμορφη αυλή που ενοποιεί τα δύο οικήματα του ΕΤΕΚ, σχηματίζοντας 
μια εσωτερική πλατεία. Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη τον Οκτώβριο του 2013 και έχει ήδη φιλοξενήσει εκατοντάδες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ημερίδες και συνέδρια του ΕΤΕΚ, των επαγγελματικών συλλόγων, αλλά 
και άλλων φορέων. 

ΟΙΚΗΜΑ ΕΤΕΚ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου του εκμισθώθηκε οικοδομή τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στην 
Πάφο για τη στέγαση των γραφείων του. Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Σόλωνος 16, στο κέντρο της 
πόλης και έχει κηρυχθεί διατηρητέα μετά από εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Το οίκημα του 
ΕΤΕΚ στην Πάφο χρησιμοποιείται από την περιφερειακή επιτροπή του ΕΤΕΚ ενώ μετά από σχετική 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής το οίκημα θα αξιοποιείται και από τους τοπικούς επαγγελματικούς 
συλλόγους. Πέραν αυτού έχει αποφασιστεί η στελέχωσή του με έναν υπάλληλο για την εξυπηρέτηση 
των βασικών αναγκών των μηχανικών σε σχέση με τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας με το Επιμελητή-
ριο, την εξυπηρέτηση του κοινού, τον χειρισμό αιτήσεων εγγραφής στο Επιμελητήριο και την πώληση 
Ημερολόγιων Έργων. Το οίκημα του ΕΤΕΚ στην Πάφο εγκαινιάστηκε από τον τότε υπουργό Εσωτερικών 
Νεοκλή Συλικιώτη, τον Μάιο του 2010 και προσφέρει βασικές υπηρεσίες προς τους μηχανικούς της 
περιφέρειας όπως είναι η έκδοση έγγραφων βεβαιώσεων, η πληρωμή ετήσιων συνδρομών/αδειών και η 
υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Επιμελητήριο.
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ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΤΕΚ 
Τον Δεκέμβριο του 2012 ψηφίστηκε η περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιω-
ματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα Νομοθεσία. Παρόλο που, όπως επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο Οικονομικών, το ΕΤΕΚ έχει 
εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα δικαιολογούσαν την εξαίρεσή του από το πεδίο εφαρμογής 
του νόμου, ώστε να μην καταβάλλει στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας το ποσό που αποκόπτει από 
το μισθολόγιο της υπηρεσίας του, η νομοθεσία φαίνεται πως δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικού χει-
ρισμού. Το ΕΤΕΚ, σεβόμενο την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να μην προχωρήσει σε τροπο-
ποίηση της νομοθεσίας για μια σειρά από λόγους, και στο πλαίσιο αναζήτησης μιας δίκαιης, εντός των 
πλαισίων της νομοθεσίας και συμφωνημένης με την εκτελεστική εξουσία διευθέτησης, εισηγήθηκε με 
σχετική εκτενή και τεκμηριωμένη επιστολή του τον Φεβρουάριο του 2017 να κατατεθεί πρόταση στο 
Υπουργικό Συμβούλιο για:
(α) παραχώρηση από τον κρατικό προϋπολογισμό (εφάπαξ) κατ’ αποκοπήν ποσού 170 χιλιάδων ευρώ 
στο ΕΤΕΚ ως αντιστάθμισμα του ισόποσου συσσωρευμένου ποσού που θα πρέπει να καταβάλει το ΕΤΕΚ 
στο πάγιο της Δημοκρατίας λόγω εφαρμογής του περί μείωσης των απολαβών από το 2012 μέχρι και 
το 2016 περιλαμβανομένου.
(β) παραχώρηση από τον κρατικό προϋπολογισμό από το 2017 και εφεξής σε ετήσια βάση στο ΕΤΕΚ του 
ποσού των 50 χιλιάδων ευρώ ως αντιστάθμισμα για το ετήσιο ποσό που θα καταβάλλει το ΕΤΕΚ στο πά-
γιο της Δημοκρατίας λόγω εφαρμογής της περί μείωσης των απολαβών νομοθεσίας (για όσο διάστημα 
είναι σε εφαρμογή η νομοθεσία περί μείωσης απολαβών) και για σκοπούς ανάκτησης δαπανών από την 
εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από το ΕΤΕΚ σε Διεθνείς Οργανισμούς Μηχανικών, καθώς 
και σε διάφορα παρεμφερή συνέδρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η 
εκπροσώπηση της Δημοκρατίας.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΚ  
Το Επιμελητήριο συνήψε συμφωνία με την εταιρεία Laiki Cyprialife για την παροχή ειδικού πακέτου 
υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του ΕΤΕΚ. Η συμφωνία με τη Laiki Cyprialife 
για την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυ-
μούν, οριστικοποιήθηκε, υπογράφθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή στις 14 Μαρτίου 2011. Με βάση τη 
σχετική συμφωνία τα μέλη μπορούν να επιλέξουν ένα εκ των τριών καθορισμένων σχεδίων. Το Silver 
(βασικό), το οποίο σε γενικές γραμμές παρέχει ενδονοσοκομειακή κάλυψη, το Gold (ή προαιρετική 
παροχή Ι) το οποίο παρέχει ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη και το Platinum (ή 
προαιρετική παροχή ΙΙ) το οποίο πέραν των προαναφερόμενων καλύπτει χρόνιες παθήσεις και προ-
ϋπάρχουσες ασθένειες.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ AMERICAN EXPRESS® 
Μετά από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου το 2013 έχει δημιουργηθεί η American Express 
Green Card, που απευθύνεται αποκλειστικά σε όλα τα μέλη του Επιστημονικού και Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Η κάρτα συνδυάζει οφέλη ειδικά για τα μέλη, καθώς και τα ξεχωριστά 
προνόμια που προσφέρει η κάρτα American Express. Με βάση τη συμφωνία παρέχονται ειδικά οφέ-
λη προς τα μέλη, όπως μειωμένη ετήσια συνδρομή για την κάρτα, αυτόματη συμμετοχή στο Σχέδιο 
Υπεραγορών American Express, αυτόματη αποκοπή της συνδρομής του ΕΤΕΚ, συμμετοχή στο Σχέδιο 
Ανταμοιβή, συμμετοχή στο Σχέδιο Selects, και μέχρι 10% ειδική έκπτωση για πληρωμή ασφαλίστρων. 
Η σχετική συμφωνία εξέπνεε το 2016 και ανανεώθηκε αφού κρίθηκε επωφελής τόσο για το ΕΤΕΚ όσο 
και για τα μέλη του. 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΕΚ, 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Τ Ρ Ι Ε Τ Ι Α Σ   2 0 1 4 - 2 0 1 7 145

