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Επιστημονικό Τεχνικό 
Eπιμελητήριο Kύπρου (ΕΤΕΚ)
 Ίδρυση: Το ΕΤΕΚ Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990 είναι Νομικό Ίδρυση: Το ΕΤΕΚ Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990, είναι Νομικό
Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου με αιρετή ∆ιοίκηση

 Τεχνικός Σύμβουλος Πολιτείας: Το ΕΤΕΚ είναι οΤεχνικός Σύμβουλος Πολιτείας: Το ΕΤΕΚ είναι ο
θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και
οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών

Τ ΕΤΕΚ έ ό ή ή 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 ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη οικονομική,

ή λ ή ά ξ ∆ ίκοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της ∆ημοκρατίας.
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Επιστημονικό Τεχνικό 
Eπιμελητήριο Kύπρου (ΕΤΕΚ)

 Γενικό Συμβούλιο: Το Επιμελητήριο διοικείται από τριακονταμελές Γενικό
Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κατ’ ευθείαν από τα μέλη ανά τριετία

∆ ύ Ε ή Τ Γ ό Σ β ύλ λέ ό έλ ∆ιοικούσα Επιτροπή: Το Γενικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, τον
Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Γενικό Ταμία
και τέσσερα άλλα μέλη που απαρτίζουν τη ∆ιοικούσα Επιτροπή. Η ∆Ε είναι
το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του ΕΤΕΚ για την υλοποίηση της
πολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Επιμελητήριοπολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο

 Πειθαρχικό Συμβούλιο: Ασκεί έλεγχο και πειθαρχική εξουσία επί των
μελών του ΕΤΕΚ. Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και δέκα
ά ά έ ί έ έ έ ή άάλλα αιρετά μέλη εκ των οποίων τα έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση
επαγγέλματος. Τα μέλη του εκλέγονται ανά τριετία από το σύνολο των μελών
του ΕΤΕΚ. Η ολομέλεια έχει εξουσία να παραπέμπει υποθέσεις που
σχετίζονται με δραστηριότητες των μελών ΕΤΕΚ για εκδίκαση είτε στην ίδιαχ ζ μ ρ ηρ η ς μ γ η η
είτε σε κλιμάκια αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον μέλη του Π.Σ
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Σκοποί και ΑρμοδιότητεςΣκοποί και Αρμοδιότητες
 Πέρα από τη ρύθμιση του επαγγέλματος, το ΕΤΕΚ σκοπό την προαγωγή της επιστήμης

ί ή λ ί ά ξ δύστους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της ∆ημοκρατίας

 Αρμοδιότητες ΕΤΕΚ (μεταξύ άλλων):
 ∆ιενεργεί εγγραφή μελών και εκδίδει σχετικά πιστοποιητικά και άδειες
 Αναλαμβάνει διαιτησίες και πραγματογνωμοσύνες
 Εκπροσωπεί τους μηχανικούς στη ∆ημοκρατία και το εξωτερικό
 Ασκεί πειθαρχική εξουσία στα μέλη του
 Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούςχ ς ργ μ ς
 Οργανώνει συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις για προώθηση των σκοπών του
 Ενημερώνει με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων του
 Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα
 Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά τεχνικά τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά

θέματα που σχετίζονται με τη μηχανική επιστήμη και διατυπώνει απόψεις
 Συλλέγει στατιστικά στοιχεία και καταρτίζει στατιστικές σε θέματα που σχετίζονται

με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης
 Ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση στη ∆ημοκρατία σε οποιοδήποτε Ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση στη ∆ημοκρατία σε οποιοδήποτε

κλάδο της μηχανικής επιστήμης
 Τηρεί μητρώα των μελών του και εκδίδει τις άδειες άσκησης επαγγέλματος
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Κλάδοι Μηχανικής 
Επιστήμης

Οι κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο είναι οι Οι κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο είναι οι 
ακόλουθοι:

 αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου
 πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου

λ ή ή μηχανολογική μηχανική
 ηλεκτρολογική μηχανική
 ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της 

