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Η οικοδομή αλλάζει

Πιστοποιημένα συστήματα 
για υψηλές απαιτήσεις πυραντοχής

ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
KNAUF
Τα πυράντοχα συστήματα Knauf ως ολοκληρωμένες,
ασφαλείς και πιστοποιημένες λύσεις,
σύμφωνες με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς,
διασφαλίζουν την κατασκευή τοίχων,
επενδύσεων και οροφών αλλά και την επένδυση 
μεταλλικών υποστυλωμάτων και δοκών 
με υψηλούς δείκτες αντοχής στη φωτιά.
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www.daikin.eu/VRV5

Lower CO₂ equivalents and market-leading versatility 

Life is more rewarding with the new VRV 5.  
Our new all-round performer covers all of your mini VRV applications  
in Daikin’s most sustainable solution. 

 ū Maximum flexibility allowing installation in rooms down to 10 m²  
thanks to factory-mounted refrigerant response measures

 ū Top sustainability over the entire lifecycle thanks to low GWP  
R-32 refrigerant and market-leading real life seasonal efficiency

 ū Ergonomic serviceability and handling, thanks to wide access area  
to easily reach components within low-profile single fan casing 

 ū Best-in-class design versatility with five sound pressure levels down  
to 39 dB(A) and automatic ESP setting up to 45 Pa allowing ductwork

 ū Geared for comfort with intuitive online and voice controls  
plus a new 10 class indoor unit for small rooms

Creating a sustainable future together:
Determined to reduce our environmental footprint, we aim to be CO₂-neutral by 2050.  
A circular economy, innovation and smart use are the stepping stones on our path.  
It is time to act, join us now! 

Designed for the

future

Reduced CO₂ equivalent
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση: Κερβέρου 8, 
1016 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +35722877644 / Φαξ: +35722730373
www.etek.org.cy cyprus@etek.org.cy
 
Γραφείο ΕΤΕΚ στην Πάφο
Οδός Σόλωνος 14-16 8010 Πάφος
Τηλ: +35726912814 / Φαξ: +35726912799

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κωνσταντίνος Κωνσταντή (Πρόεδρος ΕΤΕΚ)
 
ΕΚΔΟΤΗΣ

ΓΝΩΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
www.gnora.com
info@gnora.com 
Τηλ: +35722441922
 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΩΣΗ
Κυριακή Σοφοκλέους
kiri@gnora.com 
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com 
Τηλ: +35722441922

Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα (www.etek.org.
cy) του ΕΤΕΚ αποτελούν την επίσημη φωνή του ΕΤΕΚ 
(τα οποία υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIN, issuu και 
YouTube). Το περιοδικό αποστέλλεται ταχυδρομικώς 
ή/και ηλεκτρονικά σε περίπου 14000 παραλήπτες, 
μέλη του ETEK, ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανι-
σμών και σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.
Τα μέλη του ΕΤΕΚ προέρχονται από τους κλάδους: 
Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική 
Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανο-
μένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική 
Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων & Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας, Αγρονομική Τοπογραφική Μηχανική, Επι-
μέτρηση & Εκτίμηση Γης, Πολεοδομία – Χωροταξία.
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Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το περιεχόμενο των 
ενυπόγραφων άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στο Ενημερωτικό Δελτίο 
του τα οποία, σημειώνεται, δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την άποψη του 
Επιμελητηρίου αλλά των συγγραφέων τους. H δημοσίευση άρθρων που αποστέλλονται 
εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής Eπιτροπής του ενημερωτικού δελτίου.

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6  Η ανεκτίμητη αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 Της Έλενας Χριστοδούλου

ΘΕΜΑΤΑ
8   Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ στον «Πολίτη» για τις κατεδαφίσεις 

διατηρητέων κτιρίων
9  Η Αρχιεπισκοπή κατεδάφισε διατηρητέα στην παλιά Λευκωσία
12   ICOMOS: Εγκληματική καταστροφή πολιτιστικής μας 

κληρονομίας
14   ETEK: Θετικό στη ρύθμιση τεχνικών επαγγελμάτων που έχουν 

σχέση με την οικοδομή
15   Αύξηση της τιμής αγοράς του οικοδομικού σιδήρου στην Κύπρο

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27   Με την ανατολή του 2021 το ΕΤΕΚ ενδυναμώνει την ψηφιακή 

του παρουσία
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30  Γενικές οδηγίες για την εργασία κατά τη διάρκεια της Covid-19
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Η πολιτιστική κληρονομιά είναι το σύνολο των αγαθών, των παραδόσεων 
και της γνώσης μιας συγκεκριμένης κουλτούρας ή κοινότητας και ταξινομεί-
ται σε άυλη και απτή κληρονομιά.
Η άυλη κληρονομιά αποτελείται από εκφράσεις, γνώσεις, δραστηριότητες και 
τεχνικές που μεταδίδουν την ταυτότητα και τον πολιτισμό μιας συγκεκριμένης 
κοινότητας ή ομάδας. Αποτελείται από άυλα περιουσιακά όπως παραδόσεις 
και έθιμα, χορούς, μουσική, θέατρο, γιορτές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Η απτή κληρονομιά αποτελείται από αγαθά ή αντικείμενα που θεωρούνται 
σχετικά με τον πολιτισμό, την ιστορία και την ταυτότητα μιας δεδομένης 
κοινωνίας. Αυτός ο τύπος κληρονομιάς μπορεί να είναι κινητός, όπως για 
παράδειγμα σκεύη που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους λαούς, 
φωτογραφίες, έργα τέχνης, βιβλία και έγγραφα ή ακίνητα όπως για παρά-
δειγμα τα κτίρια.
Αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι ένα μόνο μέρος της απτής κληρονομιάς και 
νοείται το σύνολο των μεμονωμένων κτιρίων ή ομάδες κτιρίων και γειτονιών 
τα οποία αποτελούν «μνημεία» με την ευρεία έννοια του όρου.
Είναι δηλαδή κτίσματα ή σύνολα κτισμάτων στα οποία αποδίδονται αξίες 
μνημείου. Η έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς δεν περιορίζεται μόνο 
στα μεγάλα και σημαντικά μνημεία «εθνικής σημασίας» αλλά επεκτείνεται και 
καλύπτει κτίσματα και κατασκευές που αποτελούν δείγματα της οικοδομικής 
δραστηριότητας του παρελθόντος, από τα αρχαιότατα χρόνια έως ακόμη 
και τις μέρες μας. Η βασική λειτουργία του μνημείου είναι να αναπτύσσει την 
ανθρώπινη μνήμη και να λειτουργεί σαν ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε 
παρελθόν και παρόν με κύριο σκοπό να διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη 
και να προκαλεί ερεθίσματα στην πλειοψηφία της κοινωνίας.
Προστασία της αρχιτεκτονικής και κατ’ επέκταση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς θεωρείται η διατήρηση όλων αυτών των αξιόλογων κτιρίων, μέσω της 
διαφύλαξης των αξιών τους στο μέτρο του δυνατού και μέσω της απόδοσης 
συμβατών χρήσεων προκειμένου να λειτουργούν ως τμήματα του δομημέ-
νου περιβάλλοντος δίνοντας σε αυτά νέα ζωή.
Με αυτό τον τρόπο η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στις προ-
ηγμένες χώρες, έχει θεσμοθετηθεί μέσω διεθνών συμβάσεων όπως ο Χάρτης 
της Βενετίας, η διακήρυξη του Άμστερνταμ, η Σύμβαση της Γρανάδας κ.λπ.
Τι γίνεται όμως στη δική μας χώρα, πώς προστατεύεται η κληρονομιά μας που 
τη βλέπουμε να αφήνεται στην ερείπωση, που αφήνεται στη συνείδηση του εκά-
στοτε ιδιοκτήτη προκειμένου να χρηματοδοτήσει, έστω και κατά ένα μέρος, τη 
δυσβάσταχτη συντήρησή τους μέσα από έναν κυκεώνα δημόσιων υπηρεσιών; 
Μπορεί άραγε το αρχιτεκτονικό μας παρελθόν να αποτελέσει έναν μοχλό 
ανάπτυξης για την αναβάθμιση της καθημερινότητας; Είναι η ιστορία των 
κτιρίων, των δρόμων και των δημοσίων χώρων αρκετά δυνατό και χρήσιμο 
εργαλείο για μια πιο δημιουργική αξιοποίησή τους σήμερα; Είναι εφικτό οι 
σύγχρονες ανάγκες να συμβαδίσουν με την αρχιτεκτονική κληρονομιά;
Στην προσπάθεια να εκτιμήσουμε την κατάσταση θα ανακαλύψουμε ότι στον 
τομέα της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς η πραγματικότητα είναι οδυνηρή, 
επειδή βλέπουμε να συντελείται μια ανεπανόρθωτη καταστροφή της αρχιτε-
κτονικής, η οποία αφορά τόσο μεμονωμένα κτίρια όσο και σύνολα κτιρίων.
Η κατεδάφιση για χάρη της ανοικοδόμησης έχει πάρει πλέον ανησυχητι-
κές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, αφού με την κατεδάφιση βλέπουμε να 
αφανίζονται κτίρια ιστορικής σημασίας προκειμένου να αντικατασταθούν 
με νέα κτίρια, ασυμβίβαστα με τον ιστορικό χαρακτήρα των συνόλων. Στις 
περιπτώσεις δε που κάποια κτίρια διατηρούνται είναι συχνά εγκλωβισμένα 
σε ένα ξένο και αταίριαστο περιβάλλον.

Δεν είναι μάλιστα σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το «διατηρητέο» 
κατεδαφίζεται πλήρως και ανοικοδομείται - γεγονός που καθιστά τον ίδιο 
τον χαρακτηρισμό «διατηρητέο», στο όνομα του οποίου γίνονται τέτοιου 
είδους επεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια, χωρίς νόημα.
Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να σταματήσει αυτή η ασυδοσία εις βάρος της 
αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, πώς θα σταματήσουμε τη διαγραφή της 
μνήμης και της ιστορικής μας ταυτότητας;
Κατεπείγουσα ανάγκη είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολι-
τών. Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικότατος είναι και πρέπει να είναι ο 
ρόλος των επαγγελματικών συλλόγων που έχουν άμεση σχέση με το θέμα, 
αλλά και της πολεοδομικής αρχής που μπορούν να συνεισφέρουν ποικιλο-
τρόπως στην υλοποίηση υποδειγματικών έργων που μπορούν να λειτουρ-
γήσουν κυριολεκτικά ως οδηγοί για την κοινωνία.
Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας όμως δεν είναι αρκετή. Πάνω και πρώτα 
απ’ όλα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η ίδια η πολιτεία, οι δημοτικές αρχές, η 
ίδια η εκκλησία που πρέπει και επιβάλλεται να γίνουν οι πρωτεργάτες προς 
αυτή την κατεύθυνση και όχι μόνο.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση των «ειδικών» (κυρίως μηχανι-

κών αλλά και εργολάβων, τεχνιτών 
και λοιπών εμπλεκομένων σε σχετικά 
έργα) με την εμπλοκή των πανεπιστη-
μίων, των τεχνικών σχολών, επίσημων 
φορέων και υπηρεσιών και τέλος του 
Επιμελητηρίου. Θα πρέπει να γίνει 
επαρκής στελέχωση των δημοσίων 
υπηρεσιών με εξειδικευμένους υπαλ-
λήλους, ικανούς να επεξεργασθούν 
τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονι-
σμούς και να τους καταστήσουν συμ-
βατούς με τις ειδικές απαιτήσεις που 
έχουν οι επεμβάσεις στα μνημεία.

Θα πρέπει από το κράτος να δοθούν επιπλέον κίνητρα για τη διατήρηση 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αλλά και αντικίνητρα σε περιπτώσεις που 
αυτή καταστρέφεται. 
Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορέσει να διαμορφωθεί το 
σωστό πλαίσιο εργασίας των τεχνικών, εργολάβων και τεχνιτών που ασχο-
λούνται με την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Ας συνειδητοποιήσουμε την ουσιαστική ανάγκη για την προστασία όσων 
ιστορικών κτιρίων και συνόλων έχουν απομείνει στην πατρίδα μας, ώστε να 
συνεχίσουν να χρησιμεύουν ως πηγές επιστημονικής γνώσης του παρελθό-
ντος αλλά και πολύπλευρης έμπνευσης για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Τέλος θα ήθελα να μεταφέρω μια δήλωση του ηθοποιού Jeremy Irons η 
οποία με βρίσκει απολύτως σύμφωνη:
 «Πιστεύω πως όταν κάποιος έχει στην ιδιοκτησία του ένα κτίριο το οποίο 
αποτελεί μνημείο της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, και το αφήνει εγκα-
ταλελειμμένο για πολύ καιρό θα πρέπει να κατηγορείται για βανδαλισμό. 
Δεν μπορώ να πιστέψω πως οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να προχωρήσουν 
σε απαλλοτρίωση υπέρ του κοινού συμφέροντος για τα κτίρια αυτά, των 
οποίων η αρχιτεκτονική αξία είναι ανυπολόγιστη».

Έλενα Χριστοδούλου 
Αρχιτέκτονας

Η ανεκτίμητη αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Η έννοια της 
αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς δεν 
περιορίζεται μόνο 
στα μεγάλα και 
σημαντικά μνημεία 
«εθνικής σημασίας»
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Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Κατερίνα Ηλιάδη, της εφημερίδας «Πο-
λίτης», παραχώρησε στις 7 Φεβρουαρίου 2021 ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, 
Κωνσταντίνος Κωνσταντή, με αφορμή την κατεδάφιση από την Αρχι-
επισκοπή Κύπρου, διατηρητέων κτιρίων δίπλα από τον υπό ανέγερση 
καθεδρικό ναό στην παλιά Λευκωσία.
Ο κ. Κωνσταντή, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το θέμα των διατηρητέων και 
ευρύτερα της διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό. «Η πολυδιασπασμένη αρμοδιότητα, οι 
περιορισμένοι πόροι, η απουσία χάραξης στρατηγικής για την προστασία 
και ανάδειξή τους, τα ιδιοκτησιακά προβλήματα, η άγνοια για τα κίνητρα 
που έχουν θεσπιστεί για την αποκατάστασή τους είναι μόνο μερικά από τα 
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς, 
το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Αν θέλουμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο 
της απαξίωσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, πρέπει να πάμε ένα βήμα 
πίσω και να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο οι νομοθετικές πρόνοιες και τα 
κίνητρα που δίνονται δεν επαρκούν για να την προστατεύσουν. Για ποιο 
λόγο η κουλτούρα μας δεν αξιολογεί και δεν ιεραρχεί υψηλά την αρχιτεκτο-
νική κληρονομιά; Το περιστατικό της Αρχιεπισκοπής δυστυχώς δεν αποτελεί 

εξαίρεση, αλλά μάλλον επιβεβαιώνει τον κανόνα, ο οποίος το πιθανότερο θα 
συνεχίσει να ισχύει και μετά που θα σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας», 
ανέφερε ο κ. Κωνσταντή. Μπορεί, βέβαια, να αποτελέσει και ένα σημείο εκκί-
νησης για να αλλάξουμε τα πράγματα, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ.
Στην ερώτηση αν αξίζει τον κόπο να αποκατασταθούν στην προτέρα 
τους μορφή τα διατηρητέα που κατεδάφισε ο Αρχιεπίσκοπος, ο πρό-
εδρος του ΕΤΕΚ είπε ότι η «απαίτηση στη νομοθεσία για επαναφορά 
των οικοδομών στην αρχική τους μορφή είναι σαφής, όπως σαφές είναι 
πως αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμ-
βεί. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση όμως, πέραν της τεχνικής και νομικής 
διάστασης του θέματος, ακόμα πιο σημαντική είναι η συμβολική αξία 
της αποκατάστασης. Αυτή η αξία αφορά την αρχιτεκτονική ταυτότητα 
των συγκεκριμένων κτιρίων, τον σημαντικό τους ρόλο ως αναπόσπαστα 
μέρη του ευρύτερου αρχιτεκτονικού συνόλου και αστικού ιστού, αλλά 
και την παραδειγματική έκφραση της πολιτικής βούλησης για επιβολή 
της νομοθεσίας. Σε σεμινάριο του Επιμελητηρίου για τη συντήρηση 
μνημείων, που είχε προγραμματιστεί κατά περίεργη σύμπτωση δύο μέ-
ρες μετά το συμβάν στην Αρχιεπισκοπή, η Κλαίρη Παλυβού, ομότιμη κα-

Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ στον «Πολίτη» 
για τις κατεδαφίσεις διατηρητέων κτιρίων
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ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Η Αρχιεπισκοπή κατεδάφισε 
διατηρητέα στην παλιά Λευκωσία
Το ΕΤΕΚ ήταν από τους πρώτους οργανισμούς που εντόπισαν και δη-
μοσιοποίησαν το θέμα ενώ παράλληλα απευθύνθηκαν αμέσως στον 
Δήμο Λευκωσίας, γνωστοποιώντας του τα γεγονότα και απαιτώντας 
την άμεση λήψη μέτρων.
Σε ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του (https://bit.ly/3a5i2Mp) και στο 
Facebook, την 1η Φεβρουαρίου 2021, το Επιμελητήριο δήλωσε «την αγανά-
κτησή του για την παράνομη κατεδάφιση κηρυγμένων διατηρητέων οικοδο-
μών στην εντός των τειχών Λευκωσία, δίπλα στον υπό ανέγερση νέο καθεδρι-
κό ναό, μια ανάσα από το Δημαρχείο Λευκωσίας». Τόνισε δε πως για «ακόμα 
μία φορά καταστρέφεται μπροστά στα μάτια μας η πολιτιστική κληρονομιά 
και πρέπει να παρέμβουμε άμεσα για να προστατεύσουμε τα αυτονόητα.
Η Εκκλησία ως θεσμός θα έπρεπε με ευλάβεια να διαφυλάσσει την 
αρχιτεκτονική κληρονομιά και να αποτελεί πρότυπο για την ανάδειξη 
και προστασία της. Το Επιμελητήριο έχει ήδη ενημερώσει τον δήμαρ-
χο Λευκωσίας και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να επέμβουν αμέσως, 
να σταματήσουν την κατεδάφιση και να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες για την αποκατάσταση των οικοδομών. Οι πρόνοιες της νο-
μοθεσίας πρέπει να εφαρμοστούν και οι κυρώσεις που προβλέπονται 
επιτέλους να επιβληθούν στους υπεύθυνους».
Εξάλλου, στις 4 Φεβρουαρίου 2021, με επιστολή του προς το Συμβού-
λιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ζήτησε τη «λήψη των απα-
ραίτητων μέτρων και να ενημερωθεί το Επιμελητήριο σχετικά με τις 
ενέργειες που λήφθηκαν για το θέμα αυτό και τα αποτελέσματα της 
διερεύνησης. Επίσης, παρακαλώ να δοθούν στο Επιμελητήριο τα στοι-
χεία της Εργοληπτικής Εταιρείας και συγκεκριμένα του Τεχνικού Διευ-
θυντή και των Αρχιτεκτόνων/Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλων της 
Εργοληπτικής Εταιρείας που ήταν υπεύθυνοι για την παρακολούθηση 
του έργου εκ μέρους του εργολάβου για τη διερεύνηση του θέματος 
και την προώθηση των σχετικών ενεργειών από το Επιμελητήριο». 
Στο Instagram το ΕΤΕΚ ανάρτησε βίντεο από τη στιγμή της κατεδά-
φισης https://www.instagram.com/p/CKyJ-i8nlHY/?utm_source=ig_
web_copy_link. Οι εμφανίσεις του προέδρου του ΕΤΕΚ για το θέμα σε 
τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς είναι αναρτημένα 
στο κανάλι του Επιμελητηρίου στο ΥouΤube https://www.youtube.
com/channel/UCnEtwqVMotXhxIsVODOKt7Q 

θηγήτρια Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ, διατύπωσε τη σκέψη πως τα μνη-
μεία και εν γένει η αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι κοινό αγαθό, του 
οποίου όλοι είμαστε εν δυνάμει διαχειριστές. Αυτή η σκέψη θεωρώ 
πως εκφράζει ακριβώς τον πυρήνα των θέσεων και των παρεμβάσεων 
του ΕΤΕΚ για το θέμα».