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών και Πολιτών, σε συνδυασμό και με τον ευρύτερο ανασχεδιασμό 
του διαδικτυακού τόπου του Επιμελητηρίου, καθιερώθηκε και αναδείχθηκε στην παρούσα τριετία ως 
η βασική πύλη ενημέρωσης και επικοινωνίας με το ΕΤΕΚ. Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία αυτή εγκαινιά-
στηκε κατά την προηγούμενη τριετία, και βασικό στόχο είχε, αφενός, να βελτιώσει την προσβασιμότητα 
στην πληροφόρηση η οποία παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, και, αφετέρου, να διευκολύνει την 
ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων ή αιτημάτων μέσω ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που δημιουργήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Στην παρούσα φάση ο πρώτος σκοπός σε πολύ μεγάλο 
βαθμό επιτεύχθηκε με τη ριζική αναβάθμιση της ιστοσελίδας. Ως προς τον δεύτερο, την ηλεκτρονική 
δηλαδή επικοινωνία με το ΕΤΕΚ, σημειώνεται ότι στατιστικά ο αριθμός των ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα 
οποία λαμβάνει το Επιμελητήριο από μέλη του ή ευρύτερα είναι της τάξεως των εκατοντάδων ανά έτος, 
και αυτά αναφέρονται ή εμπλέκουν το σύνολο ουσιαστικά των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου.
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Επιμελητήριο έχει εμπεδωθεί ως ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και συμμετέχει θεσμοθετη-
μένα σε μία σειρά από επιτροπές ή συμβούλια που σχετίζονται με τον τομέα δραστηριότητάς του. Μια 
σταχυολόγηση της θεσμικής του αυτής συμμετοχής μαζί με τους διορισμένους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ 
παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 • Άννα Γαλαζή, αρχιτέκτονας ως εκπρόσωπος του Προέδρου στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλί-
σεων Κ.Δ.Π 309/1999

 • Κωνσταντίνος Κωσταντή, αρχιτέκτονας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου στο Πολεοδομικό Συμ-
βούλιο, Νόμος ν. 90(Ι)/1972

 • Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Νόμος ν.174/86
 • Γιάννης Γκλέκας, μηχανολόγος μηχανικός, στην Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-

ων, Νόμος ν.140(Ι)/2005
 • Γιάννης Γκλέκας, μηχανολόγος μηχανικός, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΣΕΔΑ) Νόμος ν.215(Ι)/2002
 • Γιάννης Γκλέκας, μηχανολόγος μηχανικός, στην Επιτροπή για τον Περί Βιομηχανικών Εκπομπών 

Νόμο του 2013 Ν.184(Ι)/2013 και τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 2002 
μέχρι 2013 

 • Αντώνης Βαλανίδης, μηχανικός πληροφορικής, στην Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ 
και ΕΞΕ, Νόμος ν.33(Ι)/2003

 • Δημήτρης Βαττής, μηχανικός μεταλλείων, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων, 
Νόμος ν.79(Ι)/2010

 • Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού 
Τυποποίησης και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης, Νόμος ν.156(Ι)/2002

 • Ιάκωβος Χριστοδούλου με αναπληρωτή τον Χρίστο Μαξούλη, μηχανολόγοι μηχανικοί, στη Συμ-
βουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των 
Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, Νόμος ν. (142(I)/2006)

 • Ιάκωβος Χριστοδούλου με αναπληρωτή τον Χρίστο Μαξούλη, μηχανολόγοι μηχανικοί, στη Συμ-
βουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδο-
σης Νόμου, Νόμος ν. (142(I)/2006)

 • Γιάννης Φεσάς με αναπληρωτή τον Μιχάλη Χρυσάφη, χημικοί μηχανικοί, στο Παγκύπριο Συμ-
βούλιο Χημικών Ουσιών, Νόμος ν.10(Ι)/2009

 • Χρίστος Χατζηγιάγκου, Γιαννάκης Ιακωβίδης και Μιχάλης Παρασκευαΐδης, τοπογράφοι μηχανι-
κοί, στο Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου, Νόμος ν.67(Ι)/2005 

 • Δημήτρης Βαττής, μηχανικός μεταλλείων, με αναπληρωτή τον Ερνέστο Σαρρή στην Τεχνική Επι-
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τροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Νόμος ν.82(Ι)/2009 
 • Μαρία Μαύρου, αρχιτέκτονας, στην Επιτροπή Μνημείων, Νόμος ν.79(Ι) του 2006
 • Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, Νόμος 

ν.89(Ι)/2006
 • Αντώνης Ζορμπάς, χημικός μηχανικός, στο Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφά-

λειας με βάση τους περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας 
Νόμους του 2002-2012, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

 • Χρίστος Ευθυβούλου, μηχανολόγος μηχανικός, στο Δ.Σ. του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης 
Ποιότητας (ΚΟΠΠ), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 • Λέανδρος Νικολαΐδης, χημικός μηχανικός, στο Δ.Σ. του Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από 
Πολύτιμα Μέταλλα, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 • Στέλιος Μιχαηλίδης, αρχιτέκτονας, στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Καν. του 1999 - 
Κανονισμός 61Η - Χρήση οικοδομών από ανάπηρα άτομα

 • Χρίστος Ευθυβούλου, μηχανολόγος μηχανικός και Πάρις Φωκαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, 
στην Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών, Κ.Δ.Π 184/2012 

 • Γιώργος Καράς, πολιτικός μηχανικός, στην Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, Νόμος ν. 48(I)/2008
 • Γιώργος Καράς, πολιτικός μηχανικός, στο Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 

της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
 • Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Δομικών Κατασκευών με 

βάση τον περί Δομικών Προϊόντων Νόμο ν. 130(Ι)/2013
 • Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, στη Συμβουλευτική Επιτροπή στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του Νόμου περί Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων 
του Θερμοκηπίου, Νόμος 110(Ι)/2011.

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βάσει των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον νόμο λειτουργίας του σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι 
απαιτείται εξειδικευμένη μελέτη, ο CYS δημιουργεί και εποπτεύει τη λειτουργία τεχνικών επιτροπών για 
διάφορα θέματα που σχετίζονται με πρότυπα και προδιαγραφές. Οι επιτροπές αυτές, παρακολουθώντας 
τη διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση αλλά και τις αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, συμβουλεύουν 
τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε θέματα όπως η απόσυρση των αντιστοίχων υφιστάμενων 
προτύπων, η δημιουργία νέων εθνικών προτύπων όπου χρειάζεται, αλλά και η δημιουργία συμπληρω-
ματικών προτύπων στα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο εκπροσω-
πείται με τα άτομα που αναφέρονται πιο κάτω στις αντίστοιχες επιτροπές:
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 • Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 02 Αδρανή 
Υλικά

 • Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 06 Σκυρόδε-
μα και στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 14 Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα

 • Λουκάς Πέτρου, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 04 Στοιχεία 
τοιχοποιίας από άργιλο

 • Γιώργος Παναγή, γεωλόγος, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 05 Φυσικός λίθος 
 • Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στην Τεχνική Επιτροπή για το Σκυρόδεμα CYS TE06
 • Σωκράτης Ζαβρός, μηχανολόγος μηχανικός, στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS TE 08 - Συστή-

