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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Βρισκόμαστε αισίως στο κατώφλι της τέταρτης δεκαετίας με το σακίδιο γεμάτο γνώση, και εμπειρίες. Προχωρούμε την πορεία με τον ίδιο
ενθουσιασμό όπως στο πρωτοξεκίνημα, πριν από τριάντα ολόκληρα
χρόνια, όταν η πολιτεία και ο νομοθέτης αναγνώρισαν και εμπιστεύτηκαν τους μηχανικούς του τόπου δίνοντάς τους θεσμικό ρόλο και λόγο,
καθιστώντας το Επιμελητήριο ανεξάρτητο σύμβουλο της κοινωνίας και
της πολιτείας.
Η κοινωνία των μηχανικών διεκδίκησε και η πολιτεία αναγνώρισε και
εμπιστεύτηκε τους μηχανικούς του τόπου παραχωρώντας τους αυτοδιοίκηση, δίνοντάς τους ανεξαρτησία και δυνατότητα παραγωγής
συλλογικής σκέψης και πολιτικής σε ένα τεράστιο πεδίο, στο πεδίο της
επιστήμης και της μηχανικής.
Στα χρόνια που πέρασαν μέσα από σκληρή δουλειά, ενθουσιασμό,
αφοσίωση, συνέπεια και επαγγελματισμό, βασισμένοι στην τεχνογνωσία και με κίνητρο την επιθυμία τους να συνδράμουν την πρόοδο και
την ευημερία της πατρίδας μας οι Κύπριοι μηχανικοί κατάφεραν να
επεκτείνουν και να εδραιώσουν αυτή την εμπιστοσύνη στα μάτια της
πολιτείας αλλά και των συμπολιτών μας.
Ο τόπος είχε ανάγκη τον σοβαρό λόγο και την ανεξάρτητη, επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη και αυτό αποδεικνύεται εμπράκτως από τον
ολοένα και αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων που δέχεται το ΕΤΕΚ από
συμπολίτες μας αλλά και την ευρεία εκπροσώπησή του σε θεσμικές και
άλλες επιτροπές του κράτους όπου συζητούνται τα επιστημονικά και
τεχνικά θέματα του τόπου.
Ανοικτοί πάντοτε σε καλόπιστη κριτική το Επιμελητήριο και οι άνθρωποί του επιζητούν καθημερινά τη συνεχή βελτίωση σε όλους τους
τομείς απαλλαγμένοι από τα όποια βαρίδια και δεσμεύσεις σκοπιμοτήτων. Τα περιθώρια βελτίωσης είναι όντως πάρα πολλά και αυτό καθιστά το χρέος μας απέναντι στα μέλη και την κοινωνία ιδιαίτερα βαρύ.
Από τις κυριότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Επιμελητήριο και οι Κύπριοι μηχανικοί είναι αφενός η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον μέγιστο δυνατό βαθμό και αφετέρου η διασφάλιση της
ποιότητας, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η επιζητούμενη
ποιότητα είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ποιότητα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης αλλά και της διά βίου εκπαίδευσης. Για τον σκοπό
αυτό το Επιμελητήριο προχώρησε στη δημιουργία του Εκπαιδευτικού
και Πολιτιστικού Κέντρου επενδύοντας πολύ σοβαρούς πόρους προς
αυτή την κατεύθυνση.
Το έργο του Επιμελητηρίου είναι προϊόν συλλογικής εργασίας και άοκνων προσπαθειών αρκετών ανθρώπων. Με το ανά χείρας τεύχος του
Απολογισμού της τριετίας 2017-2020 τίθεται σε δημόσια κρίση αυτό
το έργο.
Στέλιος Αχνιώτης
Πρόεδρος ΕΤΕΚ
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Ι. Η ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2020 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

To 2020

Εγγεγραμμένα Μέλη

σε αριθμούς

15.749
212

Εγγεγραμμένες Εταιρείες

30

Αριθμός Μελών Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΕΚ

20
Άλλες μόνιμες
και θεσμικές
Επιτροπές

2

Επιστημονικές
Επιτροπές

Σύνολο
38
Περιφερειακές
Επιτροπές

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ

27

6

13
Επιτροπές
Ειδικότητας

Μέλη
Επιτροπών

3

295

ΜΕΛΗ
ΟΜΑΔΩΝ

94

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

νέων Μελών στο Μητρώο
Μελών του ΕΤΕΚ

2017

Σύνολο Αιτήσεων 980
Απορρίψεις 80

222

193

171

150

144

14

18

18

43

7

2018

Σύνολο Αιτήσεων 891
Απορρίψεις 63

248

219

162

114

53

18

18

24

30

5

2019

Σύνολο Αιτήσεων 1017
Απορρίψεις 101
22

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Σύνολο 2888
Απορρίψεις 244

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ

29

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

19

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΓΕΩΛΟΓΙΑ

17

ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

42

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

179

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

137

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

180

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

185

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

207

677

597

513

401

376

74

53

61

102

34

106

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2017-2020 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΚ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Ι. Η ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2020 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Γενικού Συμβουλίου

17

Διοικούσας Επιτροπής

60

Κλιμακίων Πειθαρχικού Συμβουλίου

167

Ολομέλειας Πειθαρχικού Συμβουλίου

22

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

117

Παραδόθηκαν

175

Διορισμοί

Δημόσιες παρεμβάσεις (ανακοινώσεις)

52

Παρουσίες στη Βουλή

45

Αρθρογραφία Διοίκησης και Προσωπικού Υπηρεσίας ΕΤΕΚ

27

που διοργάνωσε το ΕΤΕΚ

41

που στήριξε το ΕΤΕΚ

55

Hμερίδες, σεμινάρια και
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

12
Διατησίες που
ολοκληρώθηκαν

20
Διορισμοί Διαιτητών

8

11.000

Εξερχόμενη
αλληλογραφία

34.000

Εισερχόμενη
αλληλογραφία

AΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΚ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Aιτήματα που υποβλήθηκαν
και εξετάστηκαν

118

Περιπτώσεις για τις οποίες
παραχωρήθηκε άδεια

Aιτήματα που παραπέμφθηκαν
στην Υπηρεσία
Διαιτησιών του Επιμελητηρίου

57

13
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Δαπάνες σε χορηγηθέντα επιδόματα

€2.116.000

Τοποθετήσεων (ατόμων) στο 'Εργο
Ατόμων που ολοκλήρωσαν το Έργο/πρόγραμμα
(έχουν ολοκληρώσει την άσκησή τους και έχουν
ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

343
196

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Υποθέσεις που υποβλήθηκε καταγγελία

18
48

ΣΥΝΟΛΟ

66

Αυτεπάγγελτες υποθέσεις

Καταγγελίες που διερευνήθηκαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
του ΕΤΕΚ και παραπέμφθηκαν σε Εισηγητή (Ερευνώντα Λειτουργό)

41

Πειθαρχικές υποθέσεις για τις οποίες έγιναν
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ΤΟ ΕΤΕΚ
Η ανάγκη προαγωγής της επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογίας στον τόπο μας και η ωρίμανση των αντικειμενικών συνθηκών στην κυπριακή κοινωνία λειτούργησαν καταλυτικά στην
ίδρυση και τη λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). 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 μεταξύ άλλων:
• Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
• Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα που
σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και διατυπώνει απόψεις.
• Ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο,
για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του και βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
Σύμφωνα με τον Νόμο, το Επιμελητήριο διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο.  Σε αυτό
εκπροσωπούνται κατ’ αναλογία και οι δέκα κλάδοι της Μηχανικής Επιστήμης.
Η σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου, ανά κλάδο κατά την υπό επισκόπηση τριετία ήταν η εξής :
Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου
Μηχανολογική Μηχανική
Ηλεκτρολογική Μηχανική
Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής
Χημική Μηχανική
Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας
Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική
Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Πολεοδομία - Χωροταξία

- 5 θέσεις
- 7 θέσεις
- 5 θέσεις
- 4 θέσεις
- 4 θέσεις
- 1 θέση
- 1 θέση
- 1 θέση
- 1 θέση
- 1 θέση

Η Διοικούσα Επιτροπή, όπως καθορίζεται από τον Νόμο, είναι «το εκτελεστικό και συντονιστικό
όργανο του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του».
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ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΤΕΚ
Τρία αιρετά σώματα συνθέτουν τη Διοίκηση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.  
Πρόκειται για το 30μελές Γενικό Συμβούλιο, την 9μελή Διοικούσα Επιτροπή και το 10μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο.  Τα μέλη των πιο πάνω σωμάτων εκλέγονται κάθε τρία χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί ΕΤΕΚ Νόμου.  Το συγκεκριμένο άρθρο προνοεί ότι ο «Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επόμενης τριετίας, προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη
των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου».
Το Γενικό Συμβούλιο κατά την τριετία 2017-2020 αποτελούσαν οι ακόλουθοι:
Πρόεδρος
ΑΧΝΙΩΤΗΣ Στέλιος
Α΄ Αντιπρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Κωνσταντίνος
Β΄ Αντιπρόεδρος
ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ανδρέας
Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ελίζα
Γενικός Ταμίας
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Σωκράτης
Μέλη
ΓΑΛΑΖΗ - ΙΑΚΩΒΟΥ Άννα
ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ Χρίστος
ΖΑΠΙΤΗΣ Ιωάννης
ΖΩΜΕΝΗ Ζωμενία
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Κυριάκος
ΘΕΟΔΟΤΟΥ Ανδρέας
ΙΩΑΝΝΟΥ Βύρων
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ - ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Τασούλα
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ανδρέας*
ΛΟΪΖΙΔΗ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μύρια
ΛΑΜΠΡΟΥ Βαρνάβας
ΜΕΝΟΙΚΟΥ Παναγιώτης
ΜΙΤΑ Θωμάς
ΜΙΧΑΗΛ Αιμίλιος
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κωνσταντίνος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κλεόπας
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Ξένιος
ΠΑΠΠΟΥΤΗΣ Μάριος
ΠΑΣΙΟΥΛΗΣ Βαρνάβας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Πλάτωνας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Νίκος
ΤΣΟΥΛΟΦΤΑ Ευαγγελίτσα
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Βάσος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιάκωβος
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΛΙΑΣΙΔΟΥ Ελένη
* τον Οκτώβριο του 2017 ο Ανδρέας ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ως πρώτος επιλαχών στον κλάδο της Ηλεκτρονικής
Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής αντικατέστησε τον Λοΐζο Οικονομίδη ο οποίος υπέβαλε παραίτηση από μέλος του Γενικού Συμβουλίου.
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Η Διοικούσα Επιτροπή, όπως καθορίζεται από τον Νόμο, είναι «το εκτελεστικό και συντονιστικό
όργανο του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του». Τη Διοικούσα Επιτροπή κατά
την τριετία 2017-2020 αποτελούσαν οι ακόλουθοι:
Στέλιος Αχνιώτης
Κωνσταντίνος Κωνσταντή
Ανδρέας Μαραγκός
Ελίζα Βασιλείου
Σωκράτης Σωκράτους
Ιάκωβος Χαραλάμπους
Κυριάκος Θεμιστοκλέους
Ντίνος Νικολαΐδης
Άννα Γαλαζή - Ιακώβου

Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενική Γραμματέας
Γενικός Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Το ΕΤΕΚ, βάσει σχετικής εισήγησης που υποβλήθηκε από τον Α΄ Αντιπρόεδρο αποφάσισε, τηρουμένων των διατάξεων του περί ΕΤΕΚ Νόμου, την υιοθέτηση του κειμένου πολιτικής που παρατίθεται συνοπτικά πιο κάτω σε σχέση με τη στόχευση του Επιμελητηρίου, του ρόλου των Αιρετών
Σωμάτων, των Αξιωματούχων, του Διευθυντή και της Υπηρεσίας με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του
παραγόμενου έργου:   
Βάσει του πλαισίου επιβεβαιώνεται πως οι πόροι του ΕΤΕΚ θα πρέπει να είναι προσηλωμένοι σε
δράσεις και πολιτικές που είναι εξωστρεφείς, ενισχύουν το κύρος του ΕΤΕΚ, αυξάνουν την αναγνώριση που το ΕΤΕΚ επιδιώκει από την Πολιτεία, τα μέλη του και την κοινωνία, υπηρετούν την παραγωγή επιστημονικού και επαγγελματικού έργου, βελτιώνουν το επίπεδο των υπηρεσιών μηχανικής
στη Δημοκρατία και προσθέτουν αξία για τα μέλη και την κοινωνία.
Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης αναφορές στη στόχευση που θα έχει η διοίκηση του Επιμελητηρίου, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ, στην παραγωγή και προώθηση πολιτικής, τη βελτίωση των σχέσεών του με κρατικούς και θεσμικούς φορείς και στη βελτίωση γενικά της εικόνας
του προς τα μέλη και την κοινωνία.
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
ΣΎΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Ως προς τη σύστασή του, με βάση την πιο πρόσφατη τροποποίηση του περί ΕΤΕΚ Νόμου (Ιούλιος
2012), το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και εννέα άλλα
μέλη του Επιμελητηρίου από τα οποία τα έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση του επαγγέλματος
σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, εκλεγόμενα σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
Στην παρούσα φάση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Πρόεδρος ΠΣ ΕΤΕΚ
Στέλιος ΑΧΝΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος Κλιμακίου 1 ΠΣ ΕΤΕΚ Πάρις ΣΚΟΥΛΟΥΚΟΣ
Πρόεδρος Κλιμακίου 2 ΠΣ ΕΤΕΚ Ανδρέας ΣΦΗΚΑΣ
Πρόεδρος Κλιμακίου 3 ΠΣ ΕΤΕΚ Γιώργος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μέλος
Γιώργος ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ
Μέλος
Μαρίνα ΔΡΑΚΟΥ - ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Μέλος
Σωτήρης ΝΕΑΡΧΟΥ
Μέλος
Φλώρος ΠΑΝΤΕΛΗ
Μέλος
Χρύσανθος ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ
Μέλος
Ανδρέας ΤΣΕΛΕΠΟΣ
Ως προς τη σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Κλιμακίων του κατά την τριετία 20172020 επισημαίνεται ότι ο κ. Σάββας Βραχίμης διετέλεσε μέλος του ΠΣ, καταλαμβάνοντας ως πρώτος επιλαχών στις εκλογές του 2014, τη θέση της κ. Μαρίνας Δράκου-Κυπριανού, η οποία παραιτήθηκε από Μέλος του ΠΣ στις 28.08.2019.

ΘΕΣΜΙΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΚΑΙ ΟΜΆΔΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Ένα σημαντικό μέρος του έργου του ΕΤΕΚ όσον αφορά τα επιστημονικά-επαγγελματικά θέματα και
τις μελέτες που αναλαμβάνει διεκπεραιώνεται μέσω των Επιτροπών ΕΤΕΚ, οι οποίες αποτελούν
ταυτόχρονα και το μέσο με το οποίο δύνανται να δραστηριοποιηθούν τα μέλη του Επιμελητηρίου
και να συνεισφέρουν στο έργο του. Οι Επιτροπές ΕΤΕΚ είναι όργανα των Αιρετών Σωμάτων του
Επιμελητηρίου με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα, υποβοηθώντας έτσι τα Σώματα αυτά να
εξυπηρετούν τον σκοπό και τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο Νόμος, ανάλογα με τον τομέα
δράσης τους. Ο καταρτισμός των Επιτροπών προνοείται από το άρθρο 18 του περί ΕΤΕΚ Νόμου.
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ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΜΕΛΏΝ
Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών είναι μία εκ των Επιτροπών που ο καταρτισμός της προβλέπεται στη
νομοθεσία.  Η  «Επιτροπή Εγγραφής Μελών», συμβουλεύει τη Διοικούσα Επιτροπή κατά πόσο ο
αιτητής πληροί τα προσόντα που προβλέπει ο Νόμος για να εγγραφεί στο Επιμελητήριο.  Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών βοηθείται στο έργο της από υποεπιτροπές, μία για κάθε κλάδο μηχανικής.
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
Σύμφωνα με τον κανονισμό 16(1) της ΚΔΠ 88/2000, το Γενικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 18(1)
του περί ΕΤΕΚ Νόμου, καταρτίζει την Επιτροπή Προσωπικού η οποία, μεταξύ άλλων, συμβουλεύει
τη Διοικούσα Επιτροπή σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για διορισμό ή προαγωγή ή γενικά για
θέματα που αφορούν διορισμούς ή προαγωγές. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος ενέργειάς της καθορίζονται από Πλαίσιο Λειτουργίας της Επιτροπής Προσωπικού.
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
Η Επιτροπή Οικονομικών και Προσφορών συστάθηκε για να συμβουλεύει τη Διοικούσα Επιτροπή
και το Γενικό Συμβούλιο σε θέματα οικονομικής φύσεως, όπως είναι ο καταρτισμός του ετήσιου
προϋπολογισμού, η εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου και ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών
του ΕΤΕΚ. Επίσης η Επιτροπή Οικονομικών καταθέτει εισηγήσεις για τη διεύρυνση των εσόδων του
ΕΤΕΚ, έχει την ευθύνη των αγορών, εσόδων, εξόδων, χορηγιών και του ελέγχου των οικονομικών
και λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς Προσφορών του ΕΤΕΚ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ
Στην παρούσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου έχουν λειτουργήσει οι Περιφερειακές Επιτροπές
Λάρνακας/Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου. Η σύσταση και η λειτουργία τους διέπεται από σχετικούς Κανονισμούς που εγκρίνονται από το Γενικό Συμβούλιο.  Το πεδίο δραστηριοποίησης των
Περιφερειακών Επιτροπών αφορά επιστημονικά και άλλα γενικότερα ζητήματα που αναφέρονται
στην περιφέρειά τους.
ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΩΝ
Στην παρούσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου έχουν συσταθεί οι πιο κάτω Επιτροπές Ειδικοτήτων, η σύσταση και η λειτουργία των οποίων διέπεται από σχετικούς Κανονισμούς που εγκρίνει το
Γενικό Συμβούλιο.  Το πεδίο δραστηριοποίησης των Επιτροπών Ειδικοτήτων αφορά θέματα της
ειδικότητάς τους.
• Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής Μηχανικής
• Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής
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• Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολογικής Μηχανικής
• Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολογικής Μηχανικής
• Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικής Μηχανικής
• Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικής Πληροφορικής
• Επιτροπή Ειδικότητας Χημικής Μηχανικής
• Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικής Μεταλλείων
• Επιτροπή Ειδικότητας Εφηρμοσμένης Γεωλογίας
• Επιτροπή Ειδικότητας Αγρονομικής-Τοπογραφικής Μηχανικής
• Επιτροπή Ειδικότητας Επιμέτρησης
• Επιτροπή Ειδικότητας Πολεοδομίας-Χωροταξίας
• Επιτροπή Ειδικότητας Εκτίμησης Γης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ
Οι Επιστημονικές Επιτροπές καταρτίζονται για τη μελέτη ή εξέταση ειδικών τεχνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και γενικά θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου.  
Όπου το θέμα το απαιτεί, οι εισηγήσεις των Επιστημονικών  Επιτροπών πρέπει να τεκμηριώνονται
μέσω αναφοράς σε Νόμους, Τεχνικούς Κώδικες, νομικές συμβουλές και διεθνή πρότυπα με την
παρουσίαση των αναγκαίων εγγράφων ή με άλλους τρόπους.  Κατά την τριετία 2017-20 δραστηριοποιήθηκαν οι πιο κάτω αναφερόμενες Επιστημονικές Επιτροπές:
• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
• ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
• ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΕΚ/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
• ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (E-GOVERNMENT), ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΕΤΙΑΣ

2017-2020
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• ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
• ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
• ΥΔΑΤΙΚΟ
ADHOC ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ
Κατά την τρέχουσα τριετία τα αρμόδια σώματα του ΕΤΕΚ έχουν προχωρήσει στη δημιουργία ειδικών adhoc επιτροπών για σκοπούς μελέτης και χειρισμού ειδικών θεμάτων που απασχόλησαν
το Επιμελητήριο. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις adhoc επιτροπές που έχουν
οριστεί κατά την τριετία 2017-2020:
• Επιτροπή Μηχανικής Περιβάλλοντος
• Επιτροπή Ναυτομηχανικής/Ναυπηγικής
• Ομάδα Εργασίας για την Περιοδική Επιθεώρηση Κτιρίων
• Ομάδα Εργασίας για παρακολούθηση διαγωνισμών που προκηρύσσονται/δημοσίων συμβάσεων
• Ομάδα Εργασίας για εκτέλεση έργων σε παραλίες
• Ομάδα Εργασίας για Ετοιμόρροπες Διατηρητέες Οικοδομές
• Ομάδα Εργασίας για ανάπτυξη περιοχής πρώην διυλιστηρίων Λάρνακας
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Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ
Με βάση τον Νόμο το Επιμελητήριο έχει γραφεία και Υπηρεσία για την προώθηση των σκοπών
του.  Τα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου βρίσκονται στη Λευκωσία στην οδό Κερβέρου 8.  Η
Υπηρεσία του Επιμελητηρίου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
Χριστόδουλο Χατζηοδυσσέως Διευθυντή

Χρίστο Μαξούλη
Χάρη Σταυρινού
Μιχάλη Έλληνα

Ανώτερο Επιστημονικό Λειτουργό
Επιστημονικό Λειτουργό
Επιστημονικό Λειτουργό

Μυρτώ - Μαρία Βορεάκου
Λυδία Μηνά*

Επιστημονική Λειτουργό
Επιστημονική Λειτουργό

Γιάννη Παρμάτζια*

Μάριο Νικολάου*

Ανώτερο Γραμματειακό
Λειτουργό
Λειτουργό Λογιστηρίου
Γραμματειακή Λειτουργό
Γραμματειακή Λειτουργό
Βοηθό Γραμματειακή Λειτουργό
Βοηθό Γραμματειακή Λειτουργό
Βοηθό Γραμματειακή Λειτουργό
Βοηθό Γραμματειακή Λειτουργό
Βοηθό Γραμματειακή Λειτουργό
Βοηθό Γραμματειακή Λειτουργό
Βοηθό Γραμματειακή Λειτουργό
Βοηθό Γραμματειακή Λειτουργό
Λογιστηρίου
Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό

Βαρβάρα Νεοκλέους*

Τηλεφωνήτρια

Χρυσόστομο Χρυσοστόμου
Αντριάνα Μιλτιάδους
Κεντούλλα Αρχοντίδου
Αίμιλη Ορφανίδου
Μαρία Γεωργιάδου
Αυγουστίνα Θεοφάνους
Παντελίτσα Αλκιβιάδους
Ροδούλα Νικολάου
Μαρία Αθανασιάδου
Χριστιάνα Κωνσταντίνου
Ιωάννα Γιασούμα*

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΕΤΙΑΣ

2017-2020

Ηλεκτρονικό Μηχανικό/
Μηχανικό Πληροφορικής και
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Μηχανολόγο Μηχανικό
Μηχανολόγο Μηχανικό
Ηλεκτρολόγο
και Ηλεκτρονικό Μηχανικό
Αρχιτέκτονα
Πολιτικό Μηχανικό
*διορίστηκε τον Ιανουάριο
του 2020
*αφυπηρέτησε
τον Σεπτέμβριο του 2017

*διορίστηκε
τον Ιανουάριο του 2020
*διορίστηκε
τον Ιανουάριο του 2020
*αφυπηρέτησε
τον Νοέμβριο του 2018

17

ΙΙ. ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ

επίσης, κατά την υπό επισκόπηση τριετία το ΕΤΕΚ προχώρησε στην αγορά υπηρεσιών
- από την Αλεξάνδρα Ιορδανίδου για καθαρισμό των κτιρίων και περιποίηση του κήπου του ΕΤΕΚ
- από τον Μάριο Νικολάου για το έργο «Νέοι Μηχανικοί» και τη διοργάνωση σεμιναρίων
- από την Άννα Γεωργίου για το έργο «Νέοι Μηχανικοί»
- από τον Μυριανθόπουλο Νεοκλέους για παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης
- από την Παναγιώτα Μπελεγράτη και με την αποχώρησή της από τη Μαρία Ελευθερίου για παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης
- από την Άνθη Λαμπριανού Καυκαρίδου για παροχή γραμματειακών υπηρεσιών για τη λειτουργία του οικήματος ΕΤΕΚ στην Πάφο
- από τη Σάββια Λεωνίδου για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνήτριας

ΣΤΈΓΑΣΗ, ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΕΤΕΚ
			
Έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τη στέγαση της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου στα γραφεία του στην Παλιά Λευκωσία, και δέκα χρόνια μετά τα εγκαίνια του οικήματος του ΕΤΕΚ στην
Πάφο ενώ το 2013 ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ στοχευμένα
και προγραμματισμένα αναβαθμίζει τις υποδομές του δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη προσφορά προς τα μέλη του.
Η αποκατάσταση του οικήματος του ΕΤΕΚ στην εντός των τειχών Λευκωσία ήταν ένα έργο οράματος και έγινε δυνατό με τη συμβολή πολλών.  Παράλληλα ο χώρος στον οποίο ανεγέρθηκε το κτίριο
αλλά και η απόφαση αποκατάστασης και συντήρησης διατηρητέου κτίσματος έγινε ενσυνείδητα
και αποτελεί ένα μήνυμα για την αναγκαιότητα αναβίωσης της παραμελημένης εντός των τειχών
πόλης.  Το ΕΤΕΚ έχει επίσης αναπλάσει, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το Υπουργείο
Εσωτερικών την πλατεία πίσω από το κτίριο που φιλοξενεί το ΕΤΕΚ έτσι ώστε να δημιουργηθεί
ένας ενιαίος χώρος για το Επιμελητήριο και τη γειτονιά.  
Το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ βρίσκεται δίπλα από τα Κεντρικά Γραφεία του ΕΤΕΚ,
μεταξύ των οδών Κερβέρου και Θησέως και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, χώρο βιβλιοθήκης και πολυμέσων, αίθουσα εκδηλώσεων (χωρητικότητας 100 ατόμων) που αξιοποιείται για προβολές και
για διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων, αίθουσα εκπαίδευσης και συνεδριάσεων
(χωρητικότητας 12 ατόμων), και αίθουσα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (χωρητικότητας 25 ατόμων).  
Όλες οι αίθουσες διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό εξοπλισμό, ενώ το Κέντρο
διαθέτει κυλικείο και υπαίθριο χώρο συνεστίασης σε μια πολύ όμορφη αυλή που ενοποιεί τα δύο
οικήματα του ΕΤΕΚ, σχηματίζοντας μια εσωτερική πλατεία.  
Μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου του εκμισθώθηκε οικοδομή τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στην Πάφο για στέγαση των γραφείων του.  Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Σόλωνος 16, στο
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κέντρο της πόλης και έχει κηρυχθεί διατηρητέα μετά από εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου.  
Το οίκημα του ΕΤΕΚ στην Πάφο χρησιμοποιείται από την περιφερειακή επιτροπή του ΕΤΕΚ ενώ
μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής το οίκημα θα αξιοποιείται και από τους
τοπικούς επαγγελματικούς συλλόγους.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΆΦΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΤΕΚ
Σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου και στο
πλαίσιο της διακηρυγμένης θέσης του ΕΤΕΚ για αξιοποίηση της τεχνολογίας με γνώμονα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης που παρέχει προς τα μέλη και την κοινωνία αλλά και γενικότερα με γνώμονα την αναβάθμιση του ψηφιακού προφίλ του Επιμελητηρίου
προωθήθηκε κατά την υπό αναφορά τριετία η υλοποίηση των πιο κάτω έργων:
1. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ (έργο υπό εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του
2020)
2. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές (έργο υπό εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης
εντός του 2020)
3. Ανάπτυξη νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έργο υπό
εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2020)
4. Υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος ΕΤΕΚ (έργο υπό σε πιλοτική εφαρμογή από Ιούνιο
2020) που περιλαμβάνει
• Δυνατότητα έκδοσης έγγραφων βεβαιώσεων και εξουσιοδοτήσεων εντολέα για μέλη ΕΤΕΚ
(φυσικά πρόσωπα)
• Αναθεώρηση προσωπικών στοιχείων διαδικτυακά: Δημιουργία χώρου ελεγχόμενης   πρόσβασης για τα μέλη όπου μεταξύ άλλων θα δύνανται να τροποποιήσουν τις προσωπικές
πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας τους (έργο υπό σε πιλοτική εφαρμογή από Ιούνιο
2020)
• Δυνατότητα πληρωμής/ διάθεσης λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών ΕΤΕΚ διαδικτυακά.
5. Διαδικτυακή εφαρμογή για δήλωση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με ή χωρίς τέλος συμμετοχής και καταβολή τελών συμμετοχής
6. Αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος- προσθήκη υποστήριξης για εταιρείες μελετών
(έργο υπό μελέτη με ορίζοντα υλοποίησης εντός του 2020)
7. Μηχανογράφηση διαδικασίας κληρώσεων για διορισμό ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων
βάσει του άρθρου 44Δ του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου (έργο σε
παραγωγή από Μάιο 2020)
8. Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής εταιρειών μελετών (έργο
υπό μελέτη με ορίζοντα υλοποίησης εντός του 2020)
9. Αναβάθμιση και διεύρυνση της παρουσίας του ΕΤΕΚ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΕΤΙΑΣ

2017-2020
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10. Διεύρυνση δυνατότητας καταβολής τελών και οφειλών προς το ΕΤΕΚ διαδικτυακά με την περίληψη στα τέλη αυτά εκείνων που αφορούν οφειλές εταιρειών μελετών, υπηρεσίες διαιτησιών πραγματογνωμοσυνών και άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρει το ΕΤΕΚ (ημερολόγια έργου, εμβλήματα κ.ο.κ.)
Τα πιο πάνω προστίθενται σε έργα πληροφορικής που είχαν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια
και στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Αντικατάσταση του συστήματος Μητρώου Μελών ΕΤΕΚ με νέο σύστημα που προσφέρει μεταξύ άλλων σειρά αυτοματοποιημένων αναφορών, αυτόματη ετοιμασία πρακτικών και επιστολών και δυνατότητα καταχώρησης πληροφοριών σε σχέση με τα προσόντα των μελών του
Επιμελητηρίου
2. Εισαγωγή συστήματος διαχείρισης εγγράφων για σκοπούς εσωτερικής διακίνησης εγγράφων
αλλά και ενημέρωσης αιρετών σωμάτων
3. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών ΕΤΕΚ, καταχώρησης Μητρώων Διαιτητών και Πραγματογνωμόνων
4. Ανάπτυξη συστήματος για παρακολούθηση της λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΕΤΕΚ
5. Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ
6. Ανάπτυξη εφαρμογής για διαχείριση αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών ΕΤΕΚ
7. Αναβάθμιση υπηρεσίας/ δυνατοτήτων ενημέρωσης των μελών ΕΤΕΚ μέσω email
8. Μορφοποίηση ιστοσελίδας ΕΤΕΚ με τρόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση και από κινητές
συσκευές.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ EMAS ΣΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΕΚ
Το ΕΤΕΚ αποφάσισε την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής EMAS για τα γραφεία του ΕΤΕΚ
στην παλιά Λευκωσία. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης του Συστήματος που βασικό στόχο έχει την παρακολούθηση και τη
μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΝΈΟ ΛΟΓΌΤΥΠΟ ΕΤΕΚ
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων (2020) από την ίδρυση του ΕΤΕΚ, προκηρύχθηκε
στις 08.10.2019 διαγωνισμός  για επανασχεδιασμό του λογότυπου του Επιμελητηρίου.
Σύμφωνα με τους όρους προκήρυξης στο λογότυπο θα έπρεπε απαραίτητα να χρησιμοποιηθεί η
πυρσεία, η οποία αποτελεί το βασικό μέρος του υφιστάμενου λογότυπου. Το λογότυπο που θα διακρινόταν έπρεπε να αποδίδει το πνεύμα της αποστολής του ΕΤΕΚ, να χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα, να είναι αναγνωρίσιμο, να διακρίνεται για τη σχεδιαστική του αρτιότητα
και να μην καταπατά πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός στο κοινό, για
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άτομα ή/και ομάδες με τις απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού και γραφιστικής επικοινωνίας.
Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελούνταν από τους εξής:
• κ. Ελίζα Βασιλείου, μηχανολόγο μηχανικό - Γ.Γ. Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ
• κ. Νίκο Παπαλουκά, εικαστικό - Μέλος του Δ.Σ. Ε.ΚΑ.ΤΕ.
• δρα Ευριπίδη Ζαντίδη, καθηγητή Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
• κ. Γιώργο Κωνσταντίνου, διευθυντή Εκδόσεων εταιρείας ΓΝΩΡΑ, Συμβούλων Επικοινωνίας
ΕΤΕΚ
• κ. Μυρτώ Βορεάκου, αρχιτέκτονα-Επιστημονική Λειτουργό ΕΤΕΚ.
Συνολικά υποβλήθηκαν 101 συμμετοχές, οι οποίες ανοίχθηκαν από την Κριτική Επιτροπή.
Μετά από αξιολόγηση των προτάσεων η Κριτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε πως δεν πρέπει
να δοθεί πρώτο βραβείο, εφόσον καμία πρόταση δεν πληροί όλα τα κριτήρια σε βαθμό που θα
επέτρεπε τη χρήση του λογότυπου στη μορφή που έχει στη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Με βάση
τη βαθμολογική κατάταξη των συμμετοχών, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
(α) να δώσει το δεύτερο βραβείο στη συμμετοχή που κατατάχθηκε  πρώτη, η οποία θα λάβει το
ποσό των €1.500, και
(β) να δώσει έπαινο στις δύο συμμετοχές που ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση, δίνοντας στην
κάθε μία ποσό €500.
Το δεύτερο βραβείο έλαβε η ομάδα των Βασίλη Κασουλίδη και Μάριου Στυλιανίδη, αρχιτεκτόνων.
Τους δύο επαίνους έλαβαν ο Χρίστος Ζαντής, αρχιτέκτονας, και η Μαρία Ματσούκα, αρχιτέκτονας.
Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της ΔΕ 05/20, όπου και ανοίχθηκαν οι φάκελοι με τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων. Οι συμμετοχές που διακρίθηκαν θα προβληθούν στο
πλαίσιο της τελετής απολογισμού του Επιμελητηρίου.
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ΝΈΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Το υπό αναφορά θέμα απασχολεί το ΕΤΕΚ εδώ και πολλά χρόνια, ενώ αποτέλεσε και θέμα προτεραιότητας στο εργαστήρι ΕΤΕΚ 2017 όπου έγινε και αρκετή προεργασία.
Το Υπουργείο Εσωτερικών μετά και υποβολή της έκθεσης των Αυστριακών επί της μεταρρύθμισης
του πλαισίου πολεοδομικής- οικοδομικής αδειοδότησης το 2017   ζήτησε την ολοκληρωμένη πρόταση του ΕΤΕΚ επί του θέματος. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας και την εργασία που παράχθηκε
στο εργαστήρι του Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ στην Πάφο, αλλά και συλλέγοντας, εμπλουτίζοντας
και καταγράφοντας με δομημένο τρόπο τις κατά καιρούς προτάσεις του Επιμελητηρίου επί του
θέματος ετοιμάστηκε και στάλθηκε  τον Μάιο του 2018 στον υπουργό Εσωτερικών μια ολοκληρωμένη και συνολική πρόταση για εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και ελέγχου της
ανάπτυξης. Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στον τότε υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη ο οποίος έδωσε οδηγίες στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών να συνεργαστούν
με το ΕΤΕΚ για να ετοιμάσουν, αξιοποιώντας τις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ τη νέα πολιτική αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. Μετά από 18 μήνες εκτενών διαβουλεύσεων ετοιμάστηκε η νέα
πολιτική αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης η οποία παρουσιάστηκε δημόσια και τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση τον Δεκέμβριο του 2019.  
Η προτεινόμενη πολιτική έχει δύο κατ’ εξοχήν στόχους. Την απλοποίηση της πολεοδομικής άδειας
και την έκδοση της άδειας οικοδομής αυθημερόν για απλές αναπτύξεις και τη βελτίωση του οικοδομικού ελέγχου στο εργοτάξιο και την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας. Η Νέα Πολιτική
Αδειοδότησης περιλαμβάνει έξι κύριους πυλώνες μεταρρύθμισης που αφορούν, την κατηγοριοποίηση των αδειών σε τρεις τύπους αδειοδότησης (χαμηλού, μεσαίου, υψηλού ρίσκου) και χειρισμό αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία, την απλοποίηση της Πολεοδομικής Άδειας που
θα επιτυγχάνει τον καθορισμό των πολεοδομικών χαρακτηριστικών για όλες τις αναπτύξεις, την
απλοποίηση της Άδειας Οικοδομής με την εμπλοκή και την εκχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων των
ιδιωτών μελετητών, οι οποίες πλέον θα πρέπει να πληρούν αυστηρότατα κριτήρια, την αλλαγή
στον τρόπο διαβούλευσης, την απλοποίηση του τρόπου έκδοσης Πιστοποιητικών Έγκρισης και
την αλλαγή του πλαισίου ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας.
Η πιο ριζοσπαστική αλλαγή η οποία θα έχει και τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στον μέσο πολίτη
και τον επαγγελματία είναι η προσέγγιση πως για την κατηγορία του χαμηλού ρίσκου, που αφορά
οικοδομές μέχρι τετρακατοικία (62% των αδειών το 2018) η άδεια οικοδομής θα εκδίδεται αυθημερόν. Επίσης, με τη νέα πολιτική, θεσπίζεται η υποβολή υποχρεωτικών εκθέσεων ελέγχου από τον
επιβλέποντα μηχανικό σε συγκεκριμένα στάδια ανέγερσης της οικοδομής, εισάγεται ο θεσμός του
ελεγκτή δόμησης τρίτου μέρους από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ θεσπίζεται Μητρώο Μελετητών και
Επιβλεπόντων Μηχανικών από το ΕΤΕΚ, με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας
και επαγγελματικής ευθύνης των επαγγελματιών που θα εμπλέκονται στο σύστημα.
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Σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησής της, ο νέος υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, ο οποίος
ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρχές του 2020, αποφάσισε ότι θα κινηθεί
με ταχύ τρόπο, με τις εξουσίες που του δίνει ήδη ο νόμος για την έκδοση διατάγματος μέσω του
άρθρου 3Α, για να ρυθμίσει τη διαδικασία και τις απαιτήσεις για την αυθημερόν έκδοση άδειας
οικοδομής για μέχρι διπλοκατοικία, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την καθυστέρηση που θα
προκαλούσε αλλά και τις τυχόν αντιδράσεις οι οποίες θα αλλοίωναν τη ζητούμενη ρύθμιση, μια
τροποποίηση της νομοθεσίας η οποία θα απαιτούσε και τον χρονοβόρο νομοτεχνικό έλεγχο κ.λπ.
Το ΕΤΕΚ έστειλε σχετική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2020 θέτοντας μια σειρά ζητημάτων και
κάνοντας εισηγήσεις σε σχέση με την πρόθεση αυτή και είναι σε διαβούλευση με το υπουργείο για
την υλοποίηση της πρώτης φάσης της πολιτικής αυτής η οποία εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί εντός
του 2020.
Τηρουμένων των αναλογιών η δουλειά που έγινε κρίνεται θετικά αφού για πρώτη φορά επιχειρήθηκε συνολική αντιμετώπιση του θέματος, ενώ για κάποια χρονίζοντα προβλήματα π.χ. χρόνος αδειοδότησης για μια κατοικία ή μια μικρή πολυκατοικία δίνονται ριζοσπαστικές λύσεις. Εάν
εφαρμοστεί όπως σχεδιάστηκε η νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης θα δώσει λύσεις στα
σημερινά προβλήματα της αδειοδότησης, ελέγχου και τιτλοποίησης της ανάπτυξης.