Το κόλπο της… φθοράς
Στην ερώτηση αν συμβαίνει συχνά να κατεδαφίζονται διατηρητέα κτί-
ρια, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή απάντησε ότι «δυστυχώς, το περιστατι-
κό της Αρχιεπισκοπής αποτελεί μόνο μία εκ των πολλών απωλειών έργων 
μεγάλης αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής αξίας την τελευταία πενταετία. 
Ενδεικτικά μόνο μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιες περιπτώσεις, 
ενώ υπάρχουν πολλές ακόμα. Πολλοί επιχειρηματίες γης αγοράζουν 
τα διατηρητέα για να εκμεταλλευτούν τους συντελεστές δόμησης και 
αφήνουν τα κτίρια να καταρρεύσουν εφόσον δεν έχουν άλλο όφελος 
από αυτά. Πολλά κρατικά μνημεία και διατηρητέα που έχουν αποκα-
τασταθεί παραμένουν δίχως καμία χρήση, και παραδίδονται ξανά 
στους νόμους της φθοράς. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν αιτούνται καν την 
ανακήρυξη των ακινήτων τους σε διατηρητέα, λόγω του ότι μειώνεται 

η αξία μιας πιθανής επένδυσης. 
Οι πρόνοιες της νομοθεσίας 
είναι ξεκάθαρες: υπάρχει ρητή 
απαίτηση για επαναφορά της 
οικοδομής στην προτέρα της 
μορφή, ενώ δεν υπάρχει διαδι-
κασία αποχαρακτηρισμού μιας 
διατηρητέας οικοδομής, ακόμη 
και σε περίπτωση πλήρους κα-
τεδάφισής της».
Ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου σημείωσε επίσης ότι «η 

Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου αποφάσισε να προχωρήσει 
αμέσως σε έρευνα, και εάν διαπιστωθεί ότι στην κατεδάφιση των δι-
ατηρητέων κτιρίων από την Αρχιεπισκοπή εμπλέκεται οποιοσδήποτε 
μηχανικός-μέλος του, να τον οδηγήσει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για 
επιβολή ποινών».

Τακτική επιθεώρηση
Σχετικά με την ποιότητα των κτιρίων στην Κύπρο ο κ. Κωνσταντή απάντη-
σε ότι «η ανησυχία για τα κτίρια της χώρας μας επικεντρώνεται κυρίως 
στις παλαιές οικοδομές, όπως έχω προαναφέρει, ειδικά αυτές που έχουν 
ανεγερθεί κατά περιόδους που εφαρμόζονταν λιγότερο απαιτητικοί ή/ 
και καθόλου αντισεισμικοί κώδικες κατά τον σχεδιασμό τους ή/και δεν 
είχε καταστεί υποχρεωτική η επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών 
στα εργοτάξια και γινόταν χρήση ακατάλληλων υλικών, όπως ακατάλλη-
λων αμμοχάλικων κατά την κατασκευή τους. Ταυτόχρονα, η έλλειψη κουλ-
τούρας συστηματικής συντήρησης των οικοδομών, ως μέτρο πρόληψης 
για τη θωράκισή τους έναντι ενός πιθανού σεισμού ή ισχυρού ανέμου 
ή και της διάβρωσής τους, έχει εντείνει τα υπάρχοντα προβλήματα στο 
γερασμένο κτιριακό απόθεμα της χώρας μας. Για τούτο τον σκοπό, το 
ΕΤΕΚ, το οποίο καταβάλλει διαχρονικά προσπάθειες για το θέμα αυτό, 
έχει προωθήσει πρόσφατα στην πολιτεία πρόταση για τη θεσμοθέτηση 
της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων».
Ολόκληρη η συνέντευξη είναι αναρτημένη εδώ: https://bit.ly/3cVjK57 

Το περιστατικό της 
Αρχιεπισκοπής 
δυστυχώς δεν αποτελεί
εξαίρεση, αλλά μάλλον 
επιβεβαιώνει τον 
κανόνα

https://www.instagram.com/p/CKyJ-i8nlHY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKyJ-i8nlHY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCnEtwqVMotXhxIsVODOKt7Q
https://www.youtube.com/channel/UCnEtwqVMotXhxIsVODOKt7Q
https://bit.ly/3cVjK57


Θ Ε Μ ΑΤΑ

10



Θ Ε Μ ΑΤΑ

11



Θ Ε Μ Α Τ Α

12

[…] Εκκωφαντική η σιωπή του Πολιτισμού στη Λευκωσία... Ναι στην Πόλη μας!.. 
για ακόμη μία φορά ο άνθρωπος υπενθύμισε ότι είναι το μόνο δημιούργημα 
που εξαφανίζει τα όμοιά του, τον εαυτό του, τα δημιουργήματά του. 
Η απαξίωση της ιστορικής μνήμης, οι οικονομικές και πολιτικές διαπλοκές 
κατέβασαν το μαχαίρι για ακόμη μία φορά στο σώμα του ανθρώπινου πο-
λιτισμού. Αυτή τη φορά σε έναν χώρο στο κέντρο της ιστορικής Λευκωσίας, 
δίπλα από την Αρχιεπισκοπή δίπλα από το Κονάκι του Χατζηγεωργάκη. 
Προς τι άραγε οι διεθνείς συμβάσεις, οι διαφωτιστικές πορείες και αγώνες 
οργανισμών, φορέων, ανθρώπων, θα διερωτηθεί κάποιος… και όμως αυτή η 
τραγωδία, επαναλαμβανόμενη φέρνει στο προσκήνιο ξανά ένα καίριο ζή-
τημα - τη σπουδαιότητα της τεκμηρίωσης του Πολιτισμού.
Ας αποτελέσει μια αφορμή, για να πειστούν όλοι όσοι φέρουν το δικαίω-
μα και την ευθύνη των αποφάσεων και ενεργειών να προωθήσουν τάχιστα 
με συγκεκριμένες ενέργειες, μέτρα και πρώτιστα τους αναγκαίους πόρους, 
ώστε η επιστημονική τεκμηρίωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς να γίνει 
θέμα προτεραιότητας, γιατί δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι η κραυγή της σι-
ωπής των Μνημείων δεν θα μπορεί για πολύ να ηχεί…
Η καταστροφή τεσσάρων διατηρητέων οικοδομών ιδιοκτησίας της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής, επί του μετώπου της οδού Ισοκράτους αλλά και του πολεοδο-
μικού ιστού σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της πόλης είναι αυθαίρετη, 
παράνομη και καταδικαστέα. Δυστυχώς στον τόπο μας δεν έχουμε κατανο-
ήσει ως κοινωνία και κατ’ επέκταση ως κράτος ότι πολιτισμός δε είναι μόνο 
τα γράμματα και οι τέχνες αλλά και το κτιστό και το φυσικό μας περιβάλλον. 
Ως Κυπριακό ICOMOS θέλουμε να περάσει το μήνυμα ότι ο κτιστός πολιτι-
σμός μας όχι μόνο πρέπει να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί αλλά και να 
αναδειχθεί γιατί, όπως λέει κι ο Σεφέρης, «σβήνοντας ένα κομμάτι από το 

παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον».
Απαιτούμε να επαναφερθούν αμέσως οι οικοδομές ως είχαν και ταυτό-
χρονα ζητούμε την παραδειγματική δίωξη όσων εμπλέκονται σε αυτό το 
έγκλημα κατά της πόλης μας. Η αδειοδότηση για την ανέγερση του καθε-
δρικού ναού της Λευκωσίας προϋπέθετε την αποκατάσταση των εν λόγω 
διατηρητέων οικοδομών και όχι την προφανώς αυθαίρετη κατεδάφισή 
τους. Τόσο το ΕΤΕΚ όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και το Δημαρ-

χείο Λευκωσίας και άλλες οργανώ-
σεις μέχρι στιγμής σταμάτησαν τη 
ριζική κατεδάφιση των οικοδομών 
αυτών. Συγχαίρουμε τον πρόεδρο 
του ΕΤΕΚ για τις άμεσες ενέργειές 
του να σταματήσει την περαιτέρω 
καταστροφή τους και θα παρακο-
λουθούμε τις εξελίξεις. 
Είμαστε έτοιμοι να καταγγείλουμε 
την μη επαναφορά των οικοδομών 
στην αρχική τους μορφή στο Διε-
θνές ICOMOS αλλά και στη Διεθνή 

Επιτροπή της UNESCO. 
Η Κυπριακή Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων 
(ICOMOS) θέτει τις γνώσεις και την εμπειρία των μελών της στη διάθεση 
της Κυπριακής Πολιτείας ώστε η επιστημονική τεκμηρίωση και διαφύ-
λαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς […] να προωθηθεί με επιστημονι-
κότητα, αρτιότητα και σεβασμό όπως ταιριάζει στη μοναδικότητα της 
Παράδοσης του Τόπου μας.

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προχωρήσει στην ετοιμασία προσχεδίου Κα-
νονισμών για τροποποίηση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών 
του 2015 (Κ.Δ.Π. 347/2015).
Βασικός σκοπός των προτεινό-
μενων Κανονισμών είναι η δια-
σαφήνιση συγκεκριμένων προ-
νοιών των εν λόγω Κανονισμών 
για την οριστική διευθέτηση 
του θέματος της ενημέρωσης 
του κοινού που ενδέχεται να 
επηρεαστεί όταν συμβεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας σε εγκαταστάσεις 
Seveso. 
Με τις αλλαγές που εισάγονται με το συγκεκριμένο προσχέδιο Κανονισμών 
συνδέεται άμεσα η ευθύνη της άμεσης ειδοποίησης του επηρεαζόμενου 

κοινού σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας (Seveso) με την εφαρ-
μογή των εξωτερικών σχεδίων επείγουσας ανάγκης για τα οποία έχει αρμο-
διότητα η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.
Επιπλέον, στο προσχέδιο Κανονισμών εισάγονται πρόνοιες ώστε σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας να 
ενημερώνεται εγκαίρως από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και από 
τον διαχειριστή της μονάδας Seveso έτσι ώστε να ενεργοποιούνται αμέ-
σως οι μηχανισμοί της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας για ενημέρωση και 
λήψη μέτρων.
Οι υπό αναφορά Κανονισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή με τη δημοσίευσή 
τους.
Οποιοδήποτε πρόσωπο ενδιαφέρεται να διατυπώσει σχόλια για τους 
προτεινόμενους Κανονισμούς καλείται να τα υποβάλει ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση info@dli.mlsi.gov.cy ή στο φαξ 22663788. Για οποιεσ-
δήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 
τον λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Χρίστο Κοκκοφίτη στα τηλ. 
22405634 / 22405623.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ  Μ Ν Η Μ Ε Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Χ Ω Ρ Ω Ν

Εγκληματική καταστροφή πολιτιστικής μας κληρονομίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Οι περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

Η επιστημονική 
τεκμηρίωση της 
Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς να γίνει
θέμα προτεραιότητας

mailto:info@dli.mlsi.gov.cy
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®Elkem Microsilica  is used worldwide 
for high performance concrete 

®
Elkem Microsilica  is a registered trademark and belongs to Elkem Silicon Materials

www.concrete.elkem.com

  

For more information please contact: 
Yiannis Ktorides (yiannis.ktorides@elkem.com)
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Με αφορμή το προσχέδιο νόμου ο οποίος ρυθ-
μίζει την άσκηση επαγγελμάτων σχετικών με 
την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, 
το ΕΤΕΚ ενημέρωσε το Τμήμα Δημόσιων Έργων 
ότι «είχε στείλει λεπτομερή σχόλια και παρατη-
ρήσεις επί της προσπάθειας που έγινε για ετοι-
μασία σχετικού νομοσχεδίου προ πενταετίας». 
Δυστυχώς, σημειώνει στην επιστολή του το 
Επιμελητήριο, αρκετά από τα σχόλια που έγι-
ναν με την επιστολή μας ημερ. 08.06.2015, τα 
οποία εν πολλοίς εξακολουθούν να είναι σχε-
τικά, δεν έχουν γίνει αποδεκτά. 
Στην επιστολή του ΕΤΕΚ αναφέρετε ότι «συνο-
πτικά σημειώνεται πως το Τεχνικό Επιμελητήριο 
εξακολουθεί να αντικρίζει θετικά την κατάλλη-
λη ρύθμιση τεχνικών επαγγελμάτων που έχουν 
σχέση με την οικοδομή νοουμένου ότι αυτή θα 
τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.
Κατά την άποψή μας το νομοσχέδιο όφειλε 
να παραπέμπει και να είναι ευθυγραμμισμέ-
νο με το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ. 
Συναφώς σημειώνεται, εκ νέου, ότι η ΑνΑΔ ενόψει και της νομοθετικής ρύθμισης που σχεδιά-
ζεται, οφείλει να συνεχίσει τις προσπάθειες για περαιτέρω απλοποίηση τόσο των διαδικασιών 
όσο και των απαιτήσεων για να αποκτήσει κάποιος ενδιαφερόμενος τα συγκεκριμένα επαγ-
γελματικά προσόντα. 
Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο θα έπρεπε να διαπνέεται από την πρόθεση ψηφιακής μετάβασης 
και να περιείχε ρητές πρόνοιες για δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης, ηλεκτρονικών μητρώων 
δημοσιευμένων στο διαδίκτυο κ.ο.κ.
Πέραν αυτής της κεντρικής διαπίστωσης επί της φιλοσοφίας σημειώνουμε διάφορα επιμέρους 
σημεία τα οποία χρήζουν διαφοροποίησης κατά τη ριζική αναθεώρηση του νομοσχεδίου:
(α) η απαίτηση για άσκηση επαγγέλματος, ως κύρια απασχόληση, δεν εξυπηρετεί όταν αναφε-
ρόμαστε σε τεχνίτες
(β) μας προβληματίζει το άρθρο 7 το οποίο υπονοεί ότι η ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο στις περι-
πτώσεις όπου το οικοδομικό ή τεχνικό έργο εκτελείται από εγγεγραμμένο αδειούχο εργολήπτη, 
δηλαδή ήσσονος σημασίας εργασίες που ανατίθενται απευθείας από τον ιδιοκτήτη στον τεχνίτη 
είναι εκτός πεδίου ρύθμισης 
(γ) το άρθρο 16(2) «εντολή ανάληψης και αλλαγή τεχνίτη» είναι υπερβολικό, θα εισαγάγει 
τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά και δεν αρμόζει σε εργασίες επιπέδου τεχνίτη, αλλά σε 
υπηρεσίες όπου είναι κυρίαρχο το στοιχείο της διανοητικής προστιθέμενης αξίας, όπως οι 
μελετητικές υπηρεσίες 
(δ) το άρθρο 22 που υπονοεί πως για να είναι έγκυρη η συμφωνία τεχνίτη για εργασίες αξίας 
μεγαλύτερης των πέντε χιλιάδων ευρώ οφείλει να είναι γραπτή κ.λπ. είναι υπερβολική
(ε) δεν προκρίνουμε την ετοιμασία υποχρεωτικού κώδικα δεοντολογίας στη μορφή ΚΔΠ όπως εί-
θισται σε επαγγέλματα μηχανικών, δικηγόρων και λογιστών και σε πειθαρχικές διαδικασίες. Ανα-
γνωρίζουμε όμως την ανάγκη ύπαρξης μιας απλής και ταχείας διαδικασίας επιβολής κυρώσεων 
στον ρυθμιζόμενο με δυνατότητα προσωρινής ή και μόνιμης διαγραφής του από το μητρώο 
(στ) η υποχρέωση εγγραφής και εταιρειών είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω μελέτης λόγω 
της πολυπλοκότητας που εισάγει».

