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Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 

Αίτηση για παραχώρηση  
από το ΕΤΕΚ άδειας  

για  
διορισμό νέου εγγεγραμμένου Μηχανικού 

Μέρος Α.  
Α.1 Καθοδήγηση για συμπλήρωση της αίτησης: 

Α.1.1 Πρόνοια κανονισμών: 
Με βάση τον κανονισμό 5(2)(β) των περί Δεοντολογίας των μελών ΕΤΕΚ 
κανονισμών ΚΔΠ 255/2012 

«…Τα μέλη οφείλουν: 
(β) να μην αναλαμβάνουν εντολή, αν με οποιοδήποτε τρόπο γνωρίζουν ότι 
υπάρχει απαίτηση συναδέλφου τους που ασχολήθηκε προηγούμενα 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…» 

Α.1.2 Περιπτώσεις που δεν απαιτείται η παραχώρηση άδειας 
από το ΕΤΕΚ 
Με βάση τον κανονισμό δεν απαιτείται παραχώρηση άδειας για διορισμό 
νέου εγγεγραμμένου Μηχανικού από το Επιμελητήριο άδειας όταν: 

• το αντικείμενο της ανάθεσης είναι διαφορετικό ή

• ο αρχικός μελετητής χορήγησε έγγραφη άδεια για διορισμό νέου ή

• ο αρχικός μελετητής έχει νόμιμα αποχωρήσει

• το αγώγιμο δικαίωμα του αρχικού μελετητή έχει παραγραφεί (σχετική

είναι η εγκύκλιος 02/2018 του ΕΤΕΚ)
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Α.1.3 Προϋποθέσεις παραχώρησης άδειας από το ΕΤΕΚ  
 
Το ΕΤΕΚ παραχωρεί άδεια διορισμού νέου μηχανικού υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα αντίστοιχα μέρη του παρόντος 
εντύπου: 
 
I. Σε περιπτώσεις που δεν έχει επέλθει αλλαγή στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο εντολέας παραμένει ο ίδιος, 
και η επίλυση της διαφοράς έχει δρομολογηθεί προς 
επίλυση (μέρος Ζ) 

Το ΕΤΕΚ παραχωρεί άδεια σε περιπτώσεις όπου η επίλυση της διαφοράς με 
τον προηγούμενο μελετητή για την αμοιβή η αποζημίωση του έχει 
δρομολογηθεί προς επίλυση, είτε μέσω της δικαστική οδού, είτε μέσω 
Διαιτησίας υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο μέρος 
Ζ.  
 
II. Σε περιπτώσεις που δεν έχει επέλθει αλλαγή στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο εντολέας παραμένει ο ίδιος, 
και η επίλυση της διαφοράς δεν έχει δρομολογηθεί 
(μέρος Η) 

Το ΕΤΕΚ παραχωρεί άδεια εφόσον ο αιτητής αποδεχτεί όπως όλες οι 
ενδεχόμενες οικονομικές διαφορές και / ή διαφωνίες όσον αφορά την 
αμοιβή του πρώτου Μελετητή παραπεμφθούν για επίλυση σε διαδικασία 
διαιτησίας με βάση τους Κανονισμούς Διαιτησίας του ΕΤΕΚ υπό τους όρους 
και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο μέρος Η.  
 
III. Σε περιπτώσεις που έχει επέλθει αλλαγή στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή άλλη περίπτωση όπου ο 
εντολέας είναι διαφορετικός (μέρος Θ) 

Το ΕΤΕΚ παραχωρεί άδεια όταν υπάρξει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς/ εντολέα του έργου υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο μέρος Θ εφόσον το αίτημα αφορά:  

(α) Περιπτώσεις εγκλωβισμένων αγοραστών σε ενιαίες αναπτύξεις, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, οι 
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων κλπ, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει σχετικές 
διαδικασίες βάσει του νόμου 139(Ι)/2015 ή άλλως πως για 
αποπεράτωση ή/ και νομιμοποίηση των υποστατικών τους. 

