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 Μακρόχρονη και εποικοδομητική η συνεργασία του Συλλόγου με το
ΕΤΕΚ. Μέσω συλλογικής δράσης και ενεργούς συμμετοχής όλων
αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις και συμπορευόμαστε με κοινό
όραμα και στόχους για τους μηχανικούς του τόπου μας.

 Επιδίωξη συνέχισης & ενδυνάμωσης της Συνεργασίας ΕΤΕΚ με
τον ΣΠΟΛΜΗΚ & τους υπόλοιπους επαγγελματικούς
συλλόγους για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν όλους.

 Συλλογική δράση

 Συμμετοχικότητα

 Από κοινού διαβούλευση

 Ευχαριστίες στους συναδέλφους Πολιτικούς Μηχανικούς για την
ενεργό συμμετοχή τους στα αιρετά σώματα αλλά και στις
Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΕΤΕΚ, για την πολύτιμη
συνεισφορά τους στο έργο του Επιμελητηρίου.

30 Χρόνια παρουσίας ΣΠΟΛΜΗΚ στα τεχνικά
δρώμενα – Διαχρονική η συνεργασία με το ΕΤΕΚ
4610 Εγγεγραμμένοι Πολιτικοί Μηχανικοί 



Οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη -
AGENDA 2030
Από κοινού επίλυση μείζονων θεμάτων που αφορούν οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Καθοριστικής σημασίας η συμβολή των Μηχανικών 
στην επίτευξη των στόχων! 



Βασικά θέματα που αφορούν τον τεχνικό κόσμο
αλλά και την κοινωνία σήμερα

1. Απαίτηση για δομοστατική αναβάθμιση ταυτόχρονα με την 
ενεργειακή

2. Τακτική επιθεώρηση οικοδομών 

3. Αξιοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών σε 
κατασκευαστικά συμβόλαια του δημοσίου με γνώμονα την ταχεία 
και αποτελεσματική επίλυση διαφορών

4. Θέσπιση Κανονιστικής Ρύθμισης για Υπηρεσίες και 
προτεινόμενες Αμοιβές για Συμβούλους Μηχανικούς 

5. Αναθεώρηση Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ για Υπηρεσίες Συμβούλων 
Μελετητών για Οικοδομικά Έργα - Ορθό πλαίσιο 
δραστηριοποιήσης Μελετητών 

6. Άλλες Προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός 
κλάδος:

• Αύξηση της τιμής αγοράς βασικών οικοδομικών υλικών

• Διαφοροποίηση ρύθμισης επιβολής χαμηλού συντελεστή 
ΦΠΑ για απόκτηση πρώτης κατοικίας

• Ανύψωση του κύρους των μηχανικών στην κοινωνία 



 Σαφώς αλληλένδετες η Ενεργειακή και Σεισμική Αναβάθμιση των
Κτηρίων

 Βασικό και αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα του καθενός η
ασφαλής στέγαση. Απαραίτητο να υπάρχει πρώτιστα δομική
ασφάλεια στα κτήρια, αλλά και στη συνέχεια δομική αειφορία.

 Η επόμενη γενεά των Ευρωκωδίκων θα ενσωματώσει και τις
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις αρχικές παραμέτρους
σχεδιασμού των δομημάτων, στοχεύοντας εξαρχής σε αειφόρο
σχεδιασμό με βάση το χρόνο ζωής των δομημάτων.

 Να γίνει θεσμοθέτηση και να καλλιεργηθεί η συνείδηση για
Τακτική Επιθεώρηση όλων γενικά των κτηρίων.

 Σύνδεση κονδυλίων για ενεργειακή αναβάθμιση με στατική
αναβάθμιση.

1. Απαίτηση για δομοστατική αναβάθμιση ταυτόχρονα με την 
ενεργειακή αναβάθμιση



 Σημαντικό μέρος του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας έχει
σχεδιαστεί πριν από το 1994 (γερασμένο & χωρίς αντισεισμικές
πρόνοιες)!

 Η έλλειψη κουλτούρας συστηματικής συντήρησης των κτηρίων
έχει εντείνει τα υπάρχοντα προβλήματα του γερασμένου κτηριακού
αποθέματος της χώρας μας.

 Δυστυχώς, η υπάρχουσα νομοθεσία, βασίζεται κυρίως σε
πυροσβεστικά μέτρα, εφόσον ενεργοποιείται μόνο σε περιπτώσεις
όπου οι οικοδομές έχουν ήδη καταστεί ή τείνουν να καταστούν
επικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια.