Σχετικά με Διαγωνισμό για την Παροχή Υπη-
ρεσιών Συμβούλων Μελετητών (Πολιτικής 
Μηχανικής) για τον Έλεγχο / Αναβάθμιση της 
Στατικής και Αντισεισμικής Επάρκειας του Πε-
νταώροφου Κτιρίου των Παλαιών Κεντρικών 
Γραφείων της ΑΗΚ στη Λευκωσία (Αρ. Διαγωνι-
σμού: 430/2020), το ΕΤΕΚ παρενέβη τονίζοντας 
ότι ο καθορισμός των απαιτούμενων προσό-
ντων των οικονομικών φορέων θα πρέπει ως 
γενική αρχή να βασίζεται στην αρχή της ανα-
λογικότητας και να εγγυάται την ίση πρόσβαση 
και το ότι δεν δημιουργούνται αδικαιολόγητα 
εμπόδια στην υποβολή ανταγωνιστικών προ-
σφορών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριο τόνισε «ότι 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής που έχουν τεθεί 
σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα του Πο-
λιτικού Μηχανικού (παρ. 6.4.2 του Τόμου Α των 
εγγράφων του Διαγωνισμού) δημιουργούν συν-
θήκες υπερβολικού περιορισμού στη δυνατότη-
τα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Ιδιαίτερα, όσον 
αφορά την απαιτούμενη πείρα, θεωρούμε ότι 
αυτή θα μπορούσε να μειωθεί στα 10 έτη, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή στον δι-
αγωνισμό. Στο ίδιο πλαίσιο, και εφόσον υπάρχει 
απαίτηση ο Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός να 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη μελέτη και επί-
βλεψη δύο έργων αντισεισμικής αναβάθμισης 
κτιρίου, θεωρούμε πως η πρόσθετη απαίτηση 
για την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων μελετών 
αντισεισμικής αναβάθμισης κτιρίων για τα είδη 
των κτιρίων που περιγράφονται στα έγγραφα 
του διαγωνισμού, θα πρέπει να απαλειφθεί».

ETEK: Θετικό στη ρύθμιση 
τεχνικών επαγγελμάτων που 
έχουν σχέση με την οικοδομή

Παρέμβαση προς ΑΗΚ 
για Διαγωνισμό, ως προς τα 
προσόντα πολιτικού μηχανικού
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Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι, κατόπιν παρότρυνσης και από το ίδιο, 
η Συμβουλευτική Επιτροπή Προσβασιμότητας προχώρησε στην εξέταση 
και την παροχή διευκρινίσεων ως προς την παράγραφο 2.1 του Κανονι-
σμού Προσβασιμότητας και Ασφάλειας στη Χρήση (Κανονισμός 61ΗΑ(5)) 
και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις όπου ο ανελκυστήρας απαιτείται να 
ανέρχεται μέχρι το επίπεδο της οροφής (ταράτσας) σε πολυκατοικίες: 
 «Όλα τα επισκέψιμα μέρη μιας οικοδομής πρέπει να διαθέτουν ασφα-
λή και απρόσκοπτη πρόσβαση και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
ασφάλεια από όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανόμενων των ατό-
μων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.»
Οι υπό αναφορά διευκρινίσεις αποσκοπούν στο να συμβάλουν ώστε να 
υπάρξει μια ομοιόμορφη προσέγγιση για το θέμα αυτό, τόσο από τους 
μελετητές που εκπονούν μελέτες όσο και από τις αδειοδοτούσες αρχές 
που τις εξετάζουν.
Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν για το θέμα της πρόσβασης στο επίπεδο 
της οροφής (ταράτσας) σε πολυκατοικίες, μέσω ανελκυστήρα: 
i. «Όταν η οροφή (ταράτσα) μιας οικοδομής χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά για χρήση ηλεκτρομηχανολογικών και παρόμοιων εγκαταστάσε-
ων, ο ανελκυστήρας δεν είναι απαραίτητο να ανέρχεται σε αυτή. 
ii. Όταν η οροφή (ταράτσα) μιας οικοδομής έχει εγκεκριμένη χρήση, 
ως κοινόκτητος ή κοινόχρηστος χώρος, για σκοπούς αναψυχής όλων 
των ιδιοκτητών/νόμιμων χρηστών της οικοδομής, τότε ο ανελκυστήρας 

πρέπει να ανέρχεται στην οροφή (ταράτσα). Με τον όρο «αναψυχή» 
νοείται η χρήση πισίνας, κήπου, ψησταριάς, υπαίθριου καθιστικού χώ-
ρου ή/και αυλής για όλους τους ιδιοκτήτες/νόμιμους χρήστες. Επίσης, 
ο ανελκυστήρας πρέπει να ανέρχεται στην οροφή (ταράτσα) και σε 

περίπτωση όπου εκεί υπάρχουν 
αποθήκες για αποκλειστική 
χρήση από τους ιδιοκτήτες/νό-
μιμους χρήστες της οικοδομής. 
iii. Όταν ο χώρος αναψυχής 
στην οροφή (ταράτσα) απο-
τελεί αποκλειστικό δικαίωμα 
χρήσης ενός ή περισσότερων 
ιδιοκτητών/νόμιμων χρηστών 
μονάδων της οικοδομής, οι 
οποίες έχουν νόμιμη χρήση, 
π.χ. ως διαμέρισμα, γραφείο 
ή άλλου είδους υποστατικό, ο 
χώρος της οροφής (ταράτσας) 

δεν είναι αναγκαίο να συνδέεται με ανελκυστήρα». 
Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω διευκρινίσεις έχουν αποτελέσει το κείμενο 
της Διευκρίνισης με αριθμό 1, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών, εδώ: https://bit.ly/3rCcwXG.

Με επιστολή του προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 
(ΕΠΑ), κατόπιν διαπίστωσης από μέλη του, το Επιμελητήριο ζήτησε δι-
ερεύνηση του θέματος της αύξησης της τιμής αγοράς του οικοδομικού 
σιδήρου στην Κύπρο, τους τελευταίους μήνες.
Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ τονίζει ότι «η τιμή αγοράς του οικοδομικού 
σιδήρου έχει πολλαπλασιαστεί, χωρίς να φαίνεται να υπάρχουν προ-
φανείς λόγοι που να έχουν οδηγήσει σε αυτή την υπέρμετρη αύξηση. 
Παρόλο που εξ όσων γνωρίζουμε υπάρχει μια αύξηση την περίοδο 
αυτή στην τιμή αγοράς του οικοδομικού σιδήρου και σε χώρες του 
εξωτερικού, η αύξηση της τιμής του οικοδομικού σιδήρου στην Κύ-
προ φαίνεται να είναι πολλαπλάσια αυτής που παρατηρείται σε άλ-
λες χώρες.
Επιπρόσθετα, η αύξηση της τιμής του οικοδομικού σιδήρου σε ένα 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει οδηγήσει εκ των πραγμάτων 
στην απότομη αύξηση του κόστους κατασκευής οικοδομών και άλ-
λων αναπτυξιακών έργων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδομική 
βιομηχανία και η οικονομία του τόπου έχουν δεχθεί πλήγμα από τις 
επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, θεωρούμε ότι η 
αύξηση αυτή, ιδιαίτερα εάν δεν δικαιολογείται από παράγοντες όπως 
η αύξηση της τιμής του υλικού σε παγκόσμιο επίπεδο, θα επιτείνει τα 
ήδη υπάρχοντα προβλήματα». 

Διευκρινίσεις για την εγκατάσταση ανελκυστήρα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ ΠΡΟΣ ΕΠΑ

Αύξηση της τιμής αγοράς 
του οικοδομικού σιδήρου στην Κύπρο

Μέχρι το επίπεδο 
της οροφής (ταράτσας) 
σε πολυκατοικίες 
- Κανονισμός 
Προσβασιμότητας 
και Ασφάλειας 
στη Χρήση (61ΗΑ)
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Μετά από επιθυμία του Δήμου Γεροσκήπου το Επιμελητήριο απέστειλε τις 
εισηγήσεις του για την ανάπλαση του χώρου του Παλαιού Μεταξουργείου/
Χώρου ΚΕΝ Πάφου στη Γεροσκήπου:
1. «Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο έργο είναι μοναδικής σημασίας και ικα-
νό να αλλάξει τη φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, συνεισφέροντας 
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή της. Ο καθορισμός 
της βέλτιστης μεθόδου υλοποίησης της ανάπλασης είναι κρίσιμος για τη 
διασφάλιση αυτής της συνεισφοράς προς όφελος του δημοσίου συμφέ-
ροντος. Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται σαφές πως η δημιουργία οράματος, 
ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός και η χάραξη στρατηγικής, 
πρέπει να αποτελέσουν τη βάση του σχεδίου για την αναβάθμιση και ανά-
πτυξη του χώρου. Ο χώρος Παλαιού Μεταξουργείου/ΚΕΝ Πάφου πρέπει να 
τύχει διαχείρισης, όχι ως τεμάχιο με όρους δόμησης που πρέπει να εκμε-
ταλλευτούμε στον μέγιστο βαθμό, αλλά ως δημόσιο αγαθό που πρέπει να 
αναπτυχθεί όχι μόνο με όρους οικονομικούς, αλλά πρωταρχικά με όρους 
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς.
2. Για να επιτευχθούν τα προηγούμενα το Επιμελητήριο θεωρεί πως πρέ-
πει να προκηρυχθεί αμέσως Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ο οποίος 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 
του ΕΤΕΚ «διοργανώνεται όταν ο Αγωνοθέτης επιδιώκει τη συλλογή δια-
φορετικών προγραμματικών και σχεδιαστικών προσεγγίσεων, με στόχο την 
αποσαφήνιση της βασικής ιδέας και τη σύνταξη του τελικού προγράμματος 
ενός έργου». Ειδικότερα σημειώνεται:
▶ Παρόλο που στον Διαγωνισμό Ιδεών κατά κανόνα ο Αγωνοθέτης, εκτός 
από την απονομή των βραβείων, δεν δεσμεύεται να προχωρήσει με την ανά-
θεση περαιτέρω μελετών στους βραβευθέντες, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
θα μπορούσε να μην ισχύσει αυτή η πρόνοια και να αξιοποιηθούν οι μελε-
τητές του 1ου βραβείου ως σύμβουλοι του Δήμου για σκοπούς: (α) οριστικο-
ποίησης του γενικού χωροταξικού σχεδίου (masterplan) και προγράμματος 
με βάση τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, και (β) ετοιμασίας των όρων και 
προδιαγραφών (brief) για την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για 
τα επιμέρους έργα. Η εισήγηση αυτή θεωρούμε πως θα ωφελήσει τον βέλτι-

στο χρονικό προγραμματισμό του έργου, αλλά και θα διασφαλίσει τα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά του όπως θα προκύψουν από τον Διαγωνισμό Ιδεών. 
▶ Για τη συγγραφή των όρων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ει-
σηγούμαστε τον άμεσο διορισμό από το ΕΤΕΚ διμελούς ομάδας επαγγελ-
ματικών συμβούλων, ενός αρχιτέκτονα κι ενός πολεοδόμου, για να καθο-
δηγήσουν τον Δήμο στις απαραίτητες διαδικασίες για την προκήρυξη του 
Διαγωνισμού και να συντάξουν τους όρους του Διαγωνισμού, με αναφορά 
στις πρόνοιες των Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του 
ΕΤΕΚ. Σημειώνεται πως το Επιμελητήριο θεωρεί σημαντικό στη φάση συγγρα-
φής των όρων να γίνει προσπάθεια να καταγραφούν και να αξιοποιηθούν οι 

απόψεις δημοτών και άλλων εμπλεκό-
μενων φορέων για το όραμα της ανά-
πλασης, με τρόπο που θα εισηγηθούν 
οι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι. 
▶ Για σκοπούς συγγραφής των όρων 
του Διαγωνισμού, εάν δεν υπάρχουν 
ήδη, θα πρέπει να γίνει το ταχύτε-
ρο από τον Δήμο: (α) τοπογραφική 
αποτύπωση της περιοχής, (β) βασική 
αρχιτεκτονική αποτύπωση των κτιρί-
ων και η λεπτομερής αποτύπωση να 
συνεχιστεί παράλληλα με τη διενέρ-

γεια του Διαγωνισμού, και (γ) διενέργεια πρωτοβάθμιου (οπτικού) ελέγχου με 
σκοπό την αποτίμηση της στατικής και αντισεισμικής επάρκειας των υφιστά-
μενων οικοδομών και ανάλογα με τα ευρήματα να γίνουν ειδικότεροι έλεγ-
χοι/μελέτες παράλληλα με τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Σημειώνεται πως 
για το τελευταίο το ΕΤΕΚ έχει επεξεργαστεί έντυπα (Έντυπο Γενικής Οπτικής 
Επιθεώρησης Κτιρίων - ΕΓΟΕΚ) τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για 
αυτόν τον σκοπό και είναι στη διάθεσή σας. Το ΕΤΕΚ εισηγείται για τις εργασί-
ες αυτές να εξασφαλιστούν μελετητικές υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα».
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το ΕΤΕΚ απέστειλε στον Δήμο και πληροφορίες σε 
σχέση με το κόστος και το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού.

Τα δύο πρώτα Σχέδια Χορηγιών 
που θα προκηρυχθούν προσε-
χώς από το Υπουργείο Ενέργει-
ας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
και αφορούν την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων του με-
ταποιητικού τομέα και την ενερ-
γειακή αναβάθμιση κατοικιών, 
παρουσίασε η υπουργός κ. Νατάσα Πηλείδου, μαζί με αρμόδιους λει-
τουργούς, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ημερίδας που οργάνωσε 
το υπουργείο. Τα Σχέδια συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η πρώτη προκήρυξη του Σχεδίου για «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικό-
τητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και 
άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων» έγινε στις 9 Φε-
βρουαρίου 2021, για συνολικές χορηγίες ύψους €25 εκατομμυρίων. 
Δικαιούχοι είναι οι νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 
μεταποιητικού τομέα. 
Όσον αφορά το Σχέδιο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», η 
πρώτη προκήρυξη προγραμματίζεται για τις 9 Μαρτίου 2021, για συνο-
λικές χορηγίες ύψους €30 εκατομμυρίων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρό-
σωπα, ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών. 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/372i1qV

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΤΕΚ

Ανάπλαση χώρου Παλαιού Μεταξουργείου/
ΚΕΝ Πάφου στη Γεροσκήπου

Παρουσίαση των σχεδίων χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 2021-2027

ΕΤΕΚ: Το συγκεκριμένο 
έργο είναι μοναδικής 
σημασίας και 
ικανό να αλλάξει τη 
φυσιογνωμία της 
ευρύτερης περιοχής
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Ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος 
χαιρέτισε, στις 5 Φεβρουαρίου 2021, την έναρξη των διαδικτυακών ημε-
ρίδων που διοργανώνει το ΕΤΕΚ με θέμα την εκπαίδευση των μηχανικών 
στη διατήρηση, αποκατάσταση και προβολή των μνημείων και των πα-
ραδοσιακών κτισμάτων. 
Στον χαιρετισμό του ο υπουργός ανέφερε: «Το έργο του Επιστημονικού Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ως ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος 
της πολιτείας και το επαγγελματικό σώμα όλων των μηχανικών του τόπου 
μας, είναι σημαντικότατο. Το γεγονός ότι προάγει την επιστημονική, τεχνική 
και παραδοσιακή γνώση για τα μνημεία και την παραδοσιακή μας αρχι-
τεκτονική, όπως καταδει-
κνύεται από τη διοργάνωση 
αυτής της σειράς διαλέξεων, 
το καθιστά αρωγό στο πο-
λύπλευρο και πολύτιμο έργο 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων, 
το οποίο αποτελεί μέρος του 
δικού μας υπουργείου. 
Αποστολή του υπουργεί-
ου μου δεν είναι μόνο η 
εφαρμογή πολιτικών για τη 
βελτίωση των μεταφορών 
και των υποδομών, αλλά η αξιοποίηση του αρχαιολογικού μας πλούτου 
που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόρους της χώρας μας. 
Διαχρονικά, το υπουργείο μας, συμπορευόμενο με το Τμήμα Αρχαιο-
τήτων, έχει αποδείξει ότι εργάζεται σταθερά με κεντρικό άξονα τη δι-
ατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της Κύπρου και την 
ανάδειξή της διεθνώς.
Έχοντας υπό την ευθύνη μου ένα υπουργείο το οποίο δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη, είναι πεποίθησή μου ότι ο πρωταρχικός πα-
ράγοντας για επίτευξη μιας βιώσιμης αλλαγής είναι η προστασία και 
διατήρηση των αξιών που πρεσβεύει η αρχαιολογική μας κληρονομιά. 
Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις μας είναι η βάση για την ανάπτυξη που 

επιθυμούμε και γι’ αυτό οφείλουμε να διαχειριζόμαστε τον αρχαιολο-
γικό μας πλούτο με σεβασμό, γνώση και όραμα, καθότι αποτελεί τη ζω-
ντανή μαρτυρία όσων μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.
Στη βάση αυτού του οράματος, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως το αρμόδιο 
τμήμα για τη διαχείριση, προστασία, συντήρηση, έρευνα και προβο-
λή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, κατευθύνει τις στρατηγικές του 
επιδιώξεις, με στόχο τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις 
οικονομικοκοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες διαφορετι-
κών περιόδων. Οι θεματικές που θα εξετάσουν αυτές οι διαδικτυακές 

ημερίδες, από την ιστορία και 
τη θεωρία της συντήρησης και 
της αποκατάστασης, μέχρι την 
αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης διατήρησης ενός 
μνημείου, την τεκμηρίωση, τη δη-
μιουργία διαχειριστικών σχεδίων 
και μελετών αποκατάστασης, 
αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι 
του έργου του Τμήματος Αρχαι-
οτήτων. Το σημαντικό αυτό έργο 
φαίνεται μέσα από τις συστημα-

τικές συντηρήσεις, τη δημιουργία έργων υποδομής και αναβαθμίσεις 
σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ώστε να καταστούν 
προσβάσιμα για ολόκληρη την κοινωνία.
Προωθείται, επίσης, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα 
από την υιοθέτηση πολιτικών και νομοθεσιών, σε τοπικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων με την ενεργή παρου-
σία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε παγκόσμιους οργανισμούς και 
φόρα και με τις ερευνητικές του συνεργασίες, επιδιώκει να θέσει τις 
βάσεις για αντιμετώπιση των κινδύνων που στις μέρες μας απειλούν 
την πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως είναι η παράνομη διακίνηση 
αρχαιοτήτων, οι συνέπειες των πολεμικών συρράξεων, η οικονομική 
κρίση, οι κλιματικές αλλαγές και η ανάγκη ανίχνευσης των φθοροποι-
ών στοιχείων στα μνημεία.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εξαιρετικής σημασίας όλοι οι φορείς που εμπλέ-
κονται με την πολιτιστική κληρονομιά, και ιδιαίτερα με τη συντήρηση και 
αποκατάσταση μνημείων και παραδοσιακών οικιών, να εργαστούν από 
κοινού, με γνώμονα τη διατήρηση της αυθεντικότητας και της ακεραιότη-
τας τόσο των κτισμάτων, όσο και του περιβάλλοντος χώρου. Εξαιρετικής 
σημασίας είναι, επίσης, η διάσωση της παραδοσιακής γνώσης γύρω από 
μεθόδους και τεχνικές συντήρησης, ώστε να επιτύχουμε αυτή τη συνέ-
χεια από γενιά σε γενιά προς όφελος εν τέλει ολόκληρης της κοινωνίας. Σε 
αυτή τη βάση, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου όσων εργάζονται 
για τη διάσωση των μνημείων, της παράδοσης και της κληρονομιάς μας, 
εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση αυτών των ημερίδων. Είμαι βέβαι-
ος ότι παρόλο που η πανδημία επιβάλλει τη διεξαγωγή τους διαδικτυακά, 
θα ενισχύσουν τις προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση.»
Περισσότερες πληροφορίες και το βίντεο της εκδήλωσης: https://bit.
ly/3aPpdaQ .

