
Αίηηζη για διαγραθή από ηο Μηηρώο Μελών ηου ΕΤΕΚ 

 
Δγώ ν/ ε (νλνκαηεπώλπκν) …………………………………………..………………………………… κε 

Αξηζκό Μεηξώνπ ΔΤΔΚ ……………………… θαη ΑΓΤ……………………… αηηνύκαη δηαγξαθή από 

ην Μεηξών Μειώλ ΔΤΔΚ. Με ηελ ππνβνιή ηνπ πην πάλω αηηήκαηνο αλαγλωξίδω πωο: 

1. Με ηε δηαγξαθή κνπ από ην ΔΤΔΚ, πηζαλό κειινληηθό κνπ αίηεκα γηα 

επαλεγγξαθή ζα εμεηαζηεί εμ’ αξρήο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ ΔΤΔΚ, κε βάζε 

ην λνκηθό πιαίζην πνπ ζα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο ππνβνιήο ηεο λέαο αίηεζεο, 

ζύκθωλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο πεξί ΔΤΔΚ Ννκνζεζίαο θαη ηνπ Καλνληζκνύ 10(2)1 

ηωλ Πεξί ETEK (Αηηήζεηο θαη Τέιε) Καλνληζκνί ηνπ 1997, Κ.Γ.Π. 133/97 ή όπωο 

απηά ζα έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. 

2. Δίλαη ζε γλώζε κνπ πωο ην ΔΤΔΚ 

 δύλαηαη λα απαιιάμεη από ηελ ππνρξέωζε θαηαβνιήο ηέινπο άδεηαο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο πξόζωπα ηα νπνία δελ αζθνύλ επάγγεικα ζηε 

Μεραληθή Δπηζηήκε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 

7(5)2 ηωλ Πεξί Δπηζηεκνληθνύ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ (Αηηήζεηο 

θαη Τέιε) Καλνληζκώλ, [Κ.Γ.Π. 133/97] 

 έρεη θαζνξίζεη ην πνζό ηωλ €35,00 ωο ηέινο εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα κέιε 

πνπ δηακέλνπλ ζην εμωηεξηθό θαη δελ αζθνύλ επάγγεικα ζηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία 

 έρεη θαζνξίζεη ην πνζό ηωλ €20,00 ωο ηέινο εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα 

ζπληαμηνύρνπο πνπ δελ αζθνύλ επάγγεικα αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία θαη 

ηνπο ιόγνπο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπο. 

3. Άζθεζε επαγγέικαηνο ζηε κεραληθή επηζηήκε, ρωξίο ηελ εγγξαθή ζην ΔΤΔΚ, 

παξαβηάδεη ηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 253 ηνπ πεξί ΔΤΔΚ Νόκνπ 224/90.  

4. Η δηαγξαθή κνπ αθνξά όινπο ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο είκαη εγγεγξακκέλνο 

5. Αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε ζηελ παξνύζα ζα πξέπεη λα επηζπλαθζεί: 

 Σε πεξίπηωζε εξγνδνηνύκελνπ βεβαίωζε εξγνδόηε ζε ζρέζε κε ηε ζέζε θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ εθηεινύληαη  

 Σε πεξίπηωζε απηνεξγνδνηνύκελνπ ππεύζπλε δήιωζε ζε ζρέζε κε ηε ζέζε 

θαη ηα θαζήθνληα πνπ εθηεινύληαη 

 Σε πεξίπηωζε ζπληαμηνδόηεζεο απνδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ λα βεβαηώλεη ην 

γεγνλόο απηό (βεβαίωζε ΤΚΑ, επηζηνιή εξγνδόηε θνθ) 

 Σε πεξίπηωζε αλέξγνπ επίζεκν απνδεηθηηθό ζηνηρείν (επίδνκα αλεξγίαο, 

αληίγξαθν βεβαίωζεο εγγξαθήο ζε Υπεξεζία απαζρόιεζεο θνθ) 

 Σε πεξίπηωζε δηακνλήο ζην εμωηεξηθό απνδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ λα βεβαηώλεη 

ην γεγνλόο απηό (βεβαίωζε εξγνδόηε, ινγαξηαζκόο θνηλήο ωθειείαο θνθ) 

6. Δπηπξόζζεηα ζηνηρεία πνπ επηζπκείηε λα δειώζεηε ζε ζρέζε κε ην αίηεκα ζαο 

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

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

Βεβαηώλω πωο ην αίηεκα γηα δηαγξαθή ππνβάιιεηαη αλαγλωξίδνληαο θαη θάλνληαο 

απνδεθηά όια ηα πην πάλω. Σηελ παξνύζα επηζπλάπηνληαη επίζεο ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνύληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 5.  

 

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

Υπνγξαθή       Ηκεξνκελία 

                                                           
1 Καλνληζκόο 10(2) – Μέινο πνπ δηαγξάθεηαη εθνύζηα από ην Μεηξών Μειώλ κπνξεί λα επαλεγξαθεί ζην Επηκειεηήξην, εθόζνλ ζπλερίδεη λα 

ζπγθεληξώλεη ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ πξνϋπνζέζεηο. 
2Καλνληζκόο 7(5) ηεο Κ.Δ.Π. 133/97 – Μέινο ηνπ Επηκειεηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζπλέρεηα ζην εμωηεξηθό ή πνπ δελ αζθεί επάγγεικα ζηνλ θιάδν ηεο 

κεραληθήο ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν γηα νιόθιεξν ην εκεξνινγηαθό έηνο κπνξεί λα απαιιαρζεί από ηελ θαηαβνιή ηέινπο εηήζηαο άδεηαο άζθεζεο 

ηνπ  επαγγέικαηνο ηνπ πξνο ην Επηκειεηήξην ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξνζθνκίδεη ζηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηηο αλαγθαίεο απνδείμεηο. 
3Άξζξν 25 – (1) Ύζηεξα από ηελ παξέιεπζε δεθανθηώ κελώλ από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαλέλαο δε ζα δηθαηνύηαη λα αζθεί ην 

επάγγεικα ζε νπνηνδήπνηε θιάδν κεραληθήο επηζηήκεο εθηόο αλ –  

    (α) Είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Μειώλ ηνπ ελ ιόγω θιάδνπ ωο κεραληθόο ζηνλ ελ ιόγω θιάδν  δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη  

    (β) ηνπ έρεη εθδνζεί εηήζηα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ππό ηύπν ηνλ νπνίν ζα θαζνξίζεη ην Επηκειεηήξην 