(β) Περιπτώσεις στις οποίες το έργο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, και 
ο νέος μελετητής αναλαμβάνει εντολή από νέο ιδιοκτήτη/ εντολέα για 
ανάλογο μεν αντικείμενο χωρίς όμως οιανδήποτε χρήση / αξιοποίηση 
εργασίας / σχεδίων / μελετών του αρχικού μελετητή, 
περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η κυριότητα του ακινήτου 
έχει μεταβιβασθεί σε τραπεζικό ίδρυμα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης 
δανείων ή άλλως πως. 

 
 
 

Μονογραφή:……….… 



3 / 14 
--- Έντυπο Υποβολής ΑΔΝΜ --- 

Μονογραφή:……….… 

Α.1.4 Καθοδήγηση αναφορικά με την ερμηνεία όρων του 
κανονισμού και άλλων νομικών θεμάτων: 
 
Καθοδήγηση αναφορικά με την ερμηνεία που θα πρέπει να 
αποδίδεται στον όρο «Αντικείμενο»: 
Σε ότι αφορά στην ερμηνεία που θα πρέπει να αποδίδεται στην έννοια 
«αντικείμενο», όπως αυτή χρησιμοποιείται στον Κανονισμό 5(2)(β) το 
Επιμελητήριο παραθέτει ως γενική καθοδήγηση προς κάθε ενδιαφερόμενο 
τα ακόλουθα: 

1. Περιπτώσεις που αφορούν ανάληψη εντολής από νέο μηχανικό για 
συνέχιση εργασίας η οποία είναι σε εξέλιξη, όπως λχ αποπεράτωση 
υφιστάμενων σχεδίων ή υφιστάμενης μελέτης ή επίβλεψη υφιστάμενου 
Έργου θεωρείται πως αφορούν το ίδιο αντικείμενο 

2. Περιπτώσεις που αφορούν ανάληψη εντολής από νέο μηχανικό για 
αποπεράτωση υφιστάμενου έργου για το οποίο εκκρεμεί η εξέταση 
αίτησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής που 
κατατέθηκε από προηγούμενο μελετητή θεωρείται πως αφορούν το ίδιο 
αντικείμενο. 

3. Περιπτώσεις που αφορούν διαδικασίες έκδοσης Πιστοποιητικού 
Συμπλήρωσης Εργασιών θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στη σύμβαση / 
εξουσιοδότηση / συμφωνία μεταξύ Εντολέα και Μελετητή, εκτός εάν 
στην σύμβαση ρητά περιλαμβάνεται διαφορετική πρόνοια. 

4. Περιπτώσεις που αφορούν ανάληψη εντολής για άλλο έργο, δηλαδή εξ 
υπαρχής ετοιμασία νέων σχεδίων ή νέα μελέτη κοκ έστω επί του ίδιου 
ακινήτου δεν θεωρείται πως αφορούν το ίδιο αντικείμενο.  

 

Καθοδήγηση αναφορικά με την ερμηνεία που θα πρέπει να 
αποδίδεται στον όρο «Νόμιμη αποχώρηση» 
Σε ότι αφορά στην ερμηνεία που θα πρέπει να αποδίδεται στην έννοια 
«νόμιμη αποχώρηση», όπως αυτή χρησιμοποιείται στον Κανονισμό 5(2)(β) 
το Επιμελητήριο παραθέτει ως γενική καθοδήγηση προς κάθε 
ενδιαφερόμενο τα ακόλουθα: 

1. Το κριτήριο για το κατά πόσον υπάρχει νόμιμη αποχώρηση μέλους είναι 
αντικειμενικό. Σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας το όλο 
θέμα εξετάζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, και η απόφαση 
λαμβάνεται ανάλογα με τις περιστάσεις και μετά από εξέταση και 
αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων της κάθε υπόθεσης. 

2. Γενικά ο όρος αναφέρεται σε νόμιμη αποχώρηση του Μηχανικού από 
την απαίτησή του για αμοιβή ή/και αποζημίωση για τις υπηρεσίες που 
παρείχε. Τυπικά λαμβάνει τη μορφή ρητής και έγγραφης δέσμευσης του 
Μηχανικού ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει με οποιοδήποτε τρόπο την 
καταβολή της απαίτησής του. 