2. Θεσμοθέτηση της Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων



2. Θεσμοθέτηση της Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων

Πρόταση ΕΤΕΚ για τη Νομοθετική Ρύθμιση της Τακτικής
Επιθεώρησης Κτηρίων



 Πρώτιστος στόχος της νομοθετικής ρύθμισης η προστασία της
ανθρώπινης ζωής

 Ταυτόχρονα θα συμβάλει, μεταξύ άλλων:

• στο να δημιουργηθεί κουλτούρα συντήρησης, 
ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων κτηριακού αποθέματος 

• στη σταδιακή θωράκιση κτιριακού μας αποθέματος για 
ελαχιστοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χώρα μας στην 
περίπτωση ενός καταστροφικού σεισμού.

• στη διαφύλαξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς 

 Επί του προκειμένου το ΕΤΕΚ είναι σε διάλογο με το Υπουργείο 
Εσωτερικών για να βρεθεί μια από κοινού αποδεκτή πρόταση 
ρύθμισης του θέματος, η οποία να έχει και αποτελεσματικά στοιχεία 
επιβολής και διασφάλισης της εφαρμογής της.

 Φαίνεται να υπάρχει αποδοχή εκ μέρους του ΥΠΕΣ και το θέμα 
προωθείται στη Βουλή.

2. Θεσμοθέτηση της Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων



2. Θεσμοθέτηση της Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων

• Έντυπα Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων ΕΤΕΚ

• Συνδιοργάνωση Ημερίδας από ΕΤΕΚ-ΣΠΟΛΜΗΚ

• Βίντεο για ευαισθητοποίηση του κοινού



 Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση αντιδικιών/διαφορών που προκύπτουν
κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων οδηγεί κατά κανόνα:

• στην σπατάλη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων

• στη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ των Μερών

• σε τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων, με
κίνδυνο την ανατροπή της επίτευξης των στόχων που έχουν
τεθεί για την υλοποίηση ενός έργου.

 Υποβολή πρότασης & Συναντήσεις με Αρμόδιες Αρχές για την
ένταξη ρήτρας σε κατασκευαστικά συμβόλαια του δημοσίου για
αξιοποίηση ΕΜΕΔ

3. Αξιοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
(ΕΜΕΔ) σε κατασκευαστικά συμβόλαια του δημοσίου – με
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την πράσινη αστική ανάπτυξη



 Πρόβλημα: Χαμηλές και δυσανάλογες των απαιτήσεων αμοιβές
για παροχή μελετητικών υπηρεσιών για έργα του δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα.

 Ανάγκη για ρύθμιση Αμοιβών Μηχανικών που θα:

 Διασφαλίζει ποιότητα & πληρότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

 Εξασφαλίζει πως οι αμοιβές είναι ανάλογες των απαιτήσεων

 Διασφαλίζει βιώσιμο και υγιές επαγγελματικό περιβάλλον
δραστηριοποίησης των μελετητών.

 Γερμανία: Σύστημα κώδικα αμοιβών ΗΟΑΙ (Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure): Ο ΗΟΑΙ είναι ενσωματωμένος στην
εθνική νομοθεσία.

 2019: Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Ο ΗΟΑΙ
παραβιάζει Ευρωπαϊκή Οδηγία για Υπηρεσίες (ελευθερία
παροχής υπηρεσιών).

 Από 1.1.2021 Αναθεωρημένο Διάταγμα ΗΟΑΙ: Σύσταση –
Κατευθυντήριες γραμμές για αμοιβές Αρχιτεκτόνων &
Μηχανικών - δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους.

4. Θέσπιση Κανονιστικής Ρύθμισης για Υπηρεσίες και
προτεινόμενες Αμοιβές για Συμβούλους Μηχανικούς
(Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και
Μηχανολόγοι Μηχανικοί)



4. Θέσπιση Κανονιστικής Ρύθμισης για Υπηρεσίες και
προτεινόμενες Αμοιβές για Συμβούλους Μηχανικούς

ΗΟΑΙ 2021: Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Τα οφέλη από τον καθορισμό ανώτατων/ κατώτατων τιμών αμοιβών

 Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας απέδειξε και έγινε

αποδεκτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι:

Η ύπαρξη του κώδικα αμοιβών δικαιολογείται επαρκώς για
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος αφού εξασφαλίζει την :

 Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

 Προστασία των καταναλωτών (διαφάνεια αμοιβών, όχι
υπερβολικά ψηλές αμοιβές)

 Ασφάλεια δομήσεως

 Προστασία του περιβάλλοντος

 Προστασία του αστικού περιβάλλοντος – χωροταξίας των
πόλεων και υπαίθρου

 Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

 Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς



4. Θέσπιση Κανονιστικής Ρύθμισης για Υπηρεσίες και
προτεινόμενες Αμοιβές για Συμβούλους Μηχανικούς