ματα Πλαστικών Σωληνώσεων
 • Ιάκωβος Χριστοδούλου, μηχανολόγος μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 

13 Θερμικά Ηλιακά Συστήματα
 • Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, στην Τεχνική Επιτροπή CYSTE14 προκατασκευασμένα 

υλικά από Σκυρόδεμα
 • Αντρέας Αντρέου, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 15 Χάλυβες 

οπλισμού σκυροδέματος
 • Γιάννης Κακουλλής, μηχανολόγος μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 16 

Ασφάλεια παιγνιδότοπων, υδροπάρκων και go-karts
 • Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS ΤΕ 17 Ασφαλτικό 

Σκυρόδεμα   
 • Πέτρος Αθηνάκης, πολιτικός μηχανικός, στην Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 18 Ευρω-

κώδικες
 • Λέανδρος Νικολαΐδης, χημικός μηχανικός, στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYSTE/19 Πλαστικά 

ντεπόζιτα - εκπόνηση εθνικού προτύπου
 • Θέμος Δημητρίου, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYSTE/20 – Υαλοπετά-

σματα, πορτοπαράθυρα και μεταλλικές επικαλύψεις κτιρίων
 • Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του CYS 

MC 02 Οικοδομικά Υλικά και Πολιτική Μηχανική
 • Ιωάννης Ζεμπύλας, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του 

CYS MC 02 Μηχανολογικά Προϊόντα
 • Χρίστος Ζαχαριάδης, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης 

του CYS MC 04 Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 • Αντρέας Μαραγκός, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του 

CYS MC 05 Θέρμανση, Ψύξη και Εξαερισμός
 • Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του 

CYS MC 06 Μεταφορές και Συσκευασίες
 • Μιχάλης Χρυσάφης, χημικός μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του CYS 

MC 09 Χημικά και Περιβάλλον
 • Ανδρέας Χρυσάνθου, μηχανολόγος μηχανικός στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του 

CYS MC 10 Αέριο
 • Χρύσανθος Πισσαρίδης, αρχιτέκτονας, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του CYS 

MC 12 Υπηρεσίες
 • Παύλος Χατζηπαυλής, αρχιτέκτονας, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του CYS/

MC12/7 Ορολογία/Γλωσσικοί Πόροι
 • Γιάννος Χαρτούτσιος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης 

του CYS MC 13 Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός & Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρο-
λογικό & Ηλεκτρονικό Υλικό

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΕΤΕΚ
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 • Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, στην Υποεπιτροπή της Αντανακλαστικής Επιτροπής 
Τυποποίησης του CYS MC 05 Θέρμανση, Ψύξη και Εξαερισμός με θέμα Ενεργειακοί Έλεγχοι Κτιρίων 

 • Κυριάκος Χατζηφραγκίσκου, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή CYS MC 
SC2 Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΤΕΚ

Πέραν των θεσμικών και των εκπροσωπήσεων σε επιτροπές ή και ομάδες εργασίας στον Κυπριακό 
Οργανισμό Τυποποίησης το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καλείται να συμμετέχει σε άλλες 
επιτροπές, ή και ομάδες εργασίας, μια σταχυολόγηση των οποίων παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 • Στις Συμβουλευτικές Επιτροπές Άσκησης Αισθητικού Ελέγχου, στο πλαίσιο του περί Πολεοδο-
μίας και Χωροταξίας Νόμου οι αρχιτέκτονες:

 — Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
 –  Κωστάκης Μαραθεύτης
 – Μύρια Κωνσταντινίδου
 – Αλέξανδρος Λειβαδάς

 — Δήμος Λευκωσίας
 – Μιχάλης Κοσμάς
 – Χρίστος Χριστοδούλου
 – Ιωάννης Αγησιλάου

 — Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού 
 – Γιώργος Σταματίου
 – Νίκη Γεωργίου
 – Πάνος Σπυρίδης

 — Δήμος Λεμεσού
 – Θέμης Θεμιστοκλέους
 – Βέρα Παρλαλίδου
 – Παναγιώτης Πιερίδης

 — Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου:
 – Ζανέττος Οικονόμου
 – Μαρία Σαρδάλου
 – Μαίρη Χειμώνα

 — Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομία και Οικήσεως Λάρνακας
 – Χρίστος Σάββα
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 – Γιώργος Σολωμού
 – Αντρέας Τρισβέης

 — Δήμος Λάρνακας
 – Ανδρέας Ζωδιάτης
 – Αντιγόνη Στυλιανού
 – Ελευθερία Σεργίδου

 — Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομία και Οικήσεως Πάφου
 – Δημήτρης Λουκαΐδης
 – Γιάννης Ορφανίδης
 – Αγάθη Μπέλλου

 — Δήμος Πάφου
 – Κυριακή Κανναβιά
 – Γιώργος Καλαβάς
 – Σοφοκλής Χατζηγεωργίου

 — Δήμος Λευκωσίας
 – Μιχάλης Κοσμάς
 – Χρίστος Χριστοδούλου
 – Ιωάννης Αγησιλάου 

 • Χρίστος Μαξούλης, μηχανολόγος μηχανικός, (μέχρι Ιούνιο 2016) και Βενιζέλος Ευθυμίου, ηλε-
κτρολόγος μηχανικός (από Ιανουάριο 2017) στο Διαχειριστικό Συμβούλιο του Ενεργειακού Γρα-
φείου Κυπρίων Πολιτών 

 • Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος, στη Μεικτή Οργανωτική Επιτροπή για Διαγωνισμό Τεχνολογί-
ας, Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ)          

 • Αντώνης Περικλέους, πολιτικός μηχανικός, στην ad hoc Επιτροπή για Επικίνδυνες Οικοδομές 
στην Τάλα, Eπαρχιακή Διοίκηση Πάφου       

 • Κυριάκος Θεμιστοκλέους, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή για Βράβευση Αναπτύξεων στην 
πόλη Λεμεσού, Δήμος Λεμεσού

 • Αιμίλιος Μιχαήλ, αρχιτέκτονας, για την Ετοιμασία Όρων για εκπόνηση Γενικού Σχεδίου (MasterPlan) 
για ανάδειξη και αξιοποίηση του χώρου του μεταλλείου Αμιάντου, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης     

 • Στέλιος Αβρααμίδης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στην Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του στρατηγικού έργου ELIH-MED Energy Efficiency in Low Income Housing in 
the Mediterranean Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

 • Άννα Γαλαζή, αρχιτέκτονας, Σύμβουλος Δημοτικού Συμβουλίου για την ετοιμασία κτιριολογικού 
προγράμματος, Δήμος Ιδαλίου

 • Γιάννάκης Μιχαηλίδης, μηχανολόγος μηχανικός, στην ad hoc Επιτροπή για Πρόγραμμα Χρημα-
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τοδότησης NER300 του Υπ. Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Νικόλας Χριστοφίδης, μηχανολόγος μηχανικός, στη Συμβουλευτική Ομάδα πρωτοποριακού 

ερευνητικού προγράμματος που σχετίζεται με τις ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών, Ενεργεια-
κό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