3. Συναφώς με τα πιο πάνω, σε περιπτώσεις ικανοποίησης της απαίτησης 
μέλους θα πρέπει να θεωρείται πως έχει υπάρξει νόμιμη αποχώρηση. 
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Καθοδήγηση αναφορικά με θέματα που άπτονται της κατοχής 
Πνευματικών Δικαιωμάτων 
Σε σχέση με τις σχετικές με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 
πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, σε ό,τι αφορά τη χρήση / αξιοποίηση 
των σχεδίων, μελετών και γενικότερα το αποτέλεσμα της εργασίας του 
αρχικού Μελετητή, σημειώνονται τα ακόλουθα:  

Ως γενική αρχή θα πρέπει να σημειωθεί πως τα γεγονότα της κάθε 
υπόθεσης θα πρέπει να τυγχάνουν μελέτης και αναλόγως να ερμηνεύονται. 
Επίσης η παρούσα αναφορά στο εν λόγω θέμα γίνεται αποκλειστικά και 
μόνο για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, δηλαδή την υποβολή / 
εξέταση αιτήματος για την παραχώρηση από το Επιμελητήριο άδειας για το 
διορισμό νέου Μηχανικού. Τούτων λεχθέντων, ως βασικές κατευθυντήριες 
γραμμές επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

1. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των πνευματικών δικαιωμάτων του αρχικού 
Μελετητή στον Εντολέα του, το ζήτημα εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι 
σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών και τις σχετικές πρόνοιες, 
όρους και προϋποθέσεις. 

2. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σχετική ρητή συμφωνία αναφορικά με 
την πνευματική ιδιοκτησία του έργου, τότε θα πρέπει να θεωρείται ότι ο 
αρχικός δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο 
δημιουργός, δηλαδή ο Μηχανικός, εκτός εάν: 
(α) το έργο δημιουργήθηκε κατόπιν παραγγελίας δυνάμει σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών, οπότε δικαιούχος θα πρέπει να θεωρείται το 
πρόσωπο το οποίο παρήγγειλε το έργο, ή 
(β) το έργο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια απασχόλησης / εργασίας 
του δημιουργού, ως μέρος των καθηκόντων του στα πλαίσια σχέσης 
απασχόλησης – εργοδοτούμενου, οπότε δικαιούχος θα πρέπει να 
θεωρείται ο εργοδότης. 

3. Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελεί το δικαίωμα του Δημιουργού (αρχικός 
Μελετητής) να ενστεί στην αλλαγή ή χρήση του έργου του (αλλαγή / 
χρήση των σχεδίων / μελετών τις οποίες αυτός εκπόνησε), σε 
περίπτωση που θεωρεί ότι αυτό θα είναι επιζήμιο στην τιμή ή τη φήμη 
του. 

4. Τα πιο πάνω αναφέρονται πληροφοριακά. Ο Κανονισμός 5(2)(β) 
ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει απαίτηση για αμοιβή 
ή για αποζημίωση ή και για τα δύο από τον αρχικό Μηχανικό/ Μελετητή 
που ασχολήθηκε προηγούμενα με το ίδιο αντικείμενο.  
 
Δηλαδή, στην περίπτωση που ο αρχικός Μηχανικός δεν έχει 
οποιαδήποτε απαίτηση για αμοιβή ή/ και για αποζημίωση σε σχέση με το 
ίδιο αντικείμενο τότε δεν ενεργοποιείται ο εν λόγω Κανονισμός, 
ανεξαρτήτως των οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων επί του 
έργου.  
 
Το κριτήριο εφαρμογής δηλαδή του Κανονισμού δεν αποτελούν τα 
πνευματικά δικαιώματα του Μηχανικού ή η μεταβίβαση τους. Συνεπώς, 
στην περίπτωση που ο αρχικός Μελετητής, παρά τη μεταβίβαση των 
πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιήσει το δικαίωμα που του 
παρέχεται να ενστεί σε αλλαγή/ χρήση των σχεδίων/ μελετών που είναι 
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επιζήμια στην τιμή ή στη φήμη του, αυτό δεν αφορά τη δεοντολογία και 
τις σχέσεις μεταξύ των Μελών του Επιμελητηρίου και δεν αφορά στην 
εφαρμογή του Κανονισμού 5(2)(β), αλλά αποτελεί διαφορά μεταξύ του 
δημιουργού του έργου και του δικαιούχου των πνευματικών 
δικαιωμάτων του έργου. 