Εκπαίδευση μηχανικών στη διατήρηση, αποκατάσταση
και προβολή μνημείων και παραδοσιακών κτισμάτων

Χαιρετισμός Υπουργού 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων στη διαδικτυακή 
ημερίδα του ΕΤΕΚ 

Διορισμοί από το ΕΤΕΚ μελών του για εκπροσωπήσεις
Τους προηγούμενους μήνες το Επιμελητήριο με αποφάσεις του δι-
όρισε τα ακόλουθα μέλη του σε επιτροπές, πραγματογνωμοσύνες, 
διαιτησίες ή άλλες εκπροσωπήσεις του:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
•  Αντώνη Ζορπά, χημικό μηχανικό, στην Εθνική Αντανακλαστική 

Επιτροπή Τυποποίησης (CYS) CYS/MC15 - «Οριζόντια Θέματα 
περιβάλλοντος».

•  Ξένιο Παπασταύρου, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθη-
σης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης 
των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο BalkanROAD στο οποίο συμμετείχε ως 
εταίρος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του Εργαστηρίου Χημικής 
Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας με επικεφαλής τον επίκουρο κα-
θηγητή Αντώνη Ζορπά. Το έργο υπό τον τίτλο «Αγροκτήματα με μηδενικό 
αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες για 
στρατηγικές αειφόρας διαχείρισης του βαλκανικού γεωργικού τομέα» και 
ακρωνύμιο BalkanROAD, χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διασυνο-
ριακής Συνεργασίας Interreg Balkan - Mediterranean 2014-2020. Συντο-
νιστής του έργου ήταν το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο από την 
Ελλάδα, με εταίρους φορείς από χώρες των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Βόρεια 
Μακεδονία, Αλβανία) και την Κύπρο. 
Ένας εκ των σκοπών του έργου ήταν η καταγραφή και ο υπολογισμός του 
αποτυπώματος άνθρακα/αποβλήτων/νερού προϊόντων σε βαλκανικές 
αγροτικές επιχειρήσεις. Ο υπολογισμός ξεκινούσε από το στάδιο της καλ-
λιέργειας και τελείωνε μετά τη συσκευασία των εμπορεύσιμων προϊόντων, 
πριν την είσοδο των προϊόντων στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθη-
κε διαδικτυακή εφαρμογή με την οποία οι αγροτικές επιχειρήσεις μπορούν, 
εισάγοντας τα δεδομένα της παραγωγικής τους διαδικασίας, να υπολογί-
σουν το αποτύπωμα άνθρακα, νερού και αποβλήτων ανά έτος λειτουργίας.
Προς την επίτευξη του παραπάνω στόχου οι εταίροι υιοθέτησαν πολ-
λούς τρόπους προσέγγισης των προβλημάτων των επιχειρήσεων πριν 
να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν το διαδικτυακό αυτό 
εργαλείο, όπως μετρήσεις και παρακολούθηση πιλοτικών αγροτικών 
επιχειρήσεων, καταγραφή των προβλημάτων των παραγωγών και επι-
χειρήσεων μέσα από συναντήσεις με συμμετοχή όχι μόνο των εταίρων 
του έργου αλλά και συνεργαζόμενων ή ενδιαφερόμενων φορέων από 
όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 
Οι πιλοτικές περιοχές του έργου ήταν τρεις και περιλάμβαναν: (1) καλλιέρ-
γειες μήλων στη Βουλγαρία με παραγωγή χυμού μήλου, (2) καλλιέργειες 
πιπεριάς στη Βόρεια Μακεδονία με παραγωγή πάστας πιπεριάς και (3) καλ-
λιέργειες σταφυλιών στη Νάουσα, Ελλάδα με παραγωγή κρασιού. Μετά την 
καταγραφή των διαδικασιών εκπονήθηκε Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ). Η 
τεχνική αυτή για τον εντοπισμό των σημείων όπου εμφανίζονται οι σημαντι-
κότερες επιπτώσεις, παρέχει στον χρήστη την ευκαιρία να αναπτύξει στρα-
τηγικές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του προϊόντος. Τα 
δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν κατά την ΑΚΖ χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανάπτυξη του διαδικτυακού εργαλείου ROADtool.
Το σημαντικό πλεονέκτημα του εργαλείου ROADtool είναι ότι αναπτύ-
χθηκε ειδικά για τις χώρες της Βαλκανικής και της Μεσογείου. Γεγονός 
που το καθιστά μοναδικό, καθώς ο τρόπος υπολογισμού του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων όσον αφορά την παραγωγή 

αερίων θερμοκηπίου, την κατανάλωση νερού και την παραγωγή απο-
βλήτων/απορριμμάτων γίνεται χρησιμοποιώντας εθνικούς συντελε-
στές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο ακριβής ο υπολογι-
σμός του συνολικού αποτυπώματος.
Το εργαλείο υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
ROADtool μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις κυπριακές επιχειρήσεις 
καθώς λαμβάνει υπόψη στους υπολογισμούς τους συντελεστές εκπο-
μπών της Κύπρου, όπως αυτοί υπολογίζονται από το αρμόδιο κυπριακό 
υπουργείο. Με το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να γίνει ανάλυση των 
εκπομπών στη γραμμή παραγωγής ενός συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ 
προσφέρεται και για παρακολούθηση των εκπομπών συγκεκριμένου 
προϊόντος μεταξύ διαφορετικών παραγωγών. Το εργαλείο (διαδικτυα-
κή εφαρμογή) είναι διαθέσιμο δωρεάν προς τις επιχειρήσεις (https://

roadtool.balkanroad.eu/). 
Σημαντική επιτυχία του έργου 
αποτελεί και η διοργάνωση 
του συνεδρίου OpenEARTH 
στις 12-15 Φεβρουαρίου 2020 
στη Θεσσαλονίκη με περισσό-
τερους από 300 συνέδρους. 
Το έργο BalkanROAD είναι ένα 
από τα τρία έργα στην Ευρώπη 
που επιλέχθηκε ως Καλό Παρά-
δειγμα για τη διοργάνωση του 
Συνεδρίου OpenEARTH 2020 
και τις δράσεις του για τον 
μηδενισμό του αποτυπώματος 

άνθρακα της διοργάνωσης. Μέσω ερωτηματολογίων που δόθηκαν 
στους συμμετέχοντες του συνεδρίου υπολογίστηκαν οι αέριες εκπομπές 
των ταξιδιών τους, ενώ χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ROADtool για τον 
υπολογισμό των εκπομπών που οφείλονταν στο συνέδριο όσον αφο-
ρά την ηλεκτρική ενέργεια και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Με τον 
τρόπο αυτό υπολογίστηκε ότι το συνολικό αποτύπωμα του συνεδρίου 
ήταν 17,7 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. Ως συμβολική πράξη εξισορ-
ρόπησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εξαιτίας της διοργά-
νωσης, φυτεύτηκαν πέντε βελανιδιές στην πιλοτική περιοχή του έργου 
στη Νάουσα. 
Τέλος, όσον αφορά τις κυπριακές αγροτικές επιχειρήσεις, σημαντικά 
οφέλη προκύπτουν συνολικά μέσα από το έργο BalkanROAD. Οι από-
ψεις και οι εισηγήσεις των Κύπριων φορέων, αγροτών και αγροτικών επι-
χειρήσεων λήφθηκαν υπόψη στην ανάπτυξη / δημιουργία ενός Πρωτο-
κόλλου για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με οικολογική σήμανση 
(eco-label products) εφαρμόζοντας αειφόρες πρακτικές στην παρα-
γωγή, διάθεση και εμπορία των προϊόντων. Τα δεδομένα που ισχύουν 
στον κυπριακό γεωργικό τομέα και οι απόψεις των ενδιαφερομένων 
λήφθηκαν υπόψη στον σχεδιασμό ενός Οδηγού ο οποίος αφορά νέους 
στρατηγικούς σχεδιασμούς στον Γεωργικό Τομέα των Βαλκανίων και της 
Μεσογείου. Στόχος του Οδηγού είναι η προστασία και η διατήρηση των 
φυσικών πόρων, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μείω-
ση των παραγόμενων αποβλήτων, επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας 
διαχείρισης των αποβλήτων στοχεύοντας παράλληλα σε στρατηγικές 
πρόληψης αποβλήτων. 

Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος Γεωργικών Προϊόντων

Ιφιγένεια Γαβριήλ, 
Αντώνης Α. Ζορπάς - 
Εργαστήριο Χημικής 
Μηχανικής και 
Μηχανικής Αειφορίας, 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

Το εργαλείο RoadTool χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του αποτυπώματος 
άνθρακα/αποβλήτων/νερού στο κτήμα Κυρ-Γιάννη στη Νάουσα.



Θ Ε Μ ΑΤΑ

20

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα πρόσφατα με την πανδημία Covid-19 
και το κλείσιμο των καταστημάτων, μεγάλος αριθμός προϊόντων διατίθεται 
στην αγορά διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). 
Έχει διαπιστωθεί ότι προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω ηλε-
κτρονικών καταστημάτων περιέχουν συχνά επικίνδυνες χημικές ουσί-
ες. Επομένως οι πληροφορίες που αφορούν τους κινδύνους του κάθε 
προϊόντος πρέπει να δίνονται κατάλληλα στον αγοραστή πριν από την 
ολοκλήρωση της αγοράς. 
Τέτοια προϊόντα μπορεί να είναι κάποια καθαριστικά προϊόντα οικια-
κής ή επαγγελματικής χρήσης, προϊόντα καθαρισμού πισίνας, προϊόντα 
περιποίησης αυτοκινήτων, υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, 
αρωματικά χώρου, χρώματα και μπογιές, μελάνια, προϊόντα βιβλιοπω-
λείου και πολλά άλλα. 
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της εικόνας των ηλεκτρονικών αγορών, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) διενεργεί πανευ-
ρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχου που επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις που 
διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαδικτυακή πώληση (internet 
sales) χημικών προϊόντων. 
Η εκστρατεία στοχεύει στον έλεγχο χημικών προϊόντων που πωλούνται 
στο ευρύ κοινό αλλά και στους επαγ-
γελματίες χρήστες μέσω ηλεκτρονικών 
διαφημίσεων που παρέχουν τη δυνα-
τότητα για εξ αποστάσεως αγορές από:
▶ Διαδικτυακά καταστήματα ιδιωτι-
κών εταιρειών ή παρασκευαστών,
▶ Ηλεκτρονικά καταστήματα που 
δραστηριοποιούνται στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, 
Instagram κ.λπ.) 
▶ Ηλεκτρονικά καταστήματα που τα 
διαχειρίζονται γνωστές ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες αγοράς (π.χ. Amazon, 
eBay, AliExpress, Vova και άλλα).
Η διαφήμιση χημικών προϊόντων με σκοπό την εξ αποστάσεως αγορά (πώ-
ληση) διέπεται από συγκεκριμένες πρόνοιες. Ειδικότερα ο Ευρωπαϊκός Κα-
νονισμός με αρ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
(Κανονισμός CLP) ορίζει ότι η διαφήμιση κάθε επικίνδυνου χημικού προϊό-
ντος με σκοπό την αγορά του «εξ αποστάσεως», θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κείμενο που να περιγράφει επαρκώς την επικινδυνότητα του προϊόντος, για 
την καλύτερη δυνατή προστασία του αγοραστή.
Ως «εξ αποστάσεως αγορές» ορίζονται εκείνες οι αγορές που επιτρέπουν 
στον καταναλωτή να αγοράζει τα προϊόντα χωρίς να τα έχει δει προηγου-
μένως από κοντά ή να έχει δει τις πληροφορίες που αναγράφονται στην 
ετικέτα τους. 
Ως εκ τούτου, στόχος της πανευρωπαϊκής εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμ-
μόρφωσης σε σχέση με τα πιο κάτω σημεία:
(1)  Εάν μέσω μιας ηλεκτρονικής διαφήμισης οι αγοραστές ενημε-
ρώνονται για την επικινδυνότητα των χημικών προϊόντων που προ-
τίθενται να αγοράσουν (π.χ. για την παρουσία επικίνδυνων χημικών 
ουσιών και τις ιδιότητές τους) και

(2)  εάν οι πληροφορίες που αφορούν την επικινδυνότητα των χημικών 
προϊόντων παρέχονται στην ηλεκτρονική διαφήμιση και εμφανίζονται άμε-
σα και με ευκρίνεια στην οθόνη των αγοραστών, πριν από την ολοκλήρωση 
της αγοράς, ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους και 
να μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση 
των προϊόντων. 
Οι πιο πάνω έλεγχοι γίνονται με αξιολόγηση των πληροφοριών που περι-
λαμβάνονται (ή όχι) σε τέτοιες διαφημίσεις χημικών προϊόντων και εάν είναι 
ικανοποιητικός ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται. Η παροχή των πληρο-
φοριών σε μια ηλεκτρονική διαφήμιση μπορεί να γίνει είτε με εμφάνιση 
φωτογραφίας της συσκευασίας του προϊόντος και δυνατότητα μεγέθυν-
σης της ετικέτας του ή /και με αναγραφή κειμένου που να περιλαμβάνει τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος. 
Ένας επιπρόσθετος στόχος της πανευρωπαϊκής αυτής εκστρατείας εί-
ναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εταιρειών αλλά και των 
αγοραστών σχετικά με τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημά-
των σε σχέση με τις διαφημίσεις και τις διαδικτυακές πωλήσεις χημικών 
προϊόντων, καθώς και η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας 
μεταξύ των αρμοδίων Αρχών σε διαφορετικά κράτη μέλη στις περιπτώ-
σεις εντοπισμού μη συμμορφώσεων. 
Στην εκστρατεία συμμετέχουν 29 κράτη και τα αποτελέσματα των ευρωπαϊ-
κών ελέγχων αναμένεται να δημοσιευθούν στα τέλη του 2021. 
Από τους πρώτους ελέγχους που έγιναν σε προϊόντα που διατίθενται στην 
κυπριακή αγορά μέσω διαδικτυακών καταστημάτων έχει διαπιστωθεί ότι 
μεγάλος αριθμός δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 
Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια Αρχή της 
Κύπρου για την εφαρμογή του Κανονισμού CLP καλεί το κοινό να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικό όταν αγοράζει χημικά προϊόντα «εξ αποστάσεως» και να 
μελετά με προσοχή τις επιμέρους πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 
διαφημίσεις τέτοιων προϊόντων, ώστε να ενημερώνεται κατάλληλα και άμε-
σα για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί αυτά να ενέχουν. 
Σε περίπτωση που εντοπιστούν ηλεκτρονικές διαφημίσεις ή ιστοσελίδες 
ηλεκτρονικών καταστημάτων, ή προμηθευτών που δεν ανταποκρίνονται 
στις πιο πάνω απαιτήσεις, συστήνεται να ενημερώνονται σχετικά οι αρ-
μόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 
22405611 και 22405609.

Διαφήμιση επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων και αγορές εξ αποστάσεως

Πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία ελέγχου 
που επικεντρώνεται 

στις υποχρεώσεις 
που διέπουν το 

ηλεκτρονικό
 εμπόριο
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Πολυστερίνη DOW 
SHAPEMATE 
GREC-A 80mm 
τοποθετείται 
εξωτερικά σε 
κολώνες και 
δοκούς.

Συνήθης 
σουβάς 30 mm 
εφαρμόζεται μόνο 
στα τούβλα μέχρι 
να έρθει στην 
ίδια ευθεία με την 
πολυστερίνη.

Στις ενώσεις και 
γωνίες παράθυρου 
τοποθετείται 
KNAUF πλέγμα 
ενίσχυσης, 
βάρους 160gr/m2 
με αντιαλκαλική 
προστασία και 
ενσωματώνεται 
με το νωπό 
βασικό επίχρισμα 
‘AQUAPANEL 
Exterior Basecoat’ 
της KNAUF 
απλώνοντας το με 
οδοντωτό μυστρί.

Σε όλη την 
εξωτερική 
επιφάνεια ενιαίο 
πλέγμα ενίσχυσης 
KNAUF με το 
βασικό επίχρισμα 
με οδοντωτό 
μυστρί.

Επιχρίεται ολη η 
επιφάνεια μόνο 
με το βασικό 
επίχρισμα.

Δύο  στρώσεις 
έτοιμη 
τσιμεντοκονία 
τελικής λείανσης 
‘SZ- SUPERPLAST 
ORIGINAL’ της 
KNAUF.