Εισαγωγή ανάλογης με ΗΟΑΙ κανονιστικής ρύθμισης στην
Κύπρο; - Μόνο ως προϊόν καθαρά κρατικών μέτρων

 Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου ΕΤΕΚ: Για να είναι έννομη η
εισαγωγή κατευθυντήριων γραμμών αντίστοιχων με
Αναθεωρημένο ΗΟΑΙ θα πρέπει:

I. Να εξασφαλίζεται η ελεύθερη εγκατάσταση φυσικών ή/και
νομικών προσώπων (από άλλα ΚΜ).

II. Να υπάρχει δυνατότητα απόκλισης από κώδικα - οι οριακές τιμές
να μην είναι δεσμευτικές.

III. Η κανονιστική ρύθμιση θα είναι προϊόν καθαρών κρατικών
μέτρων (ΚΔΠ) και όχι απόφαση του ΕΤΕΚ (πχ εγκύκλιος).

 Ανάλογη διερεύνηση για θέσπιση Κώδικα Κατευθυντήριων
Γραμμών από άλλες χώρες (πχ Πορτογαλία, Ρουμανία)



4. Θέσπιση Κανονιστικής Ρύθμισης για Υπηρεσίες και
προτεινόμενες Αμοιβές για Συμβούλους Μηχανικούς
Ενέργειες ΕΤΕΚ για εισαγωγή ανάλογης με ΗΟΑΙ
κανονιστικής ρύθμισης αμοιβών στην Κύπρο

 Προώθηση υιοθέτησης ανάλογης κανονιστικής
ρύθμισης με Αναθεωρημένο ΗΟΑΙ στη Γερμανία

 Επαφές με κοινοβουλευτικά κόμματα και άλλους φορείς
για ενημέρωση & προώθηση του θέματος

 Συνεργασία Ομάδας Εργασίας και Νομικού Συμβούλου
για επεξεργασία κειμένων (βάσει προσχεδίου κανονισμών
που ετοιμάστηκε στο παρελθόν και συμβολαίου ΕΤΕΚ)

 Έκδοση Κανονισμού βάσει άρθρου 32(2)(γ) Νόμου
ΕΤΕΚ (ΚΔΠ ώστε να αποτελεί κρατικό μέτρο)



 Αύξηση βαρύτητας Τεχνικού Φακέλου

(π.χ. από 30% σε 60% για συνηθισμένα έργα)

 Εισαγωγή σύστασης για καθορισμό ελάχιστης
βαθμολογίας τεχνικού φακέλου για
συγκεκριμένα έργα

 Ενίσχυση και βελτίωση της διατύπωσης που
αφορά το χειρισμό των ασυνήθιστα χαμηλών
προσφορών.

5. Αναθεώρηση Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ για Υπηρεσίες
Συμβούλων Μελετητών για Οικοδομικά Έργα

Νέα Εγκύκλιος (ΓΛ/ΑΑΔΣ 114):

 Εισαγωγή απαίτησης για συμπλήρωσης και
υποβολή πίνακα εκτίμησης και ανάλυσης
απαιτούμενων ανθρωποωρών ανά μελετητή και
στάδιο έργου

Ας στοχεύσουμε στην αξιοποίηση του εργαλείου αυτού για τη 
διασφάλιση αμοιβών ανάλογων των απαιτήσεων των έργων! 



ΟΡΘΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την πράσινη αστική ανάπτυξη

 Εισηγήσεις ΕΤΕΚ για τον καθορισμό πολιτικής για την υλοποίηση των 
δημοσίων έργων με έμφαση στην ποιότητα
 Τα δημόσια έργα οφείλουν να αποτελούν το φωτεινό 

παράδειγμα!

 Αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης και του 
κύρους του Μηχανικού – διασφάλιση υγιούς και διαφανούς 
περιβάλλοντος προκήρυξης διαγωνισμών με την ορθή εφαρμογή της 
αναθεωρημένης Εγκυκλίου της  ΑΑΔΣ (ΓΛ/ΑΑΔΣ 114)

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανέγερση του Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ



ΟΡΘΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την πράσινη αστική ανάπτυξη

... ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες όπου θα
επιβραβεύεται η ποιότητα και οι καλοί
επαγγελματίες (μελετητές και εργολήπτες) και θα
κατακυρώνονται προσφορές σε τιμές οι οποίες δεν
θα είναι πλασματικές (genuine), θα είναι λογικές και
βιώσιμες (sound and viable) καθώς επίσης
αξιόπιστες και σοβαρές (reliable and serious)!



Άλλες Προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός 
κλάδος:

• Αύξηση της τιμής αγοράς βασικών οικοδομικών υλικών

• Διαφοροποίηση ρύθμισης επιβολής χαμηλού συντελεστή 
ΦΠΑ για απόκτηση πρώτης κατοικίας

• Νέα διαδικασία αδειοδότησης 

• Ανύψωση του κύρους των μηχανικών στην κοινωνία 



• Ραγδαία & Συνεχιζόμενη Αύξηση της τιμής αγοράς
βασικών οικοδομικών υλικών

 Με πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ, τηλεδιάσκεψη με
διάφορους φορείς της οικοδομικής βιομηχανίας
του τόπου, με σκοπό τη διαμόρφωση δέσμης
εισηγήσεων για την απάμβλυνση των επιπτώσεων του
φαινομένου.

 Κατάθεση Προτάσεων στους αρμόδιους
Υπουργούς, περιλαμβανομένου:
 Εισήγησης για επίσπευση της καταβολής της

επιστροφής του ΦΠΑ σε εργολήπτες, επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης και άλλες επηρεαζόμενες επιχειρήσεις,

 Σύσταση στους ενδιαφερόμενους για βελτίωση και
χρήση της φόρμουλας προσαυξήσεων τιμών υλικών
στα ιδιωτικά εργοληπτικά συμβόλαια

 Μελέτη του ενδεχομένου δημιουργίας έκτακτων
ειδικών σχεδίων στήριξης για τους πιο ευάλωτους,
όπως για παράδειγμα νοικοκυριά που ξεκίνησαν τη
διαδικασία ανέγερσης της κατοικίας τους.



• Διαφοροποίηση ρύθμισης επιβολής χαμηλού
συντελεστή ΦΠΑ για απόκτηση πρώτης κατοικίας

Η προωθούμενη τροποποίηση των ρυθμίσεων για μειωμένο
ΦΠΑ για απόκτηση πρώτης κατοικίας

Το ΕΤΕΚ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στην πολιτεία για 
το προωθούμενο νομοσχέδιο:

 Ο καθορισμός κατάλληλης μεταβατικής περιόδου, ώστε να
μην επηρεαστούν πολίτες που έχουν ήδη ξεκινήσει τις
διαδικασίες για ανέγερση της κατοικίας τους.

 Οι όποιες ρυθμίσεις (όπως για παράδειγμα τα επιλέξιμα μεγέθη
και αξίες) δεν θα πρέπει να στοχεύουν μόνον στα χαμηλά
εισοδηματικά στρώματα αλλά και στη μεσαία τάξη και να
λαμβάνουν υπόψη την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους
της τελευταίας διετίας.

 Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που να παρέχουν την
απαραίτητη ευελιξία εκεί και όπου χρειάζεται και να είναι
ανάλογες των αναγκών που υπάρχουν.

 Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία για αύξηση
του μεγέθους μιας κατοικίας που μπορεί να θεωρηθεί
επιλέξιμη για μειωμένο ΦΠΑ, ανάλογα με τη σύνθεση της
οικογένειας.



 Επιβάλλεται η αναβάθμιση του κύρους των Μηχανικών στην 
κοινωνία. 

 Καλύτεροι πρεσβευτές της εμείς με τις καθημερινές μας ενέργειες, οι 
οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από: 

• Εντιμότητα 

• Επαγγελματισμό 

• Γνώσεις 

• Δεξιότητες 

• Σεμνότητα 

• Ανύψωση του κύρους των μηχανικών στην
κοινωνία

Η μηχανική επιστήμη έχει εξελίξει την ανθρωπότητα –
έχει κάνει θαύματα!



Υποβολή Υπομνήματος και συναντήσεις ΕΤΕΚ με τους  
Υποψηφίους Προέδρους της Δημοκρατίας για καίρια θέματα 

• Ανύψωση του κύρους των μηχανικών στην
κοινωνία



Ιδιαίτερες Ευχαριστίες:
• Μέλη Γενικού Συμβουλίου, Διοικούσας Επιτροπής και 

Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ, Πολιτικούς Μηχανικούς

Διοικούσα Επιτροπή ΕΤΕΚ 2020-2023 Γενικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ 2020-2023

• Μέλη Επιτροπών & Ομάδων Εργασίας ΕΤΕΚ, Πολιτικούς 
Μηχανικούς



Ευχές για προσωπική & 
οικογενειακή ευτυχία. 

Τεράστιες οι προκλήσεις μπροστά μας και 
το 2023. 

Οι προσδοκίες από την κοινωνία ακόμη 
μεγαλύτερες. 

Συνεχής προσπάθεια για βελτίωση, 
εξέλιξη, μέσα από συνεργασία και συνεχή 
επιμόρφωση. 

Ευχαριστώ!