 

Ευχέρεια ΕΤΕΚ να γνωματεύει ή/ και καθοδηγεί επί θεμάτων 
που άπτονται της ερμηνείας των κανονισμών δεοντολογίας 
για συγκεκριμένες υποθέσεις  
Ενόψει και του γεγονότος πως η ερμηνεία νομικών θεμάτων που άπτονται 
των κανονισμών δεοντολογίας δύναται να αποτελέσει αντικείμενο προς 
λήψη απόφασης πειθαρχικής υπόθεσης που θα αχθεί ενώπιον του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου του, το Επιμελητήριο δεν δύναται να γνωματεύει 
ανά περίπτωση για ερμηνεία κανονισμών δεοντολογίας.  

Το Επιμελητήριο δύναται ωστόσο να εκδίδει κατά καιρούς εγκυκλίους που 
άπτονται θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κώδικα 
Δεοντολογίας Μελών ΕΤΕΚ.  

 

Σε περιπτώσεις όπου η πιο πάνω καθοδήγηση δεν είναι επαρκής το ΕΤΕΚ 
συμβουλεύει τους εμπλεκόμενους όπως απευθύνονται στους νομικούς τους 
συμβούλους.  

 

Α.2 Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης 
 
Τα Μέρη Β, Γ, Δ, Ε θα πρέπει να συμπληρωθούν από όλους 
τους αιτητές. 
 
Το Μέρος Ζ συμπληρώνεται σε περίπτωση που δεν έχει 
επέλθει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο εντολέας 
παραμένει ο ίδιος, και η επίλυση της διαφοράς έχει 
δρομολογηθεί.  
 
Το Μέρος Η συμπληρώνεται σε περίπτωση που δεν έχει 
επέλθει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο εντολέας 
παραμένει ο ίδιος, και η επίλυση της διαφοράς δεν έχει 
δρομολογηθεί.  
 
Το Μέρος Θ συμπληρώνεται σε περίπτωση που έχει επέλθει 
αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή άλλη περίπτωση όπου ο 
εντολέας είναι διαφορετικός. 
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Μέρος Β: Αίτημα και Στοιχεία αιτητή: 
 
Συμπληρώνεται από όλους τους αιτητές 
 
Με την παρούσα αιτούμαι από το ΕΤΕΚ όπως μου παραχωρηθεί 

άδεια για διορισμό νέου μελετητή με βάση τον κανονισμό 5(2)(β) 

των Κανονισμών Δεοντολογίας ΕΤΕΚ ΚΔΠ 255/2012. 

 
 
Ονοματεπώνυμο:    …………………………………………………………………… 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  …………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο:     …………………………………………………………………… 

Email:     …………………………………………………………………… 

Φαξ:      …………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

Σημείωση:  Σε περίπτωση που ο αιτητής εκπροσωπεί και άλλο/α 

πρόσωπο/α θα πρέπει να επισυναφθεί η σχετική νόμιμη 

εξουσιοδότηση. 

 
 
Μέρος Γ: Στοιχεία αρχικού μελετητή: 
 
Συμπληρώνεται από όλους τους αιτητές: 
 
Δώστε πληροφορίες σε σχέση με τον αρχικό μελετητή: 
 
Ονοματεπώνυμο:    …………………………………………………………………… 

Κλάδος:    …………………………………………………………………… 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  …………………………………………………………………… 

Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ:   …………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο:     …………………………………………………………………… 

Email:     …………………………………………………………………… 

Φαξ:      …………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά περισσότερους από ένα 
Μελετητές, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό αίτημα.  
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Μέρος Δ. Στοιχεία έργου.  
 