Αστάρι τοιχοποιίας 
‘EcoPrimer’ 
της Peletico, 
προστατευτική 
βαφή για 
σκυρόδεμα με 
δυνατότητα 
γεφύρωσης 
ρωγμών ‘Sikagard-
550W Elastic’ και 
δύο στρώσεις 
ελαστομερής 
ακρυλική βαφή 
‘Loxon’ της 
Sherwin Williams.

ΣΕΙΡΑ 15LB30-O THERMO BLOCK
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΤΟYΒΛΩΝ 
Προτεινόμενο Σύστημα Επικάλυψης Εξωτερικής Τοιχοποιίας

ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ
Αγία Βαρβάρα, Τ.Θ. 23986, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22455900, Φαξ: 22523791, E-mail: ledrabrick@cytanet.com.cy
www.bricks-rooftiles.com

Πολυστερίνη 80 mm

Χωρίς
Τσιµεντοπηλό

THERMOBLOCK 
Ρητινούχα Κόλλα ή 
Συνδετικό Κονίαµα (3 – 4 mm)

THERMOBLOCK
15LB30-O 300mm (λ=0.1298 W/mK)

Κολώνα Παράθυρο

Εξωτερική 
Πλευρά Τοιχοποιίας
U=0.394 W/m2K

Κολώνα
U=0.38 W/m2K

250 mm

7 – 9 mm
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Το ΕΤΕΚ κοινοποίησε, τον Ιανουάριο του 2021, στον δήμαρχο Πάφου και 
στον κ. Πανίκο Νικολαΐδη (Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.) ο οποίος 
ετοίμασε τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, έκθεση που 
ετοίμασαν τα μέλη του Βύρωνας Ιωάννου, αρχιτέκτονας - πολεοδόμος, και 
Μιχάλης Λαμπρινός, πολιτικός μηχανικός - συγκοινωνιολόγος, σχετικά με 
την ανέγερση καθεδρικού ναού της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου στον Δημο-
τικό Κήπο της πόλης.
Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του έρ-
γου και τον αντίκτυπο που θα έχει η υλοποίησή του στην περιοχή, αποφά-
σισε να αναθέσει, σε διμελή ομάδα, τη μελέτη του θέματος και την υποβολή 
σχετικής εισήγησης με σκοπό τη διαμόρφωση της άποψης του ΕΤΕΚ. Η 
ομάδα υπέβαλε την εισήγησή της η οποία αφού μελετήθηκε από τη Διοι-
κούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ υιοθετήθηκε ως έχει, ως θέση του Επιμελητηρίου. 
Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ τονίζει ότι «η υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι 
κατά την άποψή μας αντίθετη με κάθε αρχή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
και σεβασμού στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα της πόλης της 
Πάφου. Συνοψίζοντας τα βασικά σημεία της έκθεσης που επισυνάπτουμε 
θεωρούμε πως η ανέγερση καθεδρικού ναού στον Δημοτικό Κήπο θα έχει 
ουσιαστικές επιπτώσεις:
▶ στην καταστροφή ενός τοπίου, φορέα ιστορικής, κοινωνικής και πολι-
τιστικής σημασίας όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, 
▶ στην καταστρατήγηση έντεκα ουσιωδών προνοιών του Τοπικού Σχεδίου 
Πάφου που αφορούν τη χρήση, την κλίμακα, τον τύπο και την ένταση της 
προτεινόμενης ανάπτυξης,
▶ την ουσιώδη υποβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος κέντρου της 
πόλης με ένα κτίριο που αντιστρατεύεται την κλίμακα της Περιοχής Ειδικού 
Χαρακτήρα, ανταγωνιζόμενο γειτονικά ιστορικά κτίρια ιδιαίτερης πολιτισμι-
κής αξίας,
▶ την αποξένωση ενός ιστορικού χώρου πολιτισμού και πρασίνου από την 
πολεοδομική πραγματικότητα του κέντρου της Πάφου,

▶ την επιδείνωση των προβλημάτων κινητικότητας στο κέντρο της πόλης 
και στην ευρύτερη περιοχή,
▶ την αρνητική συμβολή στην υλοποίηση των πολιτικών και την επίτευξη 
των στόχων της Κύπρου, σε σχέση με την κινητικότητα και την κλιματική αλ-
λαγή, και
▶ την παραγνώριση ή/και την αντίθεση στους στόχους του Σχεδίου Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας της πόλης.
Στο ευρύτερο πλαίσιο επίσης οφείλουμε να σημειώσουμε πως η εξέ-
ταση εναλλακτικών λύσεων θα έπρεπε να περιλαμβάνει την υπόδειξη 

όλων των τεμαχίων εντός ή στα όρια 
του αστικού κέντρου της Πάφου, που 
είτε βρίσκονται στην ιδιοκτησία του 
εργοδότη, είτε είναι εύκολο να απο-
κτηθούν, καθώς και μια αξιολόγηση 
της κάθε εναλλακτικής ως προς τις 
πολεοδομικές, αισθητικές και κυκλο-
φοριακές της επιπτώσεις, οι οποίες σε 
αυτή την περίπτωση είναι οι σημαντι-
κότερες. Επιπρόσθετα δεν γίνεται κα-
μία αναφορά στη Μελέτη Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) 
και εν τέλει παραμένει ατεκμηρίωτη η 

αναγκαιότητα ανέγερσης ενός νέου καθεδρικού ναού και μάλιστα του 
προτεινόμενου μεγέθους –350 άτομα– ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση, 
δίπλα από τη Μητρόπολη Πάφου, υπάρχει ο υφιστάμενος μητροπολι-
τικός ναός του Αγίου Θεοδώρου».
Απευθυνόμενο ιδιαίτερα προς τον δήμαρχο Πάφου το ΕΤΕΚ σημείωσε 
ότι ευελπιστεί ότι τα όσα αναφέρονται στην έκθεση που το ΕΤΕΚ έχει 
ετοιμάσει θα προβληματίσουν, τόσο τον Δήμο, όσο και κάθε άλλον 
εμπλεκόμενο στο θέμα. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ Γ ΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ

Oι αρνητικές επιπτώσεις από την ανέγερση ναού στον Δημοτικό Κήπο

Επιμελητήριο: 
Η υλοποίηση του 
εν λόγω έργου 
είναι αντίθετη 
με κάθε αρχή 
βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης

Eik.6 - Ενδεικτική έκταση 
της οπτικής  επίπτωσης 
του έργου από την οδό 
25ης Μαρτίου  (Πηγή: 
Συντάκτες Έκθεσης).
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Η έκθεση
Στην έκθεση που ετοίμασε το ΕΤΕΚ σημειώνονται μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:
Η «Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την ανέγερση Κα-
θεδρικού Ναού Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου στον Δήμο Πάφου» εκπονή-
θηκε από τους Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε., Πολιτικοί Μηχανικοί & 
Μηχανικοί Περιβάλλοντος για λογαριασμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 
τον Δεκέμβριο του 2020. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο της πρόθε-
σης της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου ως ιδιοκτήτη της γης και εργοδότη για 
υποβολή αίτησης για Πολεοδομική Άδεια ανέγερσης καθεδρικού ναού στο 
τεμάχιο 3232 με Φ/Σχ: 51/030413, Τμήμα 1, της ενορίας Άγιος Θεόδωρος, 
που αποτελεί στην ουσία τον Δημοτικό ή Δημόσιο Κήπο της πόλης κατά τα 
τελευταία 113 έτη. Παλαιότερη αίτηση για παρόμοιου τύπου ανάπτυξη στο 
ίδιο τεμάχιο είχε απορριφθεί το 2011 από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από 
εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
Με βάση τη ΜΕΕΠ το εμβαδόν του τεμαχίου είναι 14.382 m2, το εμβα-
δόν του έργου 832 m2 και η προτεινόμενη δόμηση κοντά στο 6%. Το 
ύψος αναφέρεται ως 11,73 m ενώ η χωρητικότητα του έργου φέρεται 
να είναι 350 άτομα.

Γενικές παρατηρήσεις που αφορούν τη ΜΕΕΠ
Κατά την άποψή μας, και μετά από προσεκτική εξέταση της ΜΕΕΠ οι ου-
σιαστικές επιπτώσεις του έργου με βάση την κείμενη νομοθεσία αφορούν:
▶ την αισθητική του τοπίου,
▶ τα πολεοδομικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά,
▶ τις χρήσεις γης,
▶ το πολιτιστικό περιβάλλον,
▶ την κινητικότητα.
Για τις πιο πάνω επιπτώσεις οι αναφορές που γίνονται στη ΜΕΕΠ είναι 
πολύ περιορισμένες. Επίσης, δεν αναφέρονται τα ονόματα συναδέλ-
φων των σχετικών ειδικοτήτων (Πολεοδόμος, Αρχιτέκτονας, Αρχιτέκτο-
νας Τοπίου, Συγκοινωνιολόγος) οι οποίοι υποστήριξαν επιστημονικά τη 
συγκεκριμένη μελέτη.
Η έκθεση θα επικεντρωθεί στη διαφωνία των συντακτών με τα πιο κάτω 
σημεία:
▶ τις διαπιστώσεις του μελετητή στην παράγραφο 5.2. που στην ουσία 
δηλώνει ότι το έργο δεν θα έχει κυκλοφοριακές επιπτώσεις με ορίζοντα 
το 2033,
▶ τις διαπιστώσεις του μελετητή στην παράγραφο 8.1.9 που δηλώνει ότι το 
έργο θα αναβαθμίσει αισθητικά την περιοχή,
▶ τον περιορισμό της παραγράφου 8.3.3. σε ανάλυση των επιπτώσεων 
στις αρχαιότητες και όχι στο πολιτιστικό περιβάλλον ευρύτερα,
▶ τις διαπιστώσεις του μελετητή στην παράγραφο 8.3.4. που δηλώνει ότι 
δεν επηρεάζονται ουσιαστικά οι χρήσεις γης.
Πέραν των πιο πάνω σημειώνονται και ορισμένα τεχνικά και μεθοδολογικά 
ζητήματα σχετικά με την υπό αναφορά ΜΕΕΠ.
Η αναφορά σε εξέταση υπαλλακτικών λύσεων χωροθέτησης του έργου 
είναι περιορισμένη. Μια εξέταση εναλλακτικών λύσεων θα έπρεπε να πε-
ριλαμβάνει την υπόδειξη όλων των τεμαχίων εντός ή στα όρια του Αστικού 
Κέντρου της Πάφου, που είτε βρίσκονται στην ιδιοκτησία του εργοδότη είτε 
είναι εύκολο να αποκτηθούν, καθώς και μια αξιολόγηση/βαθμολόγηση της 
κάθε υπαλλακτικής ως προς τις πολεοδομικές, αισθητικές και κυκλοφορι-
ακές της επιπτώσεις, οι οποίες σε αυτή την περίπτωση οι σημαντικότερες.
Δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα ανέγερσης ενός νέου καθεδρικού ναού 
και μάλιστα του προτεινόμενου μεγέθους –350 άτομα– ενώ η ΜΕΕΠ παρα-

λείπει να αναφέρει ότι σε πολύ κοντινή απόσταση, δίπλα από τη Μητρόπολη 
Πάφου, υπάρχει ο υφιστάμενος μητροπολιτικός ναός του Αγίου Θεοδώρου.
Δεν αναφέρεται ότι η οδός Χριστόδουλου Γαλατόπουλου στα βόρεια έχει 
μετατραπεί σε πλατεία και ότι όλες οι οδοί στα νότια είναι αδιέξοδα. Ειδικό-
τερα, η αναφερόμενη πρόσβαση από τα νότια από την οδό Αγ. Θεοδώρου 
είναι ένας αδιέξοδος δρόμος και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόσβα-
ση. Παρά το ότι στην αεροφωτογραφία φαίνεται η συνέχεια του δρόμου 
αυτού με δημόσιο δρόμο στα νότια, επιτόπου δεν υπάρχει οδική σύνδεση, 
παρά μόνο σκαλοπάτια. 
Το τεμάχιο που υποδεικνύεται ως χώρος στάθμευσης περιλαμβάνει υφι-
στάμενες εμπορικές οικοδομές. Ο δημόσιος χώρος στάθμευσης 30 θέσεων 
που περιγράφεται στις εικόνες 6-5 και 7-2 ως δημόσιος χώρος στάθμευσης, 
είναι σήμερα ιδιωτικά τεμάχια, χωρίς επίσημη και κατάλληλη προσπέλαση.
Η μελέτη δεν περιλαμβάνει ακριβές σχέδιο χωροδιάταξης στο οποίο να 
δεικνύεται η ακριβής θέση του έργου, οι υπαίθριες επιφάνειες χρήσης, οι 
σφραγισμένες επιφάνειες, η όδευση της πρόσβασης οχημάτων τροφοδο-
σίας και έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.
Στα αρχιτεκτονικά σχέδια του Παραρτήματος Ι δεν είναι ευκρινείς οι δια-
στάσεις του έργου.

1. Η ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική σημασία του Δημοτικού (Δημό-
σιου) Κήπου Πάφου ως τοπίο, όπως το προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση για το Τοπίο
Ο όρος Δημόσιος Κήπος στην κυπριακή πραγματικότητα αναφέρεται στα 
αστικά πάρκα της αποικιοκρατίας, ένα σε κάθε πόλη, μοναδικά σύμβολα 
της μετάβασης από την αγροτική κυπριακή κοινωνία της οθωμανικής πε-
ριόδου στη νεωτερική εποχή του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Οι δημό-
σιοι κήποι ανεγείρονται στα αστικά κέντρα του νησιού με πρωτοβουλία και 
ενέργειες των εκλεγμένων τοπικών αρχών ως οι ανοικτοί πράσινοι χώροι 
συναναστροφής, πολιτισμού και υπαίθριων εκδηλώσεων της νέας αστικής 
κοινωνίας της περιόδου της αποικιοκρατίας. Οι δημόσιοι κήποι των αρχών 
του 20ού αιώνα ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα κλίμακας, χαράξεων 
και φυτεύσεων χαρακτηριστικών και δηλωτικών της εποχής δημιουργίας 
τους και τυγχάνουν διατήρησης και ανάδειξης στις πόλεις της Νήσου.
Ο Δημόσιος Κήπος της Πάφου αποτέλεσε ιστορικά και συνεχώς ένα ανα-
πόσπαστο τμήμα ενός συνόλου που περιλαμβάνει τα νεοκλασικά κτίρια, 

Εικ.2 - Απόσπασμα από τον φάκελο υποψηφιότητας της Πάφου  ως Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017  (Πηγή: Η. Δόβα, Α. Σιβιτανίδου, 2019).
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ευρισκόμενος στο κέντρο της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της πόλης 
για ολόκληρο τον 20ό αιώνα, αλλά και εντεύθεν. Η διαμόρφωση του κή-
που ξεκίνησε το 1908 και εγκαινιάστηκε το 1922. Μέχρι το 2005 ο κήπος 
ενοικιαζόταν από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου στον Δήμο, ενώ υπάρχουν 
ισχυρισμοί για καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων από μέρους του 
Δήμου προς τον ιδιοκτήτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και για 
συνεχείς διαβουλεύσεις για την οριστική απόκτησή του.
Το ιδιαίτερης κλίμακας και έκφρασης νεοκλασικό κέντρο της Πάφου, τεκ-
μήριο μιας σημαντικής εποχής που ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα με 
σημαίνουσες προσωπικότητες του πολιτισμού και των γραμμάτων, αναδει-
κνύεται με την παρεμβολή του πράσινου δημόσιου κήπου, ως κενού χώρου 
πέριξ του οποίου διατάσσονται τα νεοκλασικά κτίρια. Αναφορές υπάρχουν 
επίσης για τον ρόλο του κήπου κατά την περίοδο του Αγώνα της ΕΟΚΑ (χώ-
ρος διαδηλώσεων μαθητών), όπως και για τα πρώτα χρόνια της Δημοκρα-
τίας, οπότε αποτέλεσε τον πόλο συναναστροφής των κατοίκων του νέου 
κέντρου της πόλης. Περιλάμβανε παιδότοπο, μικρό αναψυκτήριο για εξυ-
πηρέτηση των επισκεπτών, γήπεδο αντισφαίρισης και εκτεταμένους πρά-
σινους υπαίθριους χώρους περιπάτου και παιχνιδιού. Το 2000 εκπονείται 
μελέτη ανάπλασης του κήπου από ομάδα αρχιτεκτόνων η οποία ξεκίνησε 
να υλοποιείται αμέσως μετά, αλλά διακόπηκε το 2005 λόγω της λήξης και 
μη ανανέωσης του 50ετούς ενοικιαστηρίου συμβολαίου από μέρους του 
ιδιοκτήτη του τεμαχίου. Αν και η εκκρεμότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώ-
τος οδήγησε τον κήπο σε παρακμή την περίοδο μετά το 2006, σημαντική 
υπήρξε η σύγχρονη εμπλοκή του στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με 
κορυφαίο γεγονός την ανάληψη από μέρους της Πάφου του ρόλου της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2017 (Εικόνα 2) με μια μοναδική 
κεντρική ιδέα που επανέφερε και ανέδειξε την αξία του ανοικτού υπαίθριου 
χώρου ως στοιχείου ταυτότητας και πολιτισμού της πόλης. 
Το τοπίο «Δημόσιος Κήπος της Πάφου» αποτελεί συστατικό του σύγχρονου 
πολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης όπως περιγράφεται σε πληθώρα δημο-
σιεύσεων αλλά και στις σχετικές αναφορές στην ιστοσελίδα του ίδιου του 
Δήμου Πάφου (http://www.pafos.org.cy/el/page/pafos-through-time) και 
όπως προβλήθηκε από τον ίδιο τον Δήμο στον φάκελο υποψηφιότητας του 
Πάφος 2017.
Ο Δήμος Πάφου επίσης περιλαμβάνει τον Δημόσιο Κήπο ως το πρώτο 
στον κατάλογο με τα 400 πάρκα της πόλης (http://www.pafos.org.cy/
el/page/green).
Με βάση τα πιο πάνω, ο Δημόσιος Κήπος της Πάφου αποτελεί «τοπίο» όπως 
αυτό προσδιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (ΕΣΤ) που έχει 
κυρώσει η Δημοκρατία, εφόσον αποτελεί μια περιοχή που «γίνεται αντιλη-
πτή από τον λαό, της οποίας ο χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα της δράσης 
και αλληλεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρώπινων παραγόντων» (ΕΣΤ).
Με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο το κράτος μας έχει υπο-
χρέωση να προβεί σε «δράσεις µε σκοπό τη διατήρηση και συντήρηση των 
σηµαντικών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός τοπίου, βάσει της κληροδο-
τηµένης του αξίας, που προέρχεται από τη φυσική του διαµόρφωση ή/και 
την ανθρώπινη δραστηριότητα».

2. Επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου
Ο Δημοτικός Κήπος αποτελεί ένα αστικό κενό τριγωνικής γεωμετρίας μήκους 
περίπου 230 μέτρων (ανατολή - δύση) και μέγιστου πλάτους 130 μέτρων 
(βορράς - νότος) που περιβάλλεται από τα εμβληματικά νεοκλασικά δημό-
σια κτίρια της οδού Γρίβα Διγενή στα βόρεια, αντίστοιχα αξιόλογα δημόσια 
κτίρια της οδού Γαλατόπουλου στα δυτικά καθώς και ιδιωτικά κτίρια διαφό-

ρων εποχών στα νότια επί της οδού 25ης Μαρτίου. Η οδός Γαλατόπουλου 
είχε μια διαμόρφωση τύπου boulevard με πράσινο, γλυπτά και κατασκευές 
μικρής κλίμακας, ενώ σήμερα αποτελεί μια επιμήκη πλατεία που διατηρεί 
αρκετά στοιχεία από την αρχική της διαμόρφωση. 
Μέχρι και το 2014 ο κήπος ήταν αντιληπτός ως ένας συνεχής και συμπαγής 
πράσινος αδόμητος χώρος στη βόρεια γωνία του οποίου εντασσόταν το 
Δημαρχείο της πόλης περιβαλλόμενο στη μεγαλύτερή του περίμετρο από 
ασφράγιστο έδαφος και ψηλή βλάστηση. Η αντίληψη του τριγωνικού σχή-
ματος αλλοιώθηκε ελαφρώς το 2017 με τη διεύρυνση της πλατείας μπροστά 
από το Δημαρχείο, παρ’ όλα αυτά σημαντικό τμήμα του κήπου παραμένει 
ένας συνεχής και αδιάσπαστος χώρος πρασίνου.
Η βλάστηση δεν είναι ιδιαίτερα πυκνή και αφορά δέντρα και θάμνους το-
πικής χλωρίδας καθώς και ξενικά είδη με επικρατέστερο είδος την πεύκη και 
μεμονωμένες συστάδες κυπαρισσιών. Το ύψος των περισσότερων δέντρων, 
με εξαίρεση μεμονωμένα δέντρα, δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Τα πλείστα 
είναι κλαδεμένα σε ύψος δύο με τριών μέτρων περίπου από το έδαφος, 
ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διαμπερότητα και δυνατότητα επόπτευσης 
του συνόλου του πάρκου από τα περισσότερα σημεία εντός και στην πε-
ρίμετρό του. Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του πάρκου καλύπτεται 
από συνεχές ασφράγιστο έδαφος. 
Κατά την κίνηση του πεζού ή του οχήματος περιμετρικά του κήπου υπάρχει 
η δυνατότητα διαμπερούς θέασης διάμεσου των αραιών κορμών, αντίλη-
ψης της κενότητας και του αδόμητου του χώρου αλλά και θέασης τμημά-
των των απέναντι αστικών μετώπων. Δεν υπάρχει περίφραξη παρά μόνο χα-
μηλά λίθινα στηθαία νεοκλασικού ύφους που διακόπτονται στις εισόδους 
σε διάφορα σημεία περιμετρικά του κήπου. 
Κατά την κίνηση διαμέσου του κήπου, ιδιαίτερα κατά τον άξονα ανατολής - 

Εικ.5 - Ενδεικτική τομή του Κήπου κατά τον κύριο άξονα του ναού. Με τον 
ναό (πάνω), χωρίς τον ναό (κάτω) (Πηγή: Συντάκτες Έκθεσης).

Εικ. 7 - Σύγκριση της κλίμακας των προσόψεων του έργου (αριστερά) 
με υφιστάμενα χαρακτηριστικά κτίρια του κέντρου της Πάφου όπως το 
Ιακώβειο Γυμναστήριο (άνω δεξιά) και το Δημαρχείο (κάτω δεξιά).



Θ Ε Μ ΑΤΑ

25

δύσης ο κινούμενος προσλαμβάνει την αίσθηση ενός κενού πράσινου χώρο 
ευρισκόμενος, κατά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας, σε απόσταση από τις 
αστικές λειτουργίες και το δομημένο περιβάλλον.
Με τη χωροθέτηση του έργου, όπως φαίνεται στην απόπειρα αναπαράστα-
σης που έγινε με βάση τα στοιχεία που παρέχει η ΜΕΕΠ (Εικόνα 4), ο κήπος 
καταργείται και μετατρέπεται σε περίβολο του ναού αφού ανατρέπονται τα 
ακόλουθα βασικά γνωρίσματα της αισθητικής του υπόστασης ως τοπίο:
▶ Η αίσθηση και η δυνατότητα διαμπερούς κίνησης εντός ενός αδόμητου 
πράσινου χώρου,
▶ Η αίσθηση και αντίληψη του εκτεταμένου και συνεχούς ασφράγιστου 
εδάφους,
▶ Η οπτική συνέχεια του πρασίνου και της φύτευσης,
▶ Η δυνατότητα αντίληψης και θέασης του χώρου ως αδόμητου πράσινου 
χώρου κατά την περιμετρική κίνηση,
▶ Η διαμπερής θέαση τμημάτων των απέναντι αστικών μετώπων κατά την 
περιμετρική κίνηση,
▶ Η αίσθηση της απόστασης και της απομόνωσης από τα κτίρια και τις 
εντατικές αστικές χρήσεις και λειτουργίες που περιβάλλουν τον κήπο από 
τον χρήστη του χώρου,
▶ Η αρτιότητά του ως ενός τριγωνικού πράσινου συμπαγούς αδόμητου 
χώρου.
Οι Εικόνες 4, 5, 6, παρά το ενδεχόμενο μικρών ενδεχόμενων σφαλμά-
των, λόγω των ελλιπών πληροφοριών που παρέχονται, δίδουν την εικό-
να της επέμβασης και είναι ενδεικτικές για το μέγεθος των επιπτώσεων 
στην αισθητική του τοπίου.

3. Επιπτώσεις στα πολεοδομικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηρι-
στικά και τις χρήσεις
Οι επιπτώσεις στα πολεοδομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τις χρή-
σεις εξετάζονται υπό το πρίσμα των προνοιών και των πολιτικών του Τοπικού 
Σχεδίου Πάφου, εφόσον με βάση τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου αποτελεί το σχέδιο ανάπτυξης που ρυθμίζει τα ζητήμα-
τα αυτά στη συγκεκριμένη περιοχή.
Το έργο εμπίπτει σε Ζώνη Προστασίας Δα2 με Χρήση Πάρκου καθώς και στην 
Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ: Λ1) του κέντρου της πόλης.
Η προτεινόμενη χρήση δεν μπορεί να επιτραπεί με βάση τις πρόνοιες του 
Τοπικού Σχεδίου Πάφου, αφού εμπίπτει εντός Ζώνης Προστασίας Δα2, με 
καθορισμένη χρήση ως «Δημόσιοι Ανοικτοί Χώροι/Πάρκα» και, συνεπώς, 
απαιτείται παρέκκλιση από τις πρόνοιες του Σχεδίου αυτού, όσον αφορά 
τη χρήση. 
Εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσον οι εξωτερικές, χρηστικές, 
σφραγισμένες επιφάνειες είναι επαρκείς για τη χρήση ενός καθεδρικού 
ναού 350 καθημένων χρηστών. Ιδιαίτερα όταν οι 350 χρήστες πολύ συχνά 
κατά τη διάρκεια του έτους θα ανέρχονται σε 700 μαζί με τους ορθίους ή 
και 2.000 μαζί με τους εκτός ναού στην περίπτωση μεγάλων εορτών, λιτα-
νειών, γάμων, βαπτίσεων, νεκρώσιμων ακολουθιών δημοφιλών προσώπων, 
αγημάτων, δοξολογιών ή άλλων τελετών και εκδηλώσεων. Η κλίμακα, η θέση 
και η ένταση της χρήσης του έργου είναι πλήρως ασύμβατη με τη χρήση 
του πάρκου και μετατρέπει στην ουσία ολόκληρο τον κήπο σε υπαίθριο 
χώρο εκτόνωσης (περίβολο) ενός καθεδρικού ναού. Επιπλέον η χρήση ενός 
καθεδρικού ναού απαιτεί πολύ συχνά την προσέγγιση, στάθμευση και ανα-
στροφή σε πολύ κοντινή απόσταση οχημάτων διαφόρων τύπων όπως π.χ. 
στρατιωτικά οχήματα, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, νεκροφόρες, λιμουζί-
νες κ.λπ. Οι σφραγισμένες αυτές χρηστικές επιφάνειες δεν δεικνύονται στη 

ΜΕΕΠ αλλά θα προκύψουν εκ των πραγμάτων από τη χρήση.
Η ισχύουσα ζώνη προβλέπει συντελεστή δόμησης 1% και μέγιστο ύψος τα 
πέντε (5) μέτρα, ενώ το συγκεκριμένο έργο αφορά δόμηση 6%, δηλαδή ζη-
τείται παρέκκλιση η οποία εξαπλασιάζει τον μέγιστο συντελεστή δόμησης 
και σχεδόν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κατά 2,5 φορές. 
Το Έργο συγκρούεται με τις εξής βασικές πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου:
▶ Την 3.2. (β) που αναφέρεται στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλο-
ντος της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου, προς όφελος του σημερινού και του 
μελλοντικού αστικού πληθυσμού, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανά-
πτυξης, και στη δημιουργία ολοκληρωμένου και ιεραρχημένου συστήματος 
ελεύθερων χώρων πρασίνου (το έργο καταργεί στην ουσία το πρώτο στην 
ιεραρχία πάρκο της πόλης).
▶ Την 3.2. (η) που προβλέπει τη διαφύλαξη στοιχείων και περιοχών ειδικού, 
ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.
▶ Την 6.2. (στ) που επισημαίνει την έλλειψη ανοικτών διαμορφωμένων, 
τοπιοτεχνημένων και άλλων ιεραρχημένων ελεύθερων δημόσιων χώρων ή 
χώρων πρασίνου, ιδιαίτερα στους πυκνοκατοικημένους πυρήνες και σε αρ-
κετές άλλες κεντρικές περιοχές, καθώς και προβλήματα συντήρησης και δι-
αχείρισης των υφιστάμενων, που συντελούν στην υποβάθμιση των ανέσεων 
ζωής, εργασίας και αναψυχής του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών.
▶ Την 6.4.2. (γ) που προβλέπει τη διασφάλιση ικανοποιητικών δημόσιων 
ανοικτών χώρων από άποψης αριθμού, χωροθέτησης, μεγέθους, και ποιό-
τητας περιβάλλοντος, με κατάλληλες διευκολύνσεις για παθητική και ενερ-
γή ψυχαγωγία/αναψυχή με ποικιλία τύπων που θα κατανέμονται ισόρροπα 
στην ευρύτερη περιοχή του Τοπικού Σχεδίου.
▶ Την 6.6.1.1. (α) που αναφέρει ως επιτρεπόμενες αναπτύξεις στη ζώνη 
προστασίας Δα2: τις εργασίες στον τομέα της γεωργίας και δασοπο-
νίας, μικρής κλίμακας αναπτύξεις που αποσκοπούν στην προστασία, 
διατήρηση και προβολή των χαρακτηριστικών της περιοχής, ή που θα 
παρέχουν στο κοινό δυνατότητες για περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
ήπιες δραστηριότητες, απόλυτα αναγκαία έργα βασικής υποδομής, ερ-
γασίες που διεξάγονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Τμήμα Δασών, 
μικρής κλίμακας διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας για το κοινό 
και εξειδικευμένες αναπτύξεις ψυχαγωγίας - αναψυχής που έχουν σχέ-
ση με την εκπαίδευση για το περιβάλλον και το τοπίο.

Εικ.1 - Θέση του προτεινόμενου έργου (Πηγή: ΜΕΕΠ).
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Η ΟΣΕΟΚ για τη Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), με ανακοίνωσή της εκπέμπει 
μήνυμα απόγνωσης στην Πολιτεία σχετικά με τις πρόσφατες συζητήσεις της κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Εσωτερικών, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις αρ-
μοδιότητες και τα καθήκοντα που έχουν οι Δήμοι ως Οικοδομικές Αρχές.
Η Ανάπτυξη είναι απόλυτα συνυφασμένη με την Κατασκευαστική Βιομηχανία, αλλά και την Οικοδο-
μική Δραστηριότητα και δυστυχώς δυσχεραίνεται από τις τρέχουσες, δαιδαλώδεις και δυσκίνητες 
διαδικασίες που συνεχίζει να εφαρμόζει η Πολιτεία στον τομέα του ελέγχου και της έκδοσης των 
απαιτούμενων πολεοδομικών εγκρίσεων και αδειών οικοδομής. Οι υπερβολικά μεγάλες καθυστερή-
σεις που παρατηρούνται στην έκδοση των αδειών οικοδομής, οι οποίες σε κάποιους Δήμους είναι 
πολύμηνες, αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες των έργων, αλλά και τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να 
ξεκινούν την ανέγερση των οικοδομών τους χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσουν την απαραίτητη 
βάσει του Νόμου, Άδεια Οικοδομής με όλα τα συνεπακόλουθα. Θεωρούμε ότι η Κύπρος κατέχει το 
επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά και την τεχνογνωσία για να μπορέσει να απλοποιήσει τις τρέχουσες 
διαδικασίες και να δώσει την ανάλογη ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και κατ’ επέκταση στην 
οικονομία. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου νιώθει την υποχρέωση, τόσο 
προς τα εγγεγραμμένα μέλη της, όσο και στην κοινωνία γενικότερα να πράξει ό,τι είναι εφικτό, έτσι 
ώστε να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόζουν απλουστευμένες διαδικασίες για την 
αδειοδότηση των έργων και των αναπτύξεων που τα μέλη της αναλαμβάνουν να ανεγείρουν.
Είναι πλέον πασιφανές ότι ένας από τους τελευταίους πυλώνες στήριξης της κυπριακής οικο-
νομίας, ειδικά στις τρέχουσες δύσκολες οικονομικά συνθήκες, είναι η «Κατασκευαστική Βιο-
μηχανία». Οι όποιες κινήσεις απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας της θα πρέπει να 
αποτελούν μονόδρομο για την Πολιτεία. Η επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης, αλλά και 
ελέγχου της ανάπτυξης, αποτελούν σημαντικό στοιχείο της «Κρίσιμης Διαδρομής» του έργου 
που ονομάζεται «Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασί-
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τις 
επηρεαζόμενες εταιρείες και τις ενδιαφερόμενες οργανώ-
σεις ή επιστημονικές ομάδες ότι έχει υποβληθεί πρόταση 
για περιορισμό στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων χημικών 
ουσιών σε παιδικές πάνες μίας χρήσης. Η πρόταση για τον νέο περιορισμό θα αξιολογηθεί με τελικό 
στόχο να ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (αρ. 1907/2006/ΕΚ). 
Η πρόταση στοχεύει στον περιορισμό της χρήσης των ακόλουθων ομάδων χημικών ουσιών: Πολυκυ-
κλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες, Διοξίνες, Φουράνια, Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια και Φορμαλ-
δεΰδη. Οι ουσίες αυτές ταξινομούνται ως Καρκινογόνες και Τοξικές στην Αναπαραγωγή με αναπτυξια-
κές, νευρολογικές και ανοσοκατασταλτικές επιπτώσεις. Οι ουσίες αυτές δεν προστίθενται σκόπιμα στην 
παραγωγική διαδικασία αλλά παραμένουν ως υπολείμματα της διαδικασίας κατασκευής των πανών.
Καλούνται οι επηρεαζόμενοι και όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα να υποβάλουν οποια-
δήποτε δεδομένα κατέχουν, ειδικότερα σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών υλικών, αναλυτικών 
μεθόδων ή πιθανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις λόγω της εισαγωγής του περιορισμού, 
μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA): 
https://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/27044/term 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δεδομένων είναι η 21η Ιουνίου 2021. Τονίζεται ότι η 
έγκαιρη υποβολή δεδομένων ή παρατηρήσεων από τους επηρεαζόμενους είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική για να εντοπιστούν οι ανάγκες για πιθανές εξαιρέσεις από τον μελλοντικό περιορισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405623.