 • Πλάτωνας Στυλιανού και Γιώργος Κουντούρης, πολιτικοί μηχανικοί για το Σχέδιο Πολιτικής Άμυ-
νας Εγκέλαδος Επαρχία Λευκωσίας

 • Δημήτρης Μιχαήλ, πολιτικός μηχανικός, για το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας Εγκέλαδος Επαρχία 
Λάρνακας

 • Ευτυχία Ιωάννου, πολιτικός μηχανικός, στη Συντονιστική Ομάδα του έργου BuySmart για την 
προώθηση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών  

 • Μαργαρίτα Δανού, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή για ανέγερση μνημείου στη Ναυτική 
Βάση Ευάγγελου Φλωράκη στο Μαρί, του Υπουργείου Άμυνας

 • Ξενάκης Χατζηρακλέους και Στέλλα Ιωαννίδου Παπαλλά, πολιτικοί μηχανικοί, στη Συντονιστι-
κή Επιτροπή (Steering Committee) στο πλαίσιο του προγράμματος Mediterranean Network for 
the promotion of Sustainable Urban Strategies and the new Urban Development Strategies 
(USUDS) - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENPI-CBC MED του Δήμου Λάρνακας

 • Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην Επιτροπή Διακυ-
βέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο του 
Γραφείου Προγραμματισμού 

 • Μάριος Πελεκάνος, αρχιτέκτονας, στην Επιτροπή για τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

 • Άννα Γαλαζή, αρχιτέκτονας και Χρίστος Μαξούλης, μηχανολόγος, στη Συμβουλευτική Επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EPISCOPE του ΤΕΠΑΚ 

 • Νάσω Χρυσοχού και Φάνος Λοϊζίδης, αρχιτέκτονες στην Επιτροπή Διοργάνωσης του Επιστημο-
νικού Συμποσίου Αρχιτεκτονικής της Κύπρου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

 • Βενιζέλος Ευθυμίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στη Συμβουλευτική Ομάδα του Έργου Smilegov 
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών        

 • Σάββας Σάββα, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στην Τεχνική Επιτροπή για Εφαρμογή Προτύπου 
BS7671 (17 έκδοση IET), του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

 • Στέλιος Μιχαηλίδης, αρχιτέκτονας, στην Επιτροπή για τον Κανονισμό 61Η - Χρήση οικοδομών 
από ανάπηρα άτομα του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμε-
σού

 • Λώρα Νικολάου, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την 
υλοποίηση των έργων προτεραιότητας του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου, του Δήμου Στροβόλου

 • Οι Κυριάκος Πελέτας, Γιώργος Σταματίου και Γιάννης Κακουλλής, Παναγιώτης Πασιάς, πολιτικοί 



152

μηχανικοί, και οι Ντίνος Νικολαΐδης και Γιώργος Φλωρίδης, μηχανολόγοι μηχανικοί, στην Επι-
τροπή για την Προώθηση Μέτρων Μείωσης των Ατυχημάτων στον Τομέα των Κατασκευών του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 • Ο Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως, μηχανικός πληροφορικής, στην Επιτροπή του Γραφείου Προ-
γραμματισμού για την Οδηγία 2006/123/ΕΚ που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά με 
όρο εντολής την αξιολόγηση της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφω-
ση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία

 • Οι Χρίστος Ευθυβούλου και Ανδρέας Μαραγκός, μηχανολόγοι μηχανικοί, στο Ανεξάρτητο Συμ-
βούλιο Πιστοποίησης της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης για την Εφαρμογή του περί της 
θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος του 
2011 (Αρ.110(Ι)/2011) - Ορισμός επιθεωρητή του Τμήματος Περιβάλλοντος 

 • Χρίστος Μαξούλης, επιστημονικός λειτουργός ΕΤΕΚ, στον Σύνδεσμο για Δράσεις για Βελτίωση 
του Ρυθμιστικού Πλαισίου στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

 • Άγγελος Κτωρίδης, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνι-
σμού για το Κυπριακό Μουσείο 

 • Μάριος Οικονομίδης, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Δια-
γωνισμού για το κτίριο της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ

Μία από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο προς τους πολίτες, με βάση τις πρόνοιες 
της νομοθεσίας του, είναι η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών. Οι διαιτησίες ρυθμίζονται 
από τις ισχύουσες Διατάξεις Διαιτησίας ΕΤΕΚ και διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διαιτησίας 
ΕΤΕΚ. Τηρείται Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ, εφαρμόζεται Κώδικας Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ, ενώ παρέχο-
νται και πρότυπα έγγραφα για τη διαιτητική διαδικασία, τα οποία είναι ενσωματωμένα στους Κανονισμούς 
Διαιτησίας ΕΤΕΚ. Οι πραγματογνωμοσύνες ρυθμίζονται από τις ισχύουσες Διατάξεις Πραγματογνωμοσύνης 
ΕΤΕΚ. Τηρείται Μητρώο Πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ και εκδίδονται Οδηγίες προς τους Πραγματογνώμονες. 
Στη συνέχεια καταγράφεται αριθμός διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών και μίας κριτικής διαδικασίας 
(Adjudication) που ανέλαβε το ΕΤΕΚ την τελευταία τριετία:

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
 • Άννα Ιακώβου Στυλιανού, επιμετρητής, για την οικονομική διαφορά μεταξύ των μελετητών και 

των ιδιοκτητών για μελέτη και επίβλεψη διώροφης κατοικίας με βάση την υπογραμμένη μεταξύ 
των μερών εξουσιοδότηση εντολέα.

 • Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός, Κανονισμοί Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ - Άδεια 
Διορισμού νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού για έργο στην Έγκωμη.

 • Παναγιώτης Κάκκουρας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, για την οικονομική διαφορά σε σχέση με την 
αμοιβή του μελετητή, με βάση την υπογραφείσα μεταξύ των μερών εξουσιοδότηση εντολέα.

 • Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, Κανονισμοί Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ - Άδεια 
Διορισμού Νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού για έργο στα Κάτω Πολεμίδια.

 • Χριστάκης Μακρής, επιμετρητής, Κανονισμοί Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ - Άδεια Διορι-
σμού Νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού για έργο στον Στρόβολο.

 • Πασχάλης Πασχάλη, επιμετρητής, Κανονισμοί Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ - Άδεια Διορι-
σμού Νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού, για έργο ανακαίνισης.

 • Ευθύμιος Ανδρέου, επιμετρητής, αγωγή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.
 • Μηνάς Ζαννέττος, αρχιτέκτονας, για έργο ανακαίνισης Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
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 • Πασχάλης Πασχάλη, επιμετρητής, για την οικονομική διαφορά μεταξύ των μελετητών και δήμου, 
για τον σχεδιασμό Δημοτικού Μεγάρου.

 • Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, για διαχωρισμό οικοπέδων στον Δήμο Αγίου Αθα-
νασίου. 