Συμπληρώνεται από όλους τους αιτητές 
 
Δώστε λεπτομέρειες σε σχέση με την τοποθεσία, φύση/ τύπο του 
έργου καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται  
 
Παρακαλώ συμπληρώστε ανάλογα με ναι, όχι ή άλλως πως: 
 
Έργο υπό μελέτη:   ………………………………………… 
 
Εκκρεμεί έκδοση άδειας:  ………………………………………… 
 
Έχουν εκδοθεί άδειες:   

Πολεοδομική Άδεια: ………………………………………… 
 
Άδεια Οικοδομής:   ………………………………………… 

 
Το έργο είναι υπό κατασκευή:  ………………………………………… 
 
Το έργο έχει αποπερατωθεί: ………………………………………… 
 
Άλλες πληροφορίες: 
  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Μέρος Ε: Πληροφορίες για την υπό εξέταση 
υπόθεση: 
 
Συμπληρώνεται από όλους τους αιτητές 
 
Παρακαλώ όπως επισυνάψετε την έγγραφη εξουσιοδότηση στον 
προηγούμενο μελετητή1. 
 
Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση δεν επισυνάπτεται παρακαλώ όπως 
επεξηγηθούν οι λόγοι: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Λοιπές πληροφορίες τις οποίες επιθυμείτε να θέσετε υπόψη του 
Επιμελητηρίου (πχ λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
1 Κανονισμός 4(2) των περί Δεοντολογίας των Μελών ΕΤΕΚ Κανονισμών: 
«… Η ανάθεση έργου συντελείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση από τον εντολέα, 
στην οποία αναφέρεται απαραίτητα και η αμοιβή…» 

 

Μονογραφή:……….… 
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Μέρος Ζ 
Να συμπληρωθεί σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει αλλαγή στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο εντολέας παραμένει ο ίδιος, και  η 
επίλυση της διαφοράς έχει δρομολογηθεί. 
 
Το ΕΤΕΚ παραχωρεί άδεια σε περιπτώσεις όπου η επίλυση της διαφοράς με 
τον προηγούμενο μελετητή για την αμοιβή ή αποζημίωση του έχει 
δρομολογηθεί προς επίλυση, είτε μέσω της δικαστική οδού, είτε μέσω  
Διαιτησίας.  
 
Αν αυτό ισχύει στην περίπτωση σας παρακαλώ όπως υπογράψετε την πιο 
κάτω δήλωση και επισυνάψετε σχετικά αποδεικτικά προς τούτο στοιχεία. 
 
Υπεύθυνη δήλωση:  

Με την παρούσα δηλώνω πως έχω διαβάσει και κατανοήσει την 
καθοδήγηση και αποδέχομαι τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν 
έντυπο σε σχέση με το αίτημα μου για παραχώρηση άδειας διορισμού νέου 
μηχανικού από το ΕΤΕΚ.  
 
Με την παρούσα δηλώνω πως έχω ενημερωθεί αναφορικά με τη διακοπή 
της συνεργασίας του προηγούμενου ιδιοκτήτη/ εντολέα με τον αρχικό 
Μελετητή και επισυνάπτω σχετική αλληλογραφία.  
 
Δηλώνω πως η διαφορά μου με τον προηγούμενο μελετητή έχει 
δρομολογηθεί προς επίλυση μέσω της δικαστικής οδού ή διαδικασίας 
διαιτησίας. Σχετικά αποδεικτικά προς τούτο στοιχεία επισυνάπτονται 
 
Αποδέχομαι επίσης πως στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα τα οποία 
υποβάλλονται με το παρόν έντυπο και αφορούν την παρούσα αίτηση / 
υπόθεση ενδεχομένως να κοινοποιηθούν στον αρχικό μελετητή για 
σχολιασμό, ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια χειρισμού 
από το Επιμελητήριο του υποβληθέντος αιτήματος. 
 
………………………………………………… 
 

 
……………………………....... 
 

 
………………… 
 

Ονοματεπώνυμο 
 

Υπογραφή Ημερομηνία 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε πως έχετε επισυνάψει τα ακόλουθα: 
 

Αντίγραφο της έγγραφης εξουσιοδότησης του εντολέα στον 
προηγούμενο μελετητή. 
 