πληροφορικήςηρ φ ρ ής
 Ηλεκτρονική μηχανική

Μηχανική Πληροφορικής
 χημική μηχανική
 μηχανική μεταλλείων και εφαρμοσμένης γεωλογίας μηχανική μεταλλείων και εφαρμοσμένης γεωλογίας

 Μηχανική μεταλλείων
Εφαρμοσμένη γεωλογία

 αγρονομική-τοπογραφική μηχανική
 επιμέτρηση και εκτίμηση γης επιμέτρηση και εκτίμηση γης

 Επιμέτρηση
 Εκτίμηση Γης

 πολεοδομία-χωροταξία
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Μηχανική στην ΕυρώπηΜηχανική στην Ευρώπη
 Σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία το επάγγελμα είναι Σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία το επάγγελμα είναι
ελεύθερο (μη νομοθετημένο) αλλά ο τίτλος «μηχανικός»
προστατεύεται με νόμο. Ο κάθε πολίτης μπορεί να ασκήσει
μηχανική αλλά δεν μπορεί να αποκαλείται «μηχανικός»

 Σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα
και η Κύπρος η άσκηση επαγγέλματος στη μηχανική ρυθμίζεται
με νόμο Απαιτείται δηλαδή έγκριση μετά από αξιολόγησημε νόμο. Απαιτείται δηλαδή έγκριση μετά από αξιολόγηση
προσόντων, μέσω εξετάσεων ή άλλως πως για να μπορεί
κάποιος να ασκεί το επάγγελμα
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Αναγνωρισμένη ΕκπαίδευσηΑναγνωρισμένη Εκπαίδευση
 Το Επιμελητήριο για σκοπούς του Νόμου του Το Επιμελητήριο για σκοπούς του Νόμου του
προβαίνει σε αναγνωρίσεις πτυχίων ή διπλωμάτων
Πανεπιστημίων ή άλλων ισοδύναμων προσόντων σε
οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμηςοποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης

 Το αρμόδιο σώμα του Επιμελητηρίου που λαμβάνει
απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ή μη είναι ηαπόφαση σχετικά με την αναγνώριση ή μη είναι η
∆ιοικούσα Επιτροπή κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Επιτροπής Εγγραφής Μελών

 Περαιτέρω και σχετικά με το θέμα, για σκοπούς
εγγραφής πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. στα
Μητρώα του Επιμελητηρίου ισχύουν οι διατάξεις τουΜητρώα του Επιμελητηρίου ισχύουν οι διατάξεις του
περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων
Νόμου
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Εγγραφή ΜελώνΕγγραφή Μελών
 Με βάση το νόμο του ΕΤΕΚ κάθε πρόσωπο δικαιούται να Με βάση το νόμο του ΕΤΕΚ, κάθε πρόσωπο δικαιούται να
εγγραφεί στο ΕΤΕΚ και να είναι μέλος του αν:

 Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν σε
δή λάδ Μ ή Ε ή ί έοποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει

να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι
αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με την περί ΕΤΕΚ
Νομοθεσία

 Είναι πολίτης της ∆ημοκρατίας ή κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης
είναι σύζυγος πολίτη της ∆ημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του
στην Κύπρο ή είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο
οποίος είναι εγκατεστημένος στη ∆ημοκρατίαοποίος είναι εγκατεστημένος στη ∆ημοκρατία

 Για εγγραφή στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της
Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης
της Μηχανικής Τοπίου απαιτείται επιπρόσθετα από τα πιο πάνω έναςτης Μηχανικής Τοπίου απαιτείται επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, ένας
χρόνος πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του προσόντος που
αναφέρεται πιο πάνω
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Εγγραφή ΜελώνΕγγραφή Μελών
 Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν είναι Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν είναι
δυνατό να αναγνωριστεί εφόσον:

 Αναγνώριση: Είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης του
αντίστοιχου επαγγέλματος από τη χώρα έκδοσης του και έχει αποκτηθείαντίστοιχου επαγγέλματος από τη χώρα έκδοσης του και έχει αποκτηθεί
μετά από φοίτηση σε αναγνωρισμένο στη χώρα λειτουργίας του
πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης

∆ ά Έ θ ί ά ό λή ί λά ∆ιάρκεια: Έχει αποκτηθεί μετά από πλήρη φοίτηση τουλάχιστον
τεσσάρων ετών ή στην περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση
ανώτερου επιπέδου, τουλάχιστον δύο ετών

Π ό Περιεχόμενο:
 Ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχει

παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα βασικής μηχανικής
 Ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχειχ ς η ρ ης φ η ης γ η η χ

παρακολουθήσει και επιτύχει σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων του
βασικού κύκλου σπουδών του Κλάδου που αιτείται εγγραφή
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Αναγνώριση στη χώρα 
απόκτησης του προσόντος
 Το Επιμελητήριο έχει μακρά πείρα στην αξιολόγηση Το Επιμελητήριο έχει μακρά πείρα στην αξιολόγηση
προγραμμάτων σπουδών άλλων χωρών

 Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε πολυτεχνική σχολή στην ΚύπροΜέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε πολυτεχνική σχολή στην Κύπρο

 Σήμερα πέρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ
προγράμματα σε κλάδους μηχανικής επιστήμης προσφέρονται
ό έ λέ δ ά ήαπό πέντε επιπλέον ιδιωτικά πανεπιστήμια

 Ανάλογα με τη χώρα το ΕΤΕΚ διερευνά:
 την αναγνώριση από τα αρμόδια σώματα της χώρας (πχ το ΤΕΕ την αναγνώριση από τα αρμόδια σώματα της χώρας (πχ το ΤΕΕ
στην Ελλάδα) ή,

 όπου η πρόσβαση στο επάγγελμα δεν ρυθμίζεται νομοθετικά,
διερεύνηση με σώματα που διενεργούν αξιολόγηση

ά ή ή ( E i i C ilπρογραμμάτων μηχανικής επιστήμης (πχ Engineering Council,
RIBA, RICS, RTPI στο ΗΒ) ή

 στην απουσία αυτών, την αναγνώριση διπλωμάτων σε εθνικό
επίπεδο (πχ Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γερμανία κλπ).
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Αναγνώριση στη χώρα 
απόκτησης του προσόντος
 Παραδείγματα: Παραδείγματα:

Κύπρος: Αναγνώριση από το κράτος και το ΕΤΕΚ
4 έτη για όλους τους κλάδους εξαιρουμένης της Αρχιτεκτονικής (5 έτη)

Ελλάδα: Αναγνώριση από το ΤΕΕ (εξαίρεση: πληροφορική & γεωλογία)Ελλάδα: Αναγνώριση από το ΤΕΕ (εξαίρεση: πληροφορική & γεωλογία)
5 έτη για όλους τους κλάδους εξαιρουμένης της πληροφορικής και της
γεωλογίας όπου γίνονται αποδεκτά και τα τετραετή των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων

Αγγλία:
Engineering Council για: Μηχανική 4 έτη
RIBA για Αρχιτεκτονική: 5 έτη
RICS για Εκτίμηση και Επιμέτρηση: 3 έτηγ μη η μ ρη η η
RTPI για Πολεοδομία: 4 έτη
Geological Society για Γεωλογία: 3 έτη
Landscape Institute για Αρχιτεκτονική Τοπίου: 3 έτη

ΗΠΑ:
ΑΒΕΤ για Μηχανική: 4 έτη
NAΑΒ για Αρχιτεκτονική: 5 έτη

Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ρωσσία, Βουλγαρία, Ουγγαρία: Αναγνώριση σε Εθνικό
ΕπίπεδοΕΤΕΚ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 11



∆ιάρκεια Σπουδών∆ιάρκεια Σπουδών
 Το ΕΤΕΚ αναγνωρίζει διπλώματα σπουδών νοουμένου ότι Το ΕΤΕΚ αναγνωρίζει διπλώματα σπουδών νοουμένου ότι
αυτά έχουν την ελάχιστη διάρκεια που απαιτείται

