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Τειαμένε5 οι oxéoeis ΕΤΕΚ Ηλεκτρομηχανολογικά
για χη διπλή αδειοδόιηοη ηλεκτρολόγων

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@gmail.com

ff
Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Η ΔΙΠΛΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΑΧΡΕΙΑΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Μια
διαφορά η

οποία χρονολογείται

για πολλά

χρόνια και έχετ
να κάνει με την
ταλαιπωρία και
πι γραφειοκρατία

που προκύπτετ από τη δτπλή αδετοδό
τηση ηλεκτρολόγων μηχανικών που εκπονούν

μελετε5 κατ γενικότερα τη ρύθμτση
του ποτοτ δτκατοΰντατ να εκπονούν μελετε5
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχετ οδηγήσετ
ΕΤΕΚ κατ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών ΤΗΜΥ σε έντονη ανππαρά
θεση Os τστορτκή αναδρομή σημετώνετατ
neos η Περί Ηλεκτρτσμού Νομοθεσία η
οποία εκπονήθηκε επί αγγλοκρατία5

μεταξύ άλλων ρύθμτζε όλα τα πρόσωπα
ouvrnpraés εργολήπτη μελετητέ5 κλπ τα
οποία ασχολούντατ με θέματα ηλεκτρτσμού
Μετά την τμήφτση του Περί ΕΤΕΚ Νόμου
το 1990 η Περί Ηλεκτρτσμού Νομοθεσία

δεν εναρμονίστηκε με αποτέλεσμα
να υπάρχετ το φατνόμενο ms anaimons
δτπλίΰ αδετοδότησα γτα ηλεκτρολόγου5
μηχαντκού5 μελετητέϊ ώστε να μπορούν να
ασκήσουν επάγγελμα μία από το ΤΗΜΥ
κατ μία από το Επτμελητήρτο

Χρονολογείται
Oncüs δήλωσε ο πρόεδρο5 του ΕΤΕΚ

KcovoTavrivos Κωνσταντή ΕΤΕΚ κατ
ΤΗΜΥ γτα πολλά χρόντα είχαν εκτενεί
κατ μακρόχρονα συζητήσετ5 σε μτα προ

σπάθετα εύρεσα μτα κοτνά αποδεκτή5
λύσα Το ποτήρτ ξεχείλτσε με την πολυα

ναμενόμενη τροποποίηση κατ εκσυγχρονισμό

ms Περί Ηλεκτρτσμού Νομοθεσία
ms onoias εχετ ολοκληρωθεί πρτν από

λίγε5 εβδομάδε5 η δταδτκασία δημόστα5
δταβούλευσα Σύμφωνα με τον κ Κωνσταντή

το ΕΤΕΚ είχε ζητήσετ ônoos του
αποδοθεί συνολτκά η αρμοδτότητα αδετο
ôômons κατ ρύθμτσα του επαγγελματο5
των ηλεκτρολόγων μηχανικών που ασχολούντατ

με μελετε5 Η δτπλή αδετοδότηση

δημτουργεί αχρείαστη γραφετοκρατία κατ

ταλατπωρεί tous επαγγελματίε5 Ακόμη
στερεί nôpous από το κεντρτκό Kpàras στ

οποίοτ θα μπορούσαν να αξτοποτηθούν
αλλού όπου υπάρχετ μεγαλύτερη ανάγκη

Errions σημείωσε ο πρόεδρο5 του

Επτμελητηρίου το θέμα τού noTos δτ

κατούτατ να εκπονεί μελετε5 ηλεκτρτκών
εγκαταστάσεων συζητήθηκε εκτενώ5 από
m Βουλή των Ανττπροσώπων το 2006
η οποία αποφάστσε neos με την ψήφιση
του Κανονισμού 111 του 2006 δτκαίωμα
μελέτα στα πλαίστα οτκοδομτκή αδετοδότηση

έχουν οτ ηλεκτρολόγοτ μηχανικοί
μέλη του ΕΤΕΚ κατ κατ εξαίρεστν μη δτ

πλωματούχοτ μηχαντκοί αδετοδοτημένοτ
από το ΤΗΜΥ οτ οποίοτ τεκμηριωμένα
εκπονούσαν μελετε5 πρτν από την τμήφτση
του Κανοντσμού Τελθ5 το ΕΤΕΚ για την
περαττέρω προστασία του καταναλωτή κατ
ins ασφάλετα ζήτησε να ρυθμτσιούν ασυμ
ßißaores τδτότητε5 μελεmτή κατ εργολήπτη