 • Μακάριος Χαραλαμπίδης, πολιτικός μηχανικός, για ανακαίνιση διαμερισμάτων στην Αγία Νάπα.
 • Ιωάννης Βακανάς, πολιτικός μηχανικός, για την οικονομική διαφορά μεταξύ τεχνικού γραφείου 

και των πελατών του για δώδεκα διώροφες κατοικίες στη Χοιροκοιτία, με βάση την υπογραφείσα 
μεταξύ των μερών εξουσιοδότηση εντολέα.

 • Μαρίνα Κυπριανού, αρχιτέκτονας, Κανονισμοί Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ - Άδεια Διορι-
σμού Νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού, για το έργο ανέγερσης πολυτελών επαύλεων.

 • Ηλίκκος Κυριάκου, επιμετρητής ποσοτήτων, Κανονισμοί Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ - Άδεια 
Διορισμού Νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού για το έργο ανέγερσης κατοικίας στην Αλάμπρα.

 • Ανδρέας Λακκοτρύπης, πολιτικός μηχανικός, Κανονισμοί Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ - 
Άδεια Διορισμού Νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού για το έργο ανακαίνισης οικίας στον Λυκα-
βηττό, Λευκωσία.

 • Γεώργιος Ροδίτης, επιμετρητής ποσοτήτων, Κανονισμοί Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ - 
Άδεια Διορισμού Νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού για το έργο ανέγερσης ξενοδοχειακών εγκα-
ταστάσεων στο χωριό Καλοπαναγιώτης.

 • Παύλος Χατζηπαυλής, αρχιτέκτονας, Κανονισμοί Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ - Άδεια Διο-
ρισμού Νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού για το έργο ανακαίνισης κατοικίας στη Λευκωσία.

 • Ανδρέας Χασαπόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός, για την οικονομική διαφορά μεταξύ μελετη-
τών και ιδιοκτητών για την κατεδάφιση υφιστάμενης οικοδομής και μελέτη και επίβλεψη του 
κτιριακού συγκροτήματος στην περιοχή Αγ. Νεκτάριος στον Δήμο Λεμεσού με βάση την υπο-
γραφείσα μεταξύ των μερών εξουσιοδότηση εντολέα.

 • Πέτρος Ζωγράφος, επιμετρητής ποσοτήτων, αγωγή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός, Κριτική Διαδικασία για διαφορά μεταξύ  κυβερνητι-

κού τμήματος και ιδιωτικής εταιρείας με βάση ρήτρα του μεταξύ τους συμβολαίου.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
 • Μάριος Χούτρης, αρχιτέκτονας, για διαφορά σε σχέση με ξυλουργικές εργασίες (κακοτεχνίες και 

ζημιές και κοστολόγησή τους) σε οικία στη Λακατάμια.
 • Βύρωνας Χρίστου, επιμετρητής ποσοτήτων, για τις ποσότητες υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί 

από τον εργολάβο για την ανέγερση κατοικίας.
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 • Μιχάλης Συρίμης, μηχανολόγος μηχανικός, για αξιολόγηση της κατάστασης του Αντλιοστασίου 
του Αποχετευτικού Συστήματος Μείζονος Λευκωσίας.

 • Γιώργος Γεωργίου, αρχιτέκτονας, για την ορθότητα ή μη της τοποθέτησης πολυστερίνης σε σχέ-
ση με το σύστημα εξωτερικού συστήματος θερμομόνωσης τοιχοποιίας Marmoline Monosis σε 
κατοικία στον Στρόβολο. 

 • Μιχάλης Χρίστου, αρχιτέκτονας, για την ποιότητα/εφαρμογή του αρμού στα πλακάκια της αυλής, 
την είσοδο νερού στο υπόγειο, την ασφάλεια (υγρομόνωση) του κουβούκλιου ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης, την κατασκευή του γραφιάτου, τις ρωγμές στον τοίχο περίφραξης και άλλα προ-
βλήματα και κακοτεχνίες σε ετοιμοπαράδοτη κατοικία στο Μάμμαρι.

 • Κωνσταντίνος Κοζάκος, πολιτικός μηχανικός, για ζημιές και κακοτεχνίες στα τοιχώματα fair face, 
στην αντικατάσταση πατωμάτων από foambeton με Scrid C15, σε σοβατίσματα, στις μονώσεις 
τοιχωμάτων και στις επιχωματώσεις κατοικίας στο Τραχώνι, στη Λεμεσό. 

 • Πέτρος Βαφεάδης, πολιτικός μηχανικός, για την τοποθέτηση του φρεατίου του αποχετευτικού 
εντός των ορίων κατοικίας, για τη λανθασμένη τοποθέτηση αλλά και την ποιότητα του σωλήνα 
μεταφοράς των λυμάτων και άλλα προβλήματα κατοικίας στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας. 

 • Πέτρος Ευλογημένος, πολιτικός μηχανικός, για ρωγμές, τα πλακάκια, το παρκέ και γενικά την 
ασφάλεια της οικοδομής, αλλά και την εφαρμογή της άδειας οικοδομής σε κατοικία στο Καλό 
Χωριό Λεμεσού. 

 • Γιώργος Χριστοφόρου, πολιτικός μηχανικός, για την υλοποίηση ή όχι των όρων του συμβολαίου 
εργολαβίας, για πιθανές κακοτεχνίες και παραλείψεις, για εσωτερικές ρωγμές και άλλα προβλή-
ματα στα δυο διαμερίσματα πάνω από υφιστάμενη κατοικία στον Κάψαλο Λεμεσού. 

 • Πανίκος Νικολαΐδης, πολιτικός μηχανικός, για πιθανά θέματα ασφάλειας κατοικίας στους Αγίους 
Ομολογητές, από τη φύτευση κυπαρισσιών και άλλων δένδρων, αλλά και από τις εργασίες για την 
αποχέτευση στο σύνορο της ομόρου κατοικίας. 

 • Ανδρέας Τσολάκης, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες, προβλήματα και παραβίαση των συμ-
φωνηθέντων καθώς και της άδειας οικοδομής για ξύλινη κατοικία στα Λατσιά. 

 • Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, για την πραγματοποίηση ή μη καταστροφικών και αδι-
καιολόγητων επεμβάσεων σε παλιά οικοδομή όπως πιθανή χρήση χημικών ουσιών.

 • Δημήτρης Αγγελόπουλος, αρχιτέκτονας, για προβλήματα στη μόνωση/επένδυση και άλλα προ-
βλήματα σε πισίνα στη Λευκωσία. 

 • Γιώργος Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η οικοδομή, για τις 
κακοτεχνίες, ζημιές και άλλα προβλήματα, για τις υπολειπόμενες εργασίες και κοστολόγηση 
όλων των πιο πάνω με βάση το συμβόλαιο και συμφωνίες που υπογράφθηκαν με τον εργολάβο 
για μεταλλική κατασκευή οικίας στην Αγλαντζιά. 