Διαβούλευση για προτεινόμενο ευρωπαϊκό 
περιορισμό χημικών ουσιών σε παιδικές πάνες

Ο εξ αποστάσεως εθελοντισμός είναι ένας εναλ-
λακτικός τρόπος εθελοντικής προσφοράς που 
πραγματοποιείται εδώ και χρόνια. 
Οι ανάγκες ποικίλλουν και είναι παντού. Εάν 
θέλουμε να βοηθήσουμε για να ικανοποιηθεί 
μια ανάγκη δεν απαιτείται πάντοτε η φυσική 
παρουσία των εθελοντών, ειδικά σήμερα που 
λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημί-
ας η μετακίνηση και η φυσική παρουσία περι-
ορίζεται. Ενδεικτικές μορφές εξ αποστάσεως 
εθελοντισμού: 
▶ Εκπαίδευση (π.χ. διαδικτυακή εκπαίδευση, 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, κ.ά.)
▶ Στήριξη και εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων 
▶ Διοικητική υποστήριξη και οργάνωση εθελο-
ντικών οργανώσεων/ΜΚΟ
▶ Τέχνη και Σχεδιασμός (π.χ. ανάπτυξη γραφι-
κών σχεδιασμών για ιστοσελίδα, μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, έντυπα, κ.ά.) 
▶ Μετάφραση 
▶ Υποστήριξη σε εκστρατείες ενημέρωσης και 
προβολής 
▶ Τεχνολογία (π.χ. σχεδιασμός application, 
ιστοσελίδας, λογισμικού, λογαριασμών κοινωνι-
κής δικτύωσης, κ.ά.)
▶ Υποστήριξη στην Ανάπτυξη και διαχείριση 
έργων (π.χ. συμβολή στον σχεδιασμό και ανά-
πτυξη στρατηγικής υλοποίησης έργων, εξεύρε-
σης πόρων, κ.ά.)
▶ Συγγραφή και επιμέλεια (π.χ. άρθρων, εντύ-
πων, κ.ά.)
▶ Οργάνωση δράσεων (π.χ. συμβολή στον σχε-
διασμό και προγραμματισμό δράσεων, κ.ά.)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
Λευκωσία:  Τηλ. 22512602
email: eselev@cytanet.com.cy
Λεμεσός: Τηλ. 25737761
email: eselemesou@cytanet.com.cy
Λάρνακα: Τηλ. 24650525
email: esselarnacas@cytanet.com.cy
Πάφος: Τηλ. 26953725
email: esepha@cytanet.com.cy
Αμμόχωστος: Τηλ. 99124521
email: esseammochostou@cytanet.com.cy 
Κερύνεια: Τηλ. 97743185
email: essekyrenia@hotmail.com

Ο εθελοντισμός είναι παντού 
και δεν περιορίζεται 
στη φυσική παρουσία



Το 2020 συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από 
την ίδρυση του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Τα 30 χρό-
νια δράσης του Επιμελητηρίου το εδραί-
ωσαν στη συνείδηση της κοινωνίας και 
της Πολιτείας ως μια ανεξάρτητη φωνή 
στο τεχνικό και επιστημονικό γίγνεσθαι 
του τόπου. 
Η ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας 
από το Επιμελητήριο προκύπτει από την 
ίδια του τη φύση, ως ο κατ’ εξοχήν επι-
στημονικός φορέας της χώρας, με μέλη που καλύπτουν όλο το φάσμα 
της μηχανικής επιστήμης, αλλά και ενόψει των διαχρονικά πεπερασμέ-
νων πόρων του Επιμελητηρίου σε αντιδιαστολή με τη συνεχή ανάγκη 
βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει προς τα μέλη 
του και τους πολίτες.
Η διαρκής αύξηση των απαιτήσεων καθιστά αδήριτη την ανάγκη αξι-
οποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής, έχοντας υπόψη και τη 
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Αρκεί κάποιος να αναλογιστεί πως 
εμβληματικά επιτεύγματα στον τομέα της πληροφορικής έπονται της 
ίδρυσης του ΕΤΕΚ (ο Tim Berners Lee κατέθεσε την πρότασή του για τον 
παγκόσμιο ιστό το 1989, η Google ιδρύθηκε το 1998 ενώ το Facebook 
το 2004).
Σήμερα, και ενώ είμαστε στα πρώτα βήματα της τέταρτης δεκαετίας 
μας, συνεχίζουμε σταθερά τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό θέτο-
ντας ωστόσο έναν υψηλό στόχο: Όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα 
που προσφέρει το ΕΤΕΚ να διατίθενται σύντομα διαδικτυακά.
Αξιολογώντας την επίδοσή μας έναντι αυτού του στόχου δεν μπορούμε 
παρά να είμαστε περήφανοι. 
Τον Δεκέμβριο του 2020 το ΕΤΕΚ έχει καθελκύσει τη νέα του ιστοσελίδα 
η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στον 
σκοπό αυτό. H νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται από 
σύγχρονο σχεδιασμό και ευκολία στη χρήση. Η ιστοσελίδα παρέχει 
πληροφορίες για την ιστορία, τις δομές και τις αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ 
και είναι σημείο αναφοράς για τις παρεμβάσεις, τις ανακοινώσεις και 
τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Επιμελητήριο και το δίκτυο συνερ-
γατών του. Επίσης, παρέχει πλούσια καθοδήγηση για τις διαδικασίες και 
τα κριτήρια εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων στο ΕΤΕΚ.
Στόχος μας είναι η σελίδα να καταστεί ο βασικότερος δίαυλος επικοι-
νωνίας του ΕΤΕΚ με τα μέλη του αλλά και την κοινωνία γενικότερα, και 
σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτησή τους.
Στην ιστοσελίδα συγκεντρώνονται με τρόπο εύχρηστο και λειτουργικό 
όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που το Επιμελητήριο προσφέρει προς 
το κοινό και τα μέλη του. Οι κυριότερες υπηρεσίες αφορούν:
▶ Κατάστημα μέσω του οποίου προσφέρεται η ευχέρεια αγοράς έγ-
γραφων βεβαιώσεων και εξουσιοδοτήσεων εντολέα σε ηλεκτρονική 
μορφή για φυσικά πρόσωπα αλλά και για εταιρείες μελετών εγγεγραμ-
μένες στο ΕΤΕΚ, επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας των μελών 
και εγγραφής στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) ΕΤΕΚ.

▶ Ευχέρεια για υποβολή αίτησης εγγραφής φυσικών προσώπων και 
εταιρειών μελετών καθώς και ανανέωσης εγγραφής εταιρειών μελετών.
▶ Πληρωμές για όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει το 
ΕΤΕΚ.
▶ Υποβολή δήλωσης συμμετοχής και καταβολής τέλους συμμετοχής 
σε σεμινάρια. 
▶ Εξόφληση τιμολογίων για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει το 
ΕΤΕΚ.
Στόχος το ΕΤΕΚ να καταστεί παράδειγμα προς μίμηση στη μηχανογρά-
φηση και γενικότερα στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέ-
ρει προς τα μέλη του και την κοινωνία. 
Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων 
του το Επιμελητήριο έχει κάνει, επίσης, άλματα στην εσωτερική του ορ-
γάνωση. Η προσπάθεια αξιοποίησης της τεχνολογίας στις καθημερινές 
εργασίες του ΕΤΕΚ είναι συνεχής, μέσω της αναβάθμισης και διασύν-
δεσης των πληροφοριακών του συστημάτων και της αξιοποίησης της 
τεχνολογίας για βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και των αιρε-
τών του σωμάτων. Σκοπός μας, μέσω και της χρήσης μεταξύ άλλων και 

συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρι-
σης εγγράφων, είναι ο οργανισμός να 
καταστεί σύντομα περιβάλλον χωρίς 
χαρτί (paperless).
Παράλληλα, με στόχο τη βελτίωση 
της επικοινωνίας του Επιμελητηρίου 
με το κοινό, το ΕΤΕΚ διατηρεί σελί-
δες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Facebook, Instagram, Youtube και 
LinkedIn ενώ όσα μέλη και πολίτες 
το επιθυμούν λαμβάνουν σε τακτική 
βάση ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελ-
τίο, με ειδήσεις που αφορούν εκδη-

λώσεις, παρεμβάσεις και άλλες δράσεις του Επιμελητηρίου. 
Το Επιμελητήριο ευελπιστεί μέσω των πιο πάνω να αποτελεί στην πράξη, 
και όχι μόνο στα λόγια, παράδειγμα προς μίμηση όσων απαιτεί από το 
κράτος και άλλους οργανισμούς του τόπου. 
Στα αμέσως επόμενα σχέδιά μας περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική έκδο-
ση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα και εται-
ρείες μελετών και γενικότερα η περαιτέρω αναβάθμιση του ηλεκτρονι-
κού καταστήματος ΕΤΕΚ με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει να εντείνει την προσπάθεια βελτίωσης των υπη-
ρεσιών που προσφέρει, αξιοποιώντας σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό 
τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία με γνώμονα την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του και του πολίτη. Αυτή παραμένει η 
δέσμευσή μας. 

Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως
Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός, 
Μηχανικός Πληροφορικής
Διευθυντής ΕΤΕΚ 
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Στόχος: Όλες 
οι υπηρεσίες 
και τα προϊόντα 
που προσφέρει το 
ΕΤΕΚ να διατίθενται 
διαδικτυακά

Με την ανατολή του 2021 το ΕΤΕΚ 
ενδυναμώνει την ψηφιακή του παρουσία
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Γεννημένη στο Σαν Φρανσίσκο και απόφοιτος του UC Berkeley, η Morgan 
είχε πολλές πρωτιές στο ενεργητικό της. Πρώτη γυναίκα που αποφοίτησε 
από το πρόγραμμα πολιτικών μηχανικών της UC Berkeley, που έγινε ποτέ 
δεκτή στο διάσημο Τμήμα Αρχιτεκτονικής École de Beaux-Arts στο Παρίσι, 
η πρώτη γυναίκα αδειοδοτημένη αρχιτέκτονας στην Καλιφόρνια και το 2014 
έγινε η πρώτη γυναίκα στην οποία απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο AIA για 
την αρχιτεκτονική (περισσότερα από 50 χρόνια μετά τον θάνατό της).
Η Morgan κατέχει το ρεκόρ για τις συνολικές ολοκληρωμένες κατασκευές 
που σχεδιάστηκαν από έναν μόνο Αμερικανό αρχιτέκτονα - σχεδίασε πε-
ρισσότερα από 700 κτίρια.
Αρχικά εργάστηκε για λίγο στην «αρχιτεκτονική υπηρεσία» του, υπό συνεχή 
ανάπτυξη, Πανεπιστημίου της Καλιφόρ-
νιας στο Μπέρκλεϊ, που ακόμη δεν είχε 
αποκτήσει τη διοικητική-κτιριακή του 
υποδομή. Ίδρυσε τη δική της επιχείρηση 
το 1904. Μέχρι τη στιγμή που αποσύρ-
θηκε το 1951, είχε σχεδιάσει κατοικίες, 
ακαδημαϊκά κτίρια, γυμνάσια, κτίρια 
γραφείων, YWCAs κοινοτικά κέντρα και 
πολλά άλλα. 
Αν και εκπαιδεύτηκε στην κλασικά 
εμπνευσμένη αρχιτεκτονική Beaux Arts, 
η Julia Morgan εργάστηκε σε διάφο-
ρα στυλ ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
ανάγκες και επιθυμίες του κάθε πελάτη. 
Η Morgan έκανε επίσης αναβιώσεις 
διάφορων αρχιτεκτονικών στυλ, όπως 
νεοκλασικό, γοτθικό, ισπανικό, αγγλικό, 
ιταλικό, κινέζικο, ιαπωνικό κ.ά. 
Χάρη στο πτυχίο Μηχανικής της, η 
Morgan εξειδικεύτηκε στη χρήση οπλι-
σμένου σκυροδέματος, το οποίο ήταν 
ιδιαίτερα κατάλληλο για τη σεισμογενή Καλιφόρνια. Σχεδίαζε τα κτίριά 
της από μέσα προς τα έξω, δίνοντας προτεραιότητα στους εσωτερικούς 
χώρους, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την εναρμόνιση του κτιρίου με το 
περιβάλλον και αξιοποιούσε τα τοπικά υλικά, τέχνες και χειροτεχνίες. Έτσι 
προσλάμβανε τους καλύτερους ξυλογλύπτες, μεταλλουργούς, ζωγράφους 
τοιχογραφίας κ.λπ. για να δουλέψουν για τα κτίριά της. Τα πρώτα κτίρια τα 
οποία σχεδίασε και διακρίθηκε ήταν στο Berkeley, Claremont, και Piedmont, 
όπως το Baptist Divinity School, Phoebe Apperson Hearst Memorial 
Gymnasium, St. John’s Presbyterian Church, και το Women’s City Club. Με-
ρικά έργα της, πιο αναλυτικά:

1. Girton Hall - Berkeley, CA 
Σχεδιάστηκε ως τόπος συνάντησης για φοιτήτριες στην πανεπιστημιούπολη 
του UC Berkeley, σε στυλ First Bay Area Tradition το οποίο ήταν στη μόδα 
εκείνη την εποχή. Αρχικά πήρε το όνομά του από το πρώτο γυναικείο κολέ-
γιο του Κέιμπριτζ, στη συνέχεια μεταφέρθηκε και έγινε κέντρο φροντίδας 
παιδιών στην πανεπιστημιούπολη. Μεταφέρθηκε για άλλη μια φορά το 
2014 στους Βοτανικούς Κήπους (αφού τεμαχίστηκε σε τέσσερα κομμάτια 
και επανασυναρμολογήθηκε) και μετονομάστηκε σε Julia Morgan Hall και 

πλέον στεγάζει εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις.
Το κτίριο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Μερών και αποτε-
λεί ένα ορόσημο της πόλης του Μπέρκλεϊ. 

2. Berkeley City Club (1929-1930)
Το κτίριο απέκτησε το ψευδώνυμο “Little Castle” λόγω των πολλών ρωμανι-
κών και μαυριτανικών του στοιχείων. Το 1965, ο σύλλογος άνοιξε την πόρτα 
του τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, και σήμερα είναι ως ξενοδο-
χείο διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. Το κτίριο είναι ιστορικό ορόσημο στο Εθνικό 
Μητρώο Ιστορικών Τοποθεσιών.

3. Chapel of the Chimes (1926-30) - Όκλαντ.
Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα με μεγάλη ιστορική σημασία. Αρχικά κρεμα-
τόριο, επανασχεδιασμένο το 1928 από τη Morgan, ως καταφύγιο ειρήνης 
και ηρεμίας με μια καινοτόμα σειρά από κήπους, σκήτες, εσοχές, φρεάτια 
σκαλοπατιών, σιντριβάνια και παρεκκλήσια με θολωτές οροφές, θεωρείται 
από ορισμένους ως το κύριο έργο της Morgan.
Ο μαυριτανικό-γοτθικός σχεδιασμός της δημιούργησε έναν λαβύρινθο 
αυλών και σιντριβανιών, γεμάτο με ευρωπαϊκές αρχαιότητες και επιδέξια 
δημιουργημένων ψηφιδωτών και βιτρό. Το κτίριο είναι ένα ορόσημο της 
πόλης του Όκλαντ.

4. Η Κληρονομιά (1924-1925) - Σαν Φρανσίσκο, CA 
Η εταιρεία προστασίας και ανακούφισης Γυναικών του Σαν Φρανσίσκο κα-
θιέρωσε την «Κληρονομιά» ως υψηλής ποιότητας στέγαση και νοσηλευτική 
φροντίδα για τους ηλικιωμένους το 1924 και σήμερα εξακολουθεί να λει-
τουργεί ως τέτοιο. Κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και τούβλο, 
το κτίριο αυτό σχεδιάστηκε προσεκτικά από τη Morgan για να αντέξει έναν 
σεισμό από τότε που τοποθετήθηκε σε χωματερή από την έκθεση Πανα-
μά-Ειρηνικού του 1915.

5. Chinatown YWCA (1930) - Σαν Φρανσίσκο, CA 
Τώρα Μουσείο της Κινεζικής Ιστορικής Εταιρείας της Αμερικής. Ο σχεδια-
σμός της Morgan χρησιμοποίησε πολλά παραδοσιακά κινεζικά μοτίβα: την 
αυλή με μια λίμνη koi, τρεις πύργους, πλακάκια, τζάμια με κινέζικα σχέδια 
και έναν δράκο ζωγραφισμένο στο πάτωμα του διαδρόμου μεταξύ της 
αυλής και του γυμνασίου. Το κτίριο είναι ένα εγγεγραμμένο ορόσημο της 
πόλης του Σαν Φρανσίσκο.

6. Οικία Donaldina Cameron (1908) - Σαν Φρανσίσκο, CA 
Το Cameron House έχει τις ρίζες του στο Occidental Mission Home στην 

ίδια τοποθεσία, το οποίο άνοιξε το 1873 από την 
Πρεσβυτεριανή Εκκλησία για να διασώσει γυ-
ναίκες από την πορνεία. Η Donaldina Cameron 
ανέλαβε ως επιθεωρήτρια του σπιτιού το 1900. 
Και όταν το αρχικό κτίριο κάηκε στον μεγά-
λο σεισμό, η Morgan προσλήφθηκε για να 
το ανοικοδομήσει. Πολλά από τα τούβλα του 
αρχικού κτιρίου διασώθηκαν και επαναχρησι-
μοποιήθηκαν. Το κτίριο είναι ένα εγγεγραμμένο 
ορόσημο της πόλης του Σαν Φρανσίσκο.

Η ιστορία της Τζούλια Μόργκαν (20 Ιαν. 1872 - 2 Φεβ. 1957)

«Architecture 
is a visual art, and 

the buildings speak 
for themselves»
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7. Ξενοδοχεία Fairmont (1907) - Σαν Φρανσίσκο, CA 
Αρχικά σχεδιασμένο από τους αδελφούς Reid, το ξενοδοχείο Fairmont 
υπέστη μεγάλες ζημιές στον σεισμό και την πυρκαγιά του 1906. Η Morgan 
προσλήφθηκε για εργασίες αποκατάστασης και επισκευής, χάρη στο πτυ-
χίο πολιτικού μηχανικού στο συγκεκριμένο έργο της στο Mills College, το 
οποίο παρέμεινε αλώβητο από τον σεισμό χωρίς γρατσουνιά. 

8. El Campanil - Κολέγιο Μιλς (1903) Όκλαντ, CA
Αδειοδοτημένο το 1904, το καμπανα-
ριό στο Mills College ήταν μία από τις 
πρώτες ανεξάρτητες αναθέσεις της 
Morgan, και το πρώτο ανεξάρτητο κα-
μπαναριό σε μια πανεπιστημιούπολη 
κολεγίων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Χτισμένο από εκτεθειμένο οπλισμένο 
σκυρόδεμα, το El Campanil διατηρήθηκε μετά τον σεισμό του 1906 χωρίς 
να υποστεί ζημιά. Η δεύτερη ανάθεση της Morgan στην πανεπιστημιούπο-
λη είναι η βιβλιοθήκη Margaret Carnegie του 1905-06. 
Το Ethel Moore Memorial Center, η σημερινή Φοιτητική Ένωση, ήταν η τρί-
τη της ανάθεση.
Το Mills College είναι εισηγμένο στο Εθνικό Μητρώο των ιστορικών τόπων.