 
Έγγραφο που αποδεικνύει τη διακοπή της συνεργασίας του 
αιτητή με τον προηγούμενο μελετητή. 
 

 

Κατάλληλα αποδεικτικά - έγγραφα που αποδεικνύουν πως η 
διαφορά έχει δρομολογηθεί προς επίλυση. 
 

 
Σε περίπτωση αιτητή που εκπροσωπεί άλλα πρόσωπα:  
  
Αντίγραφο έγγραφης εξουσιοδότησης κατάλληλα πιστοποιημένης. 
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Μέρος Η 
Να συμπληρωθεί σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει αλλαγή στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο εντολέας παραμένει ο ίδιος, και η 
επίλυση της διαφοράς δεν έχει δρομολογηθεί. 
 
Με την παρούσα δηλώνω πως αποδέχομαι τους πιο κάτω όρους και 
προϋποθέσεις, και ζητώ το Επιμελητήριο να προχωρήσει με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραχώρηση άδειας για τον διορισμό 
νέου εγγεγραμμένου Μηχανικού στο υπό αναφορά έργο. 

1. Όλες οι ενδεχόμενες οικονομικές διαφορές και / ή διαφωνίες όσον 
αφορά την αμοιβή του πρώτου Μελετητή θα παραπεμφθούν για επίλυση 
σε διαδικασία διαιτησίας με βάση τους Κανονισμούς Διαιτησίας του ΕΤΕΚ 
(με τη σύμφωνη γνώμη του πρώτου Μηχανικού).  

2. Έχει διακοπεί η συνεργασία μεταξύ Εντολέα και πρώτου Μελετητή. 

3. Το ΕΤΕΚ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα επιλογής και / ή διορισμού 
Διαιτητή ή Διαιτητών κατάλληλων, ικανών, αμερόληπτων και 
ανεξάρτητων για την υπόθεση αυτή. Πάντοτε τηρουμένων των 
διατάξεων του Περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ 4, μετά των συναφών 
τροποποιήσεων και / ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς εν ισχύ 
νομοθετικής ρύθμισης επίλυσης διαφορών, το ΕΤΕΚ διατηρεί το 
δικαίωμα να αντικαθιστά οποιοδήποτε Διαιτητή που κρίνει ότι δεν είναι 
κατάλληλος και / ή ικανός και / ή αμερόληπτος και / ή ανεξάρτητος και 
/ ή ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για την εν λόγω υπόθεση. 

4. Ο Εντολέας θα υπογράψει σχετικό συμφωνητικό έγγραφο με το 
Μηχανικό του έργου για παραπομπή και τελεσίδικη επίλυση των 
διαφορών και / ή διαφωνιών που προέκυψαν μεταξύ τους, ενώπιον 
Διαιτητή ή Διαιτητών που θα επιλεγούν και / ή διοριστούν από το ΕΤΕΚ. 
Το εν λόγω συμφωνητικό έγγραφο θα περιέχει ως όρους και / ή 
παραρτήματα που θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, μεταξύ 
άλλων, τις διαφορές που παραπέμπονται για επίλυση – οι όροι εντολής 
του Διαιτητή ή έγγραφα που προσδιορίζουν τις διαφορές αυτές, τον 
αριθμό των Διαιτητών που πρόκειται να λάβουν μέρος, την αμοιβή του 
Διαιτητή, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τη δήλωση του Διαιτητή 
ότι δεν έχει συγκεκριμένο συμφέρον. Αντίγραφο τέτοιου συμφωνητικού 
εγγράφου κοινοποιείται στα δύο μέρη για δική τους ευκολία. 
Διευκρινίζεται ότι η εντολή ανάθεσης που έχουν υπογράψει τα Μέρη, 
όπως προνοείται στον Κανονισμό 4(2) των περί Δεοντολογίας των 
Μελών ΕΤΕΚ Κανονισμών, εξουσιοδότηση Εντολέα σε εγγεγραμμένους 
Μηχανικούς για παροχή υπηρεσιών, αποτελεί από μόνη της ρήτρα 
παραπομπής της οικονομικής διαφοράς σε διαιτησία, νοουμένου ότι δεν 
έχει διαγραφεί η σχετική ρήτρα διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε αυτή. 

5. Ο Εντολέας δεσμεύεται ότι η απόφαση του Διαιτητή θα είναι τελική, 
τελεσίδικη και δεσμευτική για τα Μέρη, όσον αφορά τις διαφορές που 
παραπέμφθηκαν για επίλυση ενώπιον της διαιτησίας, πάντοτε 
τηρουμένων των διατάξεων του Περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4, μετά 
των συναφών τροποποιήσεων και / ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς εν 
ισχύ νομοθετικής ρύθμισης επίλυσης διαφορών. 

Μονογραφή:……….… 
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6. Ο Εντολέας δεσμεύεται να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το 
αποτέλεσμα της διαιτησίας. 

7. Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό των Ευρώ 100.00 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα, 
ανά Διαιτητή για συνοπτική διαδικασία ή στο ποσό των Ευρώ 125.00 
πλέον ΦΠΑ ανά ώρα, ανά Διαιτητή για συνήθη διαδικασία. 

8. Συγκεκριμένο ποσό καταβάλλεται ως προκαταβολή στο ταμείο του 
Επιμελητηρίου μετά την ενημέρωση από τον πρώτο Μελετητή για το 
ύψος της διαφοράς μεταξύ του μελετητή και του ιδιοκτήτη. 

9. Ο Εντολέας δεσμεύεται να ακολουθήσει πιστά τη διαδικασία που θα 
διέπει την υπόθεση διαιτησίας και παράλληλα να συμμορφώνεται 
πάντοτε με τις οδηγίες και τις εντολές του Διαιτητή. 

10. Η απόφαση του Διαιτητή παραλαμβάνεται από το ΕΤΕΚ ταυτόχρονα 
με την εξόφληση στο ταμείο του της σχετικής αμοιβής και / ή 
αποζημίωσης του Διαιτητή σύμφωνα με την απόφαση του. Τα Μέρη 
ευθύνονται από κοινού και κεχωρισμένα στο ΕΤΕΚ για την έγκαιρη 
εξόφληση της αμοιβής και / ή αποζημίωσης του Διαιτητή. 

11. Τόκος προς το ποσοστό του εκάστοτε καθορισμένου νόμιμου τόκου 
ετησίως θα επιβαρύνει τυχόν αμοιβή και / ή αποζημίωση του Διαιτητή 
και / ή τυχόν εκκρεμούσα οφειλή προς το ΕΤΕΚ μετά την παρέλευση 7 
(επτά)ημερών από της γνωστοποιήσεως του στα Μέρη μέχρι 
εξοφλήσεως. 

 
Υπεύθυνη δήλωση:  

Με την παρούσα δηλώνω επίσης πως έχω διαβάσει και κατανοήσει την 
καθοδήγηση και αποδέχομαι τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν 
έντυπο σε σχέση με το αίτημα μου για παραχώρηση άδειας διορισμού νέου 
μηχανικού από το ΕΤΕΚ.  
 
Αποδέχομαι επίσης πως στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα τα οποία 
υποβάλλονται με το παρόν έντυπο και αφορούν την παρούσα αίτηση / 
υπόθεση ενδεχομένως να κοινοποιηθούν στον αρχικό μελετητή για 
σχολιασμό, ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια χειρισμού 
από το Επιμελητήριο του υποβληθέντος αιτήματος. 
 
Διευκρινίζεται ότι το ΕΤΕΚ παραχωρεί γραπτώς την άδεια για διορισμό νέου 
εγγεγραμμένου μηχανικού εις αντικατάσταση του αρχικού μελετητή του 
έργου, εφόσον και μόνο όταν συντρέχουν και ικανοποιηθούν όλες οι 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις. 
 
Διευκρινίζεται επίσης ότι το ΕΤΕΚ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να 
ανακαλέσει την άδεια διορισμού νέου εγγεγραμμένου μηχανικού που 
παραχώρησε, εφόσον κατά την απόλυτη κρίση του δεν ικανοποιήθηκαν οι 
όροι παραχώρησης της. 
 
………………………………………………….... 
 

……………………………....... 
 