 • Χρίστος Θεοδώρου, αρχιτέκτονας, για την είσοδο νερών από την οροφή διαμερίσματος στον Αρχάγγελο. 
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 • Φίλιππος Νικολάου, επιμετρητής ποσοτήτων, για ζημιές και άλλα προβλήματα που υπέστη υπο-
στατικό που βρίσκεται στον δρόμο Ξυλοφάγου-Αγίας Νάπας. 

 • Στέφανος Χριστοφή, ηλεκτρολόγος μηχανικός, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει φωτοβολ-
ταϊκό πάρκο, σχετικά με την περιστροφή του ηλιοστασίου, στη συνδεσμολογία των pannels, στην 
παρακολούθηση μέσω Internet, στα συστήματα ασφάλειας, καμερών και συναγερμού και άλλα.

 • Μύρια Κωνσταντινίδου, αρχιτέκτονας, για την ποιότητα της εργασίας κατά την ανακαίνιση/συ-
ντήρηση πολυκατοικίας στη Λευκωσία. 

 • Μιχάλης Χρίστου, αρχιτέκτονας, για την ποιότητα μαρμάρων, για το κόστος τοποθέτησης και 
αφαίρεσής τους και για το κόστος αντικατάστασής τους, σε οικία στα Λατσιά. 

 • Αντώνης Μάμας, πολιτικός μηχανικός, για τις κακοτεχνίες και τα προβλήματα που παρουσιάζει 
πισίνα στον Πρωταρά. 

 • Σωτήρης Ευσταθίου, πολιτικός μηχανικός, για την ορθότητα από τεχνικής άποψης δημιουργίας 
υπερυψωμένης λεωφόρου με ξένα χώματα η οποία κατέρρευσε, στη Λεμεσό. 

 • Μαρίνα Κυπριανού-Δράκου, αρχιτέκτονας, για την εμβαδομέτρηση κτιρίου στη Λεμεσό. 
 • Βασίλης Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, για πραγματογνωμοσύνη και καταγραφή τυχόν κακοτε-

χνιών, ελαττωματικών εργασιών και εργασιών εκτός προδιαγραφών/σχεδίων και τυχόν θεραπειών 
για έργα στον Άγιο Ανδρέα στη Λευκωσία.

 • Δημήτρης Λακαταμίτης, αρχιτέκτονας, Στέφανος Χριστοφή, ηλεκτρολόγος μηχανικός και Αν-
δρέας Τζιτζιμπουρούνης, μηχανολόγος μηχανικός, για ετοιμασία έκθεσης για τα ηλεκτρολογικά 
και μηχανολογικά προβλήματα, για υγρασίες, για τις μονώσεις, για τις αποχετεύσεις, για την 
τοποθέτηση των κεραμικών και των πατωμάτων, για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για τις τοπο-
θετήσεις των υδρορροών, για τη διάβρωση κλιμακοστασίων και για άλλα προβλήματα και κακο-
τεχνίες και κοστολόγηση επιδιόρθωσής τους για έργο στη Λεμεσό. 

 • Πέτρος Βαφεάδης, πολιτικός μηχανικός, για εφαρμογή ή όχι των σχεδίων, για υγρασίες και για 
άλλα προβλήματα και κακοτεχνίες κατοικίας στην Κοκκινοτριμιθιά. 

 • Στέλιος Πογιατζής, πολιτικός μηχανικός, για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε αποθήκες 
φύλαξης βιβλίων από το σπάσιμο σωλήνων νερού στα διαμερίσματα που βρίσκονται από πάνω 
τους στη Λευκωσία. 

 • Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, για την κακή κατάσταση του οδοστρώματος σε οδό στη 
Λευκωσία, με αποτέλεσμα την πρόκληση δυστυχήματος. 

 • Ανδρέας Λακκοτρύπης, πολιτικός μηχανικός, για παραπομπή σε πραγματογνωμοσύνη αγωγής 
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

 • Μιχάλης Χριστοδούλου, ηλεκτρονικός μηχανικός, για το αν οι όροι προκήρυξης προσφοράς για 
τηλεφωνικό σύστημα (Unified Communication IP Telephony System), είναι γενικοί ή υποδεικνύ-
ουν συγκεκριμένη εταιρεία. 
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 • Μάριος Χούτρης, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες σε ξυλουργικές και διακοσμητικές εργασίες 
που εκτελέστηκαν το 2006, κοστολόγηση των εργασιών, αλλά και των πιθανών κακοτεχνιών, 
και έλεγχο αν υπάρχουν μη εκτελεσθείσες εργασίες, σε αγωγή ενώπιον του Επαρχιακού Δικα-
στηρίου Λεμεσού.

 • Χρίστος Θεοδώρου, αρχιτέκτονας, για την αλλοίωση, φθορά και ελαττωματικότητα, των αλουμι-
νένιων θυρών, παραθύρων, κάγκελων κ.λπ. που τοποθετήθηκαν σε οικία στο Λιοπέτρι.

 • Έλενα Παρούτη, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες, ελλείψεις, ζημιές και άλλα προβλήματα σε πο-
λυκατοικία στη Λευκωσία.

 • Σωτήρης Νικολάου, επιμετρητής ποσοτήτων, για τις ζημιές και κοστολόγησή τους σε κατοικία 
στην Αγία Άννα από πτώση βλήματος της Εθνικής Φρουράς.

 • Σωτήρης Σωτηρίου, πολιτικός μηχανικός, για ζημιές και προβλήματα σε κατοικία στο χωριό Κίτι, Επαρχία 
Λάρνακας, που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δημοσίων έργων στον κεντρικό δρόμο Κιτίου.

 • Χριστάκης Αθανασίου, αρχιτέκτονας, για την ορθότητα ή μη της τοποθέτησης πολυστερίνης σε 
σχέση με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας σε κατοικία στον Στρόβολο.

 • Τρύφωνας Χριστοφόρου, μηχανολόγος μηχανικός, για ελλιπείς και/ή ατελείς και/ή ελαττωματικές 
εργασίες και κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα σε σχέση με τις μηχανολογικές εργασίες σε εται-
ρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην Τόχνη.

 • Ξενάκης Χ’’Ηρακλέους, πολιτικός μηχανικός, για ρωγμές στους τοίχους και τα ταβάνια και είσοδο 
νερών από τις μπαλκονόπορτες σε οικία στον Μαζωτό.

 • Ανδρέας Τσολάκης, πολιτικός μηχανικός, για τις κακοτεχνίες, τις ζημιές και άλλα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν από την είσοδο νερών της βροχής σε κατοικία στο Γέρι.

 • Σωτήρης Κτωρίδης, πολιτικός μηχανικός, για το κατά πόσο εφαρμόστηκαν ή όχι οι όροι των 
συμβολαίων για το σκριτ των υπογείων για την τοποθέτηση του οπλισμού του, για τον αρμό, για 
τη διαμόρφωση των ρύσεων και άλλα προβλήματα σε οικοδομή στη Λευκωσία.  

 • Χρίστος Ευσταθιάδης, πολιτικός μηχανικός, για το ύψος του υπογείου, για διαρροές νερού στο 
υπόγειο, για το πέδιλο του υπογείου, για τον τοίχο περίφραξης, για ρωγμές σε τοίχους, για τη 
μόνωση και άλλες κακοτεχνίες σε νηπιαγωγείο στην Πάφο.