 Εξαίρεση αποτελούν κλάδοι για τους οποίους Εξαίρεση αποτελούν κλάδοι για τους οποίους
προσφέρονται πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα στο
εξωτερικό με μικρότερη διάρκεια (πχ Αρχιτεκτονική
Τοπίου, Εκτίμηση Γης ΗΒ, Επιμέτρηση ΗΒ, Γεωλογία ΗΒ), μη η ης , μ ρη η , γ )

 Το ΕΤΕΚ λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε
χώρας. πχ Στην Ελλάδα τα διπλώματα στη Μηχανικήχ ρ ς χ η μ η ηχ ή
Επιστήμη είναι διάρκειας 5 ετών

 Ειδικές ρυθμίσεις έχουν επίσης εισαχθεί για τηνς ρ μ ς χ ης χ γ η
αντιμετώπιση αποφοίτων σχολών ανώτερης εκπαίδευσης
που συνεχίζουν τις σπουδές τους προς απόκτηση
πανεπιστημιακού διπλώματος- απαίτηση για διετή
διάρκεια σε πανεπιστημιακό επίπεδο
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Περιεχόμενο ΣπουδώνΠεριεχόμενο Σπουδών
Τ ΕΤΕΚ ξ άζ ό άθ Το ΕΤΕΚ εξετάζει το περιεχόμενο του κάθε
προγράμματος σπουδών

 Η εγγραφή διενεργείται νοουμένου ότι έχει διασφαλιστεί
η παρακολούθηση μαθημάτων βασικής μηχανικής και η
παρακολούθηση ελάχιστου αριθμού μαθημάτων στον
ά ί ά ώκλάδο που να διασφαλίζουν επάρκεια στις γνώσεις που

απαιτούνται για άσκηση του επαγγέλματος

 Σήμερα υπάρχει εγκεκριμένος κατάλογος μαθημάτων
που αφορά την εγγραφή σε συγκεκριμένους κλάδους-
αφορά περισσότερο άτομα που μεταγράφονται από ΤΕΙ-φ ρ ρ ρ μ μ γρ φ
Κολέγια κοκ
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Βελτίωση ∆ιαδικασίας 
Εγγραφής
 Με βάση σχετική απόφαση του ΓΣ ΕΤΕΚ έχει ανατεθεί σε Με βάση σχετική απόφαση του ΓΣ ΕΤΕΚ έχει ανατεθεί σε
Επιτροπή η υποβολή εισήγησης για εισαγωγή
απαιτήσεων για σκοπούς εγγραφής σε σχέση με:

 ∆ιενέργεια Εξετάσεων
 Προφορικές ή γραπτές εξετάσεις

 ∆ομημένη πρακτική άσκηση
 Με συμπλήρωση σχετικού εντύπου σε τακτική βάση

 Εκπαίδευση/ Παρακολούθηση σεμιναρίων
 Στις βασικές νομοθεσίες (Οδών και Οικοδομών,
Πολεοδομίας) αλλά και ειδικές νομοθεσίες για κάθεΠολεοδομίας) αλλά και ειδικές νομοθεσίες για κάθε
κλάδο (Κανονισμοί Ηλεκτρομηχανολογικών
Εγκαταστάσεων κλπ) αλλά και στο Νόμο ΕΤΕΚ,
Κανονισμούς ∆εοντολογίας Μελών ΕΤΕΚ κλπ
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∆εοντολογία & Υποχρεώσεις 
Μελών- Εκσυγχρονισμός 2012
 Πρέπουσα διαγωγή Πρέπουσα διαγωγή

 Περιφρούρηση τιμής και αξιοπρέπειας επαγγέλματος

 Τιμιότητα, ευθύτητα και ευσυνειδησία

 Να μην υποτάσσονται στο ατομικό συμφέρον ή αυτό τρίτων

 Να μην καλύπτουν πρόσωπα αναρμόδια για εκτέλεση τεχνικής
εργασίας

Σ ό ύ θ ί Συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία

 Άσκηση καθηκόντων με συναίσθηση ευθύνης έναντι των εντολέων
τους και του κοινωνικού συνόλους