ΨΗΛΆ ΚΤΊΡΙΑ
Αναγνωρίζοντας τα οφέλη που δύναται να προκύψουν για την οικονομία και την κοινωνία από την
ορθολογική διαχείριση της κατακόρυφης ανάπτυξης, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για
την κοινωνία και το περιβάλλον σε περίπτωση κατάχρησής της, το Επιμελητήριο επεξεργάστηκε
το θέμα και κατάθεσε τις απόψεις/προβληματισμούς του προς τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα.
Οι θέσεις και οι παρεμβάσεις του βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στην έκθεση που ετοιμάστηκε το
2017 από ομάδα εργασίας που όρισε το ΓΣ προς αυτόν τον σκοπό, η οποία αποτελούνταν από
τους: Αντρέα Μαρκίδη (συγκοινωνιολόγο, πρώην πρόεδρο Πολεοδομικού Συμβουλίου), τον Ηρακλή Αχνιώτη (αρχιτέκτονα-πολεοδόμο) και τη δρα Λώρα Νικολάου (αρχιτέκτονα-πολεοδόμο).
Με θέμα την έλλειψη επαρκούς πλαισίου υλοποίησης της κατακόρυφης ανάπτυξης, τον Απρίλιο
του 2018 ζητήθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Πετρίδη η συνδρομή του ΕΤΕΚ στην προσπάθεια του Υπουργείου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαχείρισης της αδειοδότησης των ψηλών κτιρίων, με δεδομένο το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Η διαβούλευση οδήγησε στη συγκρότηση και δημοσίευση του Διευκρινιστικού Πλαισίου των Γενικών Αρχών
και Προϋποθέσεων για ανέγερση Ψηλών Κτιρίων στις αστικές περιοχές.
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Το ΕΤΕΚ κατέθεσε πέντε σημεία προβληματισμού για το Διευκρινιστικό Πλαίσιο:
• Ο πρώτος προβληματισμός αφορούσε τις περιοχές στις οποίες ασκείται η διακριτική ευχέρεια. Εκφράστηκε η θέση πως θα πρέπει να γίνει σαφές πως στόχος είναι τα ψηλά κτίρια να
δομούνται κατεξοχήν στα αστικά κέντρα και οι υπόλοιπες περιπτώσεις θα εξετάζονται κατ’
εξαίρεση και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης.
• Ο δεύτερος προβληματισμός αφορούσε τη διαδικασία σε σχέση με τα απαιτούμενα στοιχεία
που κατατίθενται στην αίτηση για προκαταρκτικές απόψεις. Το Επιμελητήριο υπογράμμισε
πως θα πρέπει να εμπλουτιστούν τα στοιχεία που καταθέτουν οι αιτητές ώστε να διασφαλίζεται πως προστατεύεται το τοπίο και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου το Επιμελητήριο εισηγήθηκε να ζητείται μελέτη οπτικών επιπτώσεων (visual impact assessment) και προκαταρκτική
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Ο τρίτος προβληματισμός αφορούσε τον χρόνο ανταπόκρισης του ΤΠΟ στην αίτηση για
προκαταρκτικές απόψεις.
• Ο τέταρτος προβληματισμός αφορούσε το θέμα διαφάνειας/δημόσιας διαβούλευσης/
αντίκτυπου σε περιοίκους και πώς αυτά τα θέματα θα τύγχαναν διαχείρισης σε αυτό το στάδιο.
Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε και το θέμα του αντισταθμιστικού οφέλους και σημειώθηκε
από το Επιμελητήριο πως (λόγω και του κέρδους του επενδυτή) η συγκυρία της κατακόρυφης
ανάπτυξης αποτελεί ευκαιρία να ζητηθούν περισσότερα οφέλη για την τοπική κοινότητα
(πλατείες, χώροι πρασίνου, ποδηλατοδρόμοι, πεζόδρομοι κ.λπ.), καθώς και απαιτήσεις που
αφορούν το περιβάλλον, όπως π.χ. ΑΠΕ, κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης κ.ο.κ.
• Τέλος τέθηκε ένας πέμπτος ευρύτερος προβληματισμός πως πρέπει να ληφθούν πρόνοιες
ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η ολοκλήρωση και βιωσιμότητα των επενδύσεων,
και σε επόμενο στάδιο η  συντήρησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο αντίκτυπος στον αστικό
χώρο θα είναι μη αναστρέψιμος.
Στο ευρύτερο πλαίσιο επεξεργασίας των μέτρων πολιτικής για τα πολεοδομικά κίνητρα που θα
περιέχονται στα συναφή Σχέδια Ανάπτυξης, ζητήθηκαν από την Διευθύντρια του ΤΠΟ, κ. Αριστοτέλους, οι απόψεις του ΕΤΕΚ, τις οποίες κατέθεσε τον Ιούλιο του 2017. Το Επιμελητήριο λαμβάνοντας υπόψη πως η πλειονότητα των κινήτρων μεταφράζεται σε αύξηση του Συντελεστή Δόμησης
και άρα αύξηση του ύψους των αναπτύξεων προς αξιοποίηση του επιπλέον συντελεστή, κατέθεσε
μία σειρά ερωτημάτων που είναι κρίσιμο να καθοδηγούν τη συζήτηση για τη θέσπιση πολεοδομικών κινήτρων με κεντρικά τα εξής δύο:
• Η επιδιωκόμενη προσέλκυση επενδύσεων και οικονομική ανάπτυξη συνδράμουν ή καταστρατηγούν την πορεία προς την αειφορία και τον ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό;
• Σε ποιο βαθμό το τοπίο και το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωποποίητο, είναι έτοιμο να δεχτεί
αυτής της έντασης και εμβέλειας αναπτύξεις;
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Στο πιο πάνω πλαίσιο το Επιμελητήριο έχει προβεί επίσης σε δημόσιες παρεμβάσεις σε σχέση
με συγκεκριμένες αναπτύξεις που αφορούν κίνητρα που προωθούν την κατακόρυφη ανάπτυξη,
όπου επισημάνθηκε η ανάγκη συνεκτίμησης και άλλων παραγόντων, όπως εκείνου του ιδιαίτερου
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα μιας περιοχής. Το ΕΤΕΚ σε ανακοίνωσή του σημείωσε πως παρόλο που
δεν παραγνωρίζει την ανάγκη πλήρους αξιοποίησης του συντελεστή δόμησης που παρέχουν τα
σχέδια ανάπτυξης, η παραχώρηση διακριτικής ευχέρειας δεν πρέπει να θεωρείται κεκτημένο δικαίωμα.
Στο ίδιο πνεύμα, πρόσφατα και σε συνέχεια ενημέρωσης για την πολιτική του Δήμου Λάρνακας να
ζητά την καταβολή χρηματικού ποσού ως αντισταθμιστικού μέτρου για την άσκηση διακριτικής
ευχέρειας σε σχέση με την αύξηση του αριθμού ορόφων των οικοδομών, το Επιμελητήριο αποφάσισε
να παρέμβει προς το ΤΠΟ ζητώντας μία ομοιόμορφη διαδικασία για όλες τις αδειοδοτούσες αρχές.
Στην ίδια παρέμβαση τόνισε πως τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα πρέπει να αντισταθμίζουν
στοχευμένα συγκεκριμένες επιπτώσεις σε συγκεκριμένη περιοχή από συγκεκριμένη ανάπτυξη,
ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί πως υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία για τους τρόπους με τους
οποίους σε κάθε περίπτωση τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που επιβλήθηκαν.
Παράλληλα με τα πιο πάνω το Επιμελητήριο συμμετείχε, οργάνωσε ή συνδιοργάνωσε εκδηλώσεις
και σεμινάρια σε σχέση με το θέμα των ψηλών κτηρίων και τις διάφορες οπτικές του: ασφάλεια
& υγεία, πυρασφάλεια, υποδομές, πολεοδομικές παράμετροι, περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή
διαχείριση.

ΜΈΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΛ/ΑΑΔΣ104
Τα δημόσια κατασκευαστικά έργα οφείλουν να είναι ποιοτικά και ειδικότερα τα οικοδομικά
έργα ή έργα διαμόρφωσης δημόσιου χώρου οφείλουν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της
αισθητικής του δομημένου περιβάλλοντος. Οφείλουν ταυτόχρονα να ολοκληρώνονται στον
προγραμματισμένο χρόνο τους και εντός του προϋπολογισμού τους. Οι διάφορες μέθοδοι
σχεδιασμού, ανάθεσης και υλοποίησης δημόσιων οικοδομικών και τεχνικών έργων έχουν
επίπτωση στις παραμέτρους αυτές. Η ερευνητική και η πρακτική εμπειρία (των μελετητών, των
κατασκευαστών και της διοίκησης έργων) δείχνει ότι η κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα, τα
μειονεκτήματα και τα όριά της και καμία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με επιτυχία για όλα τα
είδη έργων. Δυστυχώς το ΕΤΕΚ παρατηρεί πως το Τμήμα Δημόσιων Έργων (ΤΔΕ), το κατ’ εξοχήν
κυβερνητικό Τμήμα το οποίο υλοποιεί κατασκευαστικά έργα χρησιμοποιεί για τους δικούς του
λόγους, σχεδόν κατά αποκλειστικό τρόπο τη μέθοδο μελέτη - κατασκευή, ακόμη και για κτιριακά
έργα όπου κατά κανόνα δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος.
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Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ έχει κάνει σειρά γενικών και ειδικών παρεμβάσεων για το θέμα όπως π.χ.
για τα επαρχιακά δικαστήρια, την ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας κ.ο.κ.
Σε συνέχεια συγκεκριμένων παρεμβάσεων προς τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων ορίστηκε σχετική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του ΤΔΕ και του ΕΤΕΚ. Το
ΕΤΕΚ στο τρέχον στάδιο είναι στη διαδικασία εκπόνησης πλαισίου πολιτικής και κατευθυντήριων
γραμμών για το θέμα.
Γενικότερα πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι για μελέτες ή προτάσεις και σχέδια ιδεών κάθε αξιόλογου
οικοδομικού, πολεοδομικού και τεχνικού έργου, όπου αξιόλογο έργο θεωρείται κάθε έργο που
έχει ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική, συμβολική, ιστορική και περιβαλλοντική
σημασία και η λειτουργία, η κλίμακα και η χωροθέτησή του και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον, θα πρέπει να καταβάλλεται
προσπάθεια αξιοποίησης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η μέθοδος μελέτη - κατασκευή
δίδει λύσεις σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προδιαγραφεί μονοσήμαντα η τεχνική
λύση και είναι χρήσιμη για έργα που περιλαμβάνουν ειδική τεχνογνωσία και στοχεύουν στην
επίτευξη καθορισμένων στόχων επεξεργασίας (process / treatment) π.χ. έργα επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων, νερού, ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και
ενεργειακά έργα.
Συναφώς στις πλείστες μεθόδους σχεδιασμού, ανάθεσης και υλοποίησης δημόσιων οικοδομικών
και τεχνικών έργων περιλαμβανόμενης και της μεθόδου μελέτη - κατασκευή υπάρχει δυνατότητα
και θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην είναι μοναδικό κριτήριο
ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή του επιλέξιμου προσφοροδότη αλλά να περιλαμβάνονται κριτήρια
που συνδέονται με στοιχεία όπως η αρχιτεκτονική ποιότητα και αειφορία, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά.
ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΤΗΡΊΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνταν σε σχέση με τις αναθέσεις δημόσιων
συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών απασχολούν το ΕΤΕΚ εδώ για πολλά χρόνια. Δυστυχώς, η διαδικασία
που ακολουθούσε το δημόσιο την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον, στην προμήθεια μελετητικών
υπηρεσιών είχε εν γένει αδυναμίες και λάθη και οδηγούσε τους ιδιώτες μελετητές να ανταγωνίζονται
αποκλειστικά επί της τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς κανένα πλαίσιο προστασίας, ούτε για
τους ίδιους, ούτε για το δημόσιο συμφέρον. Με δεδομένη τη φύση των μελετητικών υπηρεσιών και
τη συνεπακόλουθη δυσκολία εκ μέρους των αναθετουσών αρχών να ελέγξουν την πληρότητα και να
αξιολογήσουν την ποιότητα των παραδοτέων, το σύστημα οδηγήθηκε σε μια παγιωμένη και απαράδεκτη
κατάσταση κατακύρωσης μελετητικών διαγωνισμών σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές. Συναφώς, αρκετοί
μελετητές, οι οποίοι δεν ήθελαν να εμπλακούν σε τέτοιες διαδικασίες, απομακρύνθηκαν και δεν
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συμμετείχαν ποτέ σε διαγωνισμούς μελετητικών υπηρεσιών του δημοσίου, κάτι που οδήγησε σε έναν
φαύλο κύκλο και εν τέλει σε εδραίωση αυτής της κατάστασης.
Μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με την αρμόδια αρχή δημόσιων συμβάσεων εκδόθηκε τον Ιούνιο
του 2017 η εγκύκλιος ΓΛ/AAΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών
Έργων» η οποία επιχειρεί να δώσει λύσεις στις στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν.
Η εγκύκλιος που είναι είναι αποτέλεσμα μεθοδικής και τεκμηριωμένης εργασίας, αλλά και εκτενών
διαβουλεύσεων ΕΤΕΚ, Γενικού Λογιστηρίου και γενικού ελεγκτή, σηματοδοτεί μια νέα αρχή και μια
ευκαιρία βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Η εγκύκλιος αποτελεί ένα πρώτο και απαραίτητο βήμα προς τη βελτίωση της κατάστασης. Τα ουσιαστικά εργαλεία της εγκυκλίου είναι
(α) η ετοιμασία καθοδηγητικού πίνακα για τον υπολογισμό της εκτιμημένης αξίας των συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, ο οποίος βασίζεται στο τι θεωρείται λογικό και δίκαιο ως
εκτιμημένη αξία της σύμβασης επί της οποίας θα προσφοροδοτήσουν οι ενδιαφερόμενοι
(β) η ετοιμασία πίνακα στοιχειώδους ανάλυσης (breakdown) κόστους υπηρεσιών ο οποίος θα
υποβάλλεται ως αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς που υποβάλλει η ομάδα των μελετητών, για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που δημιουργούνται λόγω αδικαιολόγητα χαμηλής κοστολόγησης των υπηρεσιών από τους ίδιους τους προσφοροδότες
(γ) η παροχή διευκρινίσεων και πρόσθετων εργαλείων για την αντιμετώπιση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.
Τέλος, ως αποτέλεσμα της τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας οδηγούμαστε από το κριτήριο
ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, στους διαγωνισμούς δύο φακέλων όπου πέραν της τιμής αξιολογούνται και ποιοτικά κριτήρια της προσφοράς.
Με βάση την εγκύκλιο διευκρινίζεται ο μηχανισμός χαρακτηρισμού των προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που η τιμή προσφοράς αποκλίνει πέραν του 25%
από την εκτιμημένη αξία της σύμβασης, η προσφορά δύναται να χαρακτηριστεί ασυνήθιστα χαμηλή και θα πρέπει οι Αναθέτουσες Αρχές να τη διερευνούν περαιτέρω.
Η εγκύκλιος παρουσιάστηκε σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο.
Για σκοπούς παρακολούθησης της κατάστασης συστάθηκε πολυκλαδική Επιτροπή (παρατηρητήριο)
η οποία μελετά διαγωνισμούς για προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών και κάνει εισηγήσεις για
σχετικές παρεμβάσεις, αξιοποιώντας τα εργαλεία που δίνει η νέα εγκύκλιος. Από την έκδοση της
εγκυκλίου μέχρι και σήμερα το ΕΤΕΚ έχει κάνει αριθμό παρεμβάσεων σε διαγωνισμούς προμήθειας
μελετητικών υπηρεσιών, είτε για ακύρωσή τους είτε για βελτίωση συγκεκριμένων όρων τους. Ενόψει
και των προβλημάτων που εντοπίστηκαν βάσει της διαδικασίας αυτής το Επιμελητήριο προχωρεί
σε αξιολόγηση των δεδομένων με έμφαση τον εντοπισμό των λόγων που δεν έχει επιτευχθεί το
ποθητό αποτέλεσμα προκειμένου να προχωρήσει σε ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών για
βελτίωση της κατάστασης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΕΤΙΑΣ

2017-2020
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III. ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ
ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΏΝ - ΠΡΌΤΥΠΟ ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Το ΕΤΕΚ είχε αναγνωρίσει από την προηγούμενη τριετία την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά και
την ανάγκη ύπαρξης μιας πρότυπης σύμβασης μελετητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο βελτίωσης της
ποιότητας και πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρότυπη σύμβαση μελετητών θα βοηθήσει ώστε οι επαγγελματίες μελετητές να δραστηριοποιούνται επί ίσοις όροις ενώ θα προσφέρει
σημείο αναφοράς για τις υπηρεσίες τους, ώστε ο εντολέας να λαμβάνει πληροφορημένη απόφαση
ανάθεσης.
Κατά την τρέχουσα τριετία το ΕΤΕΚ διόρισε νέα ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Βαρνάβα
Λάμπρου (συντονιστή) και Ιάκωβο Χαραλάμπους, Άννα Γαλαζή και Χρίστο Ευθυβούλου.  Η ομάδα
εργασίας αξιοποίησε την εργασία που είχε υλοποιηθεί προηγουμένως και ετοίμασε σχετικό προσχέδιο. Σημειώνεται πως η προσπάθεια αυτή αξιοποίησε την εργασία που έγινε στο παρελθόν στο
πλαίσιο ετοιμασίας Κανονισμών για όρους ανάθεσης και αμοιβές για υπηρεσίες μηχανικών. Στη
συνέχεια το προσχέδιο στάλθηκε στους νομικούς συμβούλους του ΕΤΕΚ, Γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος και συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., για να επεξεργαστούν νομοτεχνικά το συμβόλαιο. Ακολούθησε
σειρά συναντήσεων της Επιτροπής με τους νομικούς συμβούλους και έγιναν εκτενείς αλλαγές και
βελτιώσεις στη δομή αλλά και στο περιεχόμενο της πρότυπης σύμβασης. Όπως έχει διαμορφωθεί
τελικά η πρότυπη σύμβαση μελετητικών υπηρεσιών αφορά την ανάθεση όλου του πακέτου των
βασικών μελετητικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την αδειοδότηση και υλοποίηση ενός τυπικού οικοδομικού έργου και περιλαμβάνει τη συμφωνία μεταξύ πελάτη και μελετητικού γραφείου
στο οποίο ανατίθεται και ο συντονισμός των μελετών και σε παραρτήματα τις βασικές υπηρεσίες
ανά κλάδο (υπηρεσίες μελέτης και επίβλεψης αρχιτεκτονικής, πολιτικής μηχανικής, μηχανολογικής
μηχανικής και ηλεκτρολογικής μηχανικής) και επιπρόσθετες υποχρεωτικές ή προαιρετικές υπηρεσίες π.χ. συντονισμός θεμάτων Α&Υ στο στάδιο μελέτης, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης κ.ο.κ.
Το συμβόλαιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ για χρήση από τα μέλη του ενώ θα δοθεί
εύλογος χρόνος της τάξης των 6 μηνών για λήψη, με δομημένο τρόπο, σχολίων εισηγήσεων από
τα μέλη. Ακολούθως το ΕΤΕΚ θα προχωρήσει στην έντυπη εκτύπωση του Πρότυπου Συμβολαίου
για σκοπούς διάθεσης προς τα μέλη έναντι συμβολικού αντιτίμου που θα καλύπτει τα έξοδά
έκδοσής του.
Με τη δημοσίευση του Πρότυπου Συμβολαίου (πακέτου) Μελετητικών Υπηρεσιών η προαναφερόμενη ομάδα εργασίας έχει όρο εντολής να ετοιμάσει τα συμπληρωματικά τυπικά συμβόλαια
πελάτη - μεμονωμένου μελετητή ή μελετητικού γραφείου-μεμονωμένου μελετητή.
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ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΤΡΙΕΤΊΑΣ
Με την εκλογή του το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ καθόρισε τις προτεραιότητες της τριετίας.  Στο
πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Νοεμβρίου 2017 στο Aphrodite Hills στην Πάφο διήμερο εργαστήρι κατά το οποίο συζητήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες και βασικά
θέματα για την τριετία 2017-2020.  Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν έντεκα κεντρικά θέματα.   Η θεματολογία δεικνύει ότι η ενασχόληση και το έργο του
Επιμελητηρίου κινήθηκαν και αυτή την τριετία γύρω από τους τρεις βασικούς άξονες:  Προσφορά
στην κοινωνία - Προαγωγή της Μηχανικής Επιστήμης - Επάγγελμα μηχανικού.   Τα θέματα που
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου εργαστηρίου για το κάθε ένα εκ των οποίων ετοιμάστηκε πλαίσιο πολιτικής ή/και σχετικά σχέδια δράσης ήταν τα ακόλουθα:
1. Αειφόρος Πολεοδομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων και της Υπαίθρου
2. Περιβαλλοντική Πολιτική με έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία
3. Δημόσιες Συμβάσεις-Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών-Τυπικοί Όροι Συμβάσεων
4. Πολιτική για συντήρηση οικοδομών περιλαμβανομένης της ρύθμισης της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων
5. Βελτίωση εικόνας ΕΤΕΚ-κοινωνία, πολιτεία και Μέλη
6. Προετοιμασία για δομημένη πρακτική άσκηση, αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση όπως
προνοείται σε νομοσχέδιο ΕΤΕΚ και ΜΜ
7. Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών οικοδομικής ανάπτυξης, αδειοδότηση, έλεγχος και τιτλοποίηση
8. Εθνική πολιτική μεταφορών, βιώσιμες μεταφορές, αστική κινητικότητα, κυκλοφοριακό, οδική
ασφάλεια
9. Ενεργειακή Πολιτική, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Απόδοση, Έλευση του Φυσικού Αερίου και Υδρογονάνθρακες
10. Ψηφιακή στρατηγική της Κύπρου και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
11. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις και προβληματισμούς και να ενημερωθούν για τυχόν νέες εξελίξεις ή νέα δεδομένα σχετικά με
το κάθε θέμα.  Με βάση την ανταλλαγή απόψεων και τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο πολιτικής για το κάθε θέμα προτεραιότητας το οποίο περιλάμβανε τα κύρια σημεία της
συζήτησης που διεξήχθη και τις κύριες δράσεις που προέκυψαν για το κάθε θέμα, το οποίο στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο. Βασικός στόχος ήταν η υλοποίηση όσο το δυνατό σε μεγαλύτερο βαθμό των δράσεων που αποφασίστηκαν. Προς τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν αντίστοιχες με
το κάθε θέμα προτεραιότητας, επιστημονικές επιτροπές οι οποίες ενημερώθηκαν για τα απορρέοντα
και τις δράσεις που προέκυψαν ώστε να ληφθούν υπόψη στην επιλογή του τρόπου για την προώθηση
των ανάλογων δράσεων μέσω της ετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης για την κάθε επιτροπή.
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III. ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ
ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΈΝΤΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΜΕΘΌΔΩΝ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΏΝ
(ΕΜΕΔ) ΕΤΕΚ
Η ευρεία εφαρμογή των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, στο πλαίσιο των συμβάσεων
για οικοδομικά και τεχνικά έργα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση
αντιδικιών που προκαλούν κατασπατάληση πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων, προστριβές,
αλλά και σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στην ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων.
Το Επιμελητήριο μέσα από το έργο του θέλει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην προσπάθεια για
βελτίωση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης μέσω της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων
επίλυσης διαφορών, πιστεύοντας ακράδαντα στον ευεργετικό αντίκτυπο που αυτό θα έχει στις
δυσλειτουργίες των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Με αυτή τη στόχευση, και
με πρωτεργάτη την Επιτροπή ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ από το 2017 έχει ιδρυθεί το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ.
Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ στοχεύει:
(α) να προσφέρει σε τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών όπως   πραγματογνωμοσύνη, διαμεσολάβηση, κριτική
διαδικασία και διαιτησία, με ταχύτητα και με εμπιστευτικότητα, με γνώμονα την απονομή
δικαιοσύνης και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
(β) να προάγει τον θεσμό των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών με την ενημέρωση των
πολιτών και των μελών του για τα οφέλη τους και με την προώθησή τους σε αρμόδιες αρχές
και φορείς της Δημοκρατίας με σκοπό τη μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίησή τους.
(γ) να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης, σεμινάρια, ημερίδες και
συνέδρια στο τομέα των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και πραγματογνωμοσυνών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίες και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.  
Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ προσφέρει υπηρεσίες:
(α) Διαιτησίας
Οι Διαιτησίες ρυθμίζονται από τις Διατάξεις Διαιτησίας ΕΤΕΚ και διενεργούνται σύμφωνα
με τους Κανονισμούς Διαιτησίας ΕΤΕΚ. Τηρείται Μητρώο Διαιτητών και Ανώτερων Διαιτητών
ΕΤΕΚ, εφαρμόζεται Κώδικας Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ, ενώ παρέχονται και πρότυπα έγγραφα για τη Διαιτητική Διαδικασία, τα οποία είναι ενσωματωμένα στους Κανονισμούς Διαιτησίας ΕΤΕΚ. Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω γίνονται στο πλαίσιο του περί Διαιτησίας Νόμου,
Κεφ. 4. Επιπλέον έχει θεσπιστεί Επιτροπή Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ, η οποία επιλαμβάνεται περιπτώσεων παράβασης της Δεοντολογίας εκ μέρους Διαιτητών και της οποίας τα μέλη
είναι έγκριτοι νομικοί (πλειοψηφία) και εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ.
(β) Κριτικής Διαδικασίας (Adjudication)
Η Κριτική Διαδικασία ρυθμίζεται από τις  Διατάξεις Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ (Adjudication
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Rules) και διενεργείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ. Τηρείται
Μητρώο Κριτών ΕΤΕΚ, εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ αναλογικά και
για τους Κριτές, ενώ παρέχονται και πρότυπα έγγραφα για την κριτική διαδικασία, τα οποία
είναι ενσωματωμένα στους Κανονισμούς Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ (Adjudication Rules).
(γ) Διαμεσολάβησης
Οι Διαμεσολαβήσεις ρυθμίζονται από τις   Διατάξεις Διαμεσολάβησης ΕΤΕΚ. Τηρείται Κατάλογος Διαμεσολαβητών ΕΤΕΚ, ενώ παρέχονται και πρότυπα έγγραφα για τη διαδικασία της
διαμεσολάβησης.
(δ) Πραγματογνωμοσυνών
Οι Πραγματογνωμοσύνες ρυθμίζονται από τις Διατάξεις Πραγματογνωμοσύνης ΕΤΕΚ. Τηρείται
Μητρώο Πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ και εκδίδονται Οδηγίες προς τους Πραγματογνώμονες.
Επίσης μέσω του Κέντρου ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ υλοποιούνται σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα για
επιμόρφωση διαιτητών, διαμεσολαβητών και πραγματογνωμόνων.
Κατά την τριετία 2017-2020 και με βάση την προεργασία που είχε γίνει με την ίδρυση του Κέντρου,
υλοποιήθηκαν πολύ σημαντικά βήματα για την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών ΕΜΕΔ και
πραγματογνωμοσυνών.
Με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης στον θεσμό
της διαιτησίας αναθεωρήθηκαν εκ βάθρων, το 2017, οι Διατάξεις περί Διαιτησίας ΕΤΕΚ. Το Μητρώο
Διαιτητών του ΕΤΕΚ ανασυγκροτήθηκε με τη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων εγγραφής και την εισαγωγή προϋπόθεσης επιτυχίας σε σχετική εξέταση για σκοπούς συμπερίληψης στο Μητρώο Διαιτητών. Στο ίδιο πλαίσιο το 2019 αποφασίστηκε για λόγους διαφάνειας η δημοσιοποίηση του Μητρώου
Διαιτητών του ΕΤΕΚ. Παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας, για σκοπούς επιμόρφωσης
Διαιτητών και εν δυνάμει Διαιτητών διοργανώθηκαν σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια ή παρουσιάσεις στον τομέα της Διαιτησίας.
Με στόχο την εξυπηρέτηση του απλού πολίτη και καταναλωτή, το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ αναγνωρίστηκε ως Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών για τους τομείς: Κατασκευές,
Τεχνολογία, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Κτηματομεσιτικά, Εκτιμήσεις και σε όποιον
άλλο τομέα σχετίζεται με τους κλάδους και τις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου. Η αναγνώριση
έγινε με βάση το άρθρο 22, του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου
του 2017, Ν. 85(Ι), και ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Πολλά και σημαντικά βήματα έγιναν για την αναβάθμιση των εγγράφων και διαδικασιών του Κέντρου ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ, καθώς και για τη βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζει.
Συγκεκριμένα, το 2020 αναθεωρήθηκαν οι Κανονισμοί Διαιτησίας του ΕΤΕΚ με την προσθήκη προνοιών για περιπτώσεις όπου τα μέρη δεν συνεργάζονται με στόχο τον περιορισμό καθυστερήσεων
στη διαδικασία και η καθιέρωση μιας νέας Ταχείας Διαδικασίας (Fast Track Arbitration) για μικρές
διαφορές. Οι Κανονισμοί θα μεταφραστούν και στα αγγλικά. Παράλληλα εγκρίθηκε και η απαραίτητη
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τροποποίηση των Διατάξεων Διαιτησίας για να συνάδουν με τους αναθεωρημένους Κανονισμούς.
Κατά το 2020 ολοκληρώθηκε επίσης η αναθεώρηση και μετάφραση στα αγγλικά των Κανονισμών
Κριτικής Διαδικασίας (Adjudication) και με στόχο  την άμεση δημοσίευσή τους και τη διοργάνωση
στο επόμενο διάστημα του σεμιναρίου και της εξέτασης για τη σύσταση του Μητρώου Κριτών ΕΤΕΚ.  
Σε συνέχεια αξιολόγησης των προβλημάτων που προέκυπταν κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών από το Επιμελητήριο η Επιτροπή ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ σε συνεργασία με την Υπηρεσία επεξεργάστηκαν και αναβάθμισαν κατά το 2020 τα τυποποιημένα έγγραφα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης.
Στόχος της αναθεώρησης των εντύπων είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η μείωση του διοικητικού φόρτου που προκύπτει. Επίσης, με
στόχο τη θέσπιση μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας των πραγματογνωμοσυνών αποφασίστηκε το 2019 όπως γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος από ανεξάρτητους έμπειρους μηχανικούς
με γνώση στο αντικείμενο, σε ποσοστό περί το 10% επί του συνόλου των πραγματογνωμοσυνών
που παραδίδονται στο Επιμελητήριο.
Συναφώς με το θέμα σημειώνεται πως από το 2017 και μετέπειτα, λόγω και της αναθεώρησης
των διαδικασιών, τα αιτήματα για διορισμό πραγματογνώμονα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Κατά
τη διάρκεια της τριετίας έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά 117 πραγματογνωμοσύνες. Παράλληλα
διοργανώθηκε δύο φορές σεμινάριο για τη διενέργεια τεχνικών πραγματογνωμοσυνών, το οποίο
πρέπει να παρακολουθούν όλοι οι Πραγματογνώμονες του Μητρώου του ΕΤΕΚ, με στόχο την
εκπαίδευση και την επιμόρφωσή τους. Επιπλέον σημειώνεται πως η Επιτροπή ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ επεξεργάζεται εισηγήσεις σε σχέση με την αναθεώρηση του Μητρώου Πραγματογνωμόνων, τη σύνταξη
Κανονισμών Δεοντολογίας για τους Πραγματογνώμονες, καθώς και τον εμπλουτισμό των Κατηγοριών Πραγματογνωμοσύνης, οι οποίες θα τεθούν ενώπιον της ΔΕ το επόμενο διάστημα.

ΔΡΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ COVID-19
Το ΕΤΕΚ, από την αρχή της κρίσης της πανδημίας, έλαβε μέτρα για την προστασία της υγείας του
προσωπικού του (λειτουργία υπηρεσίας με προσωπικό ασφαλείας και τηλεργασία από το σπίτι)  
και ταυτόχρονα φρόντισε ώστε να παρέχονται όλες οι βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες για την
εξυπηρέτησή των μελών. Περαιτέρω με ανακοινώσεις του από τα πρώτα κρούσματα που φάνηκαν
στον τόπο μας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη λήψη μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του
ιού, ειδικότερα για τα εργοτάξια.
Επιπρόσθετα και με πρώτιστο σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στην οικονομία
του τόπου αλλά και την σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, προχώρησε σε σειρά σημαντικών
παρεμβάσεων προς το κράτος και την πολιτεία:
Με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ημερομηνίας
30.03.2020, το ΕΤΕΚ   κατέθεσε εισηγήσεις σε ό,τι αφορά τα έκτακτα μέτρα αξιοποίησης των
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τεχνολογιών της πληροφορικής και συναφείς διευθετήσεις για τη διευκόλυνση της λειτουργίας
των μελετητικών γραφείων. Το Επιμελητήριο με τη σχετική επιστολή του, η οποία κοινοποιήθηκε
επίσης στον υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και στον διευθυντή του
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εισηγήθηκε την εφαρμογή έκτακτων μέτρων αξιοποίησης
των τεχνολογιών της πληροφορικής αφού γίνουν συναφείς διευθετήσεις με στόχο τη διατήρηση
θέσεων εργασίας στα μελετητικά γραφεία μηχανικών, ενός σημαντικού συντελεστή της οικοδομικής
βιομηχανίας. Ανάμεσα σε άλλα το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε τα εξής:
1. Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για έκδοση πολεοδομικής άδειας μέσω του διαδικτύου.
2. Διευθετήσεις έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται επικοινωνία μελετητών με λειτουργούς που
έχουν παραλάβει και θα εξετάσουν τις αιτήσεις, για τη συζήτηση θεμάτων που τις αφορούν.
3. Ηλεκτρονική υποβολή σχεδίων για σκοπούς διαβουλεύσεων με διάφορες υπηρεσίες (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κ.ο.κ.).
4. Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για έκδοση άδειας οικοδομής μέσω του διαδικτύου.
5. Επισύναψη ηλεκτρονικά τοπογραφικών σχεδίων που λαμβάνονται από την ηλεκτρονική πύλη
του Κτηματολογίου και με ευθύνη του μελετητή να κατατίθεται επίσημη οριοθέτηση πριν την
έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών.
Το Επιμελητήριο απέστειλε επίσης επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις
6 Απριλίου 2020, με κοινοποίηση στους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και τον υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα Έκτακτα, άμεσα και απλά μέτρα αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση των συναλλαγών κράτους και
επαγγελματιών / πολιτών. Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ σημείωνε ότι η λειτουργία του κράτους,
η παρουσία του και η συνέχιση των συναλλαγών του με τους επαγγελματίες και τους πολίτες
είναι απόλυτα αναγκαία για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα επισήμανε ότι η δυνατότητα έκτακτης προσαρμογής του κράτους  είναι στοιχείο
που έχει ανάγκη ο πολίτης, η κοινωνία και ο επιχειρηματίας για να έχει πίστη, αισιοδοξία και την
απαραίτητη πειθαρχία στους σχεδιασμούς της Πολιτείας προκειμένου να περάσουμε αυτή την
κρίση ελαχιστοποιώντας τις απώλειες στη δημόσια υγεία, στην οικονομία και στην ευημερία της
κοινωνίας. Επιπρόσθετα το Επιμελητήριο δήλωνε πως εάν γίνει ταχεία ανασκόπηση των διαδικασιών / βασικών συναλλαγών κράτους και επαγγελματιών ή και πολιτών μπορούν να εντοπιστούν
και άλλες απαιτήσεις ή και διαδικασίες, οι οποίες με μια ταχεία αξιολόγηση «ζημιάς»-οφέλους, σε
αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, θα μπορούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να απαλειφθούν. Επίσης απλές διαδικασίες να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή εξ αποστάσεως  με τη χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη δημιουργία πλατφορμών επικοινωνίας με μηνύματα (chat bots)
κ.ο.κ. Η παρέμβαση του ΕΤΕΚ κατέληγε με την εισήγηση ότι εάν κριθεί ότι υπάρχει και αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης (π.χ. σύγκρουση με υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κ.ο.κ.), μπορεί να γίνει
μια οριζόντια έκτακτη ρύθμιση η οποία να δίνει δικαίωμα στον εκάστοτε υπουργό, στου οποίου οι
νέες έκτακτες διαδικασίες εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο, να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
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μέσω διαταγμάτων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Στις 23 Απριλίου 2020 το ΕΤΕΚ απέστειλε υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά
με την επανεκκίνηση της οικονομίας με στόχευση στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Το υπόμνημα υποβλήθηκε μετά από παράκληση του Προέδρου Αναστασιάδη προς όλους τους φορείς
που συμμετείχαν σε διευρυμένη σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό την Τρίτη 21 Απριλίου 2020.
Το Υπόμνημα του  ΕΤΕΚ επικεντρώθηκε σε προτάσεις για την επανεκκίνηση της κατασκευαστικής
δραστηριότητας με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτακτική ανάγκη να προωθηθούν αμέσως ενέργειες
και να ληφθούν αποφάσεις για την ηλεκτρονική αδειοδότηση καθώς και στην ανάγκη για τη θέσπιση καθοδηγητικού πλαισίου αρχών και συστάσεων για ασφαλή λειτουργία των εργοταξίων. Σε σχέση με τη δεύτερη πρόταση το ΕΤΕΚ ζήτησε  να ετοιμαστεί το συντομότερο πλαίσιο καθοδηγητικών
αρχών και συστάσεων το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές και τους κινδύνους μετάδοσης
της νόσου Covid-19 με τρόπο ώστε ο κάθε εργολήπτης να προσαρμόζει τις γενικές κατευθυντήριες
γραμμές και συστάσεις σε κάθε εργοτάξιο ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του και να
το εφαρμόζει τόσο αυτός όσο και οι υπεργολάβοι του έργου όπως και κάθε άλλος εμπλεκόμενος
στο έργο (π.χ. σύμβουλοι επιβλέποντες μηχανικοί, αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες). Επιπρόσθετα το
ΕΤΕΚ εισηγήθηκε τη σύσταση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού εποπτείας/ παρακολούθησης και
επιβολής των μέτρων που έχουν καθοριστεί.
Επιπρόσθετα το Επιμελητήριο, με επιστολές του ημερομηνίας 28 Απριλίου και 6 Μαΐου 2020, προς
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), τις προτάσεις του για τον Οδηγό Διαχείρισης της πανδημίας, ο οποίος στόχευε στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη βέλτιστη διαχείριση των
ζητημάτων που έχουν προκύψει ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2.
Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ κατέθεσε εισήγηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας
και Εργασίας για Όρο του Σχεδίου Μερικής Αναστολής Εργασιών, η οποία προκύπτει λόγω της
ιδιαιτερότητας των τιμολογήσεων από την επαγγελματική κατηγορία των Ιδιωτών Συμβούλων Μηχανικών-Μελετητών (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Επιμετρητές Ποσοτήτων, κ.λπ.). Συγκεκριμένα, λόγω της φύσης και της συνήθους πρακτικής διαδικασίας
παροχής των μελετητικών υπηρεσιών σταδιακά και σε περιορισμένα στάδια-φάσεις εργασίας, προκύπτει μια ασταθής σχέση μεταξύ εκτελεσθεί σας και τιμολογηθεί σας εργασίας.
Για το ίδιο θέμα, το ΕΤΕΚ με παρέμβασή του προς την υπουργό Εργασίας, ημερομηνίας 9 Μαΐου
2020, κατέθεσε εισήγηση σε σχέση με τη μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης κύκλου εργασιών
πέραν του 25% για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών λόγω Covid-19. Με την παρέμβασή του το ΕΤΕΚ επισήμανε ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα σε σχέση με την πολύ
στενή περίοδο σύγκρισης για το 2019 («…με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους»).
Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε ότι τα μικρά μελετητικά γραφεία παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά
τον κύκλο εργασιών τους (τιμολόγηση και είσπραξη) ο οποίος έχει έντονα στοιχεία ασυνέχειας και
σχετικά μεγάλης χρονικής απόστασης μεταξύ εισπράξεων. Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε την προσθήκη επιφύλαξης στην απόφαση ώστε στις περιπτώσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων που εργοδοτούν μέχρι

34

10 άτομα, των οποίων εκ της φύσεώς τους η τιμολόγηση και η είσπραξη για εργασίες γίνεται με
διακεκομμένο τρόπο, η σύγκριση μπορεί να γίνεται σε επίπεδο μέχρι και τετραμήνου.
Το ΕΤΕΚ μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και στο πλαίσιο της αναγκαίας
επαφής με τα μέλη του, προχώρησε στη δημιουργία Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Μηχανικών
με στόχο τη συλλογή από τα μέλη του εισηγήσεων για πιθανές παρεμβάσεις του ΕΤΕΚ με γνώμονα
την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ή τη βελτίωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος όπως αυτό έχει διαμορφωθεί ενόψει της πανδημίας. Σκοπός του e-Παρατηρητηρίου
είναι η υποβολή στοχευμένων και συγκεκριμένων εισηγήσεων προς την Πολιτεία σε σχέση με την
υιοθέτηση μέτρων, πολιτικών και έκτακτων ρυθμίσεων.
Ως αποτέλεσμα εισηγήσεων που υποβλήθηκαν μέσω του Παρατηρητηρίου το ΕΤΕΚ προχώρησε
στις 12 Μαΐου 2020 σε παρέμβαση προς το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ)
αναφορικά με το θέμα «Υφιστάμενη γνώση και συστάσεις για τη λειτουργία κλιματιστικών μονάδων εν καιρώ κορωνοϊού». Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ εισηγείται ότι, ενόψει της επικείμενης
θερινής περιόδου και της γενικότερης δημόσιας συζήτησης που γίνεται σχετικά με λειτουργία
κλιματιστικών μονάδων και τους κινδύνους μετάδοσης της νόσου Covid-19, θα ήταν ιδιαίτερα
χρήσιμο, αφού γίνουν οι σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές και αφού γίνει σχετική αναφορά
και σύσταση ότι οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τον γενικό κανόνα και πως προτρέπονται οι
ιδιοκτήτες ή χρήστες κλιματιζόμενων κτιρίων να συμβουλεύονται ειδικούς επαγγελματίες οι οποίοι θα λάβουν υπόψη τις τυχόν ιδιαιτερότητες, το Τμήμα να δημοσιεύσει τις συστάσεις αυτές ως
καθ’ ύλην αρμόδιο κυβερνητικό Τμήμα, ώστε να είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Εν μέσω της πανδημίας, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αλλά και μέλη αριθμού Επιτροπών
και Ομάδων Εργασίας με πρώτιστο σκοπό να συνεχιστεί όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα η λειτουργία του ΕΤΕΚ, έχουν συνεδριάσει  μέσω τηλεδιασκέψεων.  Επίσης, το ΕΤΕΚ αντιλαμβανόμενο
ότι η πρωτοφανής αυτή κρίση δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην εκπαίδευση, προχώρησε
στη διοργάνωση αριθμού εκπαιδευτικών διαδικτυακών σεμιναρίων με θέματα που αφορούν το
επαγγελματικό περιβάλλον των μελών του. Περαιτέρω ο Πρόεδρος όσο και ο Α’ Αντιπρόεδρος συμμετείχαν σε τηλεδιασκέψεις ή είχαν επικοινωνίες με αρμόδιες αρχές ή και άλλους οργανωμένους
φορείς αναφορικά με το θέμα.
Παράλληλα, και με βάση σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, το Επιμελητήριο προχώρησε στην καταβολή συμβολικής χορηγίας ύψους €20.000 στον λογαριασμό που έχει
ανοιχθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Κυβέρνησης, για την αντιμετώπιση των
αναγκών που προκύπτουν λόγω της έκτακτης ανάγκης στην οποία περιήλθε η χώρα μας λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2.
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IV1. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΤΕΚ
ΘΈΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΏΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΜΕΛΏΝ
Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών είναι μία εκ των Επιτροπών που ο καταρτισμός της προβλέπεται στη
νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στους περί ΕΤΕΚ (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμούς που δημοσιεύθηκαν
με την ΚΔΠ 133/1997, αναφέρεται στον Κανονισμό 4 ότι το Γενικό Συμβούλιο καταρτίζει την «Επιτροπή Εγγραφής Μελών», η οποία συμβουλεύει τη Διοικούσα Επιτροπή κατά πόσο ο αιτητής πληροί τα προσόντα που προβλέπει ο Νόμος για να εγγραφεί στο Επιμελητήριο. Περαιτέρω, ο ίδιος
Κανονισμός αναφέρει ότι η Επιτροπή Εγγραφής Μελών βοηθείται στο έργο της από υποεπιτροπές,
μία για κάθε κλάδο μηχανικής.
Την Επιτροπή Εγγραφής Μελών αποτελούν οι:
Πρόεδρος
Χρίστος Ευθυβούλου
Μηχανολόγος Μηχανικός
Αν. Πρόεδρος Ανδρέας Θεοδότου
Πολιτικός Μηχανικός
Μέλη
Ζωμενία Ζωμενή
Γεωλόγος
Ζαπίτης Ιωάννης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Πολύκαρπος Νικολάου
Μηχανολόγος Μηχανικός
Μάριος Παππουτής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Έλενα Χριστοδούλου
Αρχιτέκτονας
Τα μέλη των Υποεπιτροπών Εγγραφής Μελών είναι:
Αρχιτεκτονική, Κωνσταντίνος Κυπρής και Μάριος Φωκάς
Πολιτική Μηχανική, Λουκάς Πέτρου και Δήμος Χαρμπής
Μηχανολογική Μηχανική, Ανδρέας Κυπριανού και Ιάκωβος Χριστοδούλου
Ηλεκτρολογική Μηχανική, Χαράλαμπος Σκαμπαλλής και Βάσος Χαραλάμπους
Ηλεκτρονική Μηχανική, Κωνσταντίνος Λοΐζου και Κωνσταντίνος Θεοφίλου
Μηχανική της Πληροφορικής, Χρίστος Χαραλάμπους και Ίων Κυριακίδης
Χημική Μηχανική, Παντελίτσα Λοΐζιά και Μιχάλης Χρυσάφης
Μηχανική Μεταλλείων, Δημήτρης Βαττής και Ερνέστος Σαρρής
Εφηρμοσμένη Γεωλογία, Γιώργος Νικήτας και Νίκη Κουλέρμου
Αγρονομική-Τοπογραφική, Ελίκκος Ηλία και Γιόλα Ρούσου
Επιμέτρηση, Άντρη Χριστοδούλου και Λήδα Φιλιππίδου
Εκτίμηση Γης, Άγγελος Γεωργίου και Βαρνάβας Πασιουλής
Πολεοδομία-Χωροταξία, Στέφανος Γεωργιάδης και Στέφος Παπανικολάου
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Κατά την υπό επισκόπηση τριετία, παραλήφθηκαν συνολικά περί τις 2.890 αιτήσεις για εγγραφή
στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ από τις οποίες οι 244 απορρίφθηκαν. Το σύνολο των αιτήσεων που
έχουν παραληφθεί ανά κλάδο και ανά έτος παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2020
2017