………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ημερομηνία 
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Παρακαλώ βεβαιωθείτε πως έχετε επισυνάψει τα ακόλουθα: 
  
Αντίγραφο της έγγραφης εξουσιοδότησης του εντολέα στον 
προηγούμενο μελετητή. 
 

 

Έγγραφο που αποδεικνύει τη διακοπή της συνεργασίας του αιτητή 
με τον προηγούμενο μελετητή. 
 

 

  
Σε περίπτωση αιτητή που εκπροσωπεί άλλα πρόσωπα (μέρος Β):  
 
Αντίγραφο έγγραφης εξουσιοδότησης κατάλληλα πιστοποιημένης. 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  

Μονογραφή:……….… 
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Μέρος Θ 
 
Συμπληρώνεται σε περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς ή ο Εντολέας είναι διαφορετικός.  
 
Θ.1. Σχέση νέου εντολέα με προηγούμενο. 
Παρακαλώ δηλώστε, εάν υπάρχει, τη σχέση σας με τον αρχικό ιδιοκτήτη 
(πχ συγγενική ή άλλη σχέση ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων 
οιαδήποτε σχέση μεταξύ εμπλεκομένων νομικών ή/ και φυσικών 
προσώπων).  
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οιαδήποτε συγγενική ή εξ’ αγχιστείας ή 
άλλη σχέση ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ προηγούμενου και νέου 
εντολέα, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ένας ή και οι δύο εκ των 
εντολέων είναι νομικά πρόσωπα τούτο θα πρέπει να δηλωθεί ρητά: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Θ.2 Αξιοποίηση σχεδίων και μελετών. 
Παρακαλώ σημειώστε και επεξηγήστε αν χρειάζεται κατά πόσο η εντολή 
που θα δοθεί προς το νέο μελετητή προϋποθέτει χρήση ή/και αξιοποίηση 
εργασίας ή/και σχεδίων ή/ και μελετών του αρχικού μελετητή. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Θ.3 Εγκλωβισμένοι αγοραστές:  
Παρακαλώ δηλώστε αν η αίτηση αφορά ενεργοποίηση διαδικασιών 
νομιμοποίησης υποστατικού.  
 
Το ΕΤΕΚ παραχωρεί άδεια διορισμού νέου μηχανικού σε περιπτώσεις 
εγκλωβισμένων αγοραστών για σκοπούς ενεργοποίησης της σχετικής 
διαδικασίας για απεγκλωβισμό τους και μόνο. 
 
 
 
 
 

Μονογραφή:……….… 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θ.4 Υπεύθυνη δήλωση: 

Με την παρούσα δηλώνω πως έχω ενημερωθεί αναφορικά με τη διακοπή 
της συνεργασίας του προηγούμενου ιδιοκτήτη/ εντολέα με τον αρχικό 
Μελετητή και επισυνάπτω σχετική αλληλογραφία.  

Με την παρούσα δηλώνω περαιτέρω πως έχω διαβάσει και κατανοήσει την 
καθοδήγηση και αποδέχομαι τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν 
έντυπο σε σχέση με το αίτημα μου για παραχώρηση άδειας διορισμού νέου 
μηχανικού από το ΕΤΕΚ.  

Αποδέχομαι επίσης πως στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα τα οποία 
υποβάλλονται με το παρόν έντυπο και αφορούν την παρούσα αίτηση / 
υπόθεση ενδεχομένως να κοινοποιηθούν στον αρχικό μελετητή για 
σχολιασμό, ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια χειρισμού 
από το Επιμελητήριο του υποβληθέντος αιτήματος. 

………………………………………………....... ……………………………....... ………………… 

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ημερομηνία 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε πως έχετε επισυνάψει τα ακόλουθα: 

Αντίγραφο της έγγραφης εξουσιοδότησης του εντολέα στον 
προηγούμενο μελετητή. 
Έγγραφο που αποδεικνύει τη διακοπή της συνεργασίας του αιτητή 
με τον προηγούμενο μελετητή. 
Σε περίπτωση αιτητή που εκπροσωπεί άλλα πρόσωπα: 

Αντίγραφο έγγραφης εξουσιοδότησης κατάλληλα πιστοποιημένης. 
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