 Να μην αποδέχονται εντολή ή θέση, όταν το συμφέρον τους θα
συγκρούεται με το επαγγελματικό τους καθήκον
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∆εοντολογία Μελών-
Σχέση με εντολείς

 Υποστήριξη νόμιμων συμφερόντων εντολέα Υποστήριξη νόμιμων συμφερόντων εντολέα

 Εκπλήρωση με επιμέλεια υποχρεώσεων σύμφωνα με τις γνώσεις τους

 Βοήθεια και διαφώτιση στον εντολέα για ορθή κατανόηση της εργασίας

 Αυστηρή τήρηση αντικειμενικότητας και έκφραση γνώμης με υπευθυνότητα

 Μη αποδοχή εντολής αν χωρίς τον απαιτούμενο βαθμό ειδίκευσης και πείρας ή αν
υπάρχει συγγενική ή οικονομική σχέση ή συμφέρον

 Επιδίωξη συνεργασίας με συναδέλφους όπου επιβάλλεται για άρτια εκτέλεση της
εντολής που ανατίθεται, χωρίς υπερεκτίμηση ικανοτήτων

 Λήψη αμοιβής για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται, εκτός αν εξασφαλιστεί ειδική
άδεια από το Επιμελητήριο για το αντίθετοάδεια από το Επιμελητήριο για το αντίθετο

 Ελεύθερη συμφωνία αμοιβής με εντολέα

 Να μην υποβιβάζουν αμοιβή κάτω από τα ελάχιστα όρια που καθορίζονται από το ΕΤΕΚ

 Ανάθεση έργου μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση εντολέα στην οποία αναφέρεται και η
αμοιβή
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∆εοντολογία Μελών-
Σχέσεις με άλλα μέλη

 Προσπάθεια για επικράτηση πνεύματος σεβασμού μεταξύ τους Προσπάθεια για επικράτηση πνεύματος σεβασμού μεταξύ τους.

 Αποφυγή υποσκελισμού άλλου συναδέλφου

 Μη ανάληψη εντολής αν υπάρχει απαίτηση συναδέλφου για το ίδιο αντικείμενο. Η
εντολή μπορεί να αναληφθεί μόνο ύστερα από άδεια ή αποχώρηση του συναδέλφουεντολή μπορεί να αναληφθεί μόνο ύστερα από άδεια ή αποχώρηση του συναδέλφου
ή ύστερα από άδεια του ΕΤΕΚ

 Αποφυγή κριτικής σε συνάδελφο εκτός αν οι υπηρεσίες του τελείωσαν. Η κριτική να
είναι αντικειμενική, στηριγμένη σε επιστημονικά κριτήρια και αξιοπρεπή πλαίσια

 Να μην αντιγράφουν σχέδια συναδέλφων χωρίς τη συγκατάθεσή τους

 Να μην παραβλάπτουν εργασία συναδέλφου τους και να αποφεύγουν την
επανάληψη φημών ή σχολίων δυσφημιστικών ή αρνητικών για συνάδελφο

 Να μην καταχρώνται θέση που κατέχουν στο δημόσιο για να ανταγωνίζονται
ελεύθερους επαγγελματίες συναδέλφους τους στην ανάληψη εντολής

 Να μην συνεταιρίζονται με πρόσωπα που το όνομα τους έχει διαγραφεί από το
Μητρώο Μελών λόγω παραπτώματος, καθώς και με μη προσοντούχα πρόσωπαΜητρώο Μελών λόγω παραπτώματος, καθώς και με μη προσοντούχα πρόσωπα

 Σεβασμός στην εργασία συναδέλφων όπως επιθυμούν για την δική τους εργασία
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Επικοινωνία με το ΕΤΕΚΕπικοινωνία με το ΕΤΕΚ
ΕΤΕΚ  ΕΤΕΚ 
Τ.Θ. 21826
1513  Λευκωσία  1513, Λευκωσία, 
Κύπρος

 Οδός Κερβέρου 8, 1016, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22877644
Φαξ: 22730373Φαξ: 22730373
Email: cyprus@etek.org.cy
Ιστοσελίδα: www.etek.org.cy
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