9. Potrero Hill Neighborhood House (1922) Σαν Φρανσίσκο, CA 
Η Morgan προσλήφθηκε για να σχεδιάσει ένα σπίτι γειτονιάς για μια ρω-
σική αίρεση της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας γνωστή ως Molokani. Πολλοί 
είχαν εγκαταλείψει την τσαρική καταπίεση στη Ρωσία και εγκαταστάθηκαν 
στο Potrero Hill, οπότε το σπίτι της γειτονιάς χρησίμευσε ως χώρος για να 
μάθουν αγγλικά και πρακτικές δεξιότητες, καθώς και να φιλοξενήσουν κοι-
νωνικές και θρησκευτικές γιορτές και τελετές. 
Η Morgan σχεδίασε το κτίριο για να φαίνεται και να είναι αντιληπτό σαν σπί-
τι, προσφέροντας έναν ασφαλή και παρήγορο χώρο. Παρά την αλλαγή των 
δημογραφικών στοιχείων της γειτονιάς, το κτίριο συνεχίζει να προσφέρει κοι-
νοτικά προγράμματα, χώρο ομαδικών εκδηλώσεων και χώρο για γάμους. Το 
κτίριο είναι ένα εγγεγραμμένο ορόσημο της πόλης του Σαν Φρανσίσκο.

10. Ησυχαστήριο Αsilomar 
H Μόργκαν ήταν μέρος ενός κινήματος που επηρέασε αρχιτέκτονες, σχεδι-
αστές και τεχνίτες και είχε τις ρίζες του στα τέλη του 19ου αιώνα στη Βρε-
τανία, όπου οι αρχιτέκτονες προσπαθούσαν να μεταρρυθμίσουν τον σχε-
διασμό και να επαναφέρουν την ποιοτική δεξιοτεχνία του ίδιου του έργου. 
Το αρχιτεκτονικό στυλ Arts & Crafts ξεχωρίζει για τις εκτεθειμένες δοκούς 
στήριξης, τις οριζόντιες γραμμές που δένουν αρμονικά με το τοπίο και τη 
χρήση των υλικών και χειροτεχνιών της εκάστοτε περιοχής.
Αυτό το στυλ απεικονίζεται στα κτίριά της, στο ησυχαστήριο στη θάλασσα 
Asilomar, όπου τα κτίρια σχεδιάστηκαν από μέσα προς τα έξω κι οι ανοιχτοί 
χώροι και το φυσικό φως κυριαρχούν, με τη χειροτεχνία των δομών να γίνε-
ται η τέχνη του κτιρίου. Η χρήση τοπικού ξύλου και πέτρας ήταν θεμελιώδη. 
Ύφανση μοτίβων από γραμμές, χρώματα και υφές, το αποτέλεσμα δημι-
ουργεί έναν υπέροχο ρυθμό και αίσθηση αρμονίας και γαλήνης.

11. Hearst Castle - San Simeon, CA
Το πιο σπουδαίο έργο της είναι το περίφημο Hearst Castle, το οποίο σχε-
δίασε σε συνεργασία με τον William Randolph Hearst και βρίσκεται στην 
κεντρική ακτή της Καλιφόρνιας και είναι εθνικό ιστορικό ορόσημο και 

ιστορικό ορόσημο της Καλιφόρνιας. 
Το Hearst Castle είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο περίτεχνα σπίτια 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα γιγάντιο οίκημα, το οποίο 
αποτελείται από 150 κύρια δωμάτια στο κυρίως κτίριο, 127 κήπους, πισίνες 
και ιδιωτικό ζωολογικό κήπο. 
Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του κτιρίου η Μόργκαν εργάστηκε δίπλα 
από τους τεχνίτες, ακατάπαυστα για 28 χρόνια και το αποτέλεσμα ήταν η γέν-
νηση ενός μοναδικού και χωρίς ταίρι αρχιτεκτονικού αριστουργήματος. Το στυλ 
είναι γενικά ισπανικό αποικιακό, αλλά το κτήμα φαίνεται έδωσε την ικανότητα 
στην Julia Morgan να λειτουργεί σε διαφορετικές γλώσσες σχεδιασμού, χώρο 
και ελευθερία έκφρασης με το πάντρεμά του με γοτθικό και νεοκλασικό στυλ.

Η κύρια κατοικία περιλαμβάνει πάνω από εκατό 
δωμάτια, τρία διαμερίσματα, εσωτερική και εξω-
τερική πισίνα, καθώς και 120 εκτάρια από κήπους 
και παιδικές χαρές. 
Η εξωτερική πισίνα του Ποσειδώνα σχεδιάστηκε 
κατά το πρότυπο του ελληνικού κλασικισμού, η 
εσωτερική πισίνα Roman είναι διακοσμημένη με 
εντυπωσιακά ψηφιδωτά πλακάκια, τοξωτά κου-
φώματα πόρτες και υπέροχα γλυπτά. Ο ξενώνας 

καταλαμβάνει ολόκληρο τον τρίτο όροφο της κύριας κατοικίας δημιουργή-
θηκε σε γοτθικό ρυθμό.
Είναι περιτριγυρισμένη από διακοσμητικά στοιχεία, ανθισμένα δέντρα και 
λουλούδια και όλα μαζί δένουν αρμονικά και δημιουργούν μια γοητευτική 
ατμόσφαιρα ηρεμίας και γαλήνης. 
Έχουν γράψει ότι η ίδια ήταν απλός άνθρωπος. Δεν επεδίωκε την πολυτέ-
λεια, δούλευε αθόρυβα, ασταμάτητα και με αφοσίωση. Σχεδίαζε και επέ-
βλεπε όλα της τα έργα, ήταν πάντα σε κίνηση, επιθεωρώντας οικόπεδα και 
υλικά, και ήταν ευχαριστημένη με τη συνεχή ροή των έργων ενώ οι αμοιβές 
της ήταν σχεδόν πάντα ταπεινότατες. Συνήθιζε μάλιστα να λέει: «ποτέ μην 
αποφεύγεις μια ανάθεση, όσο ασήμαντη κι αν νομίζεις ότι είναι· δεν ξέρεις 
ποτέ πού μπορεί να οδηγήσει».
Πέθανε στις 2 Φεβρουαρίου του 1957, αφήνοντας πίσω της κάποια από τα 
πιο εντυπωσιακά κτίρια που έχουν σχεδιαστεί ποτέ.

Λούσια Νικολαΐδου
Αρχιτέκτονας

Πηγές:
http://www.berlogos.ru/article/zhenshina-arhitektor-zabyt-nelzya-nagradit/#
https://sf.curbed.com/maps/julia-morgan-buildings-best-sf
https://docplayer.gr/11578025-Tzoylia-morgkan-kai-sia-skepseis-gia-arhitektoniko-
pelateiaka-themata-kai-tin-isotita-ton-fyllon.html
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/asilomar-ywca_o
https://el.ozonweb.com/culture/art-design/julia-morgan-arcitect-186835
https://www.morpho.gr/renovation/13777/julia-morgan-i-protoporos-ginaika-stin-
sichroni-architecktoniki-skini/
https://www.designhome.gr/arxitektoniki/istoria-arxitektonikis/687-julia-morgan
https://www.womantoc.gr/life/article/i-spoudaia-monadiki-gynaika-pou-simadepse-tin-
androkratoumeni-arxitektoniki-tou-20ou-aiona?fbclid=IwAR32D9k9DWolTsaEKvHoz6hTIXl
Oj-Pe8wqq2kDcn4mSb4pVJWrTgciL9CU
https://www.dailyartmagazine.com/julia-morgan-architect/
https://www.archdaily.com/tag/julia-morgan
https://alithinesgynaikes.gr/2019/03/01/julia-morgan-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%89%C
F%84%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE
%AF%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%C
F%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7/
https://t-zine.gr/20-ianouariou-tzoulia-morgkan/
https://www.visitasilomar.com/discover/asilomar-architecture/
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Η διεθνής τυποποίηση απαντά άλλη μια φορά στην πανδημία Covid-19 με 
την έκδοση της νέας προδιαγραφής ISO/PAS 45005:2020 με τίτλο «Διαχεί-
ριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - Γενικές Οδηγίες για την Ασφαλή 
Εργασία κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας Covid-19». Άλλη μια απάντηση 
λοιπόν στην πανδημία Covid-19, και τον αυξημένο κίνδυνο που παρουσιάζει ο 
ιός SARS-CoV-2 στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων σε 
όλους τους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται 
από το σπίτι ή σε κινητές δομές, καθώς και εργαζομένων ή/και άλλων εμπλε-
κομένων που βρίσκονται με φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας τους. 
Κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και άλλοι επαγγελματικοί φορείς σε όλο τον 
κόσμο έχουν εκδώσει τις δικές τους οδηγίες και πρωτοκόλλα για την ασφαλή 
εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, τις οποίες η νέα προδια-
γραφή ISO/PAS 45005:2020 συμπληρώνει, παρέχοντας ένα ενιαίο γενικό σύ-
νολο κατευθυντήριων οδηγιών που βασίζονται στο ότι:
▶ εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν εύλογα μέτρα για τη διαχείριση των 
κινδύνων που προκύπτουν από την Covid-19, για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.
▶ οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν να εργαστούν, εάν δεν 
έχουν εφαρμοστεί αυτά τα μέτρα.
Η προδιαγραφή ISO/PAS 45005:2020 περιέχει γενικές οδηγίες σχετικά με 
τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων που προκύπτουν από την Covid-19 
για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας που σχε-
τίζεται με την εργασία, και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανι-
σμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, πολυπλοκότητας και τομέα δραστηριότη-
τας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που:
▶ λειτουργούσαν και συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια την 
πανδημίας
▶ συνεχίζουν ή σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις εργασίες μετά από πλήρες ή 
μερικό κλείσιμο
▶ καταλαμβάνουν εκ νέου χώρους εργασίας που έχουν κλείσει πλήρως ή με-
ρικώς
▶ είναι νέοι και σχεδιάζουν να λειτουργήσουν για πρώτη φορά μέσα στην 
πανδημία
Η προδιαγραφή αυτή παρέχει επίσης οδηγίες σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων όλων των κατηγοριών (όπως είναι π.χ. εργαζόμενοι που απασχο-
λούνται από τον οργανισμό, εργαζόμενοι εξωτερικών παρόχων, εργολάβοι, 
αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι σε πρακτορεία, ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, 
εργαζόμενοι με αναπηρία, εργαζόμενοι πρώτης γραμμής), και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επισκέπτες σε χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του κοινού).
Σημειώνεται ότι η ISO/PAS 45005:2020 δεν παρέχει οδηγίες σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ελέγχου των λοιμώξεων σε 
κλινικές, υγειονομικές υπηρεσίες και σε άλλες σχετικές δομές. Η εφαρμοστέα 
νομοθεσία και καθοδήγηση γι’ αυτά τα θέματα παρέχονται από τις κυβερνή-
σεις, τις ρυθμιστικές και τις υγειονομικές αρχές. 
Βασικοί πυλώνες στους οποίους επικεντρώνονται οι οδηγίες της ISO/PAS 
45005:2020 καταγράφονται πιο κάτω: 
1. Σχεδιασμός και αξιολόγηση κινδύνων 

▶ Κατανόηση του πλαισίου του οργανισμού
▶ Ηγεσία και συμμετοχή των εργαζομένων
▶ Γενικός σχεδιασμός
▶ Χώροι εργασίας
▶ Ρόλοι

▶ Δραστηριότητες
▶ Ετοιμότητα και αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
▶ Προγραμματισμός αλλαγών στους περιορισμούς. 

2. Ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19
▶ Διαχείριση ασθένειας σε φυσικό χώρο εργασίας
▶ Διαχείριση ασθένειας εργαζομένων στο σπίτι ή σε κινητές δομές
▶ Δοκιμές, παρακολούθηση επαφών και καραντίνα

3. Ψυχολογική υγεία και ευεξία
4. Συμμετοχή
5. Πόροι
6. Επικοινωνία

▶ Για πρώτη είσοδο σε χώρο εργασίας 
▶ Συνεχής επικοινωνία

9. Υγιεινή
10. Χρήση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού, μάσκες και καλύμμα-
τα προσώπου
11. Λειτουργίες

▶ Πρώτη επιστροφή σε χώρο εργασίας
▶ Είσοδος και έξοδος από τον χώρο εργασίας
▶ Μετακίνηση γύρω και μεταξύ των χώρων εργασίας
▶ Ζώνες εργασίας και σταθμοί εργασίας
▶ Χρήση κοινών χώρων
▶ Συναντήσεις και επισκέψεις στον χώρο εργασίας
▶ Εργασία με το κοινό
▶ Ταξίδια που σχετίζονται με την εργασία
▶ Παραδόσεις

12. Αξιολόγηση απόδοσης
▶ Παρακολούθηση και αξιολόγηση
▶ Επισκόπηση της διαχείρισης, περιστατικά και αναφορές

13. Βελτίωση Παράρτημα A - Ζητήματα προστασίας της ασφάλειας 
Παράρτημα B - Θέματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης 
Εφαρμόζοντας την προδιαγραφή ISO/PAS 45005:2020, ένας οργανισμός 
θα μπορεί:
▶ να αναλάβει αποτελεσματική δράση για την προστασία των εργαζομένων 
και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών από τους κινδύνους που σχετίζο-
νται με την Covid-19.
▶ να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την 
Covid-19 χρησιμοποιώντας μια συστηματική προσέγγιση.
▶ να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που να επιτρέπει αποτελεσματική και έγκαιρη 
προσαρμογή του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Επιπλέον, οι οδηγίες της προδιαγραφής ISO/PAS 45005:2020 μπορούν να 
εφαρμοστούν και να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία με βάση το γνωστό σε όλους CYS ISO 
45001:2018, καθώς το ISO/PAS 45005:2020 χρησιμοποιεί την ίδια διεργασία 
προσέγγισης, η οποία ενσωματώνει τη μεθοδολογία του κύκλου βελτίωσης, 
γνωστή ως «Σχεδιάζω - Εκτελώ - Ελέγχω - Βελτιώνω» (Plan-Do-Check-Act) 
αλλά και την προσέγγιση διακινδύνευσης.
Με απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) η προδιαγραφή 
ISO/PAS 45005:2020 είναι διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους για με-
λέτη με ελεύθερη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα https://bit.ly/3mmC9ZG. 

Έλενα Δημοσθένους (B.Sc. Χημεία, ΜΒΑ) 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ISO/PAS 45005:2020

Γενικές οδηγίες για την εργασία κατά τη διάρκεια της Covid-19
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Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο 
θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990 και 
είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. 
Διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων και Υπηρεσία αναγκαία 
για την προώθηση των σκοπών του. 

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 ανάπτυξή τους για 
αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
Δημοκρατίας. 

Το Επιμελητήριο προσδίδει μεγάλη σημασία σε διεθνή θέματα και 
καταβάλλει προσπάθεια για επέκταση των σχέσεών του, τόσο με 
επιμελητήρια άλλων χωρών όσο και με διεθνείς φορείς μηχανικών. 

 Το ΕΤΕΚ είναι πλήρες μέλος στο European Council of
Engineers Chambers (ECEC).

 Συμμετέχει, μέσω της ΠΕΤΕΚΚ (Πλατφόρμα για την
Έρευνα και Τεχνολογία για τις Κατασκευές στη Κύπρο),
στην αντίστοιχη European Construction Technology
Platform (ECTP).

 Στον ευρωπαϊκό χώρο το Επιμελητήριο συμβάλλει ενεργά στις
επαγγελματικές οργανώσεις European Federation of National
Engineering Associations (FEANI) και International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS) και συμμετέχει σε συζητήσεις
με ευρωπαϊκές επιτροπές.

 Στον διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τοπικές επαγγελματικές
οργανώσεις, συμμετέχει και εκπροσωπείται στην World
Federation of Engineering Organizations (WFEO).

Συνεργάζεται στενά με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και έχει 
συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας. Αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει μεταξύ του Επιμελητηρίου και 
του Engineering Council Βρετανίας. 

Γενικό Συμβούλιο 
Το ΕΤΕΚ διοικείται από 30μελές Γενικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 
είναι αιρετά και εκλέγονται ανά τριετία. Οι έδρες του Συμβουλίου 
κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό των μελών του κάθε κλάδου 
μηχανικής επιστήμης στο σύνολο των μελών του Επιμελητηρίου. 

Διοικούσα Επιτροπή 
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του 
Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή 
διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για 
την τριετία 2017 – 2020: 

Πρόεδρος 
Α’ Αντιπρόεδρος      
Β’ Αντιπρόεδρος      
Γενικός Γραμματέας 
Γενικός Ταμίας   

 Στέλιος Αχνιώτης, Πολιτικός Μηχανικός   
Κωνσταντίνος Κωvσταντή, Αρχιτέκτονας  
Ανδρέας Μαραγκός, Μηχανολόγος Μηχανικός   
Ελίζα Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός  
Σωκράτης Σωκράτους, Μηχανικός Πληροφορικής 

Μέλη: Άννα Γαλαζή Ιακώβου, Αρχιτέκτονας, Κυριάκος Θεμιστοκλέους, 
Αρχιτέκτονας, Ντίνος Νικολαΐδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ιάκωβος 
Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

2020-2023:
Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Αρχιτέκτονας
Α’ Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Θεοδότου, Πολιτικός Μηχανικός
Β’ Αντιπρόεδρος, Ελίζα Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός
Γενικός Γραμματέας, Πλάτωνας Στυλιανού, Πολιτικός Μηχανικός
Γενικός Ταμίας, Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας

Μέλη
Βαρνάβας Λάμπρου, Πολιτικός Μηχανικός
Θωμάς Μίτα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ξένιος Παπασταύρου, Μηχανολόγος Μηχανικός
Σωκράτης Σωκράτους, Μηχανικός Πληροφορικής