ηλεκτρτκών εγκαταστάσεων με στόχο την

προστασία του καταναλωτή κατ αναλογίαν
τού π εφαρμόζεται στα οτκοδομτκά έργα
Ο κ Κωνσταντή τόντσε εξάλλου ότι κατ
στα δύο αυτά θέματα το ΤΗΜΥ επέλεξε
ônojs δτατηρήσετ στην Περί Ηλεκτρτσμού
Νομοθεσία αρμοδτότητε5 για έκδοση πτσιο
ποτηπκών TKavÔTraas σε ηλεκτρολόγου
nnxaviKoùs μελετητέχ Επέλεξε επιπλέον να

μην αποδεχθεί την πρόταση για αναγνώριση
κεκτημένων δτκατωμάτων μελέτα μόνο
κατ δτατήρησε την αναχρονιστική πρόνοτα
για δτά navTÔs παραχώρηση apμoδτόmτas
εκπόνησα μελέτα σε μη npooovioùxous
μηχαντκού5 κάπ που oùtcûs ή άλλω5 δεν
θα εχετ καμία πρακττκή εφαρμογή εάν δεν

τροποποιηθούν αντίστοτχα κατ οτ σχεπκοί

κανοντσμοί με βάση τον περί οδών κατ

οτκοδομών νόμο

Η στάση των Υπ Μεταφορών
Αξίζετ να σημετωθεί ότι σε επιστολή το

ΕΤΕΚ npos την πρώην Υπουργό Μεταφορών
Βαστλτκή Ανασταστάδου είχε μεταξύ

άλλων σημετώσετ Το ΕΤΕΚ παρόλο που

υπήρχαν περίοδοτ έντονων αντιπαραθέσεων
δεν έθεσε μέχρτ σήμερα θεμα προθέσεων

σε σχέση με us Θεσεΐ5 που τηρεί
το ΗΜΥ για το θεμα Ενόψετ όμω κατ ms
εν λόγω εξέλτξα εύλογα δτερωτόμαστε
κατά πόσον η επτμονή του ΤΗΜΥ γτα
δτατήρηση ms ρύθμτσα του επαγγέλμακκ
του μελετητή ηλεκτρολόγου μηχαντκού
από το κεντρτκό KpâTos σε αντίθεση με
την ξεκάθαρα αντίθετη τάση που επικρατεί
τόσο στην Κύπρο όσο κατ σε άλλα κράτη

μελη αλλά κατ το γεγονό na>s αυτό
δεν εντάσσεται στο πλαίστο μελετημένα

κατ εκούστα5 κρατικά πολτττκή5 εν τέλετ
αποτελεί προστασία άδηλων επιδιώξεων
στελεχών του ΤΗΜΥ κατ εξυπηρέτηση
συμφερόντων συγκεκριμένα τδτωττκή5

επαγγελματτκή5 ομάδα5
Σε σχετική πρόσφατη επιστολή του npos

τον νυν Υπουργό Μεταφορών ans 30

Μαρτίου 2020 το ΕΤΕΚ είχε σημετώσετ
Σα επαςά μα5 που προηγήθηκαν θεωρήσαμε

όττ είχατε κατανοήσει το ζήτημα
ôncûs το θέσαμε κατ ήσασταν δτατεθετμένο5
να κάνετε τολμηρέ5 τομέ5 ανεξάρτητα εάν
auTés θα είχαν εσωτερτκέ5 ανττδράσετ5

AuOTUxcbs δεν μπορεί να γίνετ κατανοητό

γτατί ενώ σε άλλα ζητήματα ôncûs πχ
ο rexviKÔs έλεγχο5 φορτηγών κατ λεωφορείων

έχετ επτδετχθεί αποφασιστικότητα
κατ έχετ μεταφερθεί η αρμοδτότητα του

ελέγχου tous από το κεντρτκό KpâTos σε
tôtqhtkoùs φορεί παρατηρείται αυτή η
δυστοκία να μεταφερθούν οτ αρμοδτότητε
ms ρύθμτσα κατ ελέγχου των μελετητών
ηλεκτρολόγων μηχαντκών στο ΕΤΕΚ το
οποίο είνατ opyavropos δημοσίου δικαίου

Με την πρότασή ias το ΤΗΜΥ θα

μπορεί να δτατηρήσετ τον εποπττκό του

ρόλο ενώ το πτο σημανττκό είνατ na>s θα

απελευθερωθούν πόροτ γτα να εστιαστεί
το ΤΗΜΥ σε μτα σετρά άλλα πολύ σημαντικά

γτα τον τόπο ζητήματα στο πλαίστο
ms αποστολή5 του

Σύμφωνα με πληροφορίε5 μα5 με δεδομένη

την πτο πάνω εξέλτξη το ΕΤΕΚ
θα προσπαθήσει να επττύχετ συμμαχίε5
εντ05 ms Βούλα όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο

ώστε να γίνουν οτ oa>OTés ρυθμί
σετ5 γτα αδετοδότηση των ηλεκτρολόγων
μηχαντκών
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