2018

2019

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

980

891

1017

2890

ΑΠΟΡΡΡΙΨΕΙΣ

80

63

101

244

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

222

248

207

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

193

219

185

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

171

162

180

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

150

114

137

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

144

53

179

ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

14

18

42

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΓΕΩΛΟΓΙΑ

18

18

17

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

18

24

19

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ

43

30

29

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

7

5

22

ΚΛΑΔΟΙ

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Εγγραφής Μελών ΕΤΕΚ εισηγήθηκε την παραχώρηση προσωρινής άδειας
άσκησης επαγγέλματος σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης σε περιορισμένο αριθμό πολιτών
τρίτων χωρών [Άρθρο 7(4) του περί ΕΤΕΚ Νόμου], ενώ εισηγήθηκε και την εγγραφή πολιτών
κρατών μελών στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες [Άρθρο 25(Α) του περί ΕΤΕΚ Νόμου].
Επιπρόσθετα ενέκρινε την εγγραφή διακοσίων δώδεκα (212) εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών
Μελετών του ΕΤΕΚ και συμπεριέλαβε, μετά από σχετική αίτηση εγγραφής, πέντε (5) εταιρείες στον
ειδικό κατάλογο Εταιρειών Μελετών κρατών μελών για διασυνοριακή άσκηση επαγγέλματος.
Σημειώνεται ότι τη διοικητική απόφαση εγγραφής ή μη ενός φυσικού ή νομικού προσώπου στο
ΕΤΕΚ έχει η Διοικούσα Επιτροπή.
ΠΡΌΤΥΠΟ ΣΧΈΔΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟΎ ΕΓΓΡΆΦΟΥ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕΛΕΤΏΝ
Το ΕΤΕΚ παρατηρώντας δυστοκία στην ετοιμασία κατάλληλου Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας
Μελετών για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών ΕΤΕΚ ή και συχνά  προβληματικές πρόνοιες
σε Ιδρυτικά Έγγραφα, προς υποβοήθηση των μηχανικών οι οποίοι επιθυμούν να συστήσουν
εταιρεία μελετών, ετοίμασε πρότυπο κατευθυντήριο σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας
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Μελετών. Συναφώς το ΕΤΕΚ προχώρησε σε έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με το
περιεχόμενο του Ιδρυτικού Εγγράφου.
Επιπρόσθετα η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 29.01.2019 αποφάσισε όπως
όλα τα ιδρυτικά έγγραφα εταιρειών που έχουν εγγραφεί στο ΕΤΕΚ προωθηθούν στην Επιτροπή Εγγραφής Μελών για μελέτη. Ακολούθως, οι εταιρείες των οποίων το Ιδρυτικό Έγγραφο δεν συνάδει
με το πρότυπο σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου και τις συναφείς εγκυκλίους του ΕΤΕΚ, θα κληθούν να
το προσαρμόσουν σχετικά με στόχο, κατά την επόμενη ανανέωση εγγραφής των εταιρειών, όλα τα
Ιδρυτικά Έγγραφα να εναρμονιστούν με τις προϋποθέσεις που θέτει το Επιμελητήριο.
Σε αυτό το πλαίσιο μελετήθηκαν όλα τα Ιδρυτικά Έγγραφα των εγγεγραμμένων στο ΕΤΕΚ Εταιρειών και διαπιστώθηκε πως τα ιδρυτικά έγγραφα 70 εταιρειών δεν συνάδουν με τη φιλοσοφία του
πρότυπου σχεδίου Ιδρυτικού Εγγράφου και τις συναφείς εγκυκλίους του ΕΤΕΚ. Όλες οι εταιρείες
έχουν ειδοποιηθεί σχετικά.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΝΈΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΤΕΚ ΕΝΌΨΕΙ ΊΔΡΥΣΗΣ
ΦΟΡΈΑ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΏΤΕΡΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
Με βάση τον Νόμο, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης είναι το αρμόδιο σώμα στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη διασφάλιση και την
πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Σύμφωνα με το άρθρο
17(1) (δ) iv του Νόμου 136(Ι)2015, ο Φορέας διορίζει Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης των
προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης για αξιολόγηση και πιστοποίηση,
η οποία αποτελείται από τρεις ακαδημαϊκούς, έναν φοιτητή πανεπιστημίου, και σε περίπτωση που
το αντικείμενο του προγράμματος αφορά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ένα μέλος του επαγγελματικού
Σώματος το οποίο χορηγεί την άδεια άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ο Φορέας ζήτησε
από το ΕΤΕΚ να υποβάλει ονόματα εκπροσώπων του από κάθε κλάδο μηχανικής επιστήμης ούτως
ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αξιολογητών που δημιουργείται στον Φορέα.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 26.02.2018, μεταξύ του Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας
στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και του ΕΤΕΚ, στην οποία συζητήθηκε το πιο πάνω θέμα,
συμφωνήθηκε πως η εμπλοκή του ΕΤΕΚ στις Επιτροπές του Φορέα θα πρέπει να διασφαλίζει πως:
(α) οι απόψεις που κατατίθενται από τα άτομα που καλούνται βάσει των καταλόγων που προμήθευσε το ΕΤΕΚ στον Φορέα είναι όντως εισηγήσεις του ΕΤΕΚ και
(β) ο βαθμός στον οποίο οι πιο πάνω απόψεις υιοθετούνται διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται
οι απαραίτητες προϋποθέσεις και για την επαγγελματική αναγνώριση του προγράμματος
σπουδών που αξιολογείται.
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Προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό, συμφωνήθηκε πως θα πρέπει να τηρείται η πιο κάτω
διαδικασία:
1. Ο Φορέας θα ενημερώνει τον εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ για την αξιολόγηση προγράμματος σπουδών μόλις ληφθεί περί τούτου απόφαση από τον Φορέα ώστε να υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης και εμπλοκής του ΕΤΕΚ στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος.
2. Η ενημέρωση του εκπροσώπου του ΕΤΕΚ θα κοινοποιείται από τον Φορέα στο ΕΤΕΚ.
3. Εφόσον τηρούνται τα πιο πάνω, το ΕΤΕΚ θα διασφαλίζει την ταχεία ανταπόκρισή του ώστε
οι απόψεις που κατατίθενται από τον εκπρόσωπό του να έχουν λάβει την έγκριση του ΕΤΕΚ.
4. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ θα πρέπει να ενημερώσει το
Επιμελητήριο κατά πόσο οι εισηγήσεις που υπέβαλε έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή του
Φορέα, και αν όχι κατά πόσον δεν έχουν υιοθετηθεί εισηγήσεις για υλοποίηση τροποποιήσεων
στο πρόγραμμα σπουδών που είναι απαραίτητες για σκοπούς επαγγελματικής του
αναγνώρισης.
5. Στην περίπτωση που ισχύει το τελευταίο, η αναγνώριση που διενεργήθηκε από τον Φορέα
δεν δεσμεύει το Επιμελητήριο, και το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να περάσει από την
ήδη καθορισμένη διαδικασία του Επιμελητηρίου για σκοπούς επαγγελματικής αναγνώρισης.
6. Σε περίπτωση που οι απόψεις του εκπροσώπου του ΕΤΕΚ λαμβάνονται δεόντως υπόψη, με
βάση και την ενημέρωση που θα δώσει στο ΕΤΕΚ, το πρόγραμμα θεωρείται πως έχει λάβει και
επαγγελματική αναγνώριση.
Σημειώνεται πως όλη η πληροφόρηση που θα διακινείται για σκοπούς της εσωτερικής διαδικασίας
που θα ακολουθείται από το ΕΤΕΚ θα τυγχάνει εμπιστευτικού χειρισμού. Η Διοικούσα Επιτροπή
του ΕΤΕΚ επικύρωσε το πιο πάνω πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης στη συνεδρία της ημερομηνίας
13.03.2018. To ΕΤΕΚ υπέβαλε ονόματα των πιο κάτω αναφερόμενων μελών του κατά κλάδο ώστε να
συμπεριληφθούν στον κατάλογο αξιολογητών για αξιοποίηση κατά την αξιολόγηση προγραμμάτων
σπουδών:
Έλενα Χριστοδούλου, Κωσταντίνο Κυπρή, Μάριο Φωκά, αρχιτέκτονες, Ανδρέα Θεοδότου, Λούκα
Πέτρου, Δήμο Χαρμπή πολιτικούς μηχανικούς, Χρίστο Ευθυβούλου, Πολύκαρπο Νικολάου, Ανδρέα Κυπριανού, Ιάκωβο Χριστοδούλου μηχανολόγους μηχανικούς, Βάσο Χαραλάμπους, Μάριο
Παππουτή, Χαράλαμπο Σκαμπαλλή, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Ιωάννη Ζαπίτη, Κωνσταντίνο
Λοΐζου, Κωνσταντίνο Θεοφίλου, ηλεκτρονικούς μηχανικούς, Ιωάννη Ζαπίτη, Χρίστο Χαραλάμπους,
Ίωνα Κυριακίδη μηχανικούς της πληροφορικής, Παντελίτσα Λοΐζιά, Μιχάλη Χρυσάφη, χημικούς
μηχανικούς, Δημήτρη Βαττή, Ερνέστο Σαρρή, μηχανικούς μεταλλείων, Ζωμενία Ζωμενή, Γιώργο Νικήτα, Νίκη Κουλέρμου, γεωλόγους, Ελίκκο Ηλία, Γιόλα Ρούσου, αγρονόμους τοπογράφους,
Λήδα Φιλιππίδου, Άντρη Χριστοδούλου, επιμετρητές ποσοτήτων, Βαρνάβα Πασιουλή, Άγγελο Γεωργίου, εκτιμητές γης και Στέφανο Γεωργιάδη, Στέφο Παπανικολάου, πολεοδόμους.
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ΕΓΚΎΚΛΙΟΙ ΕΤΕΚ
Το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του έχει εκδώσει μια σειρά από εγκυκλίους προς
τα μέλη του αναφορικά με την άσκηση επαγγέλματος μηχανικού ή άλλα συναφή θέματα.  Συνοπτικός
πίνακας των εν λόγω εγκυκλίων παρουσιάζεται πιο κάτω:
1. Νέα αρχή στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών και ευκαιρία
διόρθωσης των κακώς κειμένων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΛ/AAΔΣ104 «Υπηρεσίες Συμβούλων
Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων» (07.08.2017)
Το Επιμελητήριο καλεί τα μέλη του (α) να λάβουν υπόψη τους την Εγκύκλιο ΓΛ/AAΔΣ104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων» και να ενδιαφερθούν εκ νέου,
υποβάλλοντας προσφορές σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, (β) όταν υποβάλλουν προσφορά για
έργα του Δημοσίου να αξιολογούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, καθώς και τις αστικές και
ποινικές ευθύνες που επωμίζονται, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους τις εκτιμημένες αξίες σύμβασης της υπό αναφορά εγκυκλίου, και (γ) να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κύρος του επαγγέλματος, αντιστεκόμενοι σε προσεγγίσεις που οδηγούν στην απαξίωση και τον εξευτελισμό του.
2. Υπηρεσίες Επαρχιακών Γραφείων ΕΤΕΚ Πάφου - Ανανέωση εγγράφων βεβαιώσεων (16.10.2017)
Το Επιμελητήριο ενημερώνει ότι τα μέλη που το επιθυμούν θα δύνανται να παραδίδουν
προς ανανέωση   έγγραφες βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΕΤΕΚ βάσει της περί Οδών και
Οικοδομών Νομοθεσίας στο γραφείο ΕΤΕΚ στην Πάφο. Τα έγγραφα θα ανανεώνονται μέχρι την
επόμενη εργάσιμη μέρα του γραφείου ΕΤΕΚ Πάφου, κατά την οποία τα μέλη του Επιμελητηρίου
θα δύνανται να τα παραλαμβάνουν.
3. Πρότυπο Σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών [6Β(1)(β) ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμος] (12.09.2018)
Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι, για σκοπούς καθοδήγησης, ετοίμασε πρότυπο σχέδιο
Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο και το
οποίο είναι προαιρετικό ή και κατευθυντήριο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί
δεσμευτικό ή εξαντλητικό.
4. Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος και συναφή θέματα με αμοιβή αρχιτέκτονα,
πολιτικού μηχανικού ή άλλου ανεξάρτητου επαγγελματία (21.11.2018)
Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι για θέματα που αφορούν σύμβαση ή οιονεί σύμβαση σε σχέση με συμφωνηθείσα ή εύλογη αμοιβή αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού ή άλλου ανεξάρτητου
επαγγελματία ο νόμος προνοεί πως καμιά αγωγή που αφορά σύμβαση ή οιονεί σύμβαση σε σχέση με συμφωνηθείσα ή εύλογη αμοιβή δικηγόρου, ιατρού, οδοντίατρου, αρχιτέκτονα, πολιτικού
μηχανικού, εργολάβου, άλλου ανεξάρτητου επαγγελματία δεν εγείρεται μετά πάροδο τριών ετών
από την ημέρα συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής.
5. Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έκδοση Άδειας Άσκησης
Επαγγέλματος (28.11.2018)
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Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με πρόσφατη νομική γνωμάτευση που
εξασφάλισε, ο όρος δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία που περιλαμβάνεται στη νομοθεσία
δεν καλύπτει πρόσωπα που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης τα οποία θα πρέπει να καταβάλλουν κανονικά το τέλος άδειας άσκησης
επαγγέλματος και στα οποία θα εκδίδεται η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος προκειμένου
να ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους.
6. Συνεργασία ΕΤΕΚ-ΤΠΟ για τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης. Πρόσκληση στα μέλη
του ΕΤΕΚ για υποβολή εισηγήσεων με στόχο τη διευκρίνιση των προνοιών της Εντολής 1/17.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΤΕΚ με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, το Επιμελητήριο καλεί τα μέλη του να υποδείξουν εκείνες τις πρόνοιες οι οποίες τυγχάνουν διαφορετικής
ερμηνείας ή και χρήζουν καλύτερης διατύπωσης στον τρόπο εφαρμογής της Εντολής 1 του
2017 (Α. Υπολογισμός συντελεστή δόμησης, ποσοστού κάλυψης, αριθμού ορόφων και ύψους
οικοδομής και Β. Αποστάσεις οικοδομής από όρια τεμαχίου/οικοπέδου).

ΔΡΆΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΕΤΕΚ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των Μελών του αποτελεί υποχρέωση την οποία ο νομοθέτης
ανέθεσε στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου από της ιδρύσεώς του. Η αποτελεσματική άσκηση πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί έναν από τους πυλώνες επί των οποίων στηρίζεται η
δημιουργία και η διατήρηση υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος και η οικοδόμηση σχέσεων
αμοιβαίας εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών, όσο και μεταξύ εντολέα και
εντολοδόχου. Αποτελεί επίσης κοινή απαίτηση της κοινωνίας προς έναν υπεύθυνο, και δραστήριο
φορέα επαγγελματιών, όπως είναι το Επιμελητήριο. Το κατά νόμο υπεύθυνο Σώμα «για την άσκηση
ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου» είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο
του ΕΤΕΚ, του οποίου η λειτουργία στηρίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες περί Δεοντολογίας των
Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμούς.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, είτε κατόπιν καταγγελίας η οποία υποβάλλεται είτε αυτεπάγγελτα, έχει
εξουσία και υποχρέωση να κινεί τις διαδικασίες για διερεύνηση ή/και πειθαρχική δίωξη Μέλους
που κατά την επαγγελματική του διαγωγή ενδέχεται να έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Σε
περίπτωση που με την ολοκλήρωση των διαδικασιών το διωκόμενο Μέλος κριθεί ένοχο, το ΠΣ έχει την
εξουσία να επιβάλει ποινές. Η βαρύτερη των ποινών αυτών είναι η διαγραφή από το Μητρώο Μελών
του Επιμελητηρίου. Δύναται επίσης να επιβάλει ανά κατηγορία χρηματική ποινή μέχρι και €5.000,
αλλά και να αναστείλει την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Μέλους αυτού για όσο διάστημα το ΠΣ
κρίνει σκόπιμο. Η λιγότερο επώδυνη καταδίκη είναι η προειδοποίηση ή η επίπληξη του Μέλους που
ενήργησε αντίθετα προς τους κανονισμούς δεοντολογίας και λειτουργίας του Επιμελητηρίου.
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ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
Η σύσταση, η λειτουργία και οι εξουσίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθορίζονται στον περί
ΕΤΕΚ Νόμο (Ν. 224/90). Ο ίδιος νόμος καθορίζει επίσης και τις ποινές τις οποίες το ΠΣ δύναται
να επιβάλει. Ο δεοντολογικός κώδικας, δηλαδή οι κανονισμοί οι οποίοι καθορίζουν το επίπεδο
συμπεριφοράς των Μελών κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, καταγράφεται και
αποτυπώνεται στους περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμούς (ΚΔΠ 255/2012). Στους
εν λόγω κανονισμούς καταγράφονται επίσης γενικότερα η πειθαρχική διαδικασία, η συνοπτική και
η τακτική διαδικασία εκδίκασης, ο ρόλος, τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Εισηγητή καθώς και
του Κατηγόρου (Κατηγορούσα Αρχή), η κλήση διωκόμενου Μέλους, η ακροαματική διαδικασία, η
αξιολόγηση εγγράφων και μαρτυριών, η σύνταξη και ετοιμασία απόφασης κ.λπ.
Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι και στην υπό εξέταση τριετία παρουσιάστηκαν υποθέσεις
διασπάθισης δημόσιου χρήματος από λειτουργούς του Δημοσίου καθώς και πρόσωπα του
δημόσιου βίου και πολιτειακούς αξιωματούχους, ορισμένοι εκ των οποίων είναι Μέλη του
ΕΤΕΚ. Οι υποθέσεις αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας και ορισμένες εξ αυτών εξετάστηκαν
και εκδικάστηκαν από δικαστήρια της Δημοκρατίας. Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις η
πειθαρχική δίωξη που καθηκόντως ασκήθηκε ακολούθησε την ποινική καταδίκη των προσώπων
αυτών, με βάση τις πρόνοιες των Κανονισμών 10 και 26 των περί Δεοντολογίας των Μελών ΕΤΕΚ
Κανονισμών, οι οποίοι προβλέπουν την πειθαρχική δίωξη των Μελών τα οποία έχουν καταδικαστεί
από δικαστήριο για (ποινικό) αδίκημα το οποίο, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, ενέχει έλλειψη
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Κατά την   τριετία 2017-2020 (αρχές 2017-μέσα 2020), πραγματοποιήθηκαν 26 συνεδρίες της
Ολομέλειας του ΠΣ, ενώ παράλληλα τα Κλιμάκια του Πειθαρχικού Συμβουλίου συνεδρίασαν 187
φορές. Για το ίδιο διάστημα υποβλήθηκαν συνολικά 53 καταγγελίες ενώ επιπρόσθετα το ΠΣ
αποφάσισε να κινηθεί αυτεπάγγελτα σε άλλες 16 περιπτώσεις. Από τις συνολικά 69 πειθαρχικές
υποθέσεις:
• 11 βρίσκονται ενώπιον του ΠΣ για λήψη απόφασης.
• 4 αποσύρθηκαν από τον Καταγγέλλοντα ή και τερματίστηκαν για άλλους λόγους.
• 16 κρίθηκαν από το ΠΣ ότι δεν αφορούσαν θέματα σχετικά με τη δεοντολογία και απορρίφθηκαν χωρίς περαιτέρω διερεύνηση.
• 9 ανατέθηκαν σε Εισηγητή για διερεύνηση και ακολούθως, μετά την υποβολή και εξέταση της
εισηγητικής έκθεσης, απορρίφθηκαν από το ΠΣ (δεν προχώρησαν σε εκδίκαση).
• 14 βρίσκονταν κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος στο στάδιο της διερεύνησης από τον
Εισηγητή.
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•

15 παραπέμφθηκαν σε εκδίκαση, από τις οποίες:
• Σε 2 υποθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ετοιμασίας Κατηγορητηρίου.
• Σε 9 υποθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκδίκασης.
• Σε 4 υποθέσεις ολοκληρώθηκε η εκδίκαση.
Επιπρόσθετα, στα πιο πάνω θα πρέπει να προστεθεί σημαντικός αριθμός παλαιότερων πειθαρχικών
υποθέσεων οι οποίες απασχόλησαν το ΠΣ, δηλαδή την Ολομέλεια και τα Κλιμάκια του Σώματος,
κατά την παρελθούσα τριετία.

ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΕΤΕΚ
Η τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας, είτε προκύπτει από απαιτήσεις εναρμόνισης με το
κοινοτικό κεκτημένο είτε σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υφιστάμενων
ρυθμίσεων, είναι μια συνεχής διαδικασία. Παρατίθεται συνοπτικά η δράση του ΕΤΕΚ όσον αφορά
την ενότητα αυτή.  
ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΏΟ ΜΕΛΕΤΗΤΏΝ
Κατά την τρέχουσα τριετία ολοκληρώθηκε η διαδικασία ετοιμασίας του σχετικού τροποποιητικού
νομοσχεδίου και του προσχεδίου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών)
Κανονισμών, η οποία ήταν κορυφαία προτεραιότητα του ΕΤΕΚ την προηγούμενη τριετία. Με τον
περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (τροποποιητικό) Νόμο δίνεται η ευχέρεια
για έκδοση Κανονισμών που αφορούν τη δημιουργία Μητρώου Μελετητών. Οι Κανονισμοί που
αφορούν το Μητρώο Μελετητών είναι νέοι Κανονισμοί και καθορίζουν κριτήρια και απαιτήσεις
αρχικής εγγραφής στο Μητρώο τα οποία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση του  
επαγγελματισμού των μελετητών και συνεπώς της πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων
μελετητικών υπηρεσιών (π.χ. διατήρηση κατάλληλης ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης, αρχική
εκπαίδευση σε θέματα συναφή με τις μελετητικές υπηρεσίες, στόχευση και βελτίωση της πρακτικής
άσκησης). Σημειώνεται ότι για τους υφιστάμενους μελετητές θα υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις
για την αρχική εγγραφή. Επίσης καθορίζονται κριτήρια και απαιτήσεις για την παραμονή κάποιου
στο Μητρώο Μελετητών (διατήρηση ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης, συνεχιζόμενη εκπαίδευση). Στους κανονισμούς εισάγονται πρόνοιες οι οποίες ενδυναμώνουν την ανεξαρτησία και την
αμεροληψία των μελετητών (ασυμβίβαστες ιδιότητες), ενόψει και της επιθυμίας για επέκταση των
αρμοδιοτήτων τους.
Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να ενεργοποιήσει τη νέα πρόνοια της νομοθεσίας 19(I)/2016
που τροποποίησε τον περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο με την οποία στον ορισμό του
μελετητή (αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού) έχει προστεθεί και η προϋπόθεση τούτος να είναι
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εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών το οποίο τηρείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.
Σε όλο το στάδιο της ετοιμασίας των υπό αναφορά νομοθετικών κειμένων ήταν εμπλεκόμενο το
αρμόδιο για τα θέματα οικοδομικών αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών. Το τελικό κείμενο είναι συμφωνημένο με το Υπουργείο Εσωτερικών και αποτελεί προϊόν μακράς εσωτερικής και εξωτερικής διαβούλευσης. Μετά την ετοιμασία των εν λόγω Κανονισμών και την
αποστολή τους στο ΥΜΕΕ το 2018 και πριν την αποστολή τους στη Βουλή ακολούθησε μια εκτενής
διαβούλευση με το ΤΗΜΥ σχετικά με θέματα που αφορούν τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και
την περί ηλεκτρισμού νομοθεσία. Μετά από πέραν των 12 μηνών διαδοχικών διαβουλεύσεων
και συναντήσεων με το ΤΗΜΥ τα κείμενα νομοθετικού περιεχομένου πέρασαν τη διαδικασία της
ποιοτικής αξιολόγησης της ανάλυσης των επιπτώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από το
καλοκαίρι του 2019 το νομοσχέδιο και το προσχέδιο Κανονισμών βρίσκονται ενώπιον της Νομικής
Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο πριν κατατεθούν στη Βουλή για τα περαιτέρω. Σημειώνεται πως
το Μητρώο Μελετητών είναι κεντρικό συστατικό της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης και ελέγχου
της ανάπτυξης και εξ αφορμής και αυτού το ΕΤΕΚ έκανε σειρά παρεμβάσεων στη Νομική Υπηρεσία
για να επισπεύσει τον νομοτεχνικό έλεγχο.
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΊ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΧΗΡΕΊΑΣ ΘΈΣΗΣ ΜΈΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 13 της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας όπως έχει τροποποιηθεί και στο
οποίο καθορίζεται μεταξύ άλλων και ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Διοικούσας
Επιτροπής δεν περιέχει ρητή πρόνοια αναφορικά με τις περιπτώσεις κένωσης μιας θέσης μέλους
της με συνέπεια να επηρεάζεται και η εγκυρότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται μετά τη χηρεία της θέσης, ετοιμάστηκε σχετική τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και νόμιμη λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής σε περίπτωση χηρείας θέσης
μέλους της και οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι έγκυρες.
Μέχρι και την ημερομηνία εκτύπωσης του παρόντος Απολογισμού, το νομοσχέδιο βρισκόταν στη
Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία.
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΊ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΆΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΎΝ ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
Επίσης κατά την τρέχουσα τριετία το ΕΤΕΚ επανέφερε και έθεσε εκ νέου στον υπουργό Μεταφορών
εντός του 2019 το θέμα της τροποποίησης της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας έτσι ώστε να μην εξαιρούνται
πλέον από τις πρόνοιες της νομοθεσίας οι μηχανικοί που υπηρετούν στη δημόσια ή εκπαιδευτική
υπηρεσία της Δημοκρατίας, η οποία προνοεί πως κανένας δεν θα δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα
σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης εκτός αν του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης
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επαγγέλματος υπό τύπο τον οποίο θα καθορίσει το Επιμελητήριο. Επί του προκειμένου σημειώνεται
πως ενόψει συμβουλής που έλαβε το ΕΤΕΚ από τον νομικό του σύμβουλο, η οποία επιβεβαιώθηκε
και από δεύτερο έγκριτο νομικό, ο όρος δημόσια υπηρεσία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 25
της νομοθεσίας δεν καλύπτει πρόσωπα που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τις αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενόψει τούτου, το Επιμελητήριο σε μια προσπάθεια καλύτερης εφαρμογής
της νομοθεσίας του και με βάση τις σχετικές γνωματεύσεις που είχε εξασφαλίσει, έχει ενημερώσει
τα μέλη του, τα οποία εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε θέσεις μηχανικού, ότι για τα
τέλη που αφορούν το 2019 και μετέπειτα θα πρέπει να καταβάλλουν και το τέλος που αφορά
την έκδοση της ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Η πιο πάνω ρύθμιση ενισχύει την άποψη
του Επιμελητηρίου ότι έχει ωριμάσει ο χρόνος για άρση της διάκρισης που δημιουργείται με την
απαλλαγή της καταβολής του σχετικά μικρού τέλους από τους μηχανικούς της δημόσιας υπηρεσίας
σε σχέση με τους μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα αλλά και αυτούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΠΑΡΆΒΑΣΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΈΝΗ ΓΝΏΜΗ 2017/4086
ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ 2018/2286
Σε σχέση με θέματα που άπτονται της εναρμόνισης της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας με την Οδηγία
περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (2005/36/ΕΚ και 2013/55/ΕΕ) που βρίσκονται σε
εκκρεμότητα σημειώνονται τα πιο κάτω:
1. Προειδοποιητική Επιστολή και Αιτιολογημένη Γνώμη 2017/4086
Η διαδικασία παράβασης με αριθμό 2017/4086 αφορούσε αφενός τις πρόνοιες της νομοθεσίας σε
σχέση με την εναρμόνιση με την προαναφερόμενη Οδηγία αναφορικά με την ερμηνεία του όρου
«Πολίτης Κράτους Μέλους» και την επικαιροποίηση των παραρτημάτων του περί ΕΤΕΚ Νόμου
ώστε να συνάδουν με αυτά της Οδηγίας.
Η υπόθεση έχει αναχθεί από το επίπεδο της προειδοποιητικής επιστολής σε αυτό της αιτιολογημένης
γνώμης ως αποτέλεσμα του γεγονότος πως η Δημοκρατία δεν περιέλαβε στην απάντησή της προς
την Επιτροπή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τα όσα προτάθηκαν προς επίλυση των θεμάτων
που είχαν τεθεί στην προειδοποιητική επιστολή.
Για το θέμα αυτό το ΕΤΕΚ έχει ήδη αποστείλει σχετικό εναρμονιστικό νομοσχέδιο το οποίο αφενός
τροποποιεί την πρόνοια σε σχέση με την ερμηνεία του πολίτη κράτους μέλους και αφετέρου
επικαιροποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του Νόμου.
Επίσης, μετά από εισήγηση του νομικού του συμβούλου το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τόσο το Υπουργείο
Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων όσο και τη Νομική Υπηρεσία για τις προθέσεις του προς
εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης που πρότεινε.
Σε συνέχεια των πιο πάνω το ΕΤΕΚ, σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλό του, ετοίμασε προσχέδιο
απάντησης εκ μέρους της Δημοκρατίας βάσει των θέσεων που είχε ήδη διατυπώσει στο πλαίσιο
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της προειδοποιητικής επιστολής για το ίδιο θέμα.
Με την αποστολή της πιο πάνω αναφερόμενης επιστολής το ΕΤΕΚ ολοκλήρωσε όλες τις δεσμεύσεις
που ανέλαβε έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών φορέων που εμπλέκονται στην
υπόθεση.
2. Προειδοποιητική επιστολή 2018/2286
Η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε νέα προειδοποιητική επιστολή με αριθμό 2018/2286 η οποία
αφορά αριθμό ρυθμιζόμενων στη Δημοκρατία επαγγελμάτων μεταξύ των οποίων και αυτό της
αρχιτεκτονικής.
Ειδικά για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, που επηρεάζει το ΕΤΕΚ, η επιστολή αφορά βασικά το
θέμα της επικαιροποίησης της νομοθεσίας ώστε να συνάδει με τα παραρτήματα της Οδηγίας ως
υφίστανται σήμερα.
Το ΕΤΕΚ είχε ήδη επεξεργαστεί και προωθήσει στη Νομική Υπηρεσία σχετικό τροποποιητικό
νομοσχέδιο αφού η ανάγκη επικαιροποίησης των παραρτημάτων είχε διαπιστωθεί από το ίδιο το
Επιμελητήριο αλλά και επειδή υπήρχαν συναφείς αναφορές για το θέμα αυτό στην προειδοποιητική
επιστολή για την υπόθεση 2017/4086.
Για το γεγονός αυτό έχει ενημερωθεί σχετικά και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε σχετικά τη Νομική Υπηρεσία.
Για την απάντηση του ΕΤΕΚ το θέμα μελετήθηκε σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο του
Επιμελητηρίου. Κατά τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε πως υπήρχαν συγκεκριμένες παραλείψεις
στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε για σκοπούς της διαδικασίας 2017/4086. Για αυτόν τον λόγο το
ΕΤΕΚ έκρινε σκόπιμο να αποστείλει το ίδιο νομοσχέδιο με ενσωματωμένες τις σχετικές αλλαγές.
Σε συνέχεια των πιο πάνω το ΕΤΕΚ απέστειλε σχετική απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή
ενώ ενημέρωσε σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο υπό προώθηση εναρμονιστικό
νομοσχέδιο και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
Νομική Υπηρεσία και Τμήμα Εργασίας), ολοκληρώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις του και σε σχέση με
την εν λόγω διαδικασία.
• Τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας - Ποσοστό Κατοχής Μετοχικού Κεφαλαίου σε
Εταιρείες Μελετών-Αιτιολογημένη Γνώμη - Παράβαση 2015/2054 Παραπομπή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Το θέμα προέκυψε λόγω της παραπομπής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) για το ποσοστό κατοχής Μετοχικού Κεφαλαίου σε
Εταιρείες Μελετών το οποίο σύμφωνα με την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία θα πρέπει να κατέχεται
εξολοκλήρου από μέλη του ΕΤΕΚ τα οποία κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ενόψει της
αιτιολογημένης γνώμης που είχε κοινοποιηθεί από τη Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο
Μεταφορών, το Επιμελητήριο επιδίωξε και είχε σχετικές επαφές με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
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Επιτροπής και της Δημοκρατίας προκειμένου να διερευνηθούν οι προθέσεις της σε σχέση με το
θέμα. Στις εκτεταμένες και πολύμηνες συζητήσεις που ακολούθησαν, το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε
καταθέσει εκτενή και πλήρη τεκμηρίωση με στόχο τη διατήρηση του μετοχικού κεφαλαίου από
μέλη του ΕΤΕΚ. Ανάμεσα σε άλλα το ΕΤΕΚ υποστήριξε ότι έχει αναγνωρισθεί η ανάγκη κατοχής
της πλειοψηφίας του Μετοχικού Κεφαλαίου από μέλη του ΕΤΕΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί,
μεταξύ άλλων η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός πως
γραφεία που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη δύνανται να προσφέρουν υπηρεσίες στην
Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιό τους
μέσω διαφόρων εναλλακτικών οδών περιλαμβανομένων της δευτερεύουσας εγκατάστασης και της
ίδρυσης παραρτήματος.
Λόγω της άκαμπτης στάσης που τήρησε Κομισιόν, η τελευταία επίσημη αντιπρόταση του ΕΤΕΚ
και της Δημοκρατίας προς την Κομισιόν ήταν κατοχή μετοχικού κεφαλαίου 51% σε μηχανικούς
με αυξημένο δικαίωμα ψήφου στο 75% (απαίτησης το 75% των διοικητικών συμβούλων να είναι
μέλη και να κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος), η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή.
Στο πλαίσιο όλων των πιο πάνω λαμβάνοντας υπόψη και τη στρατηγική απόφαση διατήρησης της
πρωτοβουλίας της νομοθετικής τροποποίησης από το ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο κατέθεσε την άνοιξη
του 2017 τροποποιητικό νομοσχέδιο για ελάχιστη κατοχή μετοχικού κεφαλαίου 51% από μηχανικούς. Η σχετική τροποποίηση ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Μάιο του 2017.
ΟΔΗΓΊΑ 2018/958 ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΉ ΘΈΜΑΤΑ
Το ΕΤΕΚ παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την άσκηση επαγγέλματος για ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και ειδικότερα για τα επαγγέλματα των μηχανικών, καθώς αναπόφευκτα επηρεάζουν ή θα
επηρεάσουν και την Κύπρο. Οι βασικότερες εξελίξεις που παρατηρήθηκαν κατά την υπό επισκόπηση τριετία παρατίθενται πιο κάτω:
1. Θέσπιση Οδηγίας 2018/958 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας
νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων
Τον Ιούνιο του 2018 δημοσιεύθηκε η νέα Οδηγία 2018/958 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Η Οδηγία αυτή ουσιαστικά
αφορά μετεξέλιξη του άρθρου 39 (Αμοιβαία αξιολόγηση) της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Πλέον θεσπίστηκε μια ιδιαίτερα απαιτητική Οδηγία η οποία
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προβούν σε μια σειρά ενεργειών, τεκμηρίωσης και κοινοποίησης
τυχόν νέων ρυθμίσεων που να αφορούν ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Συγκεκριμένα με βάση το
άρθρο 4 της Οδηγίας (Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων μέτρων και έλεγχος), τα κράτη
μέλη διενεργούν αξιολόγηση της αναλογικότητας σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται
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στην παρούσα Οδηγία πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για τον περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά
κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της άσκησης των επαγγελμάτων αυτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει
να μεριμνούν ώστε η αξιολόγηση να διενεργείται με αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο. Η καταληκτική ημερομηνία εναρμόνισης των κρατών μελών με την υπό αναφορά Οδηγία είναι η 30ή
Ιουλίου 2020.
2. Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου - Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών στη Γερμανία
HOAI (C-377/17)
Τον Ιούλιο του 2019 δημοσιεύθηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση σε σχέση με τον Κώδικα Αμοιβών στη Γερμανία. Είχε προηγηθεί μη δεσμευτική γνωμάτευση του γενικού εισαγγελέα της ΕΕ η
οποία συμπέραινε πως ο Κώδικας Αμοιβών παραβίαζε το κοινοτικό κεκτημένο. Το δικαστήριο σημείωσε ότι κατά πάγια νομολογία του δικαστηρίου, η εθνική νομοθεσία είναι κατάλληλη για την
επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού μόνον αν πράγματι εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό κατά τρόπο
συνεπή και συστηματικό. Το δικαστήριο προέβη στη διαπίστωση ότι οι εν λόγω κατώτατες αμοιβές
δεν είναι πρόσφορες προς επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού αν, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα
ενώπιον του δικαστηρίου στοιχεία, η παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες προβλέπονται οι ως
άνω αμοιβές δεν περιβάλλεται από στοιχειώδεις εγγυήσεις ικανές να εξασφαλίσουν την ποιότητα
των εν λόγω υπηρεσιών. Δηλαδή δεν αποδέχθηκε πως είναι κατάλληλο μέσο.
Ακροθιγώς επίσης σημειώθηκε πως η Γερμανία δεν απέδειξε τους λόγους για τους οποίους η παροχή στους πελάτες κατευθυντήριων γραμμών ως προς τις αμοιβές για τις διάφορες κατηγορίες
παροχών που προβλέπει το HOAI, την οποία πρότεινε η Επιτροπή ως λιγότερο περιοριστικό μέτρο, δεν επαρκεί για την πρόσφορη επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Ως εκ τούτου, ο καθορισμός
ανώτατων αμοιβών δεν μπορεί να θεωρηθεί αναλογικός προς τον σκοπό αυτό. Συνεπώς κατά το
δικαστήριο ο Κώδικας Αμοιβών δεν πληροί ούτε την αρχή της αναλογικότητας.
3. Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με περιορισμούς και απαιτήσεις σχετικά με τον
τόπο της έδρας, τη νομική μορφή, τη συμμετοχή στο κεφάλαιο και τις πολλαπλών ειδικοτήτων δραστηριότητες των εταιρειών πολιτικών μηχανικών στην Αυστρία (υπόθεση C-209/18)
Τον Ιούλιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή της Κομισιόν αποφάσισε ότι η
νομοθεσία της Αυστρίας σε σχέση με περιορισμούς και απαιτήσεις σχετικά με τον τόπο της έδρας,
τη νομική μορφή, τη συμμετοχή στο κεφάλαιο και τις δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων των
πολιτικών μηχανικών παραβιάζει το κεκτημένο.
Είναι φανερό πως η νομοθεσία της Αυστρίας απαιτεί οι εταιρείες πολιτικών μηχανικών, αλλά και
ένας τουλάχιστον από τους εταίρους τους που ενεργούν ως διευθυντές και εκπρόσωποι να έχουν
την έδρα τους στην Αυστρία.
Επίσης φαίνεται ότι η νομοθεσία της Αυστρίας απαιτεί να κατέχεται η πλειοψηφία του μετοχικού
κεφαλαίου εταιρείας πολιτικών μηχανικών από φυσικά πρόσωπα.
Συναφώς φαίνεται ότι ο νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη διοίκηση των εταιρειών και ειδικότερα ότι μέτοχοι μη μηχανικοί δεν μπορούν να έχουν λόγο σε αποφάσεις που αφορούν την
άσκηση του επαγγέλματος.
Τέλος φαίνεται πως η αυστριακή νομοθεσία περιέχει ρυθμίσεις σε σχέση με περιορισμούς στην
άσκηση δραστηριοτήτων πολλαπλών ειδικοτήτων (και μη μηχανικών) οι οποίοι αποσκοπούν στο
να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και τα ασυμβίβαστα μεταξύ ορισμένων δραστηριοτήτων και στο να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία που απαιτούν ορισμένες
δραστηριότητες.
4. Βάση δεδομένων για τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.
Το 2015 η Κομισιον διενήργησε τη λεγόμενη άσκηση διαφάνειας για την αξιολόγηση τυχόν εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Ως αποτέλεσμα
αυτής δημιουργήθηκε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία συμπληρώθηκαν προ τετραετίας
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διάφορα στοιχεία σε σχέση με απαιτήσεις ή και ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν μηχανικούς. Από ό,τι
φάνηκε η συγκεκριμένη βάση δεδομένων δεν είναι στατική αλλά δυναμική και πρόσφατα η Επιτροπή έχει προσθέσει νέα ειδικά ερωτήματα σε σχέση με τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.
Σημειώνεται πως κατά τη Γενική Συνέλευση του ECEC που έγινε στη Λισαβόνα το 2019 συζητήθηκαν οι εξελίξεις που αφορούν ειδικά τις δικαστικές αποφάσεις. Κατά τη συζήτηση/ενημέρωση που
έγινε διαφάνηκε πως δεν υπάρχει στο παρόν στάδιο οποιοδήποτε οργανωμένο σχέδιο δράσης για
αποτροπή περαιτέρω αρνητικών εξελίξεων, ούτε και για ανατροπή των αποφάσεων του δικαστηρίου. Η όποια προσπάθεια φαίνεται πως θα περιοριστεί σε επαφές με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άσκηση πίεσης χωρίς όμως να διαφαίνεται στον ορίζοντα οποιαδήποτε πρωτοβουλία
για τροποποίηση στο θεσμικό πλαίσιο που έχει επιφέρει τις πιο πάνω εξελίξεις.
Το θέμα αυτό απασχόλησε τόσο τη Διοικούσα Επιτροπή όσο και το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ. Σε
σχετική του συνεδρία περί τα τέλη του 2019 αποφασίστηκε όλο το υλικό και οι συναφείς δικαστικές αποφάσεις να αποσταλούν στον νομικό σύμβουλο του ΕΤΕΚ για μελέτη ώστε να κληθεί μεταγενέστερα για συζήτηση των θεμάτων που δυνατόν να δημιουργούνται. Παράλληλα, και χωρίς να
μεταβάλλονται οι θέσεις του ΕΤΕΚ σε ό,τι αφορά την προώθηση των δύο πιο πάνω αναφερόμενων
νομοθεσιών (απαιτήσεις αρχικής εγγραφής και Μητρώο Μελετητών) θα πρέπει να μελετηθούν και
εναλλακτικοί τρόποι βελτίωσης υφιστάμενων απαιτήσεων στην κείμενη νομοθεσία ή εισαγωγής
των νέων επιθυμητών απαιτήσεων.
ΛΟΙΠΈΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΊ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ
Κατά την τρέχουσα τριετία τροποποιήθηκαν οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
(Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί και ειδικότερα ο Κανονισμός 32 έτσι ώστε το όριο
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας να εναρμονιστεί με το όριο που
θέτει η περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία.
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IV. 2 ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΈΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ
ΈΡΓΟ ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΣΕ ΝΈΟΥΣ ΑΠΟΦΟΊΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΛΆΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ, ΜΈΧΡΙ 29 ΕΤΏΝ, ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗΣ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΕΡΊ ETEK ΝΌΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΕΞΆΣΚΗΣΗΣ
Μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και διαβουλεύσεις που έγιναν σχετικά, το
ΕΤΕΚ υπέβαλε αίτηση και εγκρίθηκε ως Δικαιούχος του πιο πάνω Έργου. Σκοπός του Έργου είναι η
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων
αρχιτεκτονικής και πολιτικής μηχανικής για πραγματοποίηση της εξάσκησης που προβλέπεται από
τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και την
εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα ή του πολιτικού μηχανικού.
Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΕΚ από τις αρχές του 2018 δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στο Έργο «Παροχή
Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι
29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση
της απαιτούμενης, βάσει του άρθρου 7(1Α)(β) και 7(1Γ)(β) του περί ΕΤΕΚ Νόμου, εξάσκησης στην
αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική, μετά την απόκτηση του προσόντος τους».
Οι πτυχιούχοι τοποθετούνται σε κατάλληλες επιχειρήσεις και υπηρεσίες/οργανισμούς για μέγιστη
περίοδο 12 μηνών (52 εβδομάδων).
Το εν λόγω έργο αναμένεται να εφαρμοστεί από την προκήρυξή του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου
2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του και πέραν του 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα έξι εκατομμύρια
ευρώ (€6.000.000) και στόχος είναι η συμμετοχή εξακόσιων (600) ασκούμενων αρχιτεκτόνων και
πολιτικών μηχανικών.
Για σκοπούς υλοποίηση του Έργου το ΕΤΕΚ προχώρησε μετά από σχετικό διαγωνισμό στην αγορά
Υπηρεσιών Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης. Συναφώς το ΕΤΕΚ σύστησε ομάδα εργασίας
για σκοπούς ανασκόπησης και έγκρισης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων και της υποβληθείσας
μηνιαίας καταγραφής εργασιών από τους ασκούμενους η οποία αποτελείτο από τους Αντρέα
Θεοδότου, πολιτικό μηχανικό, και Άλκη Δίκαιο, αρχιτέκτονα. Συντονιστής για την παρακολούθηση
του Έργου και επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων που θα προέκυπταν ορίστηκε ο Α΄
Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντή.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τον Νοέμβριο του 2019 το ΕΤΕΚ απέστειλε ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στους συμμετέχοντες-επωφελούμενους του Έργου. Στην έρευνα
συμμετείχαν μέχρι τον Μάρτιο του 2020 το 50% των ασκούμενων και το 25% των καθοδηγητών.
Σύμφωνα με την έρευνα, 8 στους 10 ασκούμενους τοποθετήθηκαν σε μελετητικά γραφεία. Γενικά,
οι ασκούμενοι παρουσιάζονται αρκετά/πολύ ικανοποιημένοι με τη φιλοξενούσα επιχείρηση και
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τη συνεργασία με τον καθοδηγητή τους (9 στους 10). Περίπου οι μισοί ασκούμενοι λάμβαναν/
λαμβάνουν επιπρόσθετη αμοιβή εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό 200 ευρώ και άνω, ενώ το 50%
των ασκούμενων δέχθηκαν πρόταση μόνιμης απασχόλησης στη φιλοξενούσα επιχείρηση μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματός τους. Τέλος, 8 στους 10 συμμετέχοντες θεωρούν την πρακτική
άσκηση που πραγματοποιούν στο πλαίσιο του Έργου βοηθητική για την ομαλή τους ένταξη στο
επάγγελμα. Οι καθοδηγητές παρουσιάζονται αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από την εφαρμογή
του Έργου ενώ 7 στους 10 προτίθενται να κρατήσουν τον ασκούμενο που πραγματοποιεί την
άσκηση στην επιχείρηση. Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις τοποθέτησαν πέραν του 1 ασκούμενου ενώ
8 στους 10 καθοδηγητές θεωρούν το προσδοκώμενο όφελος που αποκόμισαν από την ένταξη
ασκούμενου αρκετά μεγάλο έως πολύ μεγάλο.
Σε σχέση με συνοπτικά στατιστικά του Έργου παρατίθενται τα εξής:
Από την έναρξη του Έργου μέχρι και τον Μάρτιο του 2020 έχουν ολοκληρώσει την άσκησή τους
και έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ 196 ωφελούμενοι.
Για το 2018, πρώτο χρόνο υλοποίησης του Έργου, έχουν τοποθετηθεί 198 ασκούμενοι σε
φιλοξενούσες επιχειρήσεις / τμήματα Δημόσιας Υπηρεσίας ή αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για το 2019, έχουν τοποθετηθεί 138 ασκούμενοι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες.
Για το 2020 τοποθετήθηκαν μέχρι τον Φεβρουάριο 7 ασκούμενοι. Δηλαδή από την έναρξη του
Έργου μέχρι και την ημέρα συγγραφής του απολογισμού αυτού έγιναν 343 τοποθετήσεις.
Σε ποσοστό 70% οι τοποθετήσεις αφορούν ασκούμενους αρχιτέκτονες ενώ σε ποσοστό 63% οι
τοποθετήσεις αφορούν γυναίκες.
Σε ποσοστό 90% οι ασκούμενοι επιλέγουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στον
ιδιωτικό τομέα.
Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 το ΕΤΕΚ έχει καταβάλει επιδόματα προς τους ασκούμενους
ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν δεκαέξι χιλιάδων ευρώ.