 • Γιώργος Καράς, πολιτικός μηχανικός, για την αστοχία στην αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων 
από γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αγλαντζιά.

 • Χριστάκης Αθανασίου, αρχιτέκτονας, για τις υγρασίες και άλλα προβλήματα οικίας στον Μουτουλλά.
 • Παύλος Χατζηπαυλής, αρχιτέκτονας, για τις μεγάλες ρωγμές στους εξωτερικούς τοίχους, για 

υγρασίες σε εσωτερικούς χώρους, για νερό στο πάτωμα τουαλετών, για την είσοδο νερών στους 
χώρους στάθμευσης, για τις αποχετεύσεις και για άλλες κακοτεχνίες και προβλήματα, σε συ-
γκρότημα πολυκατοικιών και κατοικιών στην τοποθεσία Καφκαλιά, Τερσεφάνου. 

 • Σωτήρης Νεάρχου, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες, ημιτελείς εργασίες, φώτα που δεν ανάβουν και 
άλλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την ανακαίνιση οικίας στη Λευκωσία.

 • Τάνια Στεφάνου, πολιτικός μηχανικός, για την ποιότητα και ποσότητα των υλικών που χρησιμο-
ποιήθηκαν, για υγρασίες, για λανθασμένη θεμελίωση και χρήση ακατάλληλων υλικών, για εφαρ-
μογή ή όχι της άδειας οικοδομής για τις αποχετεύσεις, για τα όμβρια ύδατα, τους τοίχους αντι-
στήριξης κ.λπ. για πιθανές παρανομίες και άλλα προβλήματα σε οικοδομή στο χωριό Επισκοπή. 

 • Γιώργος Αλεξόπουλος, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες, ελαττωματικές εργασίες, εργασίες 
εκτός προδιαγραφών/σχεδίων και εκτίμηση κόστους, καθώς και εκτίμηση κόστους εκτελεσθεισών 
εργασιών βάσει προδιαγραφών, σχεδίων και συμβολαίου σε οικίες στον Άγιο Ανδρέα Λευκωσίας.

 • Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, για τα θέματα ασφάλειας από την καθίζηση και μερική 
κατάρρευση του δρόμου που εφάπτεται οικίας στον Πύργο Λεμεσού.

 • Πάρις Σκούλουκος, πολιτικός μηχανικός, για την εισροή νερών και άλλες κακοτεχνίες και προ-
βλήματα σε διαμερίσματα οικιστικού συμπλέγματος στη Λευκωσία.
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 • Χριστάκης Νεάρχου, αρχιτέκτονας, για το σύστημα αποχετεύσεων, για τις άσχημες μυρωδιές, για 
την καταστροφή των επίπλων και άλλα προβλήματα, σε οικία στην Πάφο.

 • Πόλυς Παπαχριστοφόρου, πολιτικός μηχανικός, για καθίζηση πατωμάτων, ρωγμές εσωτερικά και 
εξωτερικά, κλίση οικίας, εισροή νερών, και γενικά για την ασφάλεια οικοδομής στην Αγία Ζώνη 
στη Λεμεσό.

 • Δημήτρης Λακαταμίτης, αρχιτέκτονας, για υγρασίες, μονώσεις, αποχετεύσεις, τοποθέτηση κερα-
μικών και πατωμάτων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις υδρορροών, διάβρωση κλιμακο-
στασίων και άλλα προβλήματα και κακοτεχνίες για οικιστικό σύμπλεγμα στη Λεμεσό. 

 • Μάρκος Μάρκου, πολιτικός μηχανικός, για υγρασία και μούχλα και για τυχόν άλλες κακοτεχνίες 
σε διαμέρισμα στην Ακρόπολη.  

 • Ελευθερία Γιωργάλλα, πολιτικός μηχανικός, για ελλείψεις/παραλείψεις, κακοτεχνίες, άλλα πιθανά 
προβλήματα και κοστολόγησή τους, κατοικίας στο χωριό Επισκοπειό.  

 • Πολίνα Αντωνιάδη, πολιτικός μηχανικός, για τη λειτουργικότητα των συστημάτων αλουμινίου, για 
την ποιότητα του αλουμινίου και για κατασκευαστικά λάθη, σε οικία στο Παραλίμνι. 

 • Μύρια Κωνσταντινίδου, αρχιτέκτονας, για την ποιότητα της εργασίας κατά την ανακαίνιση/συ-
ντήρηση πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

 • Τώνης Δίκαιος, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες σε αναπαλαίωση διατηρητέας οικοδομής 
για σκοπούς ανέγερσης αγροτουριστικών καταλυμάτων και καφενείου στο ορεινό χωριό Καλοπα-
ναγιώτης.   

 • Γιάννης Φεσσάς, χημικός μηχανικός, για το αν ο εξοπλισμός από ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless 
Steel) θα υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές από τα λύματα που θα επεξεργάζεται λόγω υψηλής 
συγκέντρωσης χλωριούχων σε υπό κατασκευή σταθμό επεξεργασίας λυμάτων.  

 • Πάρις Χριστοφόρου, πολιτικός μηχανικός, για σοβαρές ζημιές σε κατοικία στη Λεμεσό, η οποία 
κρίθηκε ακατάλληλη από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.

 • Κωνσταντίνος Σιακαλλής, αρχιτέκτονας, για πιθανή ζημιά σε πατώματα laminate παρκέ και deck 
που έχουν τοποθετηθεί σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα.

 • Κώστας Μελετίου, πολιτικός μηχανικός, για πιθανή κακοτεχνία στο πεζοδρόμιο, στον κοινόχρη-
στο χώρο στο πίσω μέρος πολυκατοικίας στη Λευκωσία, όπου προκλήθηκε ατύχημα.  

 • Μηνάς Ζαννέτος, αρχιτέκτονας, για υγρασίες, οχληρία και διαρροές από τις σωλήνες αποχέτευ-
σης, σε υποστατικό στη Λευκωσία. 

 • Μιχάλης Πήττας, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες (προέλευση, σοβαρότητά τους, επιπτώσεις 
στην υγεία των ενοίκων, ποσοστό υγρασίας, κόστος επιδιόρθωσης κ.λπ.) σε πολυκατοικία στη 
Λευκωσία.

 • Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, για τα προβλήματα με το μπογιάτισμα και τη συντήρηση 
σε χώρους διαμερισμάτων οικιστικού συγκροτήματος στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας. 



158

 • Χρίστος Ανδρέου, αρχιτέκτονας, για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην ασφαλτόστρωση 
γηπέδων τένις. 

 • Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες και προβλήματα που δημιουργούνται σε 
κατοικία στον Καλοπαναγιώτη, από την κατασκευή τοίχου στη γειτονική ιδιοκτησία.  

 • Δημήτρης Αγγελόπουλος, αρχιτέκτονας, για κατασκευαστικά προβλήματα σε πολυκατοικία στην 
Αγλαντζιά. 

 • Έλενα Παρούτη, αρχιτέκτονας, για είσοδο νερού στο υπόγειο, ρωγμές, εξωτερικές υγρασίες, τη 
θέρμανση, φθορές και κακοτεχνίες σε πολυκατοικία στη Λευκωσία. 

 • Τρύφωνας Χριστοφόρου, μηχανολόγος μηχανικός, για την ορθότητα ή μη της τοποθέτησης 
εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων, δοχείου αδράνειας (buffer tank), ηλεκτροϋδραυλικής εγκα-
τάστασης χρήσης ζεστού νερού, σε κατοικία στο Καϊμακλί.  

 • Δημήτρης Μιχαήλ, πολιτικός μηχανικός, για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την ανάθεση 
και επίβλεψη εργασιών σε οικία στη Λάρνακα. 

 • Αδούλα Ιωάννου, αρχιτέκτονας, για καταγραφή ζημιών από πετρέλαιο και κοστολόγηση επισκευ-
αστικών εργασιών σε οικία στην Αγλαντζιά.

 • Σωτήρης Νεάρχου, αρχιτέκτονας, για λάθη, κακοτεχνίες, και κοστολόγησή τους, που έγιναν κατά 
την ανακαίνιση οικίας στη Λάρνακα.

 • Σωτήρης Ευσταθίου, πολιτικός μηχανικός, για πρόκληση πιθανών ζημιών σε πολυκατοικία στη 
Λεμεσό από εργασίες θεμελίωσης εφαπτόμενης σε αυτή οικοδομής.

 • Μάριος Πελεκάνος, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες, υγρασίες και άλλα προβλήματα στους χώ-
ρους του μηχανοστασίου, στο Α΄ επίπεδο (εκθεσιακός χώρος - πατητήρι) και στο Β΄ επίπεδο 
(δωμάτιο) Ξενώνα Αγροτουρισμού στον Καλοπαναγιώτη.

 • Χαράλαμπος Δαβερώνας, αρχιτέκτονας, για τους λόγους των καθιζήσεων στην αυλή, για τις υγρασίες 
στα μηχανοστάσια, για διαρροή νερού, για υγρασίες σε διάφορους χώρους, σε οικία στα Λατσιά.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ

Με βάση την τελευταία τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου η 
διαδικασία εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου προβλέπει ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους 
δύο εκτιμητές παραλείπει να παραδώσει εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών την έκθεση εκτίμη-
σής του, τότε ο ενυπόθηκος δανειστής εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παράλειψης ζητά 
από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου τον διορισμό ανεξάρτητου εκτιμητή, ο οποίος 
προβαίνει στην ετοιμασία ανεξάρτητης εκτίμησης εντός τριάντα ημερών από τον διορισμό του. Επίσης 
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σε περίπτωση που η υψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης που αναφέρονται στο εδά-
φιο (3), είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατό αυτής, ο 
ενυπόθηκος δανειστής οφείλει εντός πέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής των εκθέσεων εκτίμησης 
να ζητήσει από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου τον διορισμό τρίτου ανεξάρτητου 
εκτιμητή εντός δέκα ημερών, ο οποίος, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τον διορισμό του, ετοι-
μάζει ανεξάρτητη εκτίμηση του ενυπόθηκου ακινήτου και παραδίδει ταυτόχρονα πιστό αντίγραφο της 
έκθεσης εκτίμησής του στον ενυπόθηκο δανειστή, στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
Το ΕΤΕΚ με σχετική εγκύκλιό του αρ. 5/2015 απευθύνθηκε στα μέλη του εκτιμητές ακινήτων και ζή-
τησε εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή σε κατάλογο εκτιμητών γης του ΕΤΕΚ για την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο. 
Με βάση τη διαδικασία που καθορίστηκε η ανάθεση στα μέλη που θα περιληφθούν στον κατάλογο θα 
γίνεται μετά από κλήρωση, ενώ άτομα που θα κληρώνονται και θα αναλαμβάνουν εργασία εκτίμησης θα 
αφαιρούνται από τις επόμενες κληρώσεις. 
Για την εφαρμογή του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου το ΕΤΕΚ διόρισε τους 
πιο κάτω αναφερόμενους εκτιμητές ακινήτων για πέραν των 50 υποθέσεων: 
Μιχάλης Ψηλογένης, Αντώνης Κυριακίδης, Γιώργος Μούντης, Στέφανος Φιντικλής, Δημήτρης Χρυσάν-
θου, Χρίστος Καϊμακλιώτης, Άντης Τηλεμάχου, Θωμάς Δημόπουλος, Νίκος Λοϊζίδης και συνεργάτες 
εκτιμητές ακινήτων ΕΠΕ, Ιωάννης Μιχαλάκη, Χάρης Πέτρου, Ρένος Πέτρου, Μιχάλης Πανταζής, Στέλιος 
Μουζουρίδης, Λάμπρος Καλογήρου, Χάρης Τσαγκαρίδης, Παναγιώτης Αχιλλέως, Βιργινία Λαζάρου, Κώ-
στας Φιλίππου, Χαράλαμπος Κακκιντήρης, Αδάμος Καραντώνης, Νικόλας Καθητζιώτης, Γιώργος Γαβριη-
λίδης, Ανδρέας Χριστοφορίδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου. 



160

OIKONOMIKOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ*     
   
 2016 2015 2014
 € € €

Εισοδήματα  1.615.659   1.490.447   1.676.606  
Εξοδα    
Έξοδα διανομής και πωλήσεων  52.913   35.555   48.816  
Έξοδα γραφείου  1.157.702   1.142.990   1.167.664  
Άλλα έξοδα  32.894   60.187   23.767  
Σύνολο εξόδων  1.243.150   1.238.732   1.240.247  
Πλεόνασμα  372.150   251.716   436.359  
Συνολικά έσοδα για το έτος  372.150   251.716   436.359  
   
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ*     
 
 2016 2015 2014
 € € €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    
Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  2.194.930   2.154.640   2.079.298  
Αϋλα στοιχεία ενεργητικού  141.528   123.171   111.571  
Επενδύσεις  11.500   11.500   11.500  
  2.347.958   2.289.311   2.202.369  
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  3.978.951   3.690.658   4.238.762  
Μετρητά στη τράπεζα και στο ταμείο  1.902.360   1.757.636   1.615.296  
  5.881.311   5.448.294   5.854.058  
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού  8.229.269   7.737.605   8.056.427  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ίδια κεφάλαια    
Συσσωρευμένα πλεονάσματα  5.403.202   5.028.005   4.776.279  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  2.826.067   2.709.600   3.280.148  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  8.229.269   7.737.605   8.056.427  

Τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ετοιμαστεί βάσει δεδουλευμένων και δεν περιλαμβάνουν πρόνοιες 
για επισφαλείς χρεώστες   

* (προκαταρκτικά) μη ελεγμένα από τον Γενικό Ελεγκτή 
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