
 

 
 

Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Προς όλους τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς 

 

Αγαπητοί, 

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και  Πολιτικών Μηχανικών. 

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι προχωρούμε άμεσα στην διάθεση του 

ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών  με πολύ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.  

 

΄Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ασφαλιστήριο καθίσταται υποχρεωτικό από την 1η Οκτωβρίου 2020, με 

βάση την «Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε 

οικόπεδο  ή υπό δημιουργία οικόπεδο» με μια διαδικασία που σκοπό έχει την ταχεία αδειοδότηση 

νέων αναπτύξεων.  

 

Βασική προϋπόθεση για χρήση της πιο πάνω διαδικασίας αδειοδότησης, είναι οι Αρχιτέκτονες και 

Πολιτικοί Μηχανικοί που εκπονούν και υποβάλλουν τις αναγκαίες μελέτες, να διαθέτουν σε ισχύ 

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από 

το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και η οποία θα επιβεβαιώνεται από αυτό.  

 

Το σχέδιο ασφάλισης απευθύνεται τόσο σε αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς που εργάζονται 

από μόνοι τους, όσο και σε ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες.  

 

Το εν λόγω ασφαλιστήριο συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στους 

Εσωτερικούς Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από το ΕΤΕΚ.  Η ασφάλιση καλύπτει τον 

ασφαλισμένο, μέχρι το ΄Οριο Κάλυψης, για παράβαση καθήκοντος, παράλειψη ή λάθος που 

διαπράχθηκε ή προβάλλεται ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε, σε σχέση με Υπηρεσίες που Καλύπτονται, 

από ή εκ μέρους του ασφαλισμένου, καθώς επίσης τις δαπάνες και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν 

για την υπεράσπιση και/ή διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. 

 

Σας παραθέτουμε πιο κάτω τον Πίνακα με τα ΄Ορια Κάλυψης, Ασφάλιστρα και Αφαιρετέα Ποσά: 

 

α/α Κύκλος Εργασιών 

      (€) 

Όρια Κάλυψης Ασφάλιστρα Αφαιρετέα 

Ποσά Ανά 

Περιστατικό 

Ανά Περίοδο 

01. Μέχρι 30.000 

€300.000 €300.000 

€ 198* 

5% του 

ετήσιου 

κύκλου 

εργασιών που 

έχει δηλωθεί. 

02. Από 30.001– 75.000 
€ 248* 

5% του ΚΕ ή 

€2.500 (ισχύει 

το μικρότερο). 

03. Από 75.001– 125.000 € 278* €3.000 

04. Από125.001– 250.000 € 598* €4.000 
* Στα πιο πάνω ασφάλιστρα δεν περιλαμβάνονται Έξοδα Συμβολαίου και Χαρτόσημα €22. 

** Για μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, πρόσθετων ατόμων και ορίων κάλυψης παρακαλούμε όπως απευθύνεστε 

στο τμήμα Non - Motor.  



 

 
 

  

Για την άμεση εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους κατά τόπους ασφαλιστικούς 

διαμεσολαβητές μας και τα γραφεία της Εταιρείας, ή τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης Πελατών της 

Εταιρείας, ως ακολούθως: 

 

ΕΠΑΡΧΙΑ / ΛΕΠ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Λευκωσία  

Χριστόδουλος Καραμάνος 99656483 

Στέφανος Παυλικάς 95164861 

  

Λεμεσός – Πάφος  

΄Αγγελος Ναύτης 99428604 

  

Λάρνακα – Αμμόχωστος  

Ραφαήλ Τρισβέης 97874888 

Χριστόφορος Αλεξάνδρου 95124133 

  

Παραλίμνι- Αμμόχωστος  

Αντώνης Αντωνίου 99206105 

 
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι η Εταιρεία μας ειδικεύεται σε όλα τα είδη ασφαλίσεων Γενικού 

Κλάδου, με πρωτοποριακά, ευέλικτα και περιεκτικά ασφαλιστικά προϊόντα, που είναι ειδικά 

σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε ιδιώτη και κάθε επιχειρηματία, όπως Ασφάλιση 

Γραφείων, Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, Ασφάλιση Εργολάβων ΄Ολων των Κινδύνων, 

Ασφάλιση Καταστημάτων, Ασφάλιση Πολλαπλών Καλύψεων, Ασφάλιση Εμπορικών 

Κινδύνων, Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφάλιση Ταξιδίου, Ασφάλιση Κυνηγών, 

Ασφάλιση Οικιακών Βοηθών, Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής και 

άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.hydrainsurance.com  

 

Σημειώστε, επίσης, ότι με τη σύναψη της ασφάλισής σας, που εξυπακούει συμπλήρωση εκ μέρους 

σας της απαιτούμενης Πρότασης Ασφάλισης και την αξιολόγηση και αποδοχή της από την Εταιρεία, 

θα δικαιούστε, να επωφεληθείτε την ειδική έκπτωση 10% για οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις 

επιθυμείτε να συνάψετε με την Εταιρεία μας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ειδική αυτή προσφορά, μπορείτε να απευθύνεστε 

απευθείας στον κ. Μιχάλη Λοϊζιά, Διευθυντή Ασφαλίσεων εκτός Οχημάτων, τηλ. 97670670. 

 

Προσβλέπουμε ότι κι εσείς θα αξιοποιήσετε την προσφορά της Εταιρείας μας, με τη βεβαιότητα από 

τη μια της εξοικονόμησης ασφαλίστρων και από την άλλη, τη σιγουριά και την εξασφάλιση που θα 

σας προσφέρει το ασφαλιστήριό μας. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Μιχάλης Λοϊζιάς,  

Διευθυντής Ασφαλίσεων εκτός Οχημάτων. 

 

http://www.hydrainsurance.com/