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, ΔΙΆ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΈΝΤΡΟ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΕΤΕΚ
Οι υψηλοί ρυθμοί παραγωγής νέας γνώσης καθιστούν τη μάθηση τη σημαντικότερη διαδικασία
που θα επιτρέψει στα μέλη μιας κοινωνίας να συνεχίσουν να αξιοποιούν, να μεταδίδουν και να
παράγουν νέα απαραίτητη γνώση. Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η προσφορά εκπαίδευσης στους μηχανικούς, προχώρησε στη δημιουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ (ΚΕΕ). Το ΚΕΕ άρχισε τη λειτουργία του την 1η Μαρτίου
2006 με τη διοργάνωση των πρώτων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Με τη λειτουργία του ΚΕΕ, το
Επιμελητήριο αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των επαγγελματιών
μηχανικών, μέσα από τη διοργάνωση και την προσφορά ποιοτικών επιστημονικών σεμιναρίων
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που καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων που αφορούν τους μηχανικούς. Κύριοι άξονες της λειτουργίας
του ΚΕΕ είναι η παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων και πρακτικών σε όλους τους τομείς της
μηχανικής επιστήμης, η ενημέρωση των μηχανικών για διάφορα ευρωπαϊκά θέματα, όπως είναι η
εφαρμογή σχετικών ευρωπαϊκών νομοθεσιών και οδηγιών, η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν
την Ασφάλεια και Υγεία, τη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων, καθώς επίσης και η παρουσίαση πληθώρας άλλων θεμάτων που αφορούν τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται τόσο στην
Κύπρο όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό επαγγελματικό περιβάλλον.
Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ (διαθέτει δύο αίθουσες εκδηλώσεων/σεμιναρίων)
πιστοποιήθηκε ως Δ.Ε.Κ. (Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης, D000528) από την ΑνΑΔ στις 18
Φεβρουαρίου 2015 ενώ το ΕΤΕΚ πιστοποιήθηκε ως Κ.Ε.Κ. (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης,
K000522) από την ΑνΑΔ στις 18 Νοεμβρίου 2015. Τον Μάρτιο 2020 το ΕΤΕΚ επαναπιστοποιήθηκε
ως Κ.Ε.Κ. μέχρι τον Μάρτιο 2023.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΕΤΕΚ
Από τον Μάιο του 2017 μέχρι και την ημέρα συγγραφής του παρόντος (αρχές Μαρτίου 2020)
το ΕΤΕΚ διοργάνωσε και υλοποίησε από μόνο του 41 εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως
παρουσιάζονται πιο κάτω:
2017 (από Μάιο)
• Σεμινάριο ΕΤΕΚ: Πηγές Πληροφόρησης και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης μέσα από τα
Προγράμματα «RESTART 2016-2020» και «Horizon 2020», 3 Μαΐου 2017
• Σεμινάριο ISO 21500:2012 κατευθυντήριες γραμμές για την ορθολογική διαχείριση έργων
(Guidance on project management) Λευκωσία 26 Σεπτεμβρίου 2017, και 28 Σεπτεμβρίου
2017 στη Λεμεσό με εισηγητή τον Ανδρέα Σολωμού
• Σεμινάριο ΕΤΕΚ: Στοιχεία Οδοποιίας, Εύκαμπτα, ημιδύσκαμπτα και άκαμπτα οδοστρώματα
(εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ), Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2017, εισηγητής Σάββας Βραχίμης
• Σεμινάριο Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ: «Μετάβαση στη 17η έκδοση του ΙΕΤ για Ηλεκτρολογικές
Εγκαταστάσεις» Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 11 μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2017, εισηγητής Θωμάς Μίτα.
2018
• Σεμινάριο ΕΤΕΚ: «Βασικές Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιρίων», Δευτέρα 22 Ιανουαρίου
2018, εισηγητής Παύλος Χατζηπαυλής
• Σεμινάριο ΕΤΕΚ: «Εισαγωγή στις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών - Διαιτησία, Διαμεσολάβηση, Κριτική Διαδικασία, Διαπραγμάτευση», Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, εισηγήτρια
Μαρίνα Κυπριανού Δράκου
• Επιμορφωτικά Σεμινάρια Διαιτησίας Κέντρου Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
ΕΤΕΚ 26/03, 14/04, 17/04, 21/04, 03/05, 07/05, 11/05, 17/05, εισηγητές Νίκος Παπαευσταθίου,
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Νίκος Ηλία, Άννα Στυλιανού, Πλάτωνας Στυλιανού, δρ Μάρκος-Γρηγόρης Δράκος
Σεμινάριο ΕΤΕΚ: «Πραγματογνωμοσύνες επί τεχνικών θεμάτων - Θεσμικό Πλαίσιο, Διατάξεις
ΕΤΕΚ και Συναφή Θέματα, Συγγραφή, Παρουσίαση Επιλεγμένων Παραδειγμάτων» 29-31 Μαρτίου 2018, εισηγητές Θεοφάνης Κάκος, Κώστας Αλλαγιώτης
Διάλεξη του ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ Θεοδόση Τάσιου με θέμα «Η τεχνολογία κατά την περιπλάνηση του Οδυσσέως», 16 Απριλίου 2018 στη Λευκωσία
Σεμινάριο ΕΤΕΚ: «Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης», 24 Μαΐου 2018, εισηγήτρια Μαρίνα Κυπριανού Δράκου
Τεχνική Διάλεξη ΕΤΕΚ: «Εισαγωγή στα φυτεμένα / πράσινα δώματα», 31 Μαΐου 2018, εισηγητής ο καθηγητής ΑΠΘ δρ Δημήτρης Αραβαντινός
Σεμινάριο «Το φαινόμενο της υγρασίας στις οικοδομές με έμφαση στη διάγνωση και στην εύρεση εκ των υστέρων λύσεων», 1 και 2 Ιουνίου 2018 στη Λεμεσό, εισηγητής ο καθηγητής ΑΠΘ
Δημήτρης Αραβαντινός
Διάλεξη: «15 χρόνια Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, αναδρομή, υφιστάμενη
κατάσταση και το μέλλον», Λεμεσός 15 Ιουνίου 2018
Σεμινάριο σχετικά με τις «Νέες τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις ασφαλούς πρόσβασης και
χρήσης από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων ΑμΕΑ στο πλαίσιο της οικοδομικής αδειοδότησης», 4 Ιουλίου 2018 Λευκωσία και στις 11 Ιουλίου 2018 στη Λεμεσό
Επιστημονική Τεχνική Διάλεξη ΕΤΕΚ: «Μέθοδοι επιλογής επιταχυνσιογραφημάτων για την
πρόβλεψη της σεισμικής απόκρισης των κτιριακών κατασκευών», Λευκωσία 10 Οκτωβρίου
2018, εισηγητής Άρης Θεοφίλου  
Ενημερωτικό Σεμινάριο «Χρήση και αποθήκευση υγραερίου», Λευκωσία 13 Οκτωβρίου 2018,
εισηγητής Γιώργος Κατσονούρης  
Διάλεξη ΕΤΕΚ: «Εισαγωγή στις εφαρμογές της πυρηνικής επιστήμης και μηχανικής», Λευκωσία
27 Οκτωβρίου 2018
Σεμινάριο ΕΤΕΚ: «Η χρήση ανακτώμενων αδρανών από ασφαλτοτάπητες σε νέα ασφαλτομίγματα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο», 20 Οκτωβρίου 2018, εισηγητής Σάββας Βραχίμης
Σεμινάριο: «Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα, οι υποχρεώσεις και ο ρόλος των
μελετητών», 10 Νοεμβρίου 2018, εισηγήτρια Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
Σεμινάριο: «Αμμόχωστος: Έλεγχος και Αποκατάσταση Οικοδομών επί μακρόν άνευ Συντήρησης και εκτός Λειτουργίας», 15 Δεκεμβρίου 2018 Λευκωσία και 16 Δεκεμβρίου 2018 στη
Λεμεσό.

2019
• Σεμινάριο: «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, τα Σχέδια Ανάπτυξης και οι Διαδικασίες Πολεοδομικής Αδειοδότησης», 31 Ιανουαρίου 2019, εισηγητής Βύρων Ιωάννου
• Σεμινάριο: «Αρχές Σχεδιασμού και Προδιαγραφές Κατασκευής και Χρήσης της ΥΕΚΟ για την
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Ανάπτυξη Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», 19 Φεβρουαρίου 2019, εισηγητής Νέστορας Ιακωβίδης
Σεμινάριο: «Βασικές Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιρίων», 2 Μαρτίου 2019 στη Λάρνακα και 6 Μαρτίου 2019 στη Λευκωσία, εισηγητής Παύλος Χατζηπαυλής
Σεμινάριο: «Μετάβαση στη 17η έκδοση του ΙΕΤ για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», Λάρνακα 13
Απριλίου 2019, εισηγητής Θωμάς Μίτα
Ημερίδα με θέμα «Παρόν και Μέλλον στη Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο», Λευκωσία 8
Μαΐου 2019
Ημερίδα «Ψηλά Κτίρια: Πολεοδομικές παράμετροι, Ασφάλεια και Υγεία, Κυκλοφοριακή Διαχείριση», Λευκωσία 16 Μαΐου 2019  
Σεμινάριο: «Αρχές σχεδιασμού και εφαρμογές ενεργητικών και παθητικών μέτρων για πυροπροστασία και πυρασφάλεια κτιρίων», 30 Μαΐου 2019 στη Λεμεσό και 4 Ιουνίου 2019 στη
Λευκωσία, εισηγητής ο δρ Σπύρος Σπύρου
Σεμινάριο: «Πραγματογνωμοσύνες επί Τεχνικών Θεμάτων, 6-8 Ιουνίου 2019, εισηγητές Θεοφάνης Κάκος, Κώστας Αλλαγιώτης
Τεχνική Διάλεξη ΕΤΕΚ: «Κατασκευές από τοιχοποιία: Αποτίμηση και επεμβάσεις για σεισμικά
φορτία», Λευκωσία 18 Ιουνίου 2019 και Πάφος 19 Ιουνίου 2019, εισηγητής καθηγητής ΕΜΠ
Κωνσταντίνος Σπυράκος
Σεμινάριο: «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)», 16 Οκτωβρίου 2019
στη Λεμεσό και 19 Οκτωβρίου 2019 στη Λευκωσία, εισηγητής Ανδρέας Θεοδότου
Σεμινάριο: «Εισαγωγή και Πρακτική Προσομοίωσης στη Διαιτησία», 13 Νοεμβρίου 2019, εισηγητές Πλάτωνας Στυλιανού, Άννα Ιακώβου  Στυλιανού
Σεμινάριο: «Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης», 4 Δεκεμβρίου 2019, εισηγήτρια Μαρίνα Κυπριανού Δράκου.

2020
• Ημερίδα: «Κυκλοφοριακό και Ποιότητα Αέρα», Λευκωσία 25 Ιανουαρίου 2020
• Τεχνική Διάλεξη: «Εισαγωγή στον Σχεδιασμό Προσόψεων Κτιρίων - Introduction to Façade
Engineering», Λευκωσία 4 Φεβρουαρίου 2020  
• Τεχνική επίσκεψη στο Φράγμα Κούρη, 29 Φεβρουαρίου 2020.
Εκδηλώσεις στις οποίες το ΕΤΕΚ ήταν συνδιοργανωτής, υποστηρικτής ή τις έθεσε υπό
την αιγίδα του:
Από τον Μάιο του 2017 μέχρι και την ημέρα συγγραφής του παρόντος (αρχές Μαρτίου 2020) το
ΕΤΕΚ ήταν συνδιοργανωτής ή στήριξε ή έθεσε υπό την αιγίδα του 55 εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:
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2017 (από Μάιο)
• Συνάντηση / συζήτηση επί τη ευκαιρία της επίσκεψης των δύο διακεκριμένων δασκάλων της
αρχιτεκτονικής Sir Peter Cook και Ηλία Ζέγγελη με θέμα: «Αρχιτεκτονική Σκέψη - Εκπαίδευση»,
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 16 Μαΐου 2017
• Διάλεξη Giorgio Macchi «Από την Επανόρθωση του Πύργου της Πίζας στη Σύγχρονη Οδογέφυρα Τρένων στη Μόντενα», 16 Μαΐου 2017, σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή του
Πανεπιστημίου Frederick
• Διάλεξη «Το Κτηματολόγιο στην Οθόνη σας - DLS Portal», σε συνεργασία με Δήμο Λεμεσού, 24
Μαΐου 2017, στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού
• Διάλεξη ΕΤΕΚ και Κυπριακής Εταιρείας Υδρογονανθράκων: «Πώς ο τομέας των υδρογονανθράκων προσεγγίζει έργα ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης», Λευκωσία 31 Μαΐου 2017,
σε συνεργασία με την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ)
• Διάλεξη «Σύγχρονες Εκκλησίες της Κύπρου, Διδάγματα της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής», του
καθηγητή Θεοχάρη Δαυίδ σε συνεργασία με τη Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, το ICOMOS Κύπρου και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου,
26 Ιουνίου 2017
• Διάλεξη «The Oil & Gas Business: It’s all about the reservoir» σε συνεργασία με Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου, 3 Ιουλίου 2017, εισηγητής Ευθύμης Ευθυμίου
• Παρουσίαση της εγκυκλίου ΓΛ/AAΔΣ 104 Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και
Τεχνικών Έργων σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Λευκωσία 14 Σεπτεμβρίου 2017 και Λεμεσός 18 Σεπτεμβρίου 2017
• Εσπερίδα «Έκδοση Εκσυγχρονισμένων Τίτλων από το Κτηματολόγιο και η Ισχύουσα Νομοθεσία για Δημιουργία Τουριστικών Αναπτύξεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού», 11
Οκτωβρίου 2017
• Διάλεξη «Sub sea Oil and Gas Production: From the sea bed to the surface» σε συνεργασία με
την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου, 19 Οκτωβρίου 2017, εισηγητής Δημήτρης Φεσάς
• Εκδήλωση «Απόβλητα: Η ορθολογική διαχείριση ενός εθνικού πόρου» και παρουσίαση βιβλίου «Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Αποβλήτων»,16 Νοεμβρίου 2017, εισηγητής δρ Αδαμάντιος
Σκορδίλης
• Διάλεξη: «Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων» σε συνεργασία με το Κυπριακό
Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria και το Ίδρυμα Λαόνα για την αναβίωση
και προστασία της κυπριακής υπαίθρου, 28 Νοεμβρίου 2017
• Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: «Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και
των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο» για το πρόγραμμα
EXCELSIOR, σε συνεργασία με Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το ΤΕΠΑΚ,
13 Δεκεμβρίου 2017
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Παρουσίαση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς
κόστους απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, σε συνεργασία με την
Υπηρεσία Ενέργειας, Λευκωσία 19 Δεκεμβρίου 2017.

2018
• Ημερίδα «Υγεία και ασφάλεια εγκαταστατών ηλιακών θερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια (Νομοθεσία και προκλήσεις)» σε συνεργασίας με την ΟΕΒ, Λευκωσία 30 Ιανουαρίου 2018
• Διάλεξη ΕΥΚ και ΕΤΕΚ «Τεχνολογίες Επεξεργασίας Φυσικού Αερίου - Από τη μοριακή δομή
υδρογονανθράκων στην επεξεργασία και τον προσδιορισμό τελικών παραγώγων», 7 Φεβρουαρίου 2018
• Διάλεξη ΕΤΕΚ: «Επιβολή ΦΠΑ στην παράδοση μη αναπτυγμένης οικοδομήσιμης γης και επιβολή ΦΠΑ στο πλαίσιο μίσθωσης ή ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας», σε συνεργασία με την
Υπηρεσία ΦΠΑ, 27 Φεβρουαρίου 2018, εισηγήτρια Αθανασία Κόκκινου
• Ημερίδα «Έξυπνη Πόλη-Ευκαιρίες και Προοπτικές» σε συνεργασία με τη Cyta, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών & Έργων, τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Πληροφορικής (CCS), τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), την Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου (ΑΗΚ), το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα & Καινοτομία «ΚΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών Κύπρου (ΙΕΕΕ), το Ινστιτούτο
Μηχανικής & Τεχνολογίας Κύπρου (ΙΕΤ), τη Cytacom Solutions, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων, 20 Μαρτίου 2018
• 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος: «Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του στην προστασία του περιβάλλοντος» σε συνεργασία με ΤΕΕ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 29-31 Μαρτίου 2018
• Συνέδριο «Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διάφορων στα Συμβόλαια FIDIC και Κυπριακή́
Προοπτική́» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Διαιτητών Κύπρου (CIArb) και τον
Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), 24 Απριλίου 2018
• Παρουσίαση: Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», 2η Προκήρυξη, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Πάφος 5 Μαΐου 2018
• «Αγοράζοντας Ακίνητο με Ασφάλεια» - Ενημερωτική εκδήλωση από το ΕΤΕΚ και το ΤΕΠΑΚ,
Λεμεσός 30 Μαΐου 2018
• Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα LIFE σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος,
Λευκωσία 18 Ιουνίου 2018  
• Εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα «GDPR - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων» σε συνεργασία με ΣΠΟΛΜΗΚ και George Z. Georgiou LLC, 26 Ιουνίου 2018
• Παρουσίαση «Έκθεση προόδου αποτελεσμάτων υπολογισμού βέλτιστων επιπέδων των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» σε συνεργασία με Υπουργείο Ενέργειας,
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Λευκωσία 29 Ιουνίου 2018
Διάλεξη «Μικροζωνικές μελέτες: Το βασικό εργαλείο της πολιτείας για αντισεισμικό σχεδιασμό, εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας των κατασκευών και διαχείριση προσεισμικών και
μετασεισμικών καταστάσεων» σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ημερίδα «Μετασεισμικός έλεγχος κτιρίων» με τη συνεργασία ΣΠΟΛΜΗΚ και Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών, Λευκωσία 18 Οκτωβρίου 2018
Εκδήλωση «Αγοράζοντας ένα ακίνητο με ασφάλεια (Με το κλειδί και τον τίτλο στο χέρι)» σε
συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ακινήτων, Λευκωσία 24 Οκτωβρίου 2018
Διάλεξη «New technologies and applications on Building Integrated Photovoltaic Systems (BiPVs)», σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας, Λευκωσία 2 Νοεμβρίου 2018  
Διάλεξη «Natural GasPrices: LNG Hubs, Shipping & Trading» σε συνεργασία με την Εταιρεία
Υδρογονανθράκων Κύπρου, Λευκωσία 8 Νοεμβρίου 2018, εισηγητής Άθως Κλεάνθους
Ημερίδα «Κτίζοντας ψηλά κτίρια - Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία» οργάνωση από CyprusLocalNetwork με τη στήριξη του ΕΤΕΚ, Λευκωσία 24 Νοεμβρίου 2018
Εκδήλωση με θέμα «Master Plan of Nicosia» με συνεργασία του ΕΤΕΚ και Ελληνοκύπριων και
Τουρκοκύπριων μηχανικών, Λευκωσία 24 Νοεμβρίου 2018
Τεχνική επίσκεψη στα ανακαινισθέντα τείχη και άλλα μνημεία της εντός των τειχών πόλης της
Αμμοχώστου, σε συνεργασία με Τουρκοκύπριους μηχανικούς, 1 Δεκεμβρίου 2018.

2019
• Ημερίδα «Σχεδιάζοντας και Κατασκευάζοντας Ψηλά Κτίρια», διοργάνωση από το Ινστιτούτο
Μηχανικής και Τεχνολογίας με τη στήριξη του ΕΤΕΚ, Λευκωσία 26 Ιανουαρίου 2019
• Τεχνική επίσκεψη μελών ΕΤΕΚ στη Διατηρητέα Οικοδομή-Βιβλιοθήκη Πολεοδομίας και νέα
Βιβλιοθήκη Παν. Κύπρου, 26 Ιανουαρίου 2019
• Διάλεξη «Large Urban Developments in Cyprus and Israel: Planning Context, Challenges and
Realities», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και το Israel Institute of Technology,
Λευκωσία 7 Μαρτίου 2019
• Ημερίδα «Προστασία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από κεραυνικά ρεύματα
και κρουστικές υπερτάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα», διοργάνωση από Σύνδεσμο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου με τη στήριξη του ΕΤΕΚ, Λευκωσία 13 Μαρτίου 2019 και
Λεμεσός 14 Μαρτίου 2019
• Τεχνική διάλεξη με θέμα «Experiences with sustainable energy system sinlocal smartgrids» με
τη συνεργασία του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και την Πρεσβεία της Ολλανδίας,
Λευκωσία 17 Μαρτίου 2019
• Ημερίδα «Πολεοδομική Επικαιρότητα: Νέες Προκλήσεις και Σύγχρονες Πολεοδομικές

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΕΤΙΑΣ

2017-2020

57

IV. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΤΕΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Προσεγγίσεις» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Πολεοδόμων Κύπρου, Λευκωσία 13 Απριλίου
2019
Συνέδριο με θέμα «Συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εφαρμογές στην επιστήμη
του τοπογράφου μηχανικού» σε συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών Κύπρου, Πλάτρες 13 Απριλίου 2019  
Εκδήλωση με θέμα «Γυαλί και σύγχρονα κτίρια, Βασικές Προδιαγραφές Χρήσης, Ενεργειακής
Απόδοσης και Ασφάλειας» σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Υαλουργικών
Βιομηχανιών, Λευκωσία 7 Μαΐου 2019 και 8 Μαΐου 2019 στη Λεμεσό
6ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας & Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα με διοργανωτή τον
ΣΠΟΛΜΗΚ και με τη στήριξη του ΕΤΕΚ, 10 - 11 Μαΐου 2019
Ενημερωτική εκδήλωση ΕΤΕΚ με θέματα: (Α) «Παράδοση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης
γης & επιβολή ΦΠΑ / Επιβολή 5% ΦΠΑ για ανέγερση ή αγορά καινούργιας κατοικίας» και (Β)
«Οι περί Δεοντολογίας των Μελών ΕΤΕΚ Κανονισμοί [ΚΔΠ 255/2012] - Άσκηση πειθαρχικού
ελέγχου», Λάρνακα 26 Ιουνίου 2019
Ημερίδα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Χρήσιμα Εργαλεία για τους
Μηχανικούς στη Μελέτη/Επίβλεψη και Κατασκευή» σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό
Τυποποίησης, Πάφος 14 Σεπτεμβρίου 2019
Παρουσίαση εντύπων για Παροχή Προκαταρκτικών Απόψεων από το Τμήμα Ανάπτυξης
Υδάτων (ΤΑΥ 01/2019), (ΤΑΥ 02/2019) για αδειοδότηση αναπτύξεων, Λεμεσός 24 Σεπτεμβρίου  
2019, Λευκωσία 26 Σεπτεμβρίου και Πάφος 11 Οκτωβρίου 2019
Εκδήλωση «Επικίνδυνες οικοδομές (υπάρχουσα κατάσταση, κρατική πολιτική, υφιστάμενη
νομοθεσία, επιβολή, προβλήματα και λύσεις)» σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Ιδιοκτητών Ακινήτων, 2 Οκτωβρίου 2019
Ημερίδα «Ενιαία Διαχείριση Οικιακών Στερεών Αποβλήτων» με τη συνεργασία της εφημερίδας
«Πολίτης», Λευκωσία 10 Οκτωβρίου 2019  
Εργαστήρι με θέμα «Προοπτικές κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό τομέα» με τη
συνεργασία του ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός 24 Οκτωβρίου 2019
Ημερίδα «Αμμόχωστος Έξυπνη Πόλη» σε συνεργασία με Τουρκοκύπριους μηχανικούς και τον
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, Λευκωσία 26 Οκτωβρίου 2019  
Ημερίδα «Η αξιολόγηση κινδύνων και οι πλημμυρικοί χάρτες. Νέες λύσεις για την δόμηση στη
Κύπρο» σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, 9 Δεκεμβρίου 2019.

2020 (μέχρι Φεβρουάριο)
• Ανοικτή Συζήτηση  Εργαστήρι: «Πολεοδομία, Χωροταξία και Αειφόρος Χωρική Ανάπτυξη στην
Κύπρο» σε συνεργασία με ΣΥΠΟΚ,19 Φεβρουαρίου 2020.
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ΒΡΑΒΕΊΟ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ
Το ΕΤΕΚ θέλοντας να διευρύνει την κατανόηση και τη γνώση των πολιτών για τη μηχανική επιστήμη και το επάγγελμα του μηχανικού, ως προς αυτόν τον σημαντικό ρόλο, αποφάσισε το 2015
να θεσπίσει το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ. Το Βραβείο απονέμεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
μέλος του ΕΤΕΚ, ή σε έργο, δράση ή ενέργεια με κεντρικό στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων
εξελίξεων και επιτευγμάτων της μηχανικής επιστήμης και έμφαση στη σημαντική συμβολή τους
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το 2015, το Βραβείο Μηχανικής είχε απονεμηθεί στο, χρηματοδοτούμενο από το Έβδομο Πακέτο
Πλαίσιο, Έργο «Lynceus» το οποίο αφορούσε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος
εντοπισμού και ασφαλούς εκκένωσης πλοίων σε περίπτωση ατυχήματος, αξιοποιώντας τεχνολογίες
αιχμής στις θεματικές των ασύρματων δικτύων και της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Το 2017
το Βραβείο απονεμήθηκε στον μηχανικό Αντώνη Κουντούρη, για τον σχεδιασμό, παραγωγή και
εμπορική αξιοποίηση του τσιμεντοκονιάματος πολυουρεθάνης THERMINK, το οποίο παράγεται
από απόβλητα πολυουρεθάνης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην εγχώρια βιομηχανική
παραγωγή και συμβάλλοντας στην εφαρμογή καινοτομίας στη διαχείριση των οικοδομικών
αποβλήτων. Το ίδιο έτος απονεμήθηκε εύφημος μνεία στην ευρεσιτεχνία Ramp Co, μια τεχνολογικά προηγμένη αναδιπλούμενη και μεταφερόμενη πλατφόρμα, η οποία μέσω ενός καινοτόμου
μηχανισμού κίνησης επιδιώκει την αυτόνομη εξυπηρέτηση πρόσβασης ατόμων σε τροχοκάθισμα
σε υποδομές ή κτίρια χωρίς κατάλληλες πρόνοιες. Εύφημος μνεία απονεμήθηκε επίσης και στον
μηχανικό Θεόδωρο Κασκίρη για τον εντοπισμό, ετοιμασία τεκμηρίωσης, επιτυχή εμπλοκή της
ΑΗΚ και υλοποίηση έργου βελτιστοποίησης του δικτύου διανομής μέσης τάσης της Περιφέρειας
Λευκωσίας, εργασία η οποία ήταν πέραν των καθηκόντων του αλλά εν τέλει είχε σημαντικό όφελος
για το περιβάλλον και την οικονομία.
Η συμμετοχή που θα λάβει το Βραβείο Μηχανικής 2020 κερδίζει χρηματικό βραβείο €10.000, ενώ
το Βραβείο θα απονεμηθεί στο πλαίσιο της Τελετής Απολογισμού Δράσης 2017-2020 του ΕΤΕΚ. Η
αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από επταμελή επιτροπή αξιόλογων πανεπιστημιακών, ερευνητών και επαγγελματιών μηχανικών, η οποία αποτελείται από τους:
- κ. Στέλιο Αχνιώτη, Πρόεδρο ΕΤΕΚ,
κ. Αντρέα Μαραγκό, Β΄ Αντιπρόεδρο ΕΤΕΚ,
- δρα Κρίστη Χρυσοστόμου, καθηγητή-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΠΑΚ
- δρα Βενιζέλο Ευθυμίου, Πρόεδρο Ερευνητικής Μονάδας ΦΩΣ- Πανεπιστήμιο Κύπρου,
- κ. Αθηνά Αριστοτέλους, τέως διευθύντρια-Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
- δρα Συμεών Κασσιανίδη, εκτελεστικό πρόεδρο-Hyperion Systems Engineering, και
- δρα Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, γενικό διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos.
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Η Κριτική Επιτροπή θα κρίνει τον αντίκτυπο (εθνικό ή διεθνή), την προστιθέμενη αξία και τον
συμβολισμό των συμμετοχών, καθώς και τον βαθμό συνάφειάς τους με το ζητούμενο, που είναι
η σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας. Θα αξιολογηθούν, επίσης, η καινοτομία, η
αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία κάθε υποψηφιότητας.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗ ΜΕΛΏΝ ΕΤΕΚ
Σε συνέχεια της εξάχρονης συνεργασίας του με την Alpha Ασφαλιστική για την προσφορά προς
τα μέλη του, ενός ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής, το
Επιμελητήριο συνήψε συμφωνία με την εταιρεία Laiki Cyprialife για την παροχή ειδικού πακέτου
υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του ΕΤΕΚ. Η συμφωνία με τη Laiki Cyprialife
για την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του Επιμελητηρίου που
επιθυμούν, οριστικοποιήθηκε, υπογράφηκε και τέθηκε σε εφαρμογή στις 14 Μαρτίου 2011.
Με βάση τη σχετική συμφωνία τα μέλη μπορούν να επιλέξουν ένα εκ των τριών καθορισμένων
σχεδίων. Το Silver (βασικό), το οποίο σε γενικές γραμμές παρέχει ενδονοσοκομειακή κάλυψη, το
Gold (ή προαιρετική παροχή Ι) το οποίο παρέχει ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη
και το Platinum (ή προαιρετική παροχή ΙΙ) το οποίο πέραν των προαναφερόμενων καλύπτει χρόνιες
παθήσεις και προϋπάρχουσες ασθένειες.
Με βάση στατιστικά στοιχεία που διατηρεί η Laiki Cyprialife για την περίοδο μέχρι τον Φεβρουάριο
του 2020 τα μέλη του ΕΤΕΚ που έχουν συμβληθεί με το Σχέδιο ΕΤΕΚ έχουν ως εξής:
Σχέδιο
ETEK SILVER
ETEK GOLD
ETEK PLATINUM

Αρ. κυρίως Ασφαλισμένων/
Συμβολαίων
4
213
31

Αριθμός
Συζύγων
1
59
14

Αριθμός
Παιδιών
0
57
2

248

74
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Σύνολο

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΕΤΕΚ - CYS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΎΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ
Το ΕΤΕΚ και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης αφού έλαβαν υπόψη τους ότι
α) η τιμή διάθεσης των ευρωπαϊκών προτύπων στη Δημοκρατία αποτελεί πρόσθετο οικονομικό βάρος
για ιδιώτες επαγγελματίες που συχνά χρειάζονται πρότυπα στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός τους, ιδιαίτερα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζει η οικονομία γενικότερα και
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β) υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μηχανικών για τη
χρησιμότητα και την προστιθέμενη αξία της τυποποίησης και των ευρωπαϊκών και άλλων
προτύπων
υπέγραψαν σχετική συμφωνία τον Μάιο του 2014 η οποία λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις/ δυνατότητες/ περιορισμούς έκαστου Οργανισμού και στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των άλλων οφελών που παρέχουν τα ευρωπαϊκά και άλλα πρότυπα, τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μηχανικής και την αύξηση της αποδοτικότητας και της
παραγωγικότητας στην κυπριακή οικονομία. Εν συντομία η συμφωνία προνοεί την καταβολή ετήσιας συνδρομής από το ΕΤΕΚ προς τον CYS έναντι της παροχής δικαιώματος λήψης από αδειούχους μηχανικούς, χωρίς κόστος, μέχρι τριών ευρωπαϊκών προτύπων σε ηλεκτρονική μορφή.
Παράλληλα, οι μηχανικοί θα έχουν τη δυνατότητα έναντι λογικής ετήσιας συνδρομής στον CYS να
επεκτείνουν τον ετήσιο αριθμό προτύπων που θα μπορούν να λάβουν χωρίς επιπλέον κόστος και
να έχουν και πρόσθετα εκπτωτικά προνόμια. Η συμφωνία αυτή ανανεώθηκε και για την περίοδο
2017 μέχρι 2020.Συνοπτικά μέχρι και το 2020 είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα του CYS περίπου
900 αδειούχοι μηχανικοί, ενώ από την έναρξη της συμφωνίας μέχρι και τον Φεβρουάριο κατά την
τρέχουσα τριετία έχουν αποκτηθεί πέραν των 1.000 ευρωπαϊκών προτύπων από μέλη του ΕΤΕΚ.
Σημειώνεται πως η συμφωνία αυτή αποτέλεσε το μοντέλο και η προσέγγισή της αξιοποιήθηκε από
τον CYS για τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με το Υπουργείο Εμπορίου, έτσι ώστε να αποκτήσουν
πρόσβαση στα ευρωπαϊκά πρότυπα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΈΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΎ ΜΕΛΏΝ ΕΤΕΚ
Πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουνίου-Ιουλίου 2018 προαιρετική ηλεκτρονική έρευνα ανάμεσα στα
μέλη του ΕΤΕΚ (Google Forms). Λαμβάνοντας υπόψη πως η συμμετοχή σε τέτοιου είδους έρευνες είναι προαιρετική το ΕΤΕΚ προχώρησε και σε τυχαία τηλεφωνική έρευνα με την καθοδήγηση
της εταιρείας RAIπου έγινε από το προσωπικό του ΕΤΕΚ και πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο
του 2018. Τα μέλη του ΕΤΕΚ κλήθηκαν να δώσουν την άποψή τους σε διάφορα ερωτήματα που
αφορούσαν τρεις διακριτές ενότητες: Δημόσια εικόνα και παρεμβάσεις, Υπηρεσίες ΕΤΕΚ, Εκλογές
ΕΤΕΚ. Καταγράφηκαν τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις ενώ σημειώθηκαν τα σημεία που χρήζουν
μελέτης και βελτίωσης για κάθε ενότητα ξεχωριστά. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αποφασίστηκε ανάμεσα σε άλλα η προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας, η διεξαγωγή έρευνας για
την εικόνα ΕΤΕΚ και ανάμεσα στην κοινωνία, η βελτίωση επικοινωνίας με τα μέλη και η καλύτερη
προβολή του ρόλου του ΕΤΕΚ.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ  «ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ,
ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ - VISION ZERO»
Με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια κουλτούρας σε θέματα καλών πρακτικών ασφάλειας και υγείας στην εργασία, με πρωτοβουλία της επιτροπής για την Ασφάλεια και Υγεία του ΕΤΕΚ,
διοργάνωσε Φωτογραφικό Διαγωνισμό με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές
- Vision Zero».Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας για την πρόληψη των ατυχημάτων του Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (International Social Security
Association - ISSA) Vision Direct, στην οποία εκστρατεία είχε ήδη προσχωρήσει το ΕΤΕΚ ως επίσημος εταίρος. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο
του 2019. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είχαν όλα τα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) που είχαν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος
2019. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν δωρεάν ενώ ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορούσε να υποβάλει από 1 (μία) έως 5 (πέντε) φωτογραφίες. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν ο κ. Κωνσταντίνος
Χαραλάμπους πρόεδρος Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, κ. Ντίνος Νικολαΐδης μέλος Διοικούσας
Επιτροπής ΕΤΕΚ, κ. Έλενα Διγενή μέλος Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας ΕΤΕΚ. Τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού, όπως αναφέρονται πιο κάτω, και οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν, δημοσιεύθηκαν
στο ενημερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ και στο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου - ΣΠΟΛΜΗΚ, τον Μάιο 2019.
Οι νικητές του Διαγωνισμού:
Χριστιάνα Κάιζερ, Plastic Caps Forest, 1o βραβείο Απονομή τιμητικού τίτλου και χρηματικό έπαθλο 500€.
Μαρία Προδρόμου, Πλαίσια Αναμονής, 2o βραβείο: Απονομή τιμητικού τίτλου και χρηματικό έπαθλο 300€.
Ανδρέας Ιερείδης, Τέρατα των Υπογείων, 3ο βραβείο Απονομή τιμητικού τίτλου και χρηματικό έπαθλο 200€.
Κυριάκος Αρκατίτης, Sparks’ Knight, Α έπαινος
Μιχάλης Χατζηχαμπής, Ασφαλής Πρόσδεση, Β έπαινος
Γεώργιος Τζωρτζάκης, Ασφαλής Είσοδος σε Υφιστάμενο Φρεάτιο Λυμάτων, Γ έπαινος.
Χορηγός των βραβείων του διαγωνισμού ήταν η εταιρεία A.P. SCAFFOLDING SOLUTIONS LTD.

ΘΕΣΜΟΘΈΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΎ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΎ ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΎ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎΣ
Το θέμα αυτό απασχόλησε το Επιμελητήριο και κατά την τρέχουσα θητεία. Μετά από σχετική μελέτη του θέματος το ΕΤΕΚ έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2019 με τίτλο «Το
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ΕΤΕΚ υπέρ της θεσμοθέτησης μηχανισμού καθορισμού αντιπροσωπευτικού κατώτατου μισθού για
μηχανικούς». Στην εν λόγω ανακοίνωση σημειωνόταν πως δυστυχώς στα επαγγέλματα των μηχανικών στα οποία δεν υπάρχουν οργανωμένες συντεχνίες, ούτε συλλογικές συμβάσεις οι κανόνες της
ελεύθερης αγοράς οδηγούν συχνά σε ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς για επιστήμονες μηχανικούς,
κάτι που παγιδεύει τις πλείστες επιχειρήσεις σε έναν φαύλο κύκλο ανταγωνισμού επί της τιμής
των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. Αναπόφευκτα συχνά σε ένα τέτοιο περιβάλλον
οι επιστήμονες μηχανικοί αντί να έχουν τον ρόλο του δημιουργού, αυτού που βρίσκει καινοτόμες
λύσεις και προσθέτει αξία στην οικονομία, οδηγούνται σε ρόλο «διεκπεραιωτή», κάτι που συντηρεί
το σημερινό μη αειφόρο οικονομικό μοντέλο. Καταληκτικά στην ανακοίνωση σημειωνόταν πως
χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η θέσπιση κατώτατου μισθού είναι ένα σύνθετο θέμα,
το ΕΤΕΚ καταθέτει τη θέση πως η θεσμοθέτηση μηχανισμού καθορισμού κατάλληλου αντιπροσωπευτικού κατώτατου μισθού στην Κύπρο σε επαγγέλματα μηχανικών, θα οδηγήσει μεταξύ άλλων
τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητα/ παραγωγικότητά τους και θα τις ενθαρρύνει να
είναι πιο αποτελεσματικές αξιοποιώντας την τεχνολογία και επενδύοντας στην ποιότητα. Αυτό θα
δώσει τα ερεθίσματα και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε έναν διαχρονικό ύψιστο εθνικό στόχο,
ο οποίος αφορά τη μετάβασή μας σε ένα πιο ισορροπημένο, ορθολογιστικό και βιώσιμο μοντέλο
ανάπτυξης, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Συναφώς σημειώνεται πως τούτο πρέπει να έχουν κατά
νου και οι μηχανικοί μέλη του ΕΤΕΚ οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και ενεργούν
οι ίδιοι ως εργοδότες.
Παράλληλα με την έκδοση της ανακοίνωσης διορίστηκε ad hoc ομάδα εργασίας, αποτελούμενη
από τις Ελίζα Βασιλείου γενική γραμματέα και Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου μέλος του Γενικού
Συμβουλίου, για να μελετήσει το θέμα πιο επισταμένως και να καταθέσει σχετικές εισηγήσεις. Ως
αποτέλεσμα της εργασίας που επιτελέστηκε το ΕΤΕΚ έστειλε τον Ιανουάριο του 2020 σχετική επιστολή στην υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία το ΕΤΕΚ τασσόταν
υπέρ της θεσμοθέτησης μηχανισμού καθορισμού αντιπροσωπευτικού κατώτατου μισθού και έκανε
αναφορά σε σχετική έκθεση του ILO με την οποία καταγράφεται πως ο καθορισμός κατάλληλου
κατώτατου μισθού λειτούργησε σε συγκεκριμένες χώρες και ως κίνητρο ή και μοχλός για την
αύξηση της παραγωγικότητας των οικονομιών στις οποίες έγινε μια τέτοια ρύθμιση. Τούτο είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την περίπτωση της Κύπρου της οποίας η παραγωγικότητα του εργατικού
δυναμικού υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ.
Παράλληλα σημειωνόταν πως στο ίδιο πλαίσιο, και παρόλο που αναγνωρίζεται η ανάγκη
καθιέρωσης ενός όσο το δυνατό πιο απλού και εύκολου στη διαχείριση και επιβολή συστήματος
καθορισμού εθνικού κατώτατου μισθού, κάτι που ενθαρρύνει τη θέσπιση ενός οριζόντιου εθνικού
κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα, εκτιμούμε ότι θα δικαιολογείτο στην περίπτωση της
Κύπρου, μια προσαύξηση π.χ. 15% σε εργαζόμενους των οποίων τα καθήκοντα είναι τέτοια που
απαιτούν την κατοχή ακαδημαϊκών προσόντων πανεπιστημιακού επιπέδου.
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ΕΙΔΙΚΈΣ ΠΑΡΟΧΈΣ ΣΕ ΆΝΕΡΓΑ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ
Σε μια προσπάθεια στήριξης των ανέργων μελών του μέχρι την εργοδότησή τους, το Επιμελητήριο αποφάσισε ανάμεσα σε άλλα ότι η χρέωσή τους για σεμινάρια/εκδηλώσεις που διοργανώνει
το ΕΤΕΚ θα είναι η ίδια με την ειδική χρέωση από την οποία επωφελούνται τα μέλη που έχουν
τακτοποιημένες τις οφειλές τους. Επιπρόσθετα αποφασίστηκε ότι εφόσον τα άνεργα μέλη προσκομίσουν τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία και είναι άνω των 30 ετών (για μέλη κάτω των 30 ετών
η ετήσια συνδρομή είναι έτσι και αλλιώς μειωμένη) θα χρεώνονται μόνο €50 (αντί €90) για την
ετήσια συνδρομή ενώ θα δικαιούνται χωρίς οποιαδήποτε χρέωση την έκδοση σχετικής βεβαίωσης
για μέλη του ΕΤΕΚ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΜΈΛΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑ
Σημαντική υπηρεσία που το ΕΤΕΚ προσφέρει προς τα μέλη του συνιστά η καθημερινή επικοινωνία
με αυτά. Η τηλεφωνική επικοινωνία και εξυπηρέτηση καθώς και ο χειρισμός μεγάλου όγκου αλληλογραφίας μεταξύ των μελών και της Υπηρεσίας καθημερινά αφορά ένα φάσμα θεμάτων, όπως:
1. Πληροφορίες σε σχέση με επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα
2. Εξυπηρέτηση σε σχέση με χορηγούμενα έγγραφα και βεβαιώσεις (εξουσιοδοτήσεις εντολέα,
έγγραφες βεβαιώσεις, βεβαιώσεις μέλους κ.λπ.)
3. Διευκρινίσεις για οφειλές προς ΕΤΕΚ και στοιχεία επικοινωνίας
4. Άλλες υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΤΕΚ (Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
Συμφωνία με CYS για δωρεάν πρότυπα, Έργο για νέους μηχανικούς κ.λπ.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ
Τον Μάρτιο του 2014 το Επιμελητήριο ενέκρινε σχετικό πλαίσιο με σκοπό την προώθηση εκδηλώσεων ή/και οιασδήποτε άλλης ενημέρωσης προς τα μέλη του νοουμένου ότι η πληροφόρηση
αυτή δεν έχει εμπορικό, πολιτικό ή άλλο χαρακτήρα που εκφεύγει από το πλαίσιο αρμοδιοτήτων
του Επιμελητηρίου και νοουμένου ότι αυτή αφορά θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του. Το πλαίσιο προνοεί ανάμεσα σε άλλα ότι το ΕΤΕΚ δεν δύναται να προωθεί πληροφόρηση
για εκδηλώσεις που έχουν κόστος συμμετοχής, εκτός αν το ΕΤΕΚ εμπλέκεται ως συνδιοργανωτής
ή άλλως πως ή αν αποφασιστεί διαφορετικά από το Επιμελητήριο. Το υπό αναφορά πλαίσιο επικαιροποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018 ενόψει της νέας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα ενώ
τον Νοέμβριο του 2019 τροποποιήθηκε με την προσθήκη σχετικής παραγράφου η οποία προνοεί
ότι για δωρεάν εκδηλώσεις και άλλες δράσεις χωρίς εμπορικό, πολιτικό ή άλλο χαρακτήρα που
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εκφεύγει από το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Επιμελητηρίου και υποβάλλονται από φορείς που
δεν είναι κρατικές υπηρεσίες ή αρχές ή άλλους φορείς με δημόσιο/μη κερδοσκοπικό/εκπαιδευτικό
χαρακτήρα, δεν θα κοινοποιούνται στα μέλη αλλά θα αναρτώνται στο ημερολόγιο της ιστοσελίδας
του ΕΤΕΚ ως «εκδηλώσεις άλλων» καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΤΕΚ.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Τον Απρίλιο του 2006 δημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Τον
Ιούλιο του 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας η σχετική
εναρμονιστική νομοθεσία (Νόμος 125(Ι)/2018).
Για σκοπούς ενημέρωσης των μελών του το ΕΤΕΚ διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2018, σε συνεργασία
με τον ΣΠΟΛΜΗΚ και την Γιώργος Γεωργίου και Συνεργάτες ΔΕΠΕ, ενημερωτική εκδήλωση στη
Λευκωσία με θέμα «GDPR - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» με
κεντρική ομιλήτρια την επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου.
Για σκοπούς προετοιμασίας και συμμόρφωσης του ΕΤΕΚ με τον νέο Κανονισμό, το ΕΤΕΚ ανέθεσε,
περί τα τέλη του 2018, στους Νομικούς Συμβούλους Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες
ΔΕΠΕ να παρέχουν σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για σκοπούς υλοποίησης της εργασίας
έγινε σημαντικός αριθμός συναντήσεων και προπαρασκευαστική εργασία, η οποία περιλάμβανε
ανασκόπηση διαδικασιών και εντύπων του ΕΤΕΚ και επισκέψεις στους φυσικούς χώρους του ΕΤΕΚ.
Στο πλαίσιο αυτό ετοιμάστηκε ορίστηκε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και ετοιμάστηκε
Έκθεση Καταγραφής Διαδικασιών του ΕΤΕΚ οι οποίες περιλαμβάνουν χειρισμό προσωπικών
δεδομένων, διαμορφούμενες με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τον Κανονισμό.
Επίσης ετοιμάστηκε Πολιτική Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Οδηγός προς
το Προσωπικό της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας
των προσωπικών δεδομένων. Έγινε επίσης ανασκόπηση των τυπικών εντύπων που χρησιμοποιεί
το ΕΤΕΚ και έγιναν εκεί που κρίθηκε διορθώσεις έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τον νέο
Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Σημειώνεται ότι πέραν όλων των πιο πάνω
αναφερόμενων ενεργειών για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά
Δεδομένα (GDPR) έγιναν και άλλες ενέργειες που αφορούν τροποποίηση διαδικασιών για αποστολή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε μέλη και ενέργειες βελτίωσης της φυσικής φύλαξης προσωπικών
δεδομένων. Οι επόμενες ενέργειες του ΕΤΕΚ σε σχέση με τη διαδικασία συμμόρφωσης με τον
νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), η οποία είναι μια συνεχής διεργασία, είναι η
ενημέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού για τα θέματα αυτά.
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ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΕΤΕΚ - ΟΔΗΓΌΣ ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ
Μετά από πρόταση του προέδρου του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, το
Επιμελητήριο αποδέχθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 το σχετικό αίτημα για την από κοινού
έκδοση τεχνικού κειμένου με θέμα «Οδηγός Επιδιόρθωσης Οικοδομών». αρχικός σκοπός της όλης
προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός καθοδηγητικού τεχνικού εγγράφου για τη συντήρηση και
επιδιόρθωση οικοδομών και άλλων κτιρίων σε περίπτωση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος
και ταυτόχρονα επιστροφής προσφύγων στα εγκαταλειμμένα ή/και χωρίς κάποια συντήρηση για
μεγάλο χρονικό διάστημα σπίτια τους καθώς και σε άλλα κτίρια.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
Μία σημαντική δράση του ΕΤΕΚ είναι η εμπλοκή του σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η δραστηριοποίηση του ΕΤΕΚ κατά την υπό επισκόπηση τριετία στον τομέα αυτό επικεντρώθηκε σε δύο άξονες. Στη συμμετοχή του ΕΤΕΚ σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά, συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους, προγράμματα και στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων για τη σύσταση
ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μηχανικών, για ανταλλαγή απόψεων, καθώς και σύναψη συνεργασιών με στόχο την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων για ευρωπαϊκά ή
και ερευνητικά προγράμματα. Συνοπτική παρουσίαση ευρωπαϊκών ή και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία ήταν υπό εξέλιξη κατά την υπό επισκόπηση τριετία παρουσιάζεται πιο κάτω:
- Ερευνητικό έργο EXPASOL για την έρευνα των συνεπειών της διόγκωσης/συρρίκνωσης εδαφών στις θεμελιώσεις κτιρίων και των τρόπων αντιμετώπισής τους
Το ΕΤΕΚ, κατόπιν πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας και συμμετέχει ως Εταίρος στην κοινοπραξία του ερευνητικού έργου EXPASOL (The effects
of soil expansion/shrinkage on building foundations and their mitigation).Σκοπός του ερευνητικού
έργου είναι η διερεύνηση των συνεπειών της διόγκωσης/συρρίκνωσης εδαφών στις θεμελιώσεις
κτιρίων και των τρόπων αντιμετώπισής τους. Συντονιστής του έργου EXPASOL είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ μέρη της κοινοπραξίας αποτελούν το ΕΤΕΚ, η Εργοληπτική Εταιρεία Αργυρίδης
Πόλυς Θεμελιοτεχνική Εταιρεία Λτδ και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
- Ερευνητικό έργο SupERB για την ανάπτυξη πρωτοπόρας και ολοκληρωμένης προσέγγισης για
τη σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων
Το ΕΤΕΚ, μετά από πρόσκληση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας και συμμετέχει ως μέρος κοινοπραξίας στο ερευνητικό πρόγραμμα SupERB
(Novelintegrated approach for Seismic and EneRgy upgrading of existing Buildings) για την ανάπτυξη
μιας πρωτοπόρας και ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση υφι-
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στάμενων κτιρίων. Το έργο SupERB έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης της Έρευνας, μέσω του πλαισίου προγραμμάτων για στήριξη της έρευνας RESTART2016-2020, του Ιδρύματος.
Η κοινοπραξία για το ερευνητικό έργο SupERB αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο λειτουργεί ως Συντονιστής του ερευνητικού έργου και από τους ακόλουθους δέκα
εταίρους: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick, εταιρεία κατασκευής και εμπορίας εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών TSIRCONCOLTD, εργαστήριο GEOINVESTLTD, χαρτογραφική εταιρεία T.C. GEOMATICSLTD, Δήμος Λεμεσού, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, ΕΤΕΚ και Πανεπιστήμιο Πάτρας.
Πέραν των πιο πάνω αναφερόμενων ερευνητικών προγραμμάτων το ΕΤΕΚ στήριξε σειρά προτάσεων
οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ Horizon 2020 Teaming και
μετά την επιτυχή αξιολόγηση συγκεκριμένων προτάσεων υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με τα
πιο κάτω αναφερόμενα υπό δημιουργία Κέντρα Αριστείας. Το Πρόγραμμα Teaming αποσκοπεί
να συνδέσει διεθνούς φήμης ερευνητικά ινστιτούτα από χώρες με ισχυρή παράδοση στην
έρευνα και την καινοτομία με φορείς από χώρες με αναπτυσσόμενη ερευνητική δραστηριότητα.
Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας ή η ριζική αναβάθμιση
υφιστάμενων και γενικότερα η βελτίωση της ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας των χωρών
αυτών ούτως ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην εξασφάλιση χρηματοδότησης.
- Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Centre of Excellence (CMMI - MaRITeC-X)
Το κέντρο αριστείας CMMI - MaRITeC-X έχει στόχο τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το Cyprus Marine and Maritime Institute.
Το Κέντρο θα προσφέρει πρακτικές λύσεις στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η
θαλάσσια και ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και η κοινωνία.
- ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space Based
Monitoring of the Environment (EXCELSIOR)
Το κέντρο αριστείας EXCELSIOR έχει στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τις τεχνολογίες
διαστήματος.
- Research Centre on Interactive Media Smart Systems and Emerging Technologies (RISE).
Το κέντρο αριστείας RISE θα στοχεύει στην έρευνα και καινοτομία σε διαδραστικές τεχνολογίες.
Επιπλέον στόχος του κέντρου είναι η προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω της συνένωσης των δυνάμεων της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας των κρατικών πανεπιστημίων της Κύπρου και των διακεκριμένων εταίρων μας από το εξωτερικό.
Πέραν των πιο πάνω αναφερόμενων έργων ή προγραμμάτων κατά την τρέχουσα τριετία το ΕΤΕΚ
συμμετείχε σε σειρά άλλων ερευνητικών προτάσεων, κάποιες εκ των οποίων δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη, ενώ μετά από σχετική πρόσκληση απέστειλε δήλωση στήριξης σε πέραν των 15 ερευνητικών προτάσεων ή προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα.
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IV. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΤΕΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΌΤΥΠΗ ΜΈΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗΣ
Το Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του κατασκευαστικού τομέα για την υιοθέτηση μιας
κοινής μεθόδου επιμέτρησης και τα οφέλη μιας τέτοιας ενέργειας για την κυπριακή οικοδομική
βιομηχανία, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ετοιμασία και εφαρμογή μιας πρότυπης μεθόδου
επιμέτρησης στη χώρα. Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο, μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής
Ειδικότητας Επιμέτρησης του ΕΤΕΚ, προχώρησε στη σύσταση adhoc επιτροπής για την ετοιμασία
προσχεδίου Πρότυπης Μεθόδου Επιμέτρησης, μέσω της μετάφρασης των νέων Κανονισμών
Μέτρησης 2 (New Rules of Measurement 2 (NRM 2)), κατόπιν της εξασφάλισης έγκρισης από τον
οργανισμό Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) για μετάφραση και χρήση των εν λόγω
κανονισμών καθώς και την προσαρμογή του κειμένου στις κυπριακές πρακτικές και συνθήκες.
Στις 5 Φεβρουαρίου 2018, η adhoc επιτροπή υπέβαλε την εισήγησή της στο Επιμελητήριο, παράλληλα με την προώθηση του κειμένου στον οργανισμό RICS του Ηνωμένου Βασιλείου, για έγκριση.
Ακολούθως και με βάση απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ, το μεταφρασμένο κείμενο
προωθήθηκε για σχόλια προς τους εμπλεκόμενους φορείς και επαγγελματίες του κλάδου.
Σημειώνεται ότι στο διάστημα αυτό υπήρξαν αρκετές και αποκλίνουσες απόψεις {από επαγγελματίες
του κλάδου καθώς και από τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών
Κύπρου (ΣΕΕΟΚΚ)} σε σχέση με την υιοθέτηση της μεθόδου NRM 2 έναντι εναλλακτικών προσεγγίσεων.
Ενόψει των πιο πάνω και με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, διευθετήθηκε ειδική συνάντηση επί
του θέματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2018, με στόχο τη διεξοδική συζήτηση
του θέματος. Σημειώνεται ότι κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν
αποκλίνουσες απόψεις επί του θέματος. Το ΕΤΕΚ αναγνωρίζοντας, πέρα από την επιτακτική ανάγκη
για την υιοθέτηση μιας κοινής μεθοδολογίας επιμέτρησης, τη σημαντικότητα της εφαρμογής μιας
αξιόπιστης και κατάλληλης για τα κυπριακά δεδομένα μεθόδου επιμέτρησης, παρότρυνε την υποβολή
κοινής εισήγησης από τους εκπροσώπους της Ομάδας Εργασίας για την ετοιμασία Πρότυπης
Μεθόδου Επιμέτρησης του ΕΤΕΚ και του Συνδέσμου Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων
Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟΚΚ) επί του θέματος.
Στις 22 Ιανουαρίου 2019, οι πιο πάνω εκπρόσωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου,
υποβάλλοντας την κοινή τους εισήγηση, η οποία αποσκοπούσε σε γενικές γραμμές στη διάθεση στην
κυπριακή αγορά των μεταφρασμένων κανονισμών της μεθόδου επιμέτρησης NRM 2 καθώς και της
μεθόδου Rules of Measurement for works of construction (ROM) (κατόπιν μετάφρασης και προσαρμογής
του προτύπου στα σημερινά κυπριακά δεδομένα), και στην αξιοποίηση των δύο μεθόδων για αριθμό
έργων, ούτως ώστε να διαφανούν πιθανά προβλήματα ή και απαιτούμενες τροποποιήσεις από τη χρήση τους. Παράλληλα, η εισήγησή των πιο πάνω εκπροσώπων περιλάμβανε τη σύσταση οργανωτικής
επιτροπής (Steering Committee) η οποία θα δέχεται σχόλια και παρατηρήσεις από τη χρήση των δύο
μεθόδων επιμέτρησης από επαγγελματίες της οικοδομικής βιομηχανίας έτσι ώστε μετά το πέρας ικανής
περιόδου να προταθεί στο ΕΤΕΚ πρόταση για την υιοθέτηση της καταλληλότερης μεθόδου επιμέτρησης.
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΏΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΈΣ
ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΑΝΕΓΈΡΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΟ 2012
Πριν από την τροποποίηση της περί οδών και οικοδομών νομοθεσίας και την εισαγωγή των
ευρωκωδίκων το 2012 υπήρχε ρύθμιση η οποία υποχρέωνε ότι για δημόσιες οικοδομές (δημόσιας
χρήσης οικοδομές) οι κατακόρυφες προσθήκες όφειλαν να ικανοποιούν τον κυπριακό σεισμικό
κώδικα ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανέγερσης της υφιστάμενης οικοδομής. Με την ψήφιση
της νομοθεσίας, αυτή η ρύθμιση διαγράφηκε με την εκτίμηση ότι το θέμα αυτό ρυθμίζεται ή
δύναται να ρυθμιστεί μέσω των υποχρεωτικών ευρωκωδίκων. To ETEK είχε ετοιμάσει και υποβάλει
το 2014 σχετική τεχνική πρόταση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Μετά από εκτενείς
διαβουλεύσεις συμφωνήθηκε το περιεχόμενο της ρύθμισης το 2016. Επειδή η υπό αναφορά
ρύθμιση δεν προωθήθηκε, το ΕΤΕΚ ανέλαβε πρωτοβουλία και τον Σεπτέμβριο του 2018 έστειλε
επιστολή στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης με την οποία ερωτούσε κατά πόσον υπάρχει
κάτι που να απαγορεύει τη ρύθμιση και τη θέσπιση συγκεκριμένων, χαλαρότερων από αυτές που
καθορίζει το CYS EN 1998-1, απαιτήσεων για υποβολή αντισεισμικής μελέτης για προσθήκες
οριζόντιες ή κατακόρυφες σε υφιστάμενα κτίρια μέσω της τροποποίησης των σχετικών εθνικών
προσαρτημάτων των ευρωκωδίκων. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε κάτι που να απαγορεύει την
προαναφερόμενη ρύθμιση, το ΕΤΕΚ ζήτησε από τον CYS όπως του εισηγηθεί έναν δόκιμο τρόπο για
την τροποποίηση των κατάλληλων εθνικών προσαρτημάτων των ευρωκωδίκων ώστε το συνημμένο
κείμενο ή παρόμοιας φιλοσοφίας κείμενο να αποκτήσει υποχρεωτική / κανονιστική ισχύ. Τον
Μάρτιο του 2019 λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια της CYS ΤΕ 18 (ευρωκωδίκων) και το γεγονός
ότι είναι δόκιμη η ρύθμιση του θέματος μέσω των εθνικών προσαρτημάτων, το ΕΤΕΚ υπέβαλε
τροποποιημένο «έγγραφο» προτεινόμενου πλαισίου εφαρμογής των ευρωκωδίκων για επεμβάσεις
σε υφιστάμενες κατασκευές» το οποίο περιλαμβάνει πλέον επιλογή μηδενικής επιτάχυνσης. Περί
τα τέλη του 2019 το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε ότι προκρίνει τη ρύθμιση του θέματος
μέσω τροποποίησης των σχετικών Κανονισμών και συνεπώς το θέμα συνεχίζει μέχρι και σήμερα
να εκκρεμεί.
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V. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ
Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών και Πολιτών, σε συνδυασμό και με τον ευρύτερο ανασχεδιασμό του διαδικτυακού τόπου του Επιμελητηρίου, καθιερώθηκε εδώ και σχεδόν μια δεκαετία
ως η βασική πύλη ενημέρωσης και επικοινωνίας με το ΕΤΕΚ. Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία αυτή
εγκαινιάστηκε κατά την τριετία 2011-2014, και βασικό στόχο είχε, αφενός να βελτιώσει την προσβασιμότητα στην πληροφόρηση η οποία παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, και, αφετέρου,
να διευκολύνει την ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων ή αιτημάτων μέσω ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Στην παρούσα φάση ο
πρώτος σκοπός αναμένεται να επιτευχθεί σε πολύ πιο ικανοποιητικό βαθμό με τη νέα αναβάθμιση
της ιστοσελίδας η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2020. Ως προς τον δεύτερο,
την ηλεκτρονική δηλαδή επικοινωνία με το ΕΤΕΚ, σημειώνεται ότι στατιστικά ο αριθμός των ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία λαμβάνει το Επιμελητήριο από Μέλη του ή ευρύτερα είναι της
τάξεως των εκατοντάδων ανά έτος, και αυτά αναφέρονται ή εμπλέκουν το σύνολο ουσιαστικά των
δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΊ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ
Το Επιμελητήριο έχει σημαντική δράση και υλοποιεί συνεχείς παρεμβάσεις για θέματα που αφορούν την ορθή προκήρυξη και διεξαγωγή των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Κύριο μέλημα των
παρεμβάσεών του είναι η τήρηση των βασικών αρχών που ακολουθούνται διεθνώς στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, στις οποίες βάσισε το Επιμελητήριο τους δικούς του Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, και οι οποίες αποτελούν επιβεβλημένο οδικό χάρτη για την
υλοποίηση επιτυχημένων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Οποιαδήποτε παρατυπία, προχειρότητα
ή στρέβλωση επί αυτών των αρχών θέτει σε κίνδυνο τα οφέλη των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
και δημιουργεί μια κατάσταση με αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στην αναθέτουσα αρχή, αλλά και
στην αρχιτεκτονική ποιότητα του έργου, στην επιτυχημένη οικονομική του διαχείριση και εντέλει
στην κοινότητα που αναμένεται να ωφεληθεί από αυτό. Σε δεύτερο επίπεδο οι παρεμβάσεις του
Επιμελητηρίου αφορούσαν τον τρόπο διαχείρισης των έργων που προκύπτουν από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, καθώς και περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές στράφηκαν σε άλλες
μεθόδους υλοποίησης για έργα που κατ’ εξοχήν λόγω των χαρακτηριστικών τους θα έπρεπε να
υλοποιηθούν με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Για το τελευταίο σημαντικές αναφορές έχουν γίνει στο
θέμα των παρεμβάσεων του ΕΤΕΚ για τις αναθέσεις των έργων.
Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνονται πιο κάτω, όχι εξαντλητικά, οι παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου.
1. Παρέμβαση προς το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για τον αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό για την ανέγερση του Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου, τον Μάρτιο του 2018.
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Το Επιμελητήριο έθιξε σοβαρά θέματα που άπτονταν της διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή
και βέλτιστη αξιοποίηση της μεθόδου του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Ειδικότερα σημείωσε τα
πιο κάτω σημεία, ώστε ο διαγωνισμός να συνάδει με βασικές αρχές που έχουν κατοχυρωθεί από
καταξιωμένους οργανισμούς όπως την UIA (International Union of Architects) και το RIBA (Royal
Institute of British Architects).
(α) Η προκήρυξη πρέπει να συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την ομάδα μελέτης ώστε να αξιοποιείται
ένα από τα δυνατά σημεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού: η συνοχή και η άριστη συνεργασία μιας μελετητικής ομάδας που καταθέτει συνολικά μία πρόταση και έχει εργαστεί ξανά με
την ίδια σύνθεση σε άλλα έργα.
(β) Η κριτική επιτροπή πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού, στην
αποδοχή και έγκριση των όρων προκήρυξης, στη διαδικασία των απαντήσεων στα ερωτήματα
των διαγωνιζόμενων και σε κάθε άλλο αντίστοιχο θέμα που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά
του έργου και της διαδικασίας.
Παράλληλα το Επιμελητήριο έθιξε σημεία που αφορούσαν την αμοιβή των μελετητών σύμφωνα
με το περιεχόμενο της Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104, το ύψος των χρηματικών βραβείων του διαγωνισμού σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του
ΕΤΕΚ, καθώς και την ανάγκη για τροποποίηση των ελαχίστων κριτηρίων εμπειρίας των μελετητών
ώστε να αποφευχθεί η «μονοπωλιακή» προσέγγιση.
2. Παρέμβαση προς τον δήμαρχο Λάρνακας για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση της
αυλής και αποκατάσταση μέρους του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχούρι, τον Μάρτιο του 2018.
Η παρέμβαση προσανατολίστηκε κυρίως στο θέμα της απαίτησης για καταβολή εγγύησης πιστής
εκτέλεσης από τον επιτυχόντα Αρχιτέκτονα. Το Επιμελητήριο μεταξύ άλλων τόνισε πως με δεδομένα τα οικονομικά μεγέθη των αρχιτεκτονικών γραφείων στη Δημοκρατία, η εν λόγω απαίτηση δεν
πληροί την αρχή της αναλογικότητας και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά παρεμφερώς
τα τραπεζικά ιδρύματα. Παράλληλα βέβαια υπογράμμισε πως η αμοιβή της επιτυχούσας ομάδας
θα πρέπει να συνάδει με το πνεύμα και το γράμμα της Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104.
3. Παρέμβαση προς τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Πάρκο των Χρωμάτων στην Πάφο, τον Νοέμβριο του 2019.
Το Επιμελητήριο εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη στρέβλωση των διαδικασιών του εν λόγω διαγωνισμού και τον αντίκτυπο που θα είχε στη διεξαγωγή και την επιτυχή υλοποίησή του. Μεταξύ
άλλων σημείωσε πως:
(α) Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε δίχως να είναι γνωστή η πλήρης σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής.
(β) Δεν έχουν τηρηθεί διαδικασίες που αφορούν τα καθήκοντα της Κριτικής Επιτροπής, με πιο
σημαντικό τον έλεγχο και την έγκριση εγγράφων και διαδικασιών του διαγωνισμού.
(γ) Δεν έχουν τηρηθεί οι κατευθυντήριες γραμμές της Εγκυκλίου «ΓΛ/ΑΑΔΣ 104-Υπηρεσίες συμβούλων μελετητών οικοδομικών και τεχνικών έργων» του Γενικού Λογιστηρίου σε σχέση με
το ποσοστό αμοιβής των μελετητών επί του προϋπολογισμού του έργου.
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V. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

4. Παρέμβαση προς το ΤΕΠΑΚ για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη μελέτη και επίβλεψη της
ανέγερσης φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, τον Μάρτιο του 2020.
Το Επιμελητήριο εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί,
ειδικότερα σε σχέση με τα καθήκοντα της Κριτικής Επιτροπής, με πιο σημαντικό τον έλεγχο και την
έγκριση των εγγράφων και διαδικασιών του διαγωνισμού. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δίχως τη
σύγκληση της Κριτικής Επιτροπής προς αυτόν τον σκοπό, υπονομεύει το κύρος, τη διαφάνεια και
εντέλει την εγκυρότητα του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού. Επιπλέον στην επιστολή του
υπογράμμισε πως η πρόνοια για υλοποίηση του δεύτερου ή τρίτου βραβείου, αντιτίθεται στους
Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ και βλάπτει τη διαφάνεια της
διαδικασίας. Η πιο έντονη αντίδρασή του με παρέμβαση και στο Γενικό Λογιστήριο αφορούσε την
απαίτηση για υποβολή εγγύησης πιστής εκτέλεσης από τον επιτυχόντα. Στην επιστολή του τόνισε
πως οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι μελετητές, με βάση και την ευρωπαϊκή Οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, αποτελούν εργασία πνευματικής/διανοητικής φύσης και υψηλής προστιθέμενης
αξίας, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που τυγχάνει χειρισμού η
προμήθεια έργων ή προϊόντων.
5. Παρέμβαση προς τον διευθυντή του Τμήματος Δασών σε σχέση με τις διαδικασίες σχεδιασμού
και αναβάθμισης δημόσιων χώρων πρασίνου και δασικών πάρκων, τον Απρίλιο του 2020.
Το ΕΤΕΚ σημείωσε στην επιστολή του πως, με δεδομένη τη διαχείριση από το Τμήμα Δασών σημαντικών χώρων πρασίνου και πάρκων, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και απολαμβάνουμε τον υπαίθριο χώρο και το περιβάλλον, στις πόλεις και στην ύπαιθρο, θέλει να συνεργαστεί με το τμήμα για την αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και την
αναβάθμισή τους.
6. Απάντηση σε σχέση με την υλοποίηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη δημιουργία
του Περιβαλλοντικού Κέντρου Αλυκής Λάρνακας μία δεκαετία μετά την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού, σε συνέχεια ερωτήματος από το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Απρίλιο του 2020.
Το Επιμελητήριο δήλωσε πως η συνεργασία με τους μελετητές που είχαν διακριθεί στον διαγωνισμό
και ολοκλήρωσαν όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι το σημείο διακοπής του Έργου,
είναι όχι μόνο θεμιτή και επιθυμητή, αλλά και η βέλτιστη προσέγγιση για την υλοποίηση του
Έργου. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με του Κανονισμούς Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ,
ενώ διασφαλίζει και την άμεση υλοποίηση του Έργου, βάσει της μελέτης που έχει ήδη εκπονηθεί,
ελαχιστοποιώντας τις οικονομικές επιπτώσεις που δύναται να έχει επιφέρει η μακροχρόνια
διακοπή του έργου.
7. Παρέμβαση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης τον Μάρτιο του 2019 για τη μέθοδο προκήρυξης
(Χρηματοδότηση-Μελέτη-Κατασκευή-Ενοικίαση) του νέου κτιρίου Επαρχιακών Δικαστηρίων
Λευκωσίας.
Το ΕΤΕΚ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την επιλογή της διαδικασίας υλοποίησης του
πιο πάνω έργου, σημειώνοντας πως η εν λόγω μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη με οποιοδήποτε
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τρόπο την ποιότητα και την αισθητική του έργου, καθώς δεν αξιολογεί την αρχιτεκτονική λύση ή
τη μελετητική ομάδα με τρόπο που να έχει βαρύτητα για την κατακύρωση της προσφοράς. Εν κατακλείδι το ΕΤΕΚ σημείωσε πως επενδύεται δημόσιο χρήμα σε ένα κτίριο το οποίο θα προκύψει με
αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα-εργολήπτη,
επιλέγοντας αρχιτεκτονική λύση που το υπουργείο δεν θα έχει δει και μελετητική ομάδα που δεν
θα έχει αξιολογηθεί.
8. Παρέμβαση προς τον δήμαρχο Πάφου για την προκήρυξη του διαγωνισμού παροχής
υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη της κατασκευής δύο γραμμικών
πάρκων, τον Μάιο του 2019.
Το Επιμελητήριο ζήτησε την ακύρωση της διαδικασίας, ώστε να προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός
διαγωνισμός με το ίδιο θέμα και ποσοστό αμοιβής που να ανταποκρίνεται ρεαλιστικά στην
ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που ζητούνται. Στην επιστολή του το Επιμελητήριο
σημείωσε πως η αναβάθμιση χώρων δημόσιου πρασίνου με τη δημιουργική διαδικασία του
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, όπως συχνά βλέπουμε σε πόλεις του εξωτερικού σαν τη Βαρκελώνη,
οδηγεί σε νέους δημόσιους χώρους, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και εντέλει
δημιουργεί κύτταρα εμπορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης για τις τοπικές κοινότητες.
9. Παρέμβαση προς τον υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τον
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας και την πρόοδο
υλοποίησης του έργου τον Δεκέμβριο του 2019.
Το Επιμελητήριο εξέφρασε την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, με
δεδομένο το μεγάλο χρονικό διάστημα που είχε παρέλθει από τη διεξαγωγή του αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού και την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. Παράλληλα τόνισε πως αντίστοιχης σημασίας έργα πρέπει να μπαίνουν σε προτεραιότητα και να τυγχάνουν ορθολογικής διαχείρισης με
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Τέλος δήλωσε τη διαθεσιμότητά του για διευθέτηση συνάντησης
με θέμα την επίλυση των ζητημάτων που δημιουργούν καθυστέρηση στο συγκεκριμένο έργο, αλλά
και ευρύτερα τη βέλτιστη μεθοδολογία για την υλοποίηση έργων αντίστοιχης εμβέλειας που προέρχονται από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
10. Παρέμβαση προς τον δήμαρχο Λεμεσού για την ανάθεση σε ομάδα μελετητών της ετοιμασίας
μελέτης και επίβλεψης εργασιών αναβάθμισης και επαναλειτουργίας του Φυτίδειου Αθλητικού
Πάρκου - ΓΣΟ, τον Δεκέμβριο του 2019.
Το ΕΤΕΚ σημείωσε πως είναι εύλογο και επιθυμητό να επιδιωχθεί η ανάθεση του έργου στην ομάδα
μελετητών που είχαν βραβευθεί και ολοκλήρωσαν το Αθλητικό Πάρκο στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού του 2008. Όπως τονίστηκε στην επιστολή, το θέμα που έχει αναδειχθεί μέσα από αυτή
την υπόθεση είναι κρίσιμο και αφορά πρώτιστα το πώς αξιολογείται, προστατεύεται και αξιοποιείται η
αρχιτεκτονική, και ειδικότερα ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου, με σοβαρό αντίκτυπο όχι μόνο στην
εικόνα της πόλης αλλά κυριότερα στην ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη.
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V. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΊΑ
Στις 10 Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν συνεννόησης του ΕΤΕΚ με το Υπουργείο Εξωτερικών της
Κυπριακής Δημοκρατίας και στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας Αλβανίας - Κύπρου, κυπριακή
αποστολή πολιτικών μηχανικών μετέβη σε σεισμόπληκτη περιοχή της Αλβανίας, για την παροχή
βοήθειας στη διενέργεια μετασεισμικού ελέγχου και αξιολόγησης της επικινδυνότητας και της
καταλληλότητας κτιρίων και συναφών δράσεων, έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε
τη χώρα στις 26 Νοεμβρίου 2019.
Ο σεισμός, μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τον οποίο ακολούθησαν εκατοντάδες
μετασεισμοί, έπληξε το Δυρράχιο και άλλες περιοχές της Αλβανίας. Σημειώνεται ότι από τον σεισμό
σκοτώθηκαν 51 άτομα.
Η ομάδα των Κύπριων μηχανικών συγκροτήθηκε κατόπιν της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από αίτημα των Αλβανικών Αρχών για παροχή
πρόσθετης στήριξης στις πληγείσες περιοχές. Στις 2 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, για τη
διευθέτηση της αποστολής. Το ΕΤΕΚ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα της πολιτείας για τη συγκρότηση κλιμακίου πολιτικών
μηχανικών για συμμετοχή στην αποστολή, καθιστώντας δυνατή την τάχιστη κινητοποίηση της
αποστολής για παροχή βοήθειας στην Αλβανία.
Η κυπριακή αποστολή αποτελείτο από εξαμελές κλιμάκιο πολιτικών μηχανικών – τους Βασίλη Βασιλείου, Daisy Back, Ειρήνη Γιαννακού, Αντώνη Γιαπάνη, Λουκά Πέτρου και Γιάννο Πουμπουρή,
τον επικεφαλής εκπρόσωπο της Πολιτικής Άμυνας, και λειτουργό της Πρεσβείας της Δημοκρατίας
στην Αθήνα. Η κυπριακή αποστολή μετέβη στην Αλβανία στις 10 Δεκεμβρίου 2019, και μεταφέρθηκε στο Δυρράχιο, όπου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, ανέλαβε αμέσως δράση με τη συμμετοχή
της στη διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των κτιρίων
στην πληγείσα περιοχή. Η παρουσία της κυπριακής ομάδας ήταν σημαντική, καθότι συνέδραμε
ουσιαστικά στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών
του σεισμού. Η αποστολή επέστρεψε στην Κύπρο στις 15.12.2019.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο στις 31.12.2019, μεταξύ του ΕΤΕΚ και των
συναδέλφων που συμμετείχαν στην αποστολή, η ομάδα μετέφερε τα θετικά σχόλια που απέσπασε
από την επιτέλεση του έργου της στην πληγείσα περιοχή, καθώς και τις πολύτιμες εμπειρίες που
άντλησε από τη συμμετοχή της στην αποστολή. Στη συνέχεια, το Επιμελητήριο απέστειλε τις προτάσεις του προς τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, βάσει των εμπειριών
που αποκομίστηκαν από τα μέλη της αποστολής, οι οποίες αποσκοπούν στον βέλτιστο συντονισμό και στην αντιμετώπιση των έκτακτων και ειδικών αναγκών που θα προκύψουν στην απευκταία
περίπτωση ανάλογων φυσικών καταστροφών, στην ενίσχυση των ομάδων αποστολής τόσο στην
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Κύπρο όσο και το εξωτερικό αλλά και στη λήψη μέτρων για τη βέλτιστη θωράκιση της πολιτείας
έναντι ανάλογων φυσικών καταστροφών.
Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του ΕΤΕΚ στην αποστολή συνέβαλε όχι μόνο στο ανθρωπιστικό έργο
και την παρουσία της χώρας μας για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, αλλά και στην
άντληση πολύτιμων εμπειριών στη διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας κτιρίων.

ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ ΝΈΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ
Ο Κανονισμός 5(2)(β) των περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών [ΚΔΠ 255/2012]
διαλαμβάνει τα ακόλουθα:
[Σχέσεις με άλλα μέλη.]
5(2) Τα μέλη οφείλουν(β) να μην αναλαμβάνουν εντολή, αν με οποιοδήποτε τρόπο γνωρίζουν ότι υπάρχει απαίτηση συναδέλφου τους που ασχολήθηκε προηγουμένως με το ίδιο αντικείμενο για αμοιβή
ή αποζημίωση ή και για τα δύο, δεδομένου ότι η εντολή μπορεί να αναληφθεί μόνο ύστερα
από έγγραφη άδεια του συναδέλφου που έχει απαίτηση ή μετά τη νόμιμη αποχώρηση αυτού
ή ύστερα από σχετική άδεια του Επιμελητηρίου.
Σύμφωνα με την πιο πάνω πρόνοια, στις περιπτώσεις που ο Εντολέας/Ιδιοκτήτης, για οιουσδήποτε λόγους, επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή του μηχανικού στον οποίο είχε αναθέσει κάποιο έργο, θα πρέπει προηγουμένως να έχει φροντίσει να εξασφαλιστεί η νόμιμη αποχώρηση ή/
και έγγραφη άδεια του αρχικού Μελετητή, ή, εναλλακτικά, σχετική άδεια του Επιμελητηρίου. Εάν
αυτό δεν συμβεί, ο συνάδελφος ο οποίος αναλαμβάνει την εντολή, γνωρίζοντας την προηγούμενη εμπλοκή του αρχικού Μελετητή στο έργο, ενδέχεται να υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η εν λόγω πρόνοια είναι ουσιαστική στο να διασφαλιστεί ένα
επαρκές επίπεδο σεβασμού μεταξύ των συναδέλφων. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές
από τις καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ αφορούν πιθανολογούμενη παράβαση του εν λόγω Κανονισμού.
Με βάση τα πιο πάνω, το Επιμελητήριο εισήγαγε διαδικασία για την εξέταση και τον χειρισμό
των αιτημάτων για την παραχώρηση από το Επιμελητήριο άδειας διορισμού νέου εγγεγραμμένου
μηχανικού (ΑΔΝΜ), κατά την οποία το Επιμελητήριο προχωρεί στην ικανοποίηση του αιτήματος και
την παραχώρηση της άδειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις και όρους. Οι εν λόγω όροι συνίστανται
ουσιαστικά στο εξής: ο Αιτητής, δηλαδή ο Εντολέας/Ιδιοκτήτης, να αποδεχθεί την παραπομπή της
ενδεχόμενης διαφοράς, η οποία αφορά την οικονομική απαίτηση εγείρει ο αρχικός Μελετητής για
τις υπηρεσίες που παρείχε, στην Υπηρεσία Διαιτησίας του Επιμελητηρίου.
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V. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Το Επιμελητήριο, στην προσπάθεια να τυποποιήσει τη διαδικασία αυτή, αλλά και για σκοπούς
καλύτερης ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των εμπλεκόμενων μερών, προχώρησε στην ετοιμασία
ειδικού εντύπου για την υποβολή των αιτημάτων παραχώρησης ΑΔΝΜ. Το έντυπο αυτό συζητήθηκε
και έλαβε την έγκριση του ΓΣ ΕΤΕΚ κατά τη συνεδρία της 20.11.2018. Το εν λόγω έγγραφο καταγράφει
αρχικά τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση ΑΔΝΜ, καθώς επίσης και παρατηρήσεις σε σειρά
άλλων συναφών με το αντικείμενο ζητημάτων, όπως είναι λόγου χάριν τα ακόλουθα:
1. Περιπτώσεις που δεν απαιτείται η παραχώρηση άδειας από το ΕΤΕΚ.
2. Καθοδήγηση αναφορικά με την ερμηνεία που θα πρέπει να αποδίδεται στον όρο «Αντικείμενο».
3. Καθοδήγηση αναφορικά με την ερμηνεία που θα πρέπει να αποδίδεται στον όρο «Νόμιμη
αποχώρηση».
4. Καθοδήγηση αναφορικά με θέματα που άπτονται της κατοχής Πνευματικών Δικαιωμάτων.
5. Ευχέρεια ΕΤΕΚ να γνωματεύει ή/και να καθοδηγεί επί θεμάτων που άπτονται της ερμηνείας
των κανονισμών δεοντολογίας για συγκεκριμένες υποθέσεις.
Σε ό,τι αφορά αιτήματα παραχώρησης ΑΔΝΜ, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
1. Περιπτώσεις που δεν έχει επέλθει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο Εντολέας παραμένει
ο ίδιος, και η επίλυση της διαφοράς έχει δρομολογηθεί.
2. Περιπτώσεις που δεν έχει επέλθει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο Εντολέας παραμένει
ο ίδιος, και η επίλυση της διαφοράς δεν έχει δρομολογηθεί.
3. Περιπτώσεις που έχει επέλθει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή ο Εντολέας είναι διαφορετικός. Ιδιαίτερη υποκατηγορία της κατηγορίας αυτής αποτελούν οι υποθέσεις που αφορούν εγκλωβισμένους αγοραστές.
Κατά την περίοδο 2017-2020 υποβλήθηκαν στο Επιμελητήριο και έτυχαν χειρισμού 118 συνολικά
αιτήματα παραχώρησης ΑΔΝΜ. Στις υποθέσεις αυτές σε 57 περιπτώσεις το Επιμελητήριο προχώρησε στην παραχώρηση ΑΔΝΜ, ενώ 13 εξ αυτών παραπέμφθηκαν στην Υπηρεσία Διαιτησιών του
Επιμελητηρίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΕΤΕΚ ΣΤΙΣ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΑΚΡΟΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΜΕΛΈΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΊΣΕΩΝ
Με την ψήφιση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου [Ν. 142(Ι)/1999]
και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, που δημοσιεύθηκαν με την
ΚΔΠ 309/1999 και με την ΚΔΠ 120/2005, το ΕΤΕΚ πέραν της θεσμικής συμμετοχής του στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων συμμετέχει και στις Δημόσιες Ακροάσεις που αφορούν αιτήσεις για
χορήγηση πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση. Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στις Δημόσιες
Ακροάσεις, για την παρούσα περίοδο, υπήρξε ο κ. Χρίστος Μαραθοβουνιώτης, αρχιτέκτονας.
Αξιοποιώντας το πιο πάνω δικαίωμα, το Επιμελητήριο εξέτασε και κατέθεσε απόψεις σε μια σει-
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ρά αιτήσεων για εξασφάλιση πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση των αντιστοίχων Σχεδίων
Ανάπτυξης για συνολικά 54 υποθέσεις για την περίοδο από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι και τον
Απρίλιο του 2020.Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ κατέθεσε απόψεις για 9 υποθέσεις για την περίοδο από
τον Απρίλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017, για 17 υποθέσεις για το 2018, για 23 υποθέσεις για
το 2019 και για 5 υποθέσεις μέχρι και τον Απρίλιο του 2020

ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
Το ΕΤΕΚ, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Together Cyprus διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση για καθαρισμό εντός της παλιάς Λευκωσίας, στις 21 Σεπτεμβρίου 2019, στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού «Let’s Do it World» σε μια προσπάθεια ευπρεπισμού
και καθαριότητας της ιστορικής περιοχής της παλιάς Λευκωσίας.. Η εκδήλωση τελούσε υπό την
αιγίδα της επιτρόπου Περιβάλλοντος Ιωάννας Παναγιώτου. Η εκδήλωση έγινε από τις 9:00 π.μ.
μέχρι τις 10:30 π.μ., και ξεκίνησε και τερμάτισε μπροστά από το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο
ΕΤΕΚ, στη Λευκωσία. Οι εθελοντές, μέλη του ΕΤΕΚ, των συνεργαζόμενων οργανισμών αλλά και
εθελοντές πολίτες κάθε ηλικίας, κάλυψαν δύο διαδρομές: Νότια, με κατεύθυνση μέχρι τον μικρό
κυκλικό κόμβο «Όχι» και ανατολικά με κατεύθυνση μέχρι την Πύλη Αμμοχώστου.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΠΑΣΥΚΑΦ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου, κατά τη συνεδρία της, ημερομηνίας 22.10.2019, αποφάσισε να παράσχει αρωγή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) για τη
διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ και να διορίσει
τον κ. Χρίστο Χριστοδούλου, αρχιτέκτονα, ως επαγγελματικό σύμβουλο για την εκπόνηση του διαγωνισμού.
Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ και την πολύτιμη προσφορά του στην κυπριακή κοινωνία προέβη στην προσαρμογή κατ’ εξαίρεση των όρων διεξαγωγής
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ώστε το κόστος υλοποίησης του διαγωνισμού να συγκρατηθεί
στο ελάχιστο δυνατό. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΤΕΚ αποφάσισε επίσης να αναλάβει το κόστος της
αποζημίωσης των μελών της κριτικής επιτροπής που διορίζει το Επιμελητήριο, καθώς και το κόστος του επαγγελματικού συμβούλου, τον οποίο διόρισε με σκοπό την παροχή βοήθειας προς
τον Αγωνοθέτη σε σχέση με τη διοργάνωση του διαγωνισμού και την ετοιμασία του κτιριολογικού
προγράμματος.
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΚΤΙΜΗΤΏΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΟΥ ΠΕΡΊ ΜΕΤΑΒΙΒΆΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΎΣΕΩΣ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ΝΌΜΟΥ
Με βάση την τελευταία τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου
η διαδικασία εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου προβλέπει ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε
από τους δύο εκτιμητές παραλείπει να παραδώσει εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών
την έκθεση εκτίμησής του, ο ενυπόθηκος δανειστής εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία
της παράλειψης ζητά από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου τον διορισμό
ανεξάρτητου εκτιμητή, ο οποίος προβαίνει στην ετοιμασία ανεξάρτητης εκτίμησης εντός τριάντα
ημερών από τον διορισμό του. Επίσης σε περίπτωση που η υψηλότερη εκτίμηση με βάση τις
εκθέσεις εκτίμησης που αναφέρονται στο εδάφιο (3), είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη
εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατό αυτής, ο ενυπόθηκος δανειστής οφείλει, εντός πέντε
ημερών από την ημέρα παραλαβής των εκθέσεων εκτίμησης, να ζητήσει από το Επιστημονικό και
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου τον διορισμό τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή εντός δέκα ημερών, ο
οποίος, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τον διορισμό του ετοιμάζει ανεξάρτητη εκτίμηση
του ενυπόθηκου ακινήτου και παραδίδει ταυτόχρονα πιστό αντίγραφο της έκθεσης εκτίμησής του
στον ενυπόθηκο δανειστή, στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο
πρόσωπο.
Το ΕΤΕΚ με σχετική εγκύκλιό του αρ. 5/2015 απευθύνθηκε στα μέλη του εκτιμητές ακινήτων και ζήτησε εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή σε κατάλογο εκτιμητών γης του ΕΤΕΚ για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
Νόμο. Με βάση τη διαδικασία που καθορίστηκε η ανάθεση στα μέλη που θα περιληφθούν στον
κατάλογο γίνεται μετά από κλήρωση, ενώ άτομα που κληρώνονται και αναλαμβάνουν εργασία εκτίμησης αφαιρούνται από τις επόμενες κληρώσεις. Με νεότερή του εγκύκλιο το ΕΤΕΚ, τον Ιανουάριο
του 2017, ενημέρωσε τα μέλη του στον κλάδο Εκτίμησης Γης ότι η ανάθεση εντολής θα γίνεται με
βάση τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των περί Δεοντολογίας των
Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών, οι οποίοι διαλαμβάνουν στον Κανονισμό 4(2) ότι «…Η ανάθεση
έργου συντελείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση από τον εντολέα, στην οποία αναφέρεται απαραίτητα και η αμοιβή …».
Η διαδικασία ορισμού γίνεται από το Μάιο του 2020 και μετέπειτα μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης
που διενεργείται από διαδικτυακή εφαρμογή που το ΕΤΕΚ ανέπτυξε προς το σκοπό αυτό. Μέσω
του συστήματος τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώνονται για το όνομα του Εκτιμητή που ορίζεται και,
ακολούθως, με ευθύνη του ίδιου του Εκτιμητή, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από
τους εντολέα και εντολοδόχο το Έντυπο Ανάθεσης Εντολής, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα
διαδικασία.
Για την εφαρμογή του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου και με βάση τον
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Κατάλογο Εκτιμητών Ακινήτων που διατηρεί το ΕΤΕΚ διορίστηκαν μέχρι και την ημερομηνία
ετοιμασίας του παρόντος Απολογισμού οι πιο κάτω αναφερόμενοι εκτιμητές ακινήτων:
Μιχάλης Ψηλογένης, Αντώνης Κυριακίδης, Γιώργος Μούντης, Στέφανος Φιντικλής Δημήτρης
Χρυσάνθου, Χρίστος Καϊμακλιώτης, Άντης Τηλεμάχου, Θωμάς Δημόπουλος, Νίκος Λοϊζίδης και
συνεργάτες εκτιμητές ακινήτων ΕΠΕ, Ιωάννης Μιχαλάκη, Χάρης Πέτρου, Ρένος Πέτρου, Μιχάλης
Πανταζής, Στέλιος Μουζουρίδης, Λάμπρος Καλογήρου, Χάρης Τσαγκαρίδης, Παναγιώτης Αχιλλέως, Βιργινία Λαζάρου, Κώστας Φιλίππου, Χαράλαμπος Κακκιντήρης, Αδάμος Καραντώνης,
Νικόλας Καθητζιώτης, Γιώργος Γαβριηλίδης, Ανδρέας Χριστοφορίδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου,
Κωνσταντίνος Παυλίδης, Πωλίνα Μιλτιάδους Μαραγκού, Μιλτιάδης Φιλώτας, Αντρέας Φιλοκύπρου,
Χάρης Τιμοθέου, Κωνσταντίνος Πιερίδης, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Γεώργιος Ευσταθίου, Νικόλας
Γερμανός, Άθως Τοφαρίδης, Γιώργος Στυλιανού, Νίκος Βαγιάνος Γιώργος Κουζαλής, Άγγελος Γεωργίου, Ιωάννης Πολυβίου, Πάνος Δανός, Μιχάλης Κωνσταντάς, Γιάννης Καραγιώργης και Κρίτωνας
Ονησιφόρου.

ΑΠΟΝΟΜΉ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΈΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ
Το Επιμελητήριο από ιδρύσεώς του και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στηρίζει και ενθαρρύνει την κάθε προσπάθεια προαγωγής και ανάπτυξης των θετικών επιστημών, του σχεδιασμού και
της τεχνολογίας, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα και την ευγενή
άμιλλα μεταξύ των μαθητών που επιλέγουν τα εν λόγω μαθήματα τα οποία αποτελούν τον κορμό
για όλους τους κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Το Επιμελητήριο καθιέρωσε από τον Ιούλιο
2011 πλαίσιο απονομής τιμητικών διακρίσεων σε φοιτητές και μαθητές ως ακολούθως:
Απονομή τιμητικών διακρίσεων προς φοιτητές:
(α) απονομή σε ετήσια βάση διακρίσεων προς τους πρωτεύσαντες τελειόφοιτους φοιτητές δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων που φοιτούν προς απόκτηση διπλώματος σε κλάδο της
μηχανικής επιστήμης με βάση τις συνολικές βαθμολογίες που έχουν συγκεντρώσει κατά την
προηγούμενη σχολική χρονιά.
(β) Απονομή τιμητικών διακρίσεων προς απόφοιτους τεχνικών σχολών: Απονομή τιμητικής διάκρισης στον απόφοιτο κάθε τεχνικής σχολής με την καλύτερη επίδοση, νοουμένου ότι η
διαγωγή έτους του μαθητή είναι κοσμιοτάτη.
(γ) Απονομή τιμητικών διακρίσεων προς μαθητές λυκείου:
i. Απονομή τιμητικής διάκρισης στον απόφοιτο κάθε λυκείου με την καλύτερη επίδοση, ο
οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, όπως
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Τεχνικό Σχέδιο
και η διαγωγή έτους του μαθητή χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη.
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ii.

Απονομή τιμητικής διάκρισης στους αποφοίτους λυκείου που έχουν επιλέξει το μάθημα
της Τεχνολογίας και έχουν πετύχει βαθμολογία, και στα δύο τετράμηνα, 20/20, νοουμένου
ότι έχουν παρακαθίσει στο μάθημα της Τεχνολογίας σε παγκύπριες εξετάσεις, είτε ως
μάθημα πρόσβασης είτε ως μάθημα απόλυσης, και έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση ή
μεγαλύτερη από 38/40 και νοουμένου ότι η διαγωγή έτους του μαθητή χαρακτηρίζεται
κοσμιοτάτη.
iii. Απονομή τιμητικής διάκρισης σε μαθητές της Γ’ λυκείου που έχουν επιλέξει το μάθημα
Αρχιτεκτονικού και Τεχνικού Σχεδίου, έχουν πετύχει βαθμολογία και στα δύο τετράμηνα
20/20, έχουν παρακαθίσει στο υπό αναφορά μάθημα σε παγκύπριες εξετάσεις, είτε ως
μάθημα πρόσβασης είτε ως μάθημα απόλυσης, και έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση ή
μεγαλύτερη από 38/40.Επιπρόσθετα, η διαγωγή έτους του μαθητή να χαρακτηρίζεται
κοσμιοτάτη.
iv. Απονομή τιμητικής διάκρισης σε μαθητές της Γ΄ λυκείου που έχουν επιλέξει το μάθημα
της Πληροφορικής, έχουν πετύχει βαθμολογία και στα δύο τετράμηνα 20/20, έχουν
παρακαθίσει στο υπό αναφορά μάθημα σε παγκύπριες εξετάσεις, είτε ως μάθημα
πρόσβασης είτε ως μάθημα απόλυσης, και έχουν πετύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη
από 38/40 και νοουμένου ότι η διαγωγή έτους του μαθητή χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη.
Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, οι διευθύνσεις των σχολείων καλούνται να πληροφορούν
το Επιμελητήριο για τα ονόματα των μαθητών τους που εμπίπτουν στις πιο πάνω αναφερόμενες
κατηγορίες και πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια. Οι μαθητές λαμβάνουν τη σχετική τιμητική διάκριση κατά την τελετή αποφοίτησης του σχολείου τους από εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ κατόπιν συνεννόησης με τις διευθύνσεις των σχολείων.

ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΊΑ
Στο πλαίσιο διοργάνωσης, από διάφορα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, ημερίδων ενημέρωσης των
μαθητών για τα διάφορα επαγγέλματα, το Επιμελητήριο με προθυμία αποδέχθηκε προσκλήσεις
από γυμνάσια και λύκεια, ανά το παγκύπριο, για παρουσίαση του επαγγέλματος του μηχανικού.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν λειτουργοί και μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών ΕΤΕΚ οι οποίοι
παρουσίασαν στους μαθητές τον ρόλο του Επιμελητηρίου σε σχέση με τη ρύθμιση του επαγγέλματος της μηχανικής όπως και σε σχέση με τις άλλες του αρμοδιότητες. Ακολούθως επεξηγήθηκαν
συνοπτικά οι κλάδοι που εκπροσωπεί το ΕΤΕΚ.
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ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΜΆΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ
Σε συνέχεια των αυξημένων αιτημάτων που δέχεται το ΕΤΕΚ από ακαδημαϊκά ιδρύματα ή φοιτητές
ή και ομάδες φοιτητών για οικονομική στήριξη διαφόρων δράσεών τους όπως συμμετοχή σε
διαγωνισμούς/φοιτητικούς διαγωνισμούς, κατασκευή έργων, ερευνητικές δράσεις και άλλες
συναφείς δραστηριότητες το Επιμελητήριο τον Οκτώβριο του 2019 αποφάσισε να τηρούνται τα
πιο κάτω σε σχέση με την ανταπόκριση του ΕΤΕΚ στα αιτήματα αυτά:
1. Το ΕΤΕΚ στηρίζει δράσεις ή έργα που είναι συναφή με κλάδο/κλάδους της μηχανικής
2. Πριν από τη λήψη απόφασης για καταβολή χορηγίας αξιολογείται κατά πόσο το έργο ή η
δράση που θα επιχορηγηθεί αποσκοπεί στην παραγωγή έργου με θετικό αντίκτυπο σε κλάδο/
κλάδους της μηχανικής ή/και στην προβολή της μηχανικής γενικότερα στην κοινωνία ή/και
στην προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό
3. Το ΕΤΕΚ θα προβάλλεται κατά τις τυχόν κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις που αφορούν το έργο
αυτό σε δελτία τύπου, ανακοινώσεις κ.ο.κ. ως Χορηγός/Υποστηρικτής
4. Καθορίζεται ως μέγιστο ποσό ανά δράση ή έργο το ποσό των 500 ευρώ
5. Καθορίζεται ετήσιο μέγιστο συνολικό ποσό για δράσεις που υλοποιούνται από κάθε
συγκεκριμένο ακαδημαϊκό, ερευνητικό ίδρυμα το ποσό των 2.000 ευρώ.
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VI. ΤΟ ΕΤΕΚ ΩΣ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ΕΤΕΚ συνιστά σημαντική συνεισφορά του προς την Πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα. Το Επιμελητήριο καλείται συχνά προκειμένου να καταθέσει τις
θέσεις και απόψεις του σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, είτε σε σχέση με τεχνικές νομοθεσίες που
εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του είτε σε σχέση με ειδικά θέματα που συζητούνται σε
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά τις
οποίες η άποψη του Επιμελητηρίου επιζητείται από τους εκπροσώπους του λαού. Κατά τη διάρκεια της τριετίας, το Επιμελητήριο υπέβαλε τις επιστημονικές του θέσεις, απόψεις, εισηγήσεις και
προτάσεις στη Βουλή για μια σειρά από θέματα που απασχόλησαν κοινοβουλευτικές επιτροπές.
Πιο κάτω παρουσιάζεται μια σταχυολόγηση της συμμετοχής του ΕΤΕΚ στο κοινοβουλευτικό έργο,
όπως προκύπτει από τη συμμετοχή του σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών:
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ
1. Μελέτη η οποία διενεργήθηκε από ξένους εμπειρογνώμονες σε σχέση με την αδειοδότηση
των οικοδομών
2. O περί Ακίνητης Περιουσίας- Ακίνητη Περιουσία της Δημοκρατίας
3. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 2018, Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών
Νόμος 2018
4. Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Τροπ. Νόμος, Προβλήματα από Επικίνδυνες Οικοδομές, Παραλείψεις Αρμόδιων Αρχών, Μέτρα
5. Ακύρωση Τοπικών Σχεδίων και Προβλήματα-Πορεία Ετοιμασίας Νέων Τοπικών Σχεδίων
6. Ανάγκη Εκπόνησης και Εφαρμογής Σχεδίου Ανάπτυξης Περιφέρειας Τροόδους
7. Απόφαση Τμήματος Πολεοδομίας για Πολεοδομική Άδεια Τετραώροφου Ξενοδοχείου στο Λατσί
8. Ο περί Κοινόκτητων Οικοδομών και οιονεί Κοινόκτητων Οικοδομών (Διαχείριση) Νόμος του
2019
9. Ανέγερση Φοιτητικών Πολυκατοικιών σε Οικιστικές Περιοχές και Αντιδράσεις Οικείας Τοπικής Αρχής και Κατοίκων Έγκωμης
10. Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ
1. Η Ανάγκη Λήψης των Απαραίτητων Μέτρων για Προστασία των Αρχαιολογικών Ευρημάτων
στην Περιοχή Μεταλλείου Στρογγυλού
2. Οι περί ΕΤΕΚ Κανονισμοί του 2018 (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων)
3. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Νόμος και περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος
4. Εργασίες Ανέγερσης Πρατηρίου Πετρελαιοειδών και Επιπτώσεις για Σπήλαιο Χρυσοσπηλιώ-
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τισσας στην Κάτω Δευτερά
5. Ο περί ΕΤΕΚ Τροποποιητικός Νόμος του 2019 και οι περί ΕΤΕΚ (Αιτήσεις και Τέλη) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2019
6. Ο περί Άδειας Οδήγησης Τροποποιητικός Νόμος 2018
7. Οικία του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΕΩΡΓΊΑΣ
1. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων - Λειτουργία Αρδευτικών Τμημάτων
2. Ενημέρωση Επιτροπής για Κινδύνους από Πλημμύρες και για Μέτρα προς Αντιμετώπισή τους
3. Τα Προβλήματα που δημιουργούνται στην Αλιευτική Δραστηριότητα.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
1. Οι περί ΤΕΠΑΚ Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2018
2. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Τροποποιητικός Νόμος του 2017
3. Ο περί ΤΕΠΑΚ Τροποποιητικός Νόμος του 2017 και οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (ακαδημαϊκό προσωπικό) κανονισμοί.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
1. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2018
2. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2018, περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2018
3. Οι περί Μέτρων και Σταθμών Τροποποιητικοί Κανονισμοί 2018
4. Καθυστέρηση στον Σχεδιασμό Ελεύθερης Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρική Ενέργειας, Αξιοποίηση ΑΠΕ- Η Αναγκαιότητα Εξεύρεσης Μεθόδων Εξοικονόμησης Ενέργειας
5. Ο περί Προϋπολογισμού ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος-Ενθάρρυνση της Χρήσης
ΑΠΕ Κανονισμοί
6. Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμος του
2019.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΠΡΟΝΟΊΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ
1. Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας
και Προστασίας Νόμος και Κανονισμοί 2018
2. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και ο περί Εργοστασίων Τροποποιητικός Νόμος
του 2019.
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΈΝΩΝ
1. Ενημέρωση για την κλοπή της καμπάνας του Μοναστηριού Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου
2. Στατική επάρκεια των πολυκατοικιών εντός των κυβερνητικών οικισμών.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΥΓΕΊΑΣ
Κίνδυνοι στη Δημόσια Υγεία από χρήση Δικτύου 5G.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΩΣ ΣΧΕΔΊΩΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ
1. Αποχαρακτηρισμός τεμαχίου γης στον Δήμο Γεροσκήπου από Αρχαίο Μνημείο. Ανασκαφές
από Αρχιεπισκοπή
2. Ενημέρωση για το έργο Τεχνικής Επιτροπής για κατάσταση Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Κατεχόμενα
3. Στατική επάρκεια των πολυκατοικιών εντός των κυβερνητικών οικισμών.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΘΕΣΜΏΝ, ΑΞΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΣ
Λειτουργία Επιτροπής Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
Ο περί Ίδρυσης Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμός Υφυπουργού
παρά τω Προέδρω σε θέματα Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νόμος του 2019.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
1. Οι περί Διαχείρισης Αποβλήτων Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί, Επιθεωρήσεις, Χρηματικές Εγγυήσεις
2. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Τροπ. Νόμος του 2019
3. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμος, περί Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα
4. Ο περί Συσκευασιών και Απόβλητων Συσκευασιών Νόμος του 2019
5. Κυβερνητική Πολιτική για Ακάμα και Πρόγραμμα Υλοποίησης Προνοιών
6. Ο περί Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος και Κανονισμοί του 2019.
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ΑΠΌΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΕΣ
ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΊ ΤΗΣ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΑΠΌ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΈΡΓΑ ΝΌΜΟ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΗΤΡΏΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΏΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΏΝ
Σε συνέχεια της διαχρονικής και παραγωγικής του συνεργασίας με το Τμήμα Περιβάλλοντος και
της συμμετοχής του ΕΤΕΚ κατά την προηγούμενη καθώς και την παρούσα τριετία στη δημόσια
διαβούλευση για το θέμα, ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 13.07.2018 ο «περί της Εκτίμησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018». Η συζήτηση κατά την υπό
επισκόπηση τριετία αφορούσε κυρίως το Παράρτημα 8 της νομοθεσίας σχετικά με την ίδρυση
Μητρώου Μελετητών για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών. Σημειώνεται ότι η τελευταία
φορά που προσκλήθηκε και συμμετείχε το ΕΤΕΚ στη συζήτηση του θέματος στην κοινοβουλευτική επιτροπή, ήταν στη συνεδρία της ημερομηνίας 22.11.2017. Μέχρι το στάδιο εκείνο δεν περιλαμβανόταν στον Νόμο η ρύθμιση του Μητρώου Μελετητών για την εκπόνηση περιβαλλοντικών
μελετών. Επισημαίνεται ότι από το σημείο αυτό και μετέπειτα η συζήτηση του θέματος στην κοινοβουλευτική επιτροπή διεξαγόταν μόνο στην παρουσία του αρμόδιου τμήματος και των μελών
της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ακολούθως και μετά από σχετική απόφαση της
Βουλής περιλήφθηκαν στη νομοθεσία και πρόνοιες για ρύθμιση του εν λόγω Μητρώου. Κατά την
παρουσίαση των προνοιών της νέας νομοθεσίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10.09.2018, το
αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε ότι, παρά το γεγονός πως οι πρόνοιες του Μητρώου
Μελετητών με βάση τον νόμο θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα τέλη Φεβρουαρίου 2019 και μετέπειτα, το τμήμα θα προχωρήσει με τη διεξαγωγή διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους
φορείς με σκοπό την τροποποίηση των ρυθμίσεων που έχουν εισαχθεί από τη Βουλή προκειμένου
η θέσπιση του Μητρώου να καταστεί εφαρμόσιμη αφού το κείμενο, όπως ψηφίστηκε, παρουσιάζει
προβλήματα.
Ενόψει του πιο πάνω το Επιμελητήριο προσκλήθηκε και συμμετείχε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 27.09.2018 στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος κατά την οποία μελετήθηκε
προσχέδιο για τροποποίηση της νομοθεσίας και κυρίως του 8ου Παραρτήματος που αφορά το
Μητρώο Μελετητών. Κατά τη συνάντηση κατατέθηκαν οι θέσεις του Επιμελητηρίου όπως διατυπώθηκαν στην πρόταση του ΕΤΕΚ προς το Τμήμα Περιβάλλοντος που κατατέθηκε τον Ιούλιο του
2016. Στο πλαίσιο της συνάντησης διαφάνηκε ότι η πρόθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι
σε αυτό το στάδιο, και ως πρώτο βήμα, η δημιουργία Μητρώου Εγγεγραμμένων Συντονιστών (και
όχι Μελετητών) και η ρύθμιση των λεπτομερειών εγγραφής τους καθώς και αυτών της λειτουργίας
του Μητρώου.
Ακολούθως και επειδή όπως φάνηκε η άποψη του ΕΤΕΚ κρίθηκε ιδιαίτερα βαρύνουσα, διευθετήθηκε νέα συνάντηση στις 05.10.2018 μεταξύ ΕΤΕΚ και Τμήματος Περιβάλλοντος για συζήτηση του
θέματος.
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Κατά τις δύο προαναφερόμενες συναντήσεις η παρέμβαση του ΕΤΕΚ βασίστηκε στις εγκεκριμένες
από το ΓΣ θέσεις όπως είναι:
1. Η ανάγκη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η περίληψη και νομικών προσώπων στο Μητρώο,
να διασφαλιστεί πως οι μέτοχοι είναι προσοντούχα άτομα και πως δεν έχουν ασυμβίβαστες
ιδιότητες.
2. Η μελέτη των απαιτήσεων που θα υπάρξουν εφόσον δοθεί δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα
να εγγραφούν στο Μητρώο, σε σχέση με την επαγγελματική τους ασφάλιση.
3. Η εκπροσώπηση του ΕΤΕΚ στην επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων λόγω και της εμπειρίας
του στο θέμα.
4. Ο τρόπος πιστοποίησης της επάρκειας/καταλληλότητας των ακαδημαϊκών προσόντων (π.χ.
πιστοποιητικό ΚΥΣΑΤΣ ή ΕΤΕΚ για κλάδους μηχανικής κ.ο.κ.)
5. Η ανάγκη διασαφήνισης με πιο εξαντλητικό τρόπο των κλάδων/κατευθύνσεων για πτυχία
που επιτρέπουν εγγραφή στο Μητρώο όπως είναι π.χ. η αρχιτεκτονική, πολιτική μηχανική,
μηχανολογική μηχανική, πολεοδομία - χωροταξία και μηχανική μεταλλείων, με την παραμονή
ωστόσο της αναφοράς «ή άλλο ανάλογο θέμα κατά την κρίση της επιτροπής».
6. Η απαίτηση για 3ετή εμπειρία των συντονιστών και όχι μεγαλύτερη.
7. Η απαίτηση για εκπόνηση 10 μελετών ως αποδεικτικό στοιχείο της εμπειρίας των Συντονιστών
κρίθηκε υπερβολική. Ως εκ τούτου το ΕΤΕΚ είχε προτείνει 4 και παράλληλα η απαίτηση να
περιληφθεί ως ανεξάρτητο κριτήριο και όχι διαζευκτικό.
8. Η περίληψη κριτηρίου για την επαγγελματική εκπαίδευση ως απαραίτητη προϋπόθεση για
τον αρχικό καταρτισμό του Μητρώου και η διασαφήνιση ότι η θεματολογία αφορά ανάμεσα
σε άλλα και διάφορες νομοθεσίες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα.
9. Ο χειρισμός μελετητών που έχουν αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος και ο διαχωρισμός περιπτώσεων εγκατάστασης στη Δημοκρατία σε σχέση με τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.
10. Η διασαφήνιση των διαδικασιών και λόγων ενεργοποίησης της ευχέρειας για διαγραφή από
το Μητρώο είτε στον κανονισμό είτε άλλως πως.
11. Γενικά η ανασκόπηση του κειμένου ώστε να διασαφηνιστεί πως αφορά πλέον μόνο τους συντονιστές, στην περίπτωση που αυτή θα είναι η τελική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί.
Ακολούθως και αναμένοντας και την τελική ρύθμιση του θέματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων
και με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ρύθμιση σε σχέση με το δικαίωμα εκπόνησης
περιβαλλοντικών μελετών, το Επιμελητήριο αποφάσισε τα ακόλουθα:
(α) Θα μπορούσε στο παρόν στάδιο να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση για τους συντονιστές μόνο
και όχι όλη την ομάδα μελέτης, αν και θα ήταν προτιμότερο να καθοριστούν έστω σε γενικό
επίπεδο τα προσόντα ατόμων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ομάδα μελέτης.
(β) Όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 πιο πάνω κρίθηκε πως
θα μπορούσε να υιοθετηθεί μια πιο ήπια προσέγγιση στα έτη εμπειρίας των Συντονιστών
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και να προταθεί να μειωθούν από 3 σε 2 χρόνια. Ωστόσο κρίνεται πως το ΕΤΕΚ θα πρέπει
να επιμείνει στη μείωση του αριθμών των μελετών που είναι απαραίτητες για περίληψη στο
Μητρώο Συντονιστών από 10 σε 4, όπως ήταν και η αρχική εισήγησή του.
Ο ΠΕΡΊ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΝΌΜΟΣ ΤΟΥ 2019
Με το θέμα αυτό είχε ασχοληθεί επισταμένως το ΕΤΕΚ την προηγούμενη τριετία. Συγκεκριμένα
το ΕΤΕΚ συμμετείχε σε μια παρουσίαση τεχνικής βοήθειας από την ΕΕ επί του θέματος το 2015
και στο πλαίσιο αυτό είχε στείλει εκτενείς απόψεις στον τότε υφυπουργό παρά τω Προέδρω σε
σχέση με τη φιλοσοφία και βασικές αρχές που έπρεπε να ακολουθήσει η προσπάθεια. Ακολούθησε
συνάντηση και εκτενής αλληλογραφία ΕΤΕΚ και υφυπουργού ο οποίος αξιοποίησε σε μεγάλο
βαθμό τις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ κατά την ετοιμασία του νομοσχεδίου.
Τον Ιανουάριο του 2020, αμέσως μετά τη συζήτηση του θέματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή, το ΕΤΕΚ έστειλε σχετική επιστολή και μεταξύ άλλων σημείωνε τα πιο κάτω:
Το ΕΤΕΚ συμφωνεί επί της αρχής και της γενικής φιλοσοφίας με το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε.
Αρκετά από τα στοιχεία του νομοσχεδίου π.χ. κριτήρια χαρακτηρισμού μιας επένδυσης ως στρατηγικής επένδυσης και ένταξής της στον μηχανισμό, διορισμό διευθυντή έργου, χαρτογράφηση της
διαδικασίας αδειοδότησης, ετοιμασία δεσμευτικού προγράμματος εργασίας, δόμηση των διαβουλεύσεων και διαδικασία αποχαρακτηρισμού μιας επένδυσης, ήταν εισηγήσεις του ΕΤΕΚ στον τότε
υφυπουργό παρά τω Προέδρω, όταν άρχισε αυτή η συζήτηση κατά το 2016. Τα βασικότερα σχόλια
του ΕΤΕΚ επί του νομοσχεδίου του 2019 αφορούν το άρθρο 8 και το άρθρο 13(7). Συναφώς το ΕΤΕΚ
κατέθεσε τον προβληματισμό του για τα κριτήρια χαρακτηρισμού (άρθρο 8) χαρακτηρίζοντάς τα
πολύ γενικά. Σημείωσε επίσης πως με την ετοιμασία που πρώτου νομοσχεδίου είχε ετοιμαστεί και
κυκλοφόρησε έγγραφο που περιείχε τα προτεινόμενα κριτήρια σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Το ΕΤΕΚ συνέχισε την παρέμβασή του αναφέροντας ότι η ρύθμιση που επιχειρείται με το άρθρο
13(7) χρήζει ιδιαίτερου προβληματισμού τονίζοντας ότι η επιχειρούμενη ρύθμιση θα αποτελέσει
ένα επικίνδυνο προηγούμενο καθώς θα πρέπει να διαφυλαχθεί ότι η τεχνοκρατική διαδικασία της
αδειοδότησης θα ασκείται από τεχνοκράτες/δημόσιους υπάλληλους και όχι από τον υπουργό ή
το Υπουργικό.
Η τότε πρόταση του ΕΤΕΚ ήταν το ενδεχόμενο δυνατότητας ανάθεσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 13(7) ή φαίνεται ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, από
τον υπουργό της αρμοδιότητας έκδοσης άδειας για την υπό αναφορά ανάπτυξη, σε συγκεκριμένα
άτομα (δημόσιους λειτουργούς) και όχι απαραίτητα σε αυτόν που καθορίζει η νομοθεσία ως αρμόδια αρχή, δηλαδή τον προϊστάμενο ή γενικά το τμήμα. Νοείται ότι τα άτομα αυτά θα ήταν δημόσιοι
υπάλληλοι και εντός του οργανογράμματος του αρμόδιου τμήματος. Σημειώνεται πως παρόμοια
προσέγγιση/δυνατότητα υπάρχει ανέκαθεν στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.
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ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΡΥΘΜΊΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΩΝ
(ΓΕΡΗΕΤ) - ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΥΕΚΟ
Το Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας ότι η μη εφαρμογή του περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης
Οικοδομών Διατάγματος (ΥΕΚΟ) εκτός από παράνομη, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους χρήστες των κτιρίων καθώς και οικονομικές επιπτώσεις, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτρονικής Μηχανικής,
κατέθεσε στις 23.07.2018, τις προτάσεις του στο Γραφείο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και Ταχυδρομείων σχετικά με την ορθή εφαρμογή και τήρηση του ΥΕΚΟ Διατάγματος του 2015. Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ, εισηγήθηκε να προβεί το Γραφείο σε εκστρατεία ενημέρωσης των αρμοδίων
αρχών για τις πρόνοιες του εν λόγω διατάγματος, καθώς και τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης από το
ΕΤΕΚ και το Γραφείο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων που θα απευθύνεται προς μελετητές και αρμόδιες αρχές για το διάταγμα ΥΕΚΟ.
Επίσης, το ΕΤΕΚ έχει καταθέσει εκτενείς απόψεις και εισηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του
Κανονισμού Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων Εγκαταστατών Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ). Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο, κατόπιν εισηγήσεων των Επιτροπών
Ειδικότητας Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Ειδικότητας Μηχανικής Πληροφορικής, απέστειλε στις
18.04.2019 τα σχόλια και τις εισηγήσεις του στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων επί του κειμένου του εν λόγου Κανονισμού. Μεταξύ άλλων, το
ΕΤΕΚ εισηγήθηκε να περιληφθεί αναφορά στον Κανονισμό για εξαίρεση από την υποχρέωση επιτυχίας σε εξετάσεις για τα μέλη του ΕΤΕΚ και να τροποποιηθεί το έγγραφο έτσι ώστε να υπάρχει ρητή
διασύνδεση των εργασιών του εγκαταστάτη με τις οδηγίες και τη μελέτη που εκπονεί ο μελετητής.
Σε συνέχεια των πιο πάνω και περαιτέρω επεξεργασίας του κειμένου του εν λόγω Κανονισμού,
ζητήθηκε από το ΕΤΕΚ να καταθέσει την αποδοχή του ως προς το περιεχόμενο και την τελική
μορφή του Κανονισμού Σχήματος Πιστοποίησης ΥΕΚΟ για αποστολή του εν λόγω Κανονισμού
στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, Ε.ΣΥ.Δ. Ως εκ τούτου, το ΕΤΕΚ, με βάση την απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής που λήφθηκε κατά τη συνεδρία της στις 17.12.2019, ενημέρωσε το Γραφείο
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την αποδοχή του ως
προς τα προαναφερόμενα.
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΊ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΝΌΜΟΥ
Στις 30 Μαΐου 2018 δημοσιεύθηκε η Οδηγία 2018/844 που αφορά την τροποποίηση της προηγούμενης Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία Ενέργειας
ετοίμασε σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο. Τον Μάιο του 2019 το ΕΤΕΚ με σχετική παρέμβασή
του στο στάδιο διαβούλευσης του νομοσχεδίου σημείωνε μεταξύ άλλων πως θεωρεί ιδιαίτερα
σημαντικές τις αναφορές που έχει η νέα Οδηγία 2018/844 τόσο στο προοίμιό της, όσο και στο
κυρίως κείμενό της σε σχέση με την παρότρυνση ή και υποχρέωση των κρατών μελών στο πλαίσιο
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της υλοποίησης των επιδιώξεων της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων να αντιμετωπίζουν παράλληλα και ζητήματα ή και κινδύνους που συνδέονται ειδικά με την έντονη σεισμική
δραστηριότητα.
Συνεπώς θα πρέπει να εισαχθούν πρόνοιες στην εθνική νομοθεσία οι οποίες κατ’ ελάχιστον να
επιβάλλουν ότι ο ιδιοκτήτης ενός κτιρίου που ανεγέρθηκε πριν το 1994, ο οποίος προτίθεται να
προβεί σε ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης και περιλαμβάνουν
και εργασίες στο κέλυφος της οικοδομής θα πρέπει να λαμβάνει εκ των προτέρων κατάλληλη
ενημέρωση σχετικά με δομοστατικούς κινδύνους που συνδέονται με την έντονη σεισμική
δραστηριότητα και με την υπολειπόμενη (από δομοστατικής πλευράς) ωφέλιμη διάρκεια ζωής του
κτιρίου.
Στο ίδιο πλαίσιο το ΕΤΕΚ θεωρεί πως προς ενίσχυση των εργαλείων που θα βοηθήσουν στον ίδιο
στόχο της αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα
μπορούν, πρώτο να καθοριστούν αυστηρότερές επί του προκειμένου ρυθμίσεις σε σχέση με τη
δομική κατάσταση κτιρίων που θα αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία αξιοποιούν
κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους για σκοπούς ενεργειακής αναβάθμισης και δεύτερο να καταβληθεί
προσπάθεια να ενταχθούν στις επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες και ενέργειες που αφορούν
τη δομοστατική αναβάθμιση παλαιών κτιρίων τα οποία θα ανακαινιστούν ενεργειακά.
Η προτάσεις του ΕΤΕΚ έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία Ενέργειας και έγινε σχετική προσθήκη
στο νομοσχέδιο, το οποίο ακόμη όμως να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και
να ψηφιστεί σε νόμο.
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΠΕΡΊ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ
Ο εκσυγχρονισμός της περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας είναι ένα θέμα που απασχολεί το ΕΤΕΚ
τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον. Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα τριετία, τον Φεβρουάριο του
2018 το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης κειμένων νομοθετικού περιεχομένου που
επιχειρούσαν να εκσυγχρονίσουν την περί ηλεκτρισμού νομοθεσία κατέθεσε σειρά σχολίων και
εισηγήσεων. Επί τη ευκαιρία αυτή το ΕΤΕΚ επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του επί τριών θεμελιωδών
θεμάτων οι οποίες αφορούν
1. Εισαγωγή της προσέγγισης της ασυμβίβαστης ιδιότητας μελετητή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργολήπτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο πρότυπο του τι εφαρμόζεται
για τους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς μελετητές (Κεφ. 96) και εργολήπτες (Ν.
29(I)/2001)
2. Υιοθέτηση της αρχής ισοδύναμου ρυθμιστικού πλαισίου (ρυθμιστικές απαιτήσεις, διοικητικός
φόρτος, κόστος συμμόρφωσης κ.ο.κ.) (LEVEL PLAYING FIELD) για όλα τα πρόσωπα τα οποία
αποκτούν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Δηλαδή δεν νοείται
να υπάρχει απαίτηση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς
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που εκπονούν μελέτες και στους ανώτερους τεχνικούς να μην υπάρχει κάτι ισοδύναμο ή να
ρυθμίζεται για τους μηχανικούς το θέμα της εμπορικής επικοινωνίας (διαφήμιση) στην ΚΔΠ
255/2012 και στους υπόλοιπους όχι κ.ο.κ.
3. Αναγνώριση της ολοένα αυξημένης πολυπλοκότητας των ηλεκτρολογικών μελετών, η οποία θα
κορυφωθεί ενόψει του επικείμενου δυναμικού και αμφίδρομου ηλεκτρικού δικτύου, της ευθύνης
που αναλαμβάνεται και της δεδηλωμένης κρατικής πολιτικής για εκχώρηση περαιτέρω αρμοδιοτήτων στους μελετητές και συνεπώς απόδοση δικαιώματος εκπόνησης ηλεκτρολογικής μελέτης
(τουλάχιστον όπως αυτή προδιαγράφεται στην ΚΔΠ 111/2006) σε διπλωματούχους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μέλη του ΕΤΕΚ, σε ό,τι αφορά την κατοχή ακαδημαϊκών προσόντων.
Τον Ιανουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων που ΕΤΕΚ και εκπροσώπων του ΤΗΜΥ για να παρουσιαστούν και να γίνει μια κατ’ αρχήν μη δεσμευτική συζήτηση επί
νέων προσχεδίων κειμένων νομοσχεδίων που ετοίμασε το ΤΗΜΥ. Παρόλο που δεν γεφυρώθηκαν
όλες οι διαφορές ΕΤΕΚ και ΤΗΜΥ, τα νέα κείμενα περιείχαν αρκετά θετικά στοιχεία τα οποία αποτελούσαν και εισηγήσεις του ΕΤΕΚ. Μέχρι και τις αρχές Μαρτίου 2020 δεν οριστικοποιήθηκαν και
δεν είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
ΠΡΌΤΑΣΗ ΝΌΜΟΥ Η ΟΠΟΊΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΊΖΕΙ ΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΚΟΙΝΌΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ
Με βάση το γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών
παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων, ομάδα βουλευτών κατέθεσε πρόταση νόμου εντός του 2019 η
οποία παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών τον Οκτώβριο
του 2019 και η οποία κρίθηκε θετικά αφού επιχειρούσε να αντιμετωπίσει ολιστικά το θέμα. Το
ΕΤΕΚ είχε μελετήσει την πρόταση και είχε υποβάλει σειρά εισηγήσεων. Ειδικότερα στη σχετική
επιστολή του ΕΤΕΚ ημερομηνίας 21.10.2019 μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν τα πιο κάτω:
Το ΕΤΕΚ επικρότησε την πρωτοβουλία και συμφώνησε απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους
της ρύθμισης. Ειδικότερα ως προς το θέμα της τακτικής συντήρησης των οικοδομών το ΕΤΕΚ σημείωνε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κουλτούρας έγκαιρης συντήρησης, επιδιορθώσεων κ.λπ.
και ορθολογικού προγραμματισμού τούτων των ενεργειών η οποία προκύπτει και από την ασυμμετρία πληροφόρησης που υπάρχει σήμερα. Συναφώς κατέθεσε σχετική εισήγηση σύμφωνα με
την οποία η διαχειριστική επιτροπή ή ο διαχειριστής ανάλογα με την περίπτωση οφείλουν να
διορίζουν μελετητή για να ετοιμάσει και να τους διαβιβάσει μετά από οπτικό έλεγχο, έκθεση υφιστάμενης κατάστασης οικοδομής στην οποία καταγράφει την κατάσταση της οικοδομής ειδικά
σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και προστασίας του χρήστη και του περίοικου και περιλαμβάνει συστάσεις οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων προγραμματισμό συντήρησης, ανάγκη
επιδιορθώσεων, δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης, κατ’ αρχήν εκτιμήσεις κόστους, καθώς
και συστάσεις για αναγκαιότητα διορισμού κατάλληλων μηχανικών για εκπόνηση ειδικών ή πιο
εξειδικευμένων εκθέσεων οικοδομικών, δομοστατικών θεμάτων καθώς και ηλεκτρολογικών και μη-
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χανολογικών εγκαταστάσεων της οικοδομής. Καταληκτικά στην υπό αναφορά επιστολή του ΕΤΕΚ
αναφερόταν ότι στην περίπτωση που ο μελετητής κρίνει ότι η οικοδομή είναι σε τέτοια κατάσταση,
ώστε να παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη που ενδέχεται να την καταστήσει σε σύντομο
χρονικό διάστημα επικίνδυνη, οφείλει να κοινοποιήσει το κατάλληλο μέρος της έκθεσής του που
κάνει αναφορά σε τούτο στην οικεία αρμόδια αρχή όπως αυτή ορίζεται στον περί Ρύθμισης Οδών
και Οικοδομών Νόμο.

ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΊΟΥΣ ΠΡΟΈΔΡΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΎΣ,
ΠΡΟΈΔΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΦΟΡΈΩΝ
Αριθμό συναντήσεων με υποψήφιους Προέδρους της Δημοκρατίας, υπουργούς, προέδρους
Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και άλλους είχε κατά την τριετία 2017-2020 το Επιμελητήριο.
Σε αυτές συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για την τόνωση της
ανάπτυξης, για θέματα χάραξης πολιτικής σε πολεοδομικά, ενεργειακά θέματα, ή θέματα ανάπτυξης
κ.ο.κ. Πιο κάτω καταγράφονται ενδεικτικά παραδείγματα από τις συναντήσεις που είχε το ΕΤΕΚ
στην υπό ανασκόπηση περίοδο.
ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΨΉΦΙΟΥΣ ΠΡΟΈΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
Το φθινόπωρο του 2017 το Επιμελητήριο ζήτησε και είχε συναντήσεις με υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων για σημαντικά θέματα
που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο και την κοινωνία. Απώτερος στόχος του Επιμελητηρίου ήταν,
στον βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, η περίληψη των αρχών και προτάσεων πολιτικής που περιλαμβάνονταν σε σχετικό υπόμνημα (το οποίο περιλάμβανε τις προτάσεις πολιτικής του ΕΤΕΚ για 10
σημαντικά θέματα) που είχε ετοιμαστεί προς τον σκοπό αυτό στο προτεινόμενο πρόγραμμα διακυβέρνησης των υποψηφίων. Ανάμεσα σε άλλα στο υπό αναφορά υπόμνημα του Επιμελητηρίου
περιλαμβάνονταν και τα ακόλουθα θέματα: Πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου της οικοδομικής
ανάπτυξης, Ορθολογική πολεοδομία και χωροταξία και αναπτυξιακή πολιτική, Περιβαλλοντική πολιτική με έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία, Αξιοποίηση του ΕΤΕΚ στο πλαίσιο καταρτισμού
κρατικών πολιτικών σε θέματα με τεχνική πτυχή, Κρατική πολιτική για την ανάθεση και υλοποίηση
δημόσιων έργων, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακή ατζέντα και Ενεργειακή Πολιτική.
ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΎΣ
Σειρά συναντήσεων είχε το ΕΤΕΚ με τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη
και ακολούθως, μετά τον ανασχηματισμό του Δεκεμβρίου 2019, με τον νέο υπουργό κ. Νίκο Νουρή. Στις εν λόγω συναντήσεις βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών το θέμα του εκσυγχρονισμού
του πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου, έγκρισης και τιτλοποίησης της ανάπτυξης, αφού πέραν του
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γεγονότος ότι αποτελούσε ένα από τα θέματα προτεραιότητας για την τριετία, συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις για την ετοιμασία του κειμένου πολιτικής το οποίο ετοιμάστηκε από το
υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη σε πολύ μεγάλο βαθμό τις προτάσεις που έκανε το ΕΤΕΚ για το
θέμα ενώ επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ ανέλαβε την ετοιμασία των τεχνικών κειμένων/οδηγιών καθώς και
τα απαιτούμενα κείμενα για την τροποποίηση της νομοθεσίας. Επιπρόσθετα συζητήθηκε το «Νέο
Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής» όπου το Επιμελητήριο και πάλι είχε ενεργή εμπλοκή αφού πέραν
των συναντήσεων και των απόψεων που είχε καταθέσει για το θέμα είχε ετοιμάσει με οδηγίες
του υπουργού τα έγγραφα για τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές κατοικιών καθώς και τυπικό
αγοραπωλητήριο συμβόλαιο. Ανάμεσα σε άλλα θέματα συζητήθηκαν η μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, η οικοδομική αδειοδότηση κατακόρυφων προσθηκών σε οικοδομές οι οποίες ανεγέρθηκαν πριν το 2012, η θεσμοθέτηση τακτικής επιθεώρησης οικοδομών, το Μητρώο Μελετητών
ΕΤΕΚ, οι παράνομες αναπτύξεις, η ηλεκτρονική υποβολή πολεοδομικών αιτήσεων.
Τον Απρίλιο 2018 το ΕΤΕΚ είχε συνάντηση με τον υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα των παράνομων επεμβάσεων στην
περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές στην Πέγεια αλλά και σε άλλες παραλίες του νησιού, οι συνέπειες
από την παρατεταμένη ανομβρία και οι τρόποι αντιμετώπισης του ελλείμματος του υδατικού ισοζυγίου καθώς και το σημαντικό θέμα της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων.
Σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ με τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων κ. Γιάννη Καρούσο τον Φεβρουάριο του 2020, στην οποία μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα
θέματα της επιλογής μεθόδου υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, το ΕΤΕΚ εξέφρασε τη διαφωνία
του για την καθολική αξιοποίηση της μεθόδου μελέτη - κατασκευή. Συζητήθηκαν επίσης η μεγάλη
καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση αναπτυξιακών έργων, η αύξηση των τροχαίων
ατυχημάτων, το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η αξιοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς και η ανάγκη για την έκδοση πιστοποιητικού τακτικής επιθεώρησης οικοδομών.
Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2018 με την τότε υπουργό κ. Βασιλική Αναστασιάδου συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα και τα ακόλουθα θέματα: Η ρύθμιση των διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων σε σχέση με την προμήθεια Μελετητικών Υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας, οι νέες Συμβάσεις Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών
και η ενεργειακή αναβάθμιση κυβερνητικών κτιρίων. Στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του
ΕΤΕΚ με την υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων στις 24.01.2019 τα κυριότερα θέματα
που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία,
Στέγαση Κρατικών Υπηρεσιών και Υπουργείων, Διαδικασίες Ανάθεσης Έργων και Υπηρεσιών. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2017 με τον τότε υπουργό κ. Μάριο Δημητριάδη συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα η αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνει το ΕΤΕΚ από το υπουργείο
σε σχέση με την προώθηση σημαντικών τροποποιήσεων της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας, το πλαίσιο επιλογής μεθόδου υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και η θεσμοθέτηση Μητρώου Μελετητών ΕΤΕΚ.
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Τον Μάιο του 2019 και ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών το ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολή προς
όλους τους υποψηφίους, κοινοποιώντας τους συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο γίνεται συνοπτική
παρουσίαση του ΕΤΕΚ και καταγραφή με συνεκτικό τρόπο θεματικών ενοτήτων και θέσεων που
σχετίζονται με ευρωπαϊκές πολιτικές ή και θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του
Ευρωκοινοβουλίου και ενδιαφέρουν το ΕΤΕΚ και τους Κύπριους μηχανικούς. Δήλωσε επίσης την
ετοιμότητά του για την κατάθεση απόψεων ή και της θέσης των Κύπριων μηχανικών, όταν συζητούνται Οδηγίες με τεχνικό περιεχόμενο. Αφορμή για την επιστολή του ΕΤΕΚ στάθηκε το γεγονός
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνεται, από μια σειρά ενεργειών της, οι οποίες είτε αφορούν ετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων (Οδηγιών και Κανονισμών), είτε μέσω καταγγελιών για (δήθεν) παραβιάσεις του κοινοτικού κεκτημένου μέσω της Διαδικασίας επί παραβάσει, χωρίς να αντλεί εξουσία
ή να εξυπηρετεί πολιτικές που καθόρισαν τα κράτη μέλη ή το Ευρωκοινοβούλιο, έχει θέσει ως
στόχο την απορρύθμιση επαγγελμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες περιλαμβανομένου και του
επαγγέλματος του μηχανικού, στον βωμό της ενιαίας αγοράς.
Ανάμεσα σε άλλα στην επιστολή έγγραφο του ΕΤΕΚ περιλαμβάνονταν και τα ακόλουθα θέματα:
1. Η συμμετοχή του ΕΤΕΚ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνικών Επιμελητηρίων (ECEC) το οποίο
είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός ομπρέλα των Τεχνικών Επιμελητηρίων των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Πακέτο ευρωπαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών αναφορικά με την Οδηγία 2018/958 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των
επαγγελμάτων
3. Πολιτικές και ευρωπαϊκή Οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις
4. Αξιοποίηση κονδυλίων Διαρθρωτικών Ταμείων για να είναι επιλέξιμες και δαπάνες δομοστατικής αναβάθμισης οικοδομών οι οποίες λαμβάνουν επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΉΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ
Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο έχει εμπεδωθεί ως ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και
συμμετέχει θεσμοθετημένα σε μια σειρά από επιτροπές ή συμβούλια που σχετίζονται με τον τομέα
δραστηριότητάς του. Το Επιμελητήριο από το 2012 έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετικό πλαίσιο
που διέπει τις εκπροσωπήσεις με στόχο οι θέσεις που εκφράζονται εκ μέρους των εκπροσώπων του
ΕΤΕΚ να συνάδουν με την εκπεφρασμένη πολιτική του Επιμελητηρίου σε κάθε περίπτωση. Με βάση
το πλαίσιο για τα θέματα στα οποία το Επιμελητήριο δεν έχει διαμορφώσει πολιτική ή/και τα οποία
θεωρούνται ευαίσθητα ή με κάποια ιδιαιτερότητα, ζητείται η άποψη του Επιμελητηρίου πριν από
κάθε συνεδρίαση ή σε κάθε περίπτωση πριν από την τοποθέτηση του εκπροσώπου. Επιπρόσθετα
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το πλαίσιο προνοεί ότι σε περίπτωση που υπάρχει και/ή προκύψει σύγκρουση συμφέροντος, σε
οποιοδήποτε στάδιο, αυτό γνωστοποιείται από τον/τους εκπρόσωπο/πους του ΕΤΕΚ προς το
Επιμελητήριο για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προς ορισμό άλλου/ων εκπροσώπου/ων. Μια
σταχυολόγηση της θεσμικής του αυτής συμμετοχής μαζί με τους διορισμένους εκπροσώπους του
ΕΤΕΚ παρουσιάζεται πιο κάτω:
1. Άννα Γαλαζή και Αιμίλιος Μιχαήλ, αρχιτέκτονες, ως εκπρόσωποι του Προέδρου στο Συμβούλιο
Μελέτης Παρεκκλίσεων Κ.Δ.Π 309/1999
2. Χρίστος Μαραθοβουνιώτης, αρχιτέκτονας, για παρακολούθηση των δημοσίων ακροάσεων
στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
3. Ιάκωβος Χαραλάμπους, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στην Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου
ΑΠΕ και ΕΞΕ, Νόμος ν.33(Ι)/2003
4. Κωνσταντίνος Κωνσταντής, αρχιτέκτονας, και Βύρωνας Ιωάννου, αρχιτέκτονας-πολεοδόμος,
ως εκπρόσωποι του Προέδρου στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, Νόμος ν. 90(Ι)/1972
5. Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Νόμος ν.174/86
6. Γιάννης Γκλέκας, μηχανολόγος, και Βύρωνας Ιωάννου, αρχιτέκτονας-πολεοδόμος, στην
Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Νόμος ν.140(Ι)/2005
7. Γιάννης Γκλέκας, μηχανολόγος μηχανικός, και στη συνέχεια Βύρωνας Ιωάννου, αρχιτέκτοναςπολεοδόμος, με αναπληρωτή τον Κυριάκο Θεμιστοκλέους, αρχιτέκτονα, στην Επιτροπή
Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια ή/και Προγράμματα
8. Γιάννης Γκλέκας, μηχανολόγος μηχανικός, στην Επιτροπή για τον περί Βιομηχανικών
Εκπομπών Νόμο του 2013 Ν.184(Ι)/2013 και περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο
του 2002 μέχρι 2013
9. Δημήτρης Βαττής, μηχανικός μεταλλείων, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων,
Νόμος ν.79(Ι)/2010
10. Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού
Οργανισμού Τυποποίησης και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης, Νόμος ν.156(Ι)/2002.
Αντικαταστάθηκε από τον Ανδρέα Κυπριανού, μηχανικό πληροφορικής, τον Σεπτέμβριο 2019.
11. Γιάννης Φεσάς με αναπληρωτή τον Μιχάλη Χρυσάφη, χημικοί μηχανικοί, στο Παγκύπριο
Συμβούλιο Χημικών Ουσιών, Νόμος ν.10(Ι)/2009
12. Χρίστος Χατζηγιάγκου, Πανίκος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Μενοίκου, τοπογράφοι
μηχανικοί, στο Συμβούλιο κτηματογράφησης Κύπρου, Νόμος ν.67(Ι)/2005
13. Δημήτρης Βαττής, μηχανικός μεταλλείων, με αναπληρωτή τον Ερνέστο Σαρρή στην Τεχνική
Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Νόμος ν.82(Ι)/2009
14. Μαρία Μαύρου, αρχιτέκτονας, στην Επιτροπή Μνημείων, Νόμος ν.79(Ι) του 2006
15. Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας,
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Νόμος ν.89(Ι)/2006
16. Αντώνης Ζορμπάς, χημικός μηχανικός, στο Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής
Ασφάλειας με βάση τους περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής
Ασφάλειας Νόμους του 2002-2012, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
17. Ελίζα Βασιλείου, μηχανολόγος μηχανικός, στο Δ.Σ. του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης
Ποιότητας (ΚΟΠΠ), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
18. Λέανδρος Νικολαΐδης, χημικός μηχανικός, στο Δ.Σ. του Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων
από Πολύτιμα Μέταλλα, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
19. Στέλιος Μιχαηλίδης, αρχιτέκτονας, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού στον περί Ρυθμίσεως Οδών
και Οικοδομών Καν. του 1999 - Κανονισμός 61Η - Χρήση οικοδομών από ανάπηρα άτομα
20. Ανδρέας Μαραγκός, μηχανολόγος μηχανικός, και Πάρις Φωκαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός,
στην Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών, Κ.Δ.Π 184/2012
21. Γιώργος Καράς, πολιτικός μηχανικός, στο Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
22. Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, στη Συμβουλευτική Επιτροπή στο πλαίσιο της
εφαρμογής του Νόμου περί Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων
του Θερμοκηπίου, Νόμος 110(Ι)/2011
23. Ιάκωβος Χριστοδούλου με αναπληρωτή τον Χρίστο Μαξούλη, μηχανολόγοι μηχανικοί,
στη Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και
Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, Νόμος ν. (142(I)/2006)
24. Ιάκωβος Χριστοδούλου με αναπληρωτή τον Χρίστο Μαξούλη, μηχανολόγοι μηχανικοί, στη
Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης Νόμου, Νόμος ν. (142(I)/2006)
25. Γιώργος Καράς, πολιτικός μηχανικός, στην Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, Νόμος ν. 48(I)/2008
26. Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Δομικών Κατασκευών
με βάση τον περί Δομικών Προϊόντων Νόμο ν. 130(Ι)/2013
27. Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, στη Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών, Οι περί της
Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Κανονισμοί.
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ΆΛΛΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΉΣΕΙΣ
Βάσει των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον νόμο λειτουργίας του σε περιπτώσεις όπου κρίνεται
ότι απαιτείται εξειδικευμένη μελέτη, ο CYS δημιουργεί και εποπτεύει τη λειτουργία τεχνικών
επιτροπών για διάφορα θέματα που σχετίζονται με πρότυπα και προδιαγραφές. Οι επιτροπές
αυτές, παρακολουθώντας τη διεθνή και την ευρωπαϊκή τυποποίηση αλλά και τις αλλαγές στην
ισχύουσα νομοθεσία, συμβουλεύουν τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε θέματα όπως η
απόσυρση των αντιστοίχων υφιστάμενων προτύπων, η δημιουργία νέων εθνικών προτύπων όπου
χρειάζεται, αλλά και η δημιουργία συμπληρωματικών προτύπων στα υφιστάμενα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καλείται να συμμετέχει σε
άλλες επιτροπές, ή και ομάδες εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο εκπροσωπείται με τα
άτομα που αναφέρονται πιο κάτω στις αντίστοιχες επιτροπές:
1. Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 02 Αδρανή Υλικά
2. Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 06 Σκυρόδεμα
3. Σάββας Βραχίμης στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 14 Προκατασκευασμένα Υλικά
από Σκυρόδεμα
4. Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 04
Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο
5. Γιώργος Παναγή και ακολούθως Ρεβέκκα Φούρναρη, γεωλόγοι, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 05 Φυσικός λίθος
6. Σωκράτης Ζαβρός, μηχανολόγος μηχανικός, στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS TE 08 Συστήματα Πλαστικών Σωληνώσεων
7. Ιάκωβος Χριστοδούλου και ακολούθως ο Σωκράτης Ζαβρός, μηχανολόγοι μηχανικοί, στην
Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 13 Θερμικά Ηλιακά Συστήματα
8. Αντρέας Αντρέου, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 15 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
9. Γιάννης Κακουλλής, μηχανολόγος μηχανικός, στην Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 16
Ασφάλεια παιγνιδότοπων, υδροπάρκων και go-karts
10. Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS ΤΕ 17 Ασφαλτικό
Σκυρόδεμα
11. Πέτρος Αθηνάκης και ακολούθως Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικοί μηχανικοί, στην Τεχνική
Επιτροπή Τυποποίησης CYS TE 18 Ευρωκώδικες
12. Λέανδρος Νικολαΐδης, χημικός μηχανικός, στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYSTE/19 Πλαστικά
ντεπόζιτα - εκπόνηση εθνικού προτύπου
13. Θέμος Δημητρίου, πολιτικός μηχανικός, στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYSTE/20 Υαλοπετά-

96

σματα, πορτοπαράθυρα και μεταλλικές επικαλύψεις κτιρίων
14. Ιωάννης Ζεμπύλας, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης
του CYS MC 02 Μηχανολογικά Προϊόντα
15. Χρίστος Ζαχαριάδης, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης
του CYS MC 04 Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
16. Αντρέας Μαραγκός, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης
του CYS MC 05 Θέρμανση, Ψύξη και Εξαερισμός
17. Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης
του CYS MC 06 Μεταφορές και Συσκευασίες
18. Μιχάλης Χρυσάφης, χημικός μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του
CYS MC 09 Χημικά και Περιβάλλον
19. Ανδρέας Χρυσάνθου, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης
του CYS MC 10 Αέριο
20. Χρύσανθος Πισσαρίδης, αρχιτέκτονας, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του CYS
MC 12 Υπηρεσίες
21. Παύλος Χατζηπαυλής, αρχιτέκτονας, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του CYS/
MC12/7 Ορολογία/Γλωσσικοί Πόροι
22. Ιάκωβος Χαραλάμπους, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης του CYS MC 13 Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός & Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός και
Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Υλικό
23. Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, στην Υποεπιτροπή της Αντανακλαστικής Επιτροπή Τυποποίησης του CYS MC 05 Θέρμανση, Ψύξη και Εξαερισμός με θέμα Ενεργειακοί
Έλεγχοι Κτιρίων
24. Κυριάκος Χατζηφραγκίσκου, μηχανολόγος μηχανικός, στην Αντανακλαστική Επιτροπή CYS
MC SC2 Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων
25. Μαρίνος Στυλιανού, χημικός μηχανικός, στην Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TC 22
Υδρογονάνθρακες
26. Θωμάς Μίτα, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στην Τεχνική ΕπιτροπήCYS/TC23 για την υιοθέτηση του Βρετανικού Προτύπου BS7671 ως Κυπριακού και τη Μετάφρασή του στην Ελληνική
Γλώσσα
27. Στις Συμβουλευτικές Επιτροπές Άσκησης Αισθητικού Ελέγχου στο πλαίσιο του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου οι αρχιτέκτονες:
α. Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
i.
Μαρία Χαραλαμπίδου
ii. Κυριάκος Αντωνίου
iii. Παύλος Χατζηπαυλής
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β. Δήμος Λευκωσίας
i. Νάσω Χρυσοχού
ii. Γρηγόρης Πατσαλοσαββής
iii. Στυλιανός Πελεκάνος
γ. Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
i.
Γιώργος Σταματίου
ii. Νίκη Γεωργίου
iii. Πάνος Σπυρίδης
δ. Δήμος Λεμεσού
i.
Θέμης Θεμιστοκλέους
ii. Βέρα Παρλαλίδου
iii. Παναγιώτης Πιερίδης
ε. Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου:
i.
Αθηνά Παπαδοπούλου
ii. Γιολάντα Παπανικολάου
iii. Παναγιώτης Μάστρου
στ. Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
i.
Χρίστος Σάββα
ii. Γιώργος Σολωμού
iii. Αντρέας Τρισβέης
iv. ζ. Δήμος Λάρνακας
v. Έλενα Αναστασιάδου
vi. Χρίστος Σάββα
vii. Βαρνάβας Βαρνάβα
ζ. Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
i.
Χριστιάνα Καραγιώργη
ii. Ανδρούλλα Ευθυμίου
iii. Ανδρέας Βάρδας
iv. θ. Δήμος Πάφου
v. Έλλη Λαμπριανού
vi. Γιώργος Ψωμάς
vii. Αντρέας Ιωάννου
28. Βενιζέλος Ευθυμίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, από Ιανουάριο 2017 στο Διαχειριστικό Συμβούλιο του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών
29. Χάρης Σταυρινού, μηχανολόγος μηχανικός, στη Μεικτή Οργανωτική Επιτροπή για διαγωνισμό ΤΕΚΕ, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
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30. Μίλτων Δημοσθένους, πολιτικός μηχανικός, στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης - Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και Απασχόληση Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020
31. Στέλιος Αχνιώτης (Πρόεδρος), Κώστας Αλλαγιώτης, Χρίστος Ευθυβούλου, Σάββας Σάββα,
Άδωνις Κέλλας, Παύλος Δημητρίου, Ανδρέας Θεοδότου, Βαλεντίνος Νεοφύτου στην Εθνική
Επιτροπή FEANI της Κύπρου. Το 2018 τα μέλη Κώστας Αλλαγιώτης και Σάββας Σάββα αντικαταστάθηκαν από τους Ντίνο Νικολαΐδη και Βασίλη Χαραλάμπους.
32. Γιάννης Κακουλλής, μηχανολόγος μηχανικός, στην Επιτροπή Εμπλεκομένων Φορέων για την
Εκπόνηση του ΣΒΑΚ Λεμεσού, ΤΔΕ
33. Νικόλας Χριστοφίδης, μηχανολόγος μηχανικός, στη Συμβουλευτική Ομάδα πρωτοποριακού
ερευνητικού προγράμματος που σχετίζεται με τις ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
34. Πλάτωνας Στυλιανού και Γιώργος Κουντούρης, πολιτικοί μηχανικοί, για το Σχέδιο Πολιτικής
Άμυνας Εγκέλαδος της Επαρχίας Λευκωσίας
35. Δημήτρης Μιχαήλ, πολιτικός μηχανικός, για το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας Εγκέλαδος Επαρχία
Λάρνακας
36. Μαργαρίτα Δανού, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή για ανέγερση μνημείου στη Ναυτική
Βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί του Υπουργείου Άμυνας
37. Ξενάκης Χατζηρακλέους και Στέλλα Ιωαννίδου Παπαλλά, πολιτικοί μηχανικοί, στη Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) στο πλαίσιο του προγράμματος Mediterranean Network
for the promotion of Sustainable Urban Strategies and the new Urban Development Strategies
(USUDS) - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENPI-CBC MED του Δήμου Λάρνακας
38. Αιμίλιος Μιχαήλ και στη συνέχεια Χάρης Χριστοδούλου, αρχιτέκτονες, στην Επιτροπή για τα
Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
39. Βενιζέλος Ευθυμίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στη Συμβουλευτική Ομάδα του έργου Smilegov
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών
40. Βενιζέλος Ευθυμίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, εξέταση αιτήσεων για συμπερίληψη στον κατάλογο ελεγκτών μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δυνάμει του κανονισμού 4(1) των
περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις)
Κανονισμών του 2006
41. Χρίστος Ευθυβούλου, μηχανολόγος μηχανικός, Εξέταση αιτήσεων για συμπερίληψη στον κατάλογο ελεγκτών μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων δυνάμει του κανονισμού 4(1) των
περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις)
Κανονισμών του 2006
42. Λώρα Νικολάου, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για
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43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.

51.
52.

53.

54.
55.
56.

την υλοποίηση των Έργων προτεραιότητας του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου, του Δήμου
Στροβόλου
Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός πληροφορικής, στην
Επιτροπή του Γραφείου Προγραμματισμού για την Οδηγία 2006/123/ΕΚ που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά με όρο εντολής την αξιολόγηση της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία
Χρίστος Ευθυβούλου και Ανδρέας Μαραγκός, μηχανολόγοι μηχανικοί, στο Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης
Χρίστος Μαξούλης, μηχανολόγος μηχανικός στον Σύνδεσμο για Δράσεις για Βελτίωση του
Ρυθμιστικού Πλαισίου στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Άγγελος Κτωρίδης, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Κυπριακό Μουσείο
Μάριος Οικονομίδης, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το κτίριο της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου
Ελευθερία Σεργίδου, αρχιτέκτονας, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για ανάπλαση συμπλέγματος καταστημάτων «Ζουχούρι» του Δήμου Λάρνακας
Μυρτώ Βορεάκου, αρχιτέκτονας, στην Ομάδα για Οργάνωση και Παρουσίαση της Φωτογραφικής Έκθεσης Γ. Γερολύμπου με τίτλο «Ορθογραφίες» από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος
Κυριάκος Θεμιστοκλέους, αρχιτέκτονας, στην Ειδική Επιτροπή στο πλαίσιο ανάπτυξης των
αποφοίτων σε κλάδους μηχανικής ειδικότερα της αρχιτεκτονικής και πολιτικής μηχανικής
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Μιχάλης Κοσμά, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για
το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός, για τη διενέργεια μελέτης σε σχέση με τις ρωγμές
και μεμονωμένες πτώσεις επιχρισμάτων στο κτίριο του Νηπιαγωγείου Κοινωνικής Μέριμνας
Αγίων Ομολογητών - Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Κυριάκος Θεμιστοκλέους και Σεβίνα Φλωρίδου, αρχιτέκτονες, στην Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων στη Λεμεσό του Δήμου Λεμεσού
Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανέγερση Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων στα Πέρα Ορεινής
Γιάννης Φεσάς, χημικός μηχανικός, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Απορριμμάτων
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Χριστίνα Φεσά, χημικός μηχανικός, στην Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία της Ατμόσφαι-
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57.

58.

59.
60.

61.
62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.

69.
70.

ρας με βάση τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2013
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σπύρος Σπύρου, πολιτικός μηχανικός, με αναπληρώτρια την Κλέλια Πέτρου, μηχανολόγο μηχανικό, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πυροπροστασίας για τον Νέο Τροποποιητικό Κανονισμό του 2017 (611Α) των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών
Κωνσταντίνος Μαραθεύτης και Κυριάκος Αντωνίου, αρχιτέκτονες, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Προσβασιμότητας για τους Νέους Τροποποιητικούς Κανονισμούς του 2017 (61ΗΑ και
61ΙΑ) των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών
Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός πληροφορικής, στην
Επιτροπή για την Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, στην Επιτροπή Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού
Βύρωνας Ιωάννου, αρχιτέκτονας - πολεοδόμος, στηνΕπιτροπή Εμπλεκομένων Φορέων για την
Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του ΤΔΕ
Γιάννης Ζαπίτης, ηλεκτρονικός μηχανικός, στην Επιτροπή Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων Εγκαταστατών Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ) του ΓΕΡΗΕΤ
Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, στην Ομάδα Εργασίας για το Εθνικό Σύστημα
Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030 - ΑΠΕ του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Σωκράτης Ζαβρός, μηχανολόγος μηχανικός, στην Επιτροπή Ένταξης για τις ανάγκες της 2ης
προκήρυξης - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» – Σχέδιο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω» στις Κατοικίες
Ιάκωβος Χαραλάμπους και Θωμάς Μίτα, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, σε Ομάδα Εργασίας του
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής της ΑΗΚ
Νεκτάριος Αυξεντίου, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την ανάπλαση Ανατολικού Παραλιακού Μετώπου Αγίας Νάπας (Λιμανάκι - Κόννος)
Κυριάκος Θεμιστοκλέους, αρχιτέκτονας, στην Επιτροπή Προώθησης του Σχεδιασμού του
Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων στην Αθηένου
Αντωνία Θεοδοσίου, αρχιτέκτονας, ως επαγγελματική σύμβουλος για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό στο πλαίσιο του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ)
Ακάμα
Γιάννης Κουτσόλαμπρος, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή για τον Διαγωνισμό για τη
φιλοτέχνηση τριών προτομών ηρώων στη Γεροσκήπου
Χρίστος Σταύρου, πολιτικός μηχανικός και Αντώνης Κουντούρης, μηχανολόγος μηχανικός,
υπό την προσωπική τους ιδιότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης Διεκδικούμενων Ζημιών - Αρ.
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Αγωγής 3846/14 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας - IDE Technologies Ltd
71. Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός, στην Επιτροπή Εποπτείας ΟΑΣΠ
72. Ανδρέας Νικολάου, πολιτικός μηχανικός, για το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας Εγκέλαδος της
Επαρχίας Πάφου
73. Στέφος Ζαχαρίου, πολιτικός μηχανικός, για το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας Εγκέλαδος της Επαρχίας Λεμεσού
74. Ξενάκης Χατζηρακλέους και Γιώργος Καράς, πολιτικοί μηχανικοί, για το Σχέδιο Πολιτικής
Άμυνας Εγκέλαδος της Επαρχίας Αμμοχώστου
75. Βύρωνας Ιωάννου, αρχιτέκτονας - πολεοδόμος, και Κυριάκος Θεμιστοκλέους,αρχιτέκτονας,
στην Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για τις Κατασκευές του Σχεδίου
Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα
76. Γιάννης Κολλακίδης, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
για την ανέγερση μνημείου αγνοουμένων στον Δήμο Λεμεσού
77. Γιώργος Τενεντές, αρχιτέκτονας, και Γιώργος Παπακώστας, αρχιτέκτονας τοπίου, στην Κριτική
Επιτροπή Διαγωνισμού - Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα στη Λάρνακα
78. Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, και Γιάννης Φεσάς, χημικός μηχανικός, στην
Ερευνητική Επιτροπή για τη Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ)
79. Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, για τον νέο θεσμό της Παράλληλης Βουλής στη
θεματική ενότητα για το Περιβάλλον, την Οικολογία και την Υγεία
80. Νικόλας Κυριακίδης, πολιτικός μηχανικός,και Γιάννης Ζαπίτης, ηλεκτρονικός μηχανικός, για
τον νέο θεσμό της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση
81. Μελέτης Αποστολίδης, αρχιτέκτονας, για τον νέο θεσμό της Παράλληλης Βουλής για τον
Πολιτισμό
82. Νίκος Σωτηρίου, μηχανικός πληροφορικής, στην Τεχνολογική Επιτροπή της Εθνικής Στρατηγικής της Κύπρου για την τεχνολογία Blockchain
83. Γιάννης Κουτσόλαμπρος, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για τη διαμόρφωση του Δημοτικού Πάρκου των Χρωμάτων του Δήμου Πάφου
84. Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας - πολεοδόμος, για Υπηρεσίες Επαγγελματικού Συμβούλου για το Αθλητικό Κέντρο ΚΟΠ στον Κόρνο
85. Ηρακλής Παπαχρίστου, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμούγια την ανέγερση συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας στην Ενορία Αγ. Νικολάου στον Δήμο
Λάρνακας του ΚΟΑΓ
86. Χρίστος Παύλου, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη
μελέτη και επίβλεψη της ανέγερσης Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΠΑΚ
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87. Χρίστος Μαραθοβουνιώτης και Μυρτώ Βορεάκου, αρχιτέκτονες, στην Κριτική Επιτροπή του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ
88. Γιώργος Γεωργιάδης, πολιτικός μηχανικός, στην Τεχνική Ομάδα Εργασίας - Μεταλλικές Κατασκευές, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
89. Στέλιος Αχνιώτης, πολιτικός μηχανικός, Κυριάκος Θεμιστοκλέους και Έλενα Χριστοδούλου,
αρχιτέκτονες, στην Κριτική Επιτροπή για τα Αρχιτεκτονικά Βραβεία του Cyprus Architecture,
Property & Interior Design Awards του IMH
90. Θεοχάρης Δαυίδ, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για
Αθλητικό Κέντρο ΚΟΠ στον Κόρνο
91. Βύρωνας Ιωάννου, αρχιτέκτονας - πολεοδόμος, για την ετοιμασία εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Πλατεία Ηρώων στο Γέρι
92. Γεωργία Λοΐζου, αρχιτέκτονας,στην Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για
τον Σχεδιασμό της Πλατείας Ηρώων στο Γέρι
93. Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων ΠΕΠ - Σύσταση Τεχνικών Επιτροπών Επαγγελματικών Προσόντων (ΤΕΕΠ):
i.
Ντίνος Νικολαΐδης, Ομάδα Επαγγελμάτων 1, Δέσμη 3
ii. Γιάννης Γκλέκας, Ομάδα Επαγγελμάτων 1, Δέσμη 3
iii. Μάρκος Μάρκου, Ομάδα Επαγγελμάτων 1, Δέσμη 4
iv. Γιώργος Γεωργίου, Ομάδα Επαγγελμάτων 2, Δέσμη 4
v. Χαράλαμπος Σκαμπαλλής, Ομάδα Επαγγελμάτων 3, Δέσμη 4
vi. Γιώργος Χριστοφόρου, Ομάδα Επαγγελμάτων 4, Δέσμη 4
vii. Γιώργος Κατσαμπάς, Ομάδα Επαγγελμάτων 5, Δέσμη 4.

ΑΡΩΓΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΏΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ, και ειδικότερα
το Άρθρο 5- Επαγγελματικός Σύμβουλος, «σε κάθε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ο Αγωνοθέτης θα
πρέπει να εργοδοτεί Επαγγελματικό Σύμβουλο. Ο ρόλος του Επαγγελματικού Συμβούλου είναι
η παροχή της απαραίτητης βοήθειας προς τον Αγωνοθέτη για τη σωστή διοργάνωση του Διαγωνισμού, την εποπτεία των διεργασιών και την τήρηση των Κανονισμών. Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας με εμπειρία σε θέματα Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, θα
επιλέγεται από το ΕΤΕΚ και θα εργοδοτείται για τις υπηρεσίες του από τον Αγωνοθέτη, εκτός εάν
ο Αγωνοθέτης διαθέτει κατάλληλο σύμβουλο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού». Ο ρόλος του
Επαγγελματικού Συμβούλου είναι καθοριστικός για την ορθή διοργάνωση ενός Διαγωνισμού ώστε
το αποτέλεσμά του να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ορθότητα των διαδικασιών, καθώς και να
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βελτιστοποιεί τα οφέλη του με αναφορά στον Αγωνοθέτη, τους συμμετέχοντες, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία για την οποία δημιουργείται το έργο.
Η πλειοψηφία των αναθετουσών αρχών απευθύνονται στο Επιμελητήριο για παροχή ενημέρωσης
και βοήθειας σε σχέση με τη διοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Το ΕΤΕΚ διαχρονικά
ανταποκρίνεται με συνέπεια σε αυτόν τον ρόλο απαντώντας σε ερωτήματα και διοργανώνοντας
συναντήσεις για διεξοδική συζήτηση σε σχέση με τυχόν προβληματισμούς και ερωτήματα των
αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, στις περιπτώσεις αρχών που δεν διαθέτουν κατάλληλο σύμβουλο και
αιτηθούν προς τούτο, το Επιμελητήριο διορίζει Επαγγελματικό Σύμβουλο, αξιοποιώντας κατά
προτεραιότητα άτομα του Μητρώου Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών τα οποία διαθέτουν και
σχετική εμπειρία στη συγγραφή όρων και στη διοργάνωση διαγωνισμών. Κατά την τριετία 20172020 το Επιμελητήριο ανταποκρίθηκε θετικά σε αριθμό αιτημάτων που δέχθηκε από αναθέτουσες
αρχές και οι διορισμοί έγιναν στην ενότητα «Άλλες Εκπροσωπήσεις».

ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΕΤΕΚ ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΣΤΑΔΊΩΝ
Το ΕΤΕΚ εκπροσωπείται στην πενταμελή επιτροπή της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων (ΑΑΣ) η οποία
συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 4 του περί της Πρόληψης και Καταστολής της Βίας Νόμου του
2008 (48(1)/2008). Στο παρόν στάδιο πρόεδρος της ΑΑΣ είναι ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ πολιτικός
μηχανικός Γιώργος Καράς.
Με βάση τη νομοθεσία, η ΑΑΣ αδειοδοτεί όλα τα γήπεδα (ανοικτά και κλειστά) όπου διεξάγονται
αγώνες Α’ κατηγορίας για αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα και ποδόσφαιρο σάλας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Αρχή για να αδειοδοτήσει ένα στάδιο ανάμεσα
σε άλλα προβαίνει σε οπτικό και αντισεισμικό έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων βασιζόμενη
στα Έντυπα Οπτικού Ελέγχου (ΕΟΕ) και τα Έντυπα Οπτικού Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας Κτιρίων
(ΕΟΕΣΕ) τα οποία είχαν ετοιμαστεί από την αρμόδια επιτροπή του ΕΤΕΚ και υιοθετηθεί από τη ΔΕ.
Μέχρι σήμερα η ΑΑΣ έχει αδειοδοτήσει δέκα γήπεδα και 23 αίθουσες αθλοπαιδιών. Μετά και από τις
τελευταίες μελέτες που έχουν γίνει από πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς έχει
προκύψει η αναγκαιότητα άμεσης αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων των περισσότερων
γηπέδων. Σχετικά με τα ποδοσφαιρικά γήπεδα έχει γίνει προκαταρκτική έρευνα για αναβάθμιση
των εγκαταστάσεών τους η οποία έχει αποσταλεί και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον
Φεβρουάριο του 2020. Ακολούθησε τον ίδιο μήνα σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας για λήψη σχετικών αποφάσεων.
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ΣΧΈΔΙΟ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ 12 ΝΕΑΡΏΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
ΕΠΊ ΑΜΟΙΒΉ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΉΣΕΩΣ
Το καλοκαίρι του 2017 η διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) ζήτησε
την αρωγή του ΕΤΕΚ για την ενίσχυση του Τομέα Ελέγχου του Τμήματος το οποίο την τότε
περίοδο είχε σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Το ΕΤΕΚ επέδειξε κατ’ αρχήν ενδιαφέρον να
προσφέρει αρωγή προς το ΤΠΟ καθώς αποτελεί μέρος της πολιτικής του η υποβοήθηση νεαρών
αρχιτεκτόνων/μηχανικών για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, κυρίως όταν αυτή αποτελεί
κριτήριο για πρόσβαση στο επάγγελμα. Παράλληλα αποτελεί μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας
των νεαρών αρχιτεκτόνων/μηχανικών που εντάσσεται τις προτεραιότητες του ΕΤΕΚ, έχοντας
υπόψη ότι περαιτέρω η αύξηση του ρυθμού έκδοσης πολεοδομικών αδειών και η διεκπεραίωση
όγκου συσσωρευμένων υποθέσεων με την τοποθέτηση ατόμων στο ΤΠΟ θα δημιουργήσει και τις
προϋποθέσεις αύξησης της ιδιωτικής απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτόνων και
μηχανικών στον οικοδομικό τομέα.
Μετά από συνεννόηση και με την αρμόδια αρχή δημόσιων συμβάσεων υπογράφηκε σχετική
σύμβαση μεταξύ ΕΤΕΚ και Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως τον Σεπτέμβριο του 2017 για
τη λειτουργία Σχεδίου Τοποθέτησης 12 νεαρών αρχιτεκτόνων μηχανικών επί αμοιβή στο Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως για 12 συν 12 μήνες. Για την υλοποίηση του σχεδίου ορίστηκε ομάδα
ετοιμασίας της διαδικασίας και αξιολόγησης των υποψηφίων, την οποία αποτελούσαν οι Βύρωνας
Ιωάννου, αρχιτέκτονας - πολεοδόμος, και Αιμίλιος Μιχαήλ, αρχιτέκτονας, εκ μέρους του ΕΤΕΚ και η
Μαρκέλλα Χατζηδά, ανώτερη λειτουργός Πολεοδομίας εκ μέρους του ΤΠΟ.
Στη συνέχεια δημοσιεύθηκε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για το σχέδιο τοποθέτησης στην
οποία ανταποκρίθηκαν πέραν των 80 νεαρών αρχιτεκτόνων. Ακολούθησε δομημένη διαδικασία
αξιολόγησης όσων επέδειξαν ενδιαφέρον και η τοποθέτηση των 12 νεαρών αρχιτεκτόνων που
έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στο Κεντρικό και Επαρχιακά Γραφεία του ΤΠΟ στους κλάδους
αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης.
Αφού αξιοποιήθηκε η πρόνοια της αρχικής σύμβασης για να συνεχίσουν οι τοποθετήσεις και για
τον δεύτερο χρόνο, τον Νοέμβριο του 2019 μετά από διαπραγμάτευση του ΕΤΕΚ και του ΤΠΟ αποφασίστηκε η επέκταση της σύμβασης μεταξύ ΕΤΕΚ και Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για
άλλους πέντε μήνες και κατ’ επέκταση και η παράταση των τοποθετήσεων των νέων αρχιτεκτόνων
για αντίστοιχο χρόνο.
Σημειώνεται ότι όλο το ποσό της σύμβασης μεταξύ ΕΤΕΚ και ΤΠΟ χρησιμοποιήθηκε για τις μηνιαίες αποζημιώσεις των τοποθετημένων νεαρών αρχιτεκτόνων και πως το ΕΤΕΚ δεν είχε κανένα
οικονομικό όφελος από αυτή τη δραστηριότητα.
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ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΤΈΓΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΊΩΝ
Το 2018, στο πλαίσιο αύξησης του κρατικού αναπτυξιακού προϋπολογισμού δρομολογήθηκαν
οι ενέργειες που απαιτούνται για την εξεύρεση μόνιμων λύσεων για τη στέγαση υπουργείων και
κυβερνητικών τμημάτων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το Επιμελητήριο παρενέβη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με επιστολή του ημερομηνίας
13.11.2018, για να αναδείξει πως η συγκυρία είναι ιδανική για τη δημιουργία ενός πρότυπου
πλαισίου αρχών και διαδικασιών για τη χωροθέτηση, μελέτη και υλοποίηση σημαντικών δημοσίων
έργων. Στην επιστολή υπογραμμίστηκε πως έργα αντίστοιχης κλίμακας και συμβολισμού με τα
υπουργεία χτίζονται μία φορά στα εκατό χρόνια, παραμένουν ως σημεία αναφοράς στον χρόνο
και στον τόπο, και αποτελούν παρακαταθήκη και κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Συνεπώς, τα
εν λόγω έργα δεν πρέπει να υλοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, ούτε να απευθύνονται σε
μια μειοψηφία ανθρώπων, αλλά αντίθετα πρέπει να προάγουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα
και την πρωτοτυπία στην προσέγγιση. Επισημάνθηκε, σε αυτό το πλαίσιο, πως ο αρχιτεκτονικός
διαγωνισμός, ανεξάρτητα από τη διαδικασία υλοποίησης που θα τον ακολουθήσει, είναι μια ανοιχτή
διαδικασία που διασφαλίζει αυτά τα χαρακτηριστικά στον μέγιστο βαθμό, ενώ αποδεδειγμένα είναι
η διαδικασία που προσελκύει τις περισσότερες συμμετοχές, διασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό
και τις ίσες ευκαιρίες. Τέλος στην επιστολή του το Επιμελητήριο έθεσε εαυτό στη διάθεση του
Προέδρου της Δημοκρατίας για άμεση συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία που αφορά τα
υπουργεία, αλλά και στον ευρύτερο σχεδιασμό μιας πρότυπης διαδικασίας για τα δημόσια έργα.
Για το ίδιο θέμα το Επιμελητήριο είχε παρέμβει προηγουμένως και προς τους υπουργούς
Εσωτερικών και Μεταφορών τον Οκτώβριο του 2018, τονίζοντας πως η χωροθέτηση και η
αρχιτεκτονική ποιότητα υπουργικών και κυβερνητικών κτιρίων έχουν ευρύτερη κοινωνική,
αρχιτεκτονική, πολεοδομική σημασία και σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιότητας
του αστικού περιβάλλοντος και στην εξυπηρέτηση της ορθολογικής πολεοδομικής ανάπτυξης.
Παράλληλα είχε θίξει το θέμα των πιέσεων για τη μέγιστη ποσοτική υλοποίηση του αναπτυξιακού
προϋπολογισμού, η οποία δυστυχώς οδηγεί σε λύσεις που παραγνωρίζουν ποιοτικά στοιχεία
εφαρμόζοντας ακατάλληλες διαδικασίες, όπως τη μέθοδο Μελέτης & Κατασκευής, για έργα αυτού
του εύρους και σημασίας. Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε πως μέσω της αξιοποίησης της διαδικασίας του
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύντομης διάρκειας μπορεί να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα
χωρίς να θυσιάζεται η ταχύτητα υλοποίησης σημαντικών οικοδομικών και πολεοδομικών έργων.
ΠΡΟΣΙΤΉ ΣΤΈΓΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΤΈΓΗ - ΠΡΟΣΙΤΉ ΚΑΤΟΙΚΊΑ)
Το Επιμελητήριο με πρόσκληση του υπουργού Εσωτερικών συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για
το περιεχόμενο της Εντολής του υπουργού Εσωτερικών «Κοινωνική Στέγη - Προσιτή Κατοικία», η
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οποία εκδόθηκε με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Συνολικά το
Σχέδιο Προσιτής Στέγης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού για τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση, μέσω της εφαρμογής στοχευμένων κινήτρων για προσέλκυση του ενδιαφέροντος για την παραγωγή και διάθεση οικονομικά
προσιτών οικιστικών μονάδων σε νέες αναπτύξεις.
Το Επιμελητήριο ανέλαβε την επεξεργασία τυπικού συμβολαίου, βάσει του οποίου θα γίνεται
η αγοραπωλησία των οικονομικά προσιτών οικιστικών μονάδων μεταξύ των δικαιούχων που
θα εγκρίνονται από το κράτος και των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης που θα αξιοποιούν τα
κίνητρα της εν λόγω Υπουργικής Εντολής. Στο ίδιο πλαίσιο το ΕΤΕΚ ετοίμασε έγγραφο ελάχιστων
τεχνικών προδιαγραφών των οικιστικών μονάδων που θα κατασκευάζονται αξιοποιώντας τα
κίνητρα που θα περιέχει η Υπουργική Εντολή για την παροχή προσιτής στέγης. Σημειώνεται ότι
για την επεξεργασία των εν λόγω εγγράφων είχε συσταθεί διμελής Ομάδα Εργασίας από το ΕΤΕΚ,
αποτελούμενη από τους Χρίστο Χριστοδούλου, αρχιτέκτονα - πολεοδόμο, και Αντώνη Κακουλή,
πολιτικό μηχανικό. Το τελικό προσχέδιο που ετοιμάστηκε από το ΕΤΕΚ για το αγοραπωλητήριο
συμβόλαιο είχε ενσωματώσει εισηγήσεις, τόσο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όσο
και της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού. Τα εν λόγω έγγραφα υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών από το ΕΤΕΚ τον
Μάρτιο του 2019 και αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης,
στο πλαίσιο εφαρμογής της εν λόγω Υπουργικής Εντολής.
Μαζί με την παράδοση των πιο πάνω εγγράφων το Επιμελητήριο απέστειλε επιστολή όπου εξέφρασε τη συμφωνία του σε γενικές γραμμές με τα δύο κίνητρα για παραγωγή προσιτής κατοικίας
και δημιουργίας αγοράς προσιτού ενοικίου, τα οποία συγκροτήθηκαν με βάση τις σχετικές πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων. Ταυτόχρονα κατέθεσε εισηγήσεις για βελτιστοποίηση των κινήτρων με
στόχοτη βέλτιστη ευθυγράμμιση με τις πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού τους οφέλους, αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας από την εφαρμογή τους.
Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως το Επιμελητήριο εξέφρασε την ένστασή του σε σχέση με το
ειδικό στεγαστικό κίνητρο, προτείνοντας την παγοποίησή του έως ότου εξεταστεί από το Πολεοδομικό Συμβούλιο ώστε να ενταχθεί στα Τοπικά Σχέδια. Η εισήγηση αυτή εδράζεται στη θεμελιώδη
αρχή πως κάθε διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού πρέπει να γίνεται από τα αρμόδια σώματα
με βάση τα πολεοδομικά εργαλεία και διαδικασίες του νόμου, και όχι να υποκαθίσταται ή να ανατρέπεται από πολιτικές αποφάσεις. Ειδικότερα τα κίνητρα πρέπει να συνάδουν με το περιεχόμενο
των Τοπικών Σχεδίων, διότι αυτό σημαίνει αυτόματα τρία πράγματα:
(α) πως έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες διαδικασίες με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο,
(β) πως έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, και
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(γ) πως έχει γίνει η απαραίτητη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα τρία αυτά σημεία
διασφαλίζουν πως τα κίνητρα που προωθούνται ακολουθούν αρχές ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ εξασφαλίζουν και τη δημόσια συναίνεση.
Στα τέλη Ιανουαρίου 2020 και στο πλαίσιο επικείμενης συνάντησης του ΕΤΕΚ με το Υπουργείο
Εσωτερικών για τη   συζήτηση μεθόδων περαιτέρω βελτίωσης των σχεδίων προσιτής κατοικίας
και προσιτού ενοικίου που εκδόθηκαν μέσω της εφαρμογής της Εντολής του Υπουργού, το
Επιμελητήριο εξέφρασε τη θέση του, ότι η Εντολή του Υπουργού και το κίνητρο δημιουργίας
αγοράς προσιτού ενοικίου κινούνται στην ορθή κατεύθυνση, αφού ενισχύουν την ανάπτυξη σε
αστικές περιοχές με υψηλούς συντελεστές δόμησης, κοντά στα κέντρα των πόλεων, και συνάδουν
με τις πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων. Παράλληλα, το ΕΤΕΚ απέστειλε τις εισηγήσεις του στο
υπουργείο, επισημαίνοντας σημεία όπου η εφαρμογή μέτρων δύναται να ενισχύσει ή και να
βελτιστοποιήσει τα κίνητρα που δίδονται στο πλαίσιο της νέας Στεγαστικής Πολιτικής. Μεταξύ
άλλων, το Επιμελητήριο κατέθεσε την εισήγησή του για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του
κινήτρου δημιουργίας αγοράς προσιτού ενοικίου με τη θεσμική κατοχύρωση του ενοικιοστασίου,
τη διασφάλιση τραπεζικής χρηματοδότησης για οκταετία και την έγκριση της νέας νομοθεσίας για
τη διαχείριση των πολυκατοικιών με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για
τους επενδυτές.
Συναφώς το Επιμελητήριο επισήμανε ότι τα κριτήρια που δίδονται στα σχέδια θα πρέπει να
εμπεριέχουν τις απαιτούμενες ρήτρες έτσι ώστε να μην εντείνονται άλλα, μη θεμιτά φαινόμενα
που παρατηρούνται στην οικοδομική βιομηχανία. Σε αυτή τη βάση, το ΕΤΕΚ εξέφρασε τη
θέση του ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η διεύρυνση των ζωνών εφαρμογής των κινήτρων,
αυστηρά σε περιοχές με ελαφρώς μειωμένο συντελεστή δόμησης και συγκεκριμένα πολεοδομικά
χαρακτηριστικά εφόσον, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος της έντασης του φαινομένου
της οριζόντιας εξάπλωσης των πόλεων, η οποία δύναται να αποδυναμώσει και άλλο τα αστικά
κέντρα και να οξύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
ΚΡΑΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ
Το θέμα της κρατικής πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία έχει παραμείνει στάσιμο και σε εκκρεμότητα την τελευταία τριετία. Το Επιμελητήριο το αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντικό για την ορθολογική ανάπτυξη της υπαίθρου, το παρακολουθεί και το ενσωματώνει σε σχετικές παρεμβάσεις,
προβάλλοντας τις θέσεις πολιτικής του.
Από τη συσσωρευμένη εμπειρία στην εφαρμογή του μέτρου της μεμονωμένης κατοικίας το Επιμελητήριο, μέσα από τις παρεμβάσεις του, επισημαίνει τις αδυναμίες αυτής της πολιτικής που έχει
οδηγήσει σε:
1. Υπονόμευση των στρατηγικών στόχων των Σχεδίων Ανάπτυξης,
2. Διάσπαρτη, ανεξέλεγκτη και απρογραμμάτιστη οικοδομική ανάπτυξη,
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3. Κατασπατάληση παραγωγικής γης και αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων,
4. Αλλοίωση φυσικού τοπίου,
5. Οικονομική επιβάρυνση του κράτους με την υποχρέωση επέκτασης δικτύων εξυπηρέτησης
και υπονόμευση της δυνατότητας δημιουργίας και διαχείρισης υποστηρικτικών υπηρεσιών,
και
6. Ενίσχυση του φαινομένου της κοινωνικής απομόνωσης.
Στο πλαίσιο της κατάθεσης των απόψεών του για το Τοπικό Σχέδιο της Πέγειας τον Δεκέμβριο του
2017, το Επιμελητήριο ανέδειξε τα προβλήματα που δημιούργησε η πολιτική της μεμονωμένης
κατοικίας, δημιουργώντας ένα δομημένο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διασπορά της ανάπτυξης και έλλειψη συνοχής. Το Επιμελητήριο εισηγήθηκε μια ρεαλιστική καταγραφή των πραγματικών δεδομένων ώστε να αποφασιστεί ποιες περιοχές διάχυτης ανάπτυξης έχουν αλλοιωθεί
πέραν του σημείου που είναι αναστρέψιμο και ποιες θα μπορούσαν με τη λήψη των κατάλληλων
μέτρων να προστατευθούν ως φυσικοί ενεργοί παραγωγικοί πόροι. Στην περίπτωση των πρώτων
πρότεινε να διαμορφωθούν νέα εργαλεία που θα διασφαλίσουν μια ήπια ανάπτυξη με την κατά
το δυνατόν μεγαλύτερη διασφάλιση του χαρακτήρα κάθε περιοχής και των περιβαλλοντικών της
χαρακτηριστικών. Παράλληλα, το Επιμελητήριο υπογράμμισε πως θα πρέπει να αναχαιτιστεί η
διάσπαρτη ανάπτυξη και με ισχυρά μέτρα πολιτικής να διατηρηθεί και να προστατευθεί η γεωργική γη, η φύση και το τοπίο. Είχε προηγηθεί σχετική αναφορά και στις απόψεις που είχε στείλει το
Επιμελητήριο για το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα τον Ιούλιο του 2017, όπου είχε τονιστεί η ανάγκη
να χαρτογραφηθεί και να αξιολογηθεί το πολιτισμικό, γεωμορφολογικό, αγροτικό, φυσικό και παράκτιο τοπίο και εκτός των περιοχών Natura2000, καθώς και στις υφιστάμενες ζώνες ανάπτυξης,
κτηνοτροφίας κ.ο.κ., ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική του προστασία μέσω ανάλογων πολεοδομικών προνοιών.
Στην παρέμβαση του Επιμελητηρίου προς τον διευθυντή της Πολεοδομίας τον Απρίλιο του 2019
σε σχέση με την Αναθεώρηση/Τροποποίηση των τεσσάρων μεγάλων Τοπικών Σχεδίων (Λευκωσίας,
Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου) σημειώθηκε πως κοινό έδαφος των εισηγήσεων του ΕΤΕΚ αποτελεί
ο στρατηγικός στόχος των τοπικών σχεδίων για δραστικό περιορισμό των επεκτάσεων των ζωνών,
πύκνωση του αστικού κέντρου, αναχαίτιση της αστικής διάχυσης, ενεργοποίηση της αδρανούσας
γης, απεγκλωβισμός των περίκλειστων τεμαχίων και έμφαση στη ριζική αναβάθμιση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των υφιστάμενων ζωνών ανάπτυξης. Στην έκθεση με τις αναλυτικές θέσεις του
ΕΤΕΚ που συνόδευε την επιστολή επισημάνθηκε πως πρέπει να αξιολογηθεί η ήδη διαμορφωμένη
κατάσταση που προέκυψε από τη μακροχρόνια εφαρμογή πολιτικών για τη μεμονωμένη κατοικία
εκτός ορίων ανάπτυξης στη βάση της απόστασης από τα όρια αυτά και των υφιστάμενων πυκνοτήτων. Παράλληλα υπογραμμίστηκε πως θα πρέπει να καθοριστούν περιοχές όπου η αυστηρή
και πλήρης απαγόρευση της ανάπτυξης μεμονωμένης κατοικίας θα αποτελεί βασική πολιτική των
Τοπικών Σχεδίων.
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ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΡΏΗΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΊΩΝ
Τον Νοέμβριο του 2019 η ΔΕ αποφάσισε να ορίσει τριμελή ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από
τους Γλαύκο Κωνσταντινίδη, πολεοδόμο, Βύρωνα Ιωάννου, αρχιτέκτονα - πολεοδόμο, μέλος
ΓΣ ΕΤΕΚ, και Ιωάννη Γκλέκα, μηχανολόγο μηχανικό, εκπρόσωπο ΕΤΕΚ στην Επιτροπή Μελέτης
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, για να μελετήσει το θέμα της ανάπτυξης της περιοχής των
πρώην διυλιστηρίων Λάρνακας και να καταθέσει εισηγήσεις για τις επόμενες δράσεις του Επιμελητηρίου. Με βάση την αναλυτική έκθεση που ετοίμασε η τριμελής ομάδα εργασίας, τον Φεβρουάριο
του 2020 έγινε παρέμβαση προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. Νουρή, στην οποία τονίστηκε η
επιτακτική ανάγκη για ενεργοποίηση πολεοδομικών εργαλείων προς ανάκτηση μέρους του οφέλους που δημιουργείται στην περιοχή υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
Τα κύρια ζητήματα που το Επιμελητήριο έθιξε στην επιστολή του αφορούσαν την ανάγκη άμεσης
αξιολόγησης της απορρύπανσης στην οικονομική της διάσταση, και της συσχέτισής της με μια
στοχευμένη στρατηγική για τη διαχείριση της υπεραξίας που θα δημιουργηθεί στην περιοχή.
Το Επιμελητήριο τόνισε πως η προτεινόμενη ρύθμιση του θέματος θα πρέπει να επεκταθεί σε
αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου τα αναπτυξιακά δικαιώματα που δίνονται μέσω του πολεοδομικού
σχεδιασμού αλλάζουν τα δεδομένα (οικονομικά, κοινωνικά, πολεοδομικά, χωρικά κ.ά.) μιας
περιοχής, ανακατανέμοντας αξίες και οφέλη τυχαία, αυθαίρετα ή (στις χειρότερες περιπτώσεις)
προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.
Μεταξύ άλλων, στο γενικό πλαίσιο, το Επιμελητήριο σημείωσε πως πρέπει να αναγνωριστεί η
σημασία σύστασης μιας διαφανούς μεθοδολογίας οικονομικής ανάλυσης των Σχεδίων Ανάπτυξης
σε σχέση με τις αξίες που δημιουργούν οι αλλαγές ζωνών ώστε παράλληλα να αντλούνται πόροι
για υλοποίηση έργων για την πόλη και τους ανθρώπους της. Ταυτόχρονα τόνισε πως θα πρέπει να
προωθηθεί αμέσως η υιοθέτηση και η χρήση των μηχανισμών και των πολεοδομικών εργαλείων
ανάκτησης αξίας, ή και εξισορρόπησης αξίας, που δημιουργείται από πολεοδομικές αποφάσεις, με
αφετηρία την περίπτωση της Λάρνακας.
Στο ειδικό πλαίσιο το Επιμελητήριο σημείωσε πως το προτεινόμενο Σχέδιο Περιοχής παρουσιάζει
μια αξιοσημείωτη μοναδικότητα σε ό,τι αφορά την αύξηση δικαιωμάτων ανάπτυξης που το ίδιο το
Σχέδιο παραχωρεί σε έκταση και δόμηση μέσω της μετατροπής Ζωνών ανάπτυξης χαμηλής αξίας
σε Ζώνες ανάπτυξης πολλαπλάσια μεγαλύτερης απόδοσης αξίας. Αυτή η μετατροπή, ενώ μπορεί να
κρίνεται πολεοδομικά σκόπιμη, είναι, από την άποψη των δημόσιων οικονομικών, υποδειγματική
περίπτωση για διατύπωση μεθοδολογίας εντοπισμού, αξιολόγησης και επιμέτρησης του οφέλους
που προκύπτει για τα τεμάχια που ευεργετούνται από την αύξηση των ευκαιριών ανάπτυξης
σε αυτά. Αναφορικά με το ζήτημα του κόστους απορρύπανσης υπογράμμισε πως η τεχνική
πολυπλοκότητά του, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη ή δικαιολογία
για την αποφυγή υπολογισμού της αξίας του οφέλους που δημιουργείται από τις πολεοδομικές
ρυθμίσεις του Σχεδίου. Τέλος, το Επιμελητήριο τόνισε πως πέρα από την εφαρμογή του άρθρου
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43 του περί Πολεοδομίας Νόμου, που αποτελεί έμμεσο μηχανισμό ανάκτησης αξίας, θα πρέπει το
ταχύτερο να ενεργοποιηθεί και η πρόνοια του Άρθρου 80 του Νόμου και να εφαρμοστεί το «Τέλος
Πολεοδομικής Αναβάθμισης» στην περιοχή.
ΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΟΔΗΓΟΎ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΌ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΌ ΚΏΔΙΚΑ
Τον Νοέμβρη του 2019 η Επιτροπή Πολεοδομίας του ΕΤΕΚ, με πρωτοβουλία του μέλους της κ.
Νίκου Γεωργιάδη, κατέθεσε στη ΔΕ πρόταση για ετοιμασία Πολεοδομικού/Χωροταξικού Κώδικα
για αξιοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΔΕ υιοθέτησε την πρόταση και έγινε σχετική παρέμβαση προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. Νουρή τον Δεκέμβρη του 2019. Η πρόταση αφορά
τη συστηματοποίηση και οργάνωση σε Κώδικα, ανοικτό και ελεύθερης πρόσβασης, φιλικό προς
τον χρήστη, ψηφιακό, με δυνατότητα αναζήτησης, όλων των νομοθεσιών και άλλων σχετικών κειμένων και χαρτών πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου
της ανάπτυξης, καθώς και των σχετικών κειμένων άλλων συναφών τομέων, όπως ο τουρισμός, το
περιβάλλον, το νερό, οι οικοδομικές άδειες, οι αρχαιότητες, κ.λπ.
Το Επιμελητήριο υπογράμμισε στην επιστολή του πως ενόψει της συνολικής αναθεώρησης της
πολιτικής για την ανάπτυξη, έχει ισχυρή άποψη ότι ωρίμασαν οι συνθήκες για τη δημιουργία ενός
τέτοιου ενιαίου Κώδικα Πολεοδομίας/Χωροταξίας ευρείας εμβέλειας. Το Επιμελητήριο υποστήριξε
ότι η ύπαρξη του Κώδικα θα βελτιώσει την ικανότητα της διοίκησης σε διάφορα επίπεδα, θα αποβεί καταλυτική στην εφαρμογή σωρείας άλλων τομέων πολιτικής και τη δημιουργία συνεργειών
με την πολεοδομική/χωροταξική διάσταση, θα βελτιώσει την ευαισθητοποίηση και τη γνώση όλων
των ενδιαφερομένων, ενώ θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση των πόρων και σε εξορθολογισμό
των διαδικασιών.
Επιπλέον στην επιστολή σημειώθηκε πως η διαδικασία μπορεί να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέσω υποβολής από το Υπουργείο Εσωτερικών αιτιολογημένου αιτήματος προς την
Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) για έγκριση παροχής στήριξης και
για τα δύο στάδια του έργου, που μπορεί να γίνει είτε απευθείας μέσω εμπειρογνωμόνων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε με άλλους παρόχους τεχνικής υποστήριξης, μέσω του Προγράμματος
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP). Η υποστήριξη δύναται να καλύψει ολόκληρη τη
διαδικασία μεταρρύθμισης, από τη διαμόρφωση τελικής πρότασης, την επιλογή συμβούλων, την
προετοιμασία και τον σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ενώ διαφαίνεται,
και γι’ αυτό είναι κρίσιμο να υπογραμμιστεί, πως είναι δυνατή και η μη συγχρηματοδότηση της
δράσης από τη χώρα μέλος.
Τέλος το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον υπουργό πως είναι στη διάθεσή του για την επεξήγηση της πρότασης και είναι έτοιμο να συνεργαστεί προς την υλοποίησή της.
ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΉΣ ΤΠΟ ΓΙΑ ΈΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΏΝ ΑΔΕΙΏΝ
Τον Μάρτιο του 2019 ζητήθηκε, από το ΤΠΟ και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών,
η συμβολή του ΕΤΕΚ στην αναθεώρηση της Υπουργικής Εντολής 1/17 (υπολογισμός συντελεστή
δόμησης, ποσοστού κάλυψης, αριθμού ορόφων, ύψους οικοδομών και αποστάσεων οικοδομής
από όρια τεμαχίου/οικοπέδου) με στόχο τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της πολεοδομικής
αδειοδότησης, ενόψει και της ευρύτερης αναθεώρησης του συστήματος αδειοδότησης της
ανάπτυξης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η συνεισφορά του ΕΤΕΚ θα αφορούσε: (α) την
έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από το ΤΠΟ ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα, ασάφειες
και καθυστερήσεις που οφείλονται στην ανομοιόμορφη ερμηνεία της συγκεκριμένης Εντολής
από αρμόδιες αρχές και μελετητές, και (β) εισηγήσεις για τη ριζική της τροποποίηση, ώστε να
ενταχθεί στη λογική του αναθεωρημένου συστήματος αδειοδότησης που ετοιμάζει το Υπουργείο
Εσωτερικών.
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Σε σχέση με το πρώτο ζητούμενο το Επιμελητήριο δημοσίευσε σχετική Εγκύκλιο προς τα μέλη του
(Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 04/19) ζητώντας να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους για τα σημεία της Εγκυκλίου
που χρήζουν διευκρίνισης. Οι εισηγήσεις των μελών που ανταποκρίθηκαν έτυχαν οργάνωσης και
επεξεργασίας, και στη συνέχεια απεστάλησαν στο ΤΠΟ προς αξιοποίηση.
Σε σχέση με το δεύτερο ζητούμενο το Επιμελητήριο εξέφρασε τη θέση πως όλες οι αναπτύξεις
(περιλαμβανομένων και όσων αυτή τη στιγμή εξαιρούνται βάσει του περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Γενικού Διατάγματος Ανάπτυξης του 2002) πρέπει να κατέχουν συγκεκριμένου τύπου
πολεοδομική βεβαιότητα. Επισημαίνεται πως σε εκείνη τη χρονική φάση, σύμφωνα με τις πρόνοιες
του συστήματος αδειοδότησης που προωθούσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι αναπτύξεις στις
οποίες η πολεοδομική άδεια θεωρείτο δοσμένη με βάση το Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης, θα
ελέγχονταν για πρώτη φορά στο στάδιο της τελικής τους έγκρισης, δημιουργώντας τετελεσμένα σε
περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.
Για σκοπούς διαμόρφωσης της εισήγησής του σε σχέση με την πολεοδομική βεβαιότητα, το
Επιμελητήριο αξιοποίησε το περιεχόμενο της έγκρισης δόμησης, η οποία συνιστά την πολεοδομική
αδειοδότηση που εφαρμόζεται στο αναθεωρημένο ελληνικό σύστημα. Το Επιμελητήριο διευκρίνισε
πως η λήψη της πολεοδομικής βεβαιότητας θα αποτελεί μία συνοπτική διαδικασία, η οποία θα
πιστοποιεί το δικαίωμα δόμησης μέσω του ελέγχου συγκεκριμένων σημείων και ζητούμενων από
τους πολεοδομικούς λειτουργούς, με στόχο να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των πολεοδομικών
δεδομένων και η προστασία της δημόσιας ασφάλειας και υγείας. Σύμφωνα με την εισήγηση του Επιμελητηρίου, οι μελετητές θα καταθέτουν με τυποποιημένο τρόπο μόνο τα βασικά δεδομένα προς αυτόν
τον σκοπό και η συνολική διάρκεια για εξέταση και έγκριση της αίτησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη
μία ημέρα. Σημειώνεται πως οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να προηγούνται και να επισυνάπτονται στην
κατάθεση των πιο πάνω δεδομένων. Νοείται πως για να τις συγκεντρώνει ο μελετητής θα πρέπει να
απλοποιηθεί ο τρόπος συλλογής τους και να βελτιωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης των αρμόδιων αρχών.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα η εισήγηση του Επιμελητηρίου έγινε αποδεκτή και εντάχθηκε στη
νέα πολιτική αδειοδότησης του υπουργείου.
ΣΧΈΔΙΟ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΎ ΔΑΣΙΚΟΎ ΠΆΡΚΟΥ (ΕΔΠ) ΑΚΆΜΑ ΤΟΠΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΑΚΆΜΑ
Στο ευρύτερο πλαίσιο το Επιμελητήριο έχει επανειλημμένα θέσει το θέμα της αποσπασματικότητας
των μέτρων που λαμβάνονται για τον Ακάμα, την αλληλοκάλυψη σχεδιασμών και αρμοδιοτήτων,
καθώς και την απουσία ενός στρατηγικού οράματος για την προστασία και την ανάπτυξη με
όρους αειφορίας της ευρύτερης περιοχής. Την τριετία 2017-2020 το Επιμελητήριο υλοποίησε
σειρά παρεμβάσεων για το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης της Χερσονήσου Ακάμα, οι οποίες
περιλαμβάνουν και τον σχεδιασμό του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα. Οι πιο σημαντικές,
αναφέρονται πιο κάτω:
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1. Επιστολή προς τη διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως τον Μάρτιο του
2017 με τις εκτενείς θέσεις του ΕΤΕΚ σε σχέση με την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.
Στην επιστολή επισημάνθηκε πως η εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου κρίνεται από το Επιμελητήριο
ως θετικό βήμα για την προστασία και την ορθή διαχείριση του Ακάμα, βάσει επιστημονικής
τεκμηρίωσης και μακριά από πολιτικούς επηρεασμούς, στο πλαίσιο προώθησης των αρχών
της αειφορίας, τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την ανάπτυξη των κοινοτήτων της περιοχής, με στόχο το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κέρδος τους, και όχι το άμεσο και
εφήμερο κέρδος μερικών μεγαλοϊδιοκτητών. Παράλληλα τονίστηκε η αξία της χρήσης του
δομημένου δημοκρατικού διαλόγου στη διαδικασία συγκρότησης του Τοπικού Σχεδίου, η
οποία θεωρείται πως, πέραν της αξίας της σε σχέση με τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα,
θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός κοινού οράματος για τον Ακάμα που απουσίαζε από τους μέχρι τώρα σχεδιασμούς.
2. Επιστολή προς τον πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2017 με τις
απόψεις του ΕΤΕΚ επί του προσχεδίου της Έκθεσης Εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.
Στην επιστολή το ΕΤΕΚ σημείωσε πως έχουν διενεργηθεί σημαντικές μελέτες και έγγραφα για
τη Χερσόνησο του Ακάμα, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, είτε από διεθνείς
θεσμικούς οργανισμούς, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν στη διαδικασία της εκπόνησης
του Τοπικού Σχεδίου. Επίσης τόνισε πως, λαμβανομένου υπόψη ότι τουλάχιστον το 50% της
διοικητικής επικράτειας της Χερσονήσου του Ακάμα εμπίπτει εντός του Δικτύου Natura2000,
ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής θα πρέπει να εναρμονίζεται με
τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις Διεθνείς Συμβάσεις, τις οποίες έχει επικυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τέλος μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη να χαρτογραφηθεί και να αξιολογηθεί το
πολιτισμικό, γεωμορφολογικό, αγροτικό, φυσικό και παράκτιο τοπίο και εκτός των περιοχών
Natura2000, καθώς και στις υφιστάμενες ζώνες ανάπτυξης, κτηνοτροφίας κ.ο.κ., ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική του προστασία μέσω ανάλογων πολεοδομικών προνοιών.
3. Υπόμνημα προς τον πρόεδρο και τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
τον Μάρτιο του 2018 με τις θέσεις του ΕΤΕΚ για το Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Δασικού
Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα, το οποίο παρουσίασε ο υπουργός Γεωργίας. Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ
τόνισε πως οι σχεδιασμοί θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ολιστικά τον Ακάμα ως ένα ενιαίο
οικοσύστημα και να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων. Για το ΕΔΠ σημείωσε
πως όλες οι περιοχές Natura πρέπει να ενσωματωθούν στο ΕΔΠ, ενώ και τα περίκλειστα
ιδιωτικά τεμάχια θα πρέπει να απαλλοτριωθούν και να ενταχθούν και αυτά στο Πάρκο. Επίσης
εισηγήθηκε τη μελέτη της φέρουσας ικανότητας των κοινοτήτων με στόχο την κατάρτιση
προτάσεων για την ανάπτυξή τους μέσω της προσφοράς κινήτρων, σε σύνδεση και με την
προστασία του Πάρκου. Τέλος τόνισε και την ανάγκη για καθιέρωση της υποβολής μελέτης
αξιολόγησης επιπτώσεων στο τοπίο για κάθε νέα ανάπτυξη.
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4. Το Επιμελητήριο υποστήριξε τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τις υποδομές
των κόμβων διαχείρισης του ΕΔΠ από το Τμήμα Δασών, διορίζοντας επαγγελματικό σύμβουλο
και δύο μέλη στην Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον
Μάρτιο του 2020.
5. Επιπλέον, το Επιμελητήριο παρενέβη για συγκεκριμένες παρανομίες στην περιοχή όπως,
μεταξύ άλλων, με ανακοίνωσή του τον Σεπτέμβριο του 2018 με θέμα «ΕΤΕΚ: Προχειρότητα και
αδυναμία επιβολής της νομοθεσίας στη χρήση της παραλίας στην περιοχή Ασπρόκρεμμου
στον Ακάμα», καθώς και με σχετικές παρεμβάσεις προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου
Γεωργίας, τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και την έπαρχο Πάφου σε σχέση με
παράνομες επεμβάσεις σε παραλία στην περιοχή Ακάμα. Σε σχετική γραπτή του δήλωση τον
Μάιο του 2018 με θέμα «Δυστυχώς αποτύχαμε ως κράτος να προστατεύσουμε τον Ακάμα», ο
Πρόεδρος του ΕΤΕΚ έθεσε καίρια σημεία που αποτελούν τον πυρήνα των παρεμβάσεων του
ΕΤΕΚ, με πιο σημαντική την απουσία ενός ουσιαστικού συστήματος ελέγχου και επιβολής για
το θέμα των παράνομων κατασκευών και χρήσεων στην περιοχή της χερσονήσου, η οποία
αφήνει εκτεθειμένη την περιοχή σε ιδιωτικά συμφέροντα και μη αναστρέψιμες βλάβες του
περιβάλλοντος και του τοπίου.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΑΡΆΚΤΙΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΘΑΛΆΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
Το Επιμελητήριο την τριετία 2017-2020 έκανε σημαντικές παρεμβάσεις για το θέμα της ολοκληρωμένης παράκτιας διαχείρισης, αναφορικά τόσο με τα νέα νομοθετήματα περί θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασμού, όσο και με τη συγκρότηση «Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 (ΕΣΣΔΟΔΠΠ)» από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Για τις παρεμβάσεις του, αξιοποίησε τη μελέτη του θέματος από ομάδα εργασίας που όρισε προς αυτόν τον σκοπό
η ΔΕ, η οποία και κατέθεσε εισηγήσεις σε σχέση με τη χωροθέτηση, την αδειοδότηση και τον τεχνικό
έλεγχο κατασκευών και έργων στην ακτή ή/και μέσα στην παράκτια θαλάσσια ζώνη. Στις παρεμβάσεις
του το Επιμελητήριο τόνισε τη χρονική συγκυρία της αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων, η οποία
πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία για ολιστική στρατηγική διαχείριση του θέματος και για συντονισμό μεταξύ διαφορετικών αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών, με γνώμονα την προστασία των δημοσίων
αγαθών και την ανάπτυξη της Δημοκρατίας με όρους αειφορίας και ορθολογικής διαχείρισης.
Τον Νοέμβριο του 2018 στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την «Εθνική Στρατηγική
και Σχέδιο Δράσης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών 2018-2028», εκφράστηκε
από το ΕΤΕΚ έντονος προβληματισμός για την εισήγηση σε σχέση με τη σύσταση μίας ακόμα
επιτροπής ή φορέα που θα ελέγχει τις παρεμβάσεις ή προτάσεις για αναπτύξεις στη χερσαία και τη
θαλάσσια παράκτια ζώνη πριν την αδειοδότηση, η οποία δύναται να δημιουργήσει επιπρόσθετες
καθυστερήσεις, αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων και χρονοβόρες διαδικασίες. Συναφώς για το περιεχόμενο της Στρατηγικής, το ΕΤΕΚ εξέφρασε διαχρονικές του θέσεις για θέματα που αφορούν την
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αποσπασματικότητα σχεδιασμών, την αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, την έλλειψη συντονισμού,
και άλλα. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, το ΕΤΕΚ έθιξε σειρά ζητημάτων που πρέπει να τύχουν
χειρισμού: την ανάγκη δημιουργίας οράματος για την παράκτια ανάπτυξη, την ανάγκη καταγραφής
και αντιμετώπισης της υφιστάμενης κατάστασης παρανομιών στην παράκτια ζώνη, την ανάγκη
ενδυνάμωσης των ελέγχων της ανάπτυξης, την ανάγκη αξιολόγησης των υφιστάμενων εργαλείων
και νομοθεσιών, καθώς και την ανάγκη διαλόγου με τις τοπικές κοινότητες ώστε να συνταχθούν με
ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο η ανάπτυξη δεν καθοδηγείται αποκλειστικά από
τα επενδυτικά συμφέροντα.
Η θωράκιση του ενιαίου της αδειοδότησης χερσαίων και θαλάσσιων έργων με κριτήρια που να
εξασφαλίζουν τη συμβατότητα και συνέργεια με τις πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης του Νόμου
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας εκφράστηκε από το ΕΤΕΚ και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα νέα νομοθετήματα περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Όπως κατέγραψε
σε επιστολή του τον Φεβρουάριο του 2019 προς την υφυπουργό Ναυτιλίας, το ΕΤΕΚ θεωρεί πως
προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου χώρου, ο θαλάσσιος χωροταξικός
σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εισαχθούν αδειοδότηση των παράκτιων κατασκευών και σύνδεση θαλάσσιας και
χερσαίας αδειοδότησης. Για χρήσεις και δραστηριότητες εντός της παράκτιας θαλάσσιας ζώνης,
οι οποίες αφορούν ενιαία έργα με χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα ή έργα του παράκτιου θαλάσσιου χώρου με άμεση επίπτωση στις χερσαίες περιοχές, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συναίνεση
της πολεοδομικής αρχής ή η πολεοδομική αδειοδότηση, ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον το
Επιμελητήριο υπογράμμισε πως μέχρι εκείνη τη στιγμή το ΕΤΕΚ δεν είχε κληθεί να καταθέσει τις
απόψεις του ή να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας των νομοθετημάτων,
ζητώντας να τροποποιηθεί κατάλληλα το Άρθρο 7 του περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου (144(I)/2017) ώστε το ΕΤΕΚ να συμμετέχει στην Επιτροπή
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Τη συνολική του προσέγγιση για το θέμα κατέθεσε γραπτώς το Επιμελητήριο τον Μάιο του 2019
με κοινή επιστολή προς τον γενικό διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, τον διευθυντή του
Τμήματος Περιβάλλοντος, τον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και τον
πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Οι θέσεις του ΕΤΕΚ επικεντρώθηκαν στα πιο κάτω βασικά
σημεία στα οποία τίθεται η αναγκαιότητα για:
(α) Τη διασφάλιση της απόλυτης συμβατότητας του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με τον
ευρύτερο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω ενιαίου σχεδιασμού του χώρου (θαλάσσιου, παραλιακού, ορεινού, πεδινού, κ.λπ.).
(β) Την ένταξη των θαλάσσιων παράκτιων ζωνών ως αναπόσπαστων τμημάτων ευρύτερων περιοχών στα σχέδια ανάπτυξης (Τοπικά Σχέδια, Σχέδια Περιοχής), με τη συνακόλουθη αναπροσαρμογή των υφιστάμενων Τοπικών Σχεδίων και/ή την ετοιμασία νέων.
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(γ) Τη διαφύλαξη του ενιαίου των επιδιωκόμενων στόχων και της ποιότητας των μελετών και της
εξέτασής τους, όπως και της αδειοδότησης για έργα που έχουν χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα,
ή των περιπτώσεων που η θαλάσσια κατασκευή δημιουργεί την ανάγκη για υποστηρικτικές
υποδομές στον χερσαίο χώρο.
δ) Την υποχρεωτική πολεοδομική αδειοδότηση/έγκριση όλων των έργων και κατασκευών στις
πιο πάνω περιοχές από τις αντίστοιχες πολεοδομικές αρχές των σχεδίων ανάπτυξης, τωρινών
ή μελλοντικών.
(ε) Την υποχρεωτική έκδοση άδειας οικοδομής για όλα τα πιο πάνω έργα με βάση το ισχύον σύστημα.
(στ) Την εισαγωγή αρχών καλής διακυβέρνησης με νομικές, οργανωτικές και πρακτικές πρόνοιες
και διευκρίνιση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών, με κατάλληλες τροποποιήσεις των υφιστάμενων νομοθεσιών και κυρίως των Νόμων περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, περί Οδών και
Οικοδομών, περί Προστασίας της Παραλίας, περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας, καθώς και εισαγωγή των αναγκαίων προνοιών στους υπό διαβούλευση κανονισμούς του περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμου.
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΆΦΗΣΗΣ «ΙΠΠΌΔΑΜΟΣ»
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ E-OASIS ΓΙΑ ΕΠΙΤΆΧΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗΣ
Η ανάπτυξη και εφαρμογή του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ιππόδαμος» στοχεύει
στη μηχανογράφηση των υπηρεσιών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), αλλά και
στην ηλεκτρονική διαχείριση των αδειών οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Ως εκ τούτου,
η εφαρμογή του συστήματος «Ιππόδαμος» θεωρείται υψίστης σημασίας για τον εκσυγχρονισμό
και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.
Το ΕΤΕΚ συμμετείχε στη δοκιμαστική χρήση και στη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων της λειτουργίας
του συστήματος, με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του.
Συγκεκριμένα, κατόπιν εισήγησης του Επιμελητηρίου, το ΕΤΕΚ κλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, στις 07.04.2017, να συμμετάσχει στη διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος,
διάρκειας 6 μηνών. Σε συνέχεια συνεχούς επικοινωνίας του Επιμελητηρίου με το Τμήμα Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, το ΕΤΕΚ συμμετείχε σε συνάντηση με λειτουργούς του τμήματος που έγινε
στις 12.06.2018 για το υπό αναφορά θέμα όπου έγινε παρουσίαση του συστήματος και ενημέρωση
του ΕΤΕΚ για τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για τη βέλτιστη λειτουργία του.
Ενόψει των πιο πάνω, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας
26.06.2018, αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για σκοπούς δοκιμαστικής χρήσης του
συστήματος «Ιππόδαμος», αποτελούμενης από τους κ. Κυριάκο Θεμιστοκλέους, αρχιτέκτονα και
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ (Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας), την κ. Έλενα Λια-
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σίδου, αρχιτέκτονα και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, τον κ. Μάρκο Μάρκου, αρχιτέκτονα, τον κ. Ανδρέα Παπαλλά, αρχιτέκτονα και τον κ. Γιώργο Χριστοφόρου, πολιτικό μηχανικό. Τα
μέλη της Ομάδας Εργασίας, αφού πρώτα εκπαιδεύτηκαν σχετικά από το προσωπικό του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως για τη χρήση του συστήματος, συμμετείχαν στη δοκιμαστική χρήση
του συστήματος καθώς και σε σειρά συναντήσεων με λειτουργούς των αρμοδίων αρχών και στη
συνέχεια υπέβαλαν στο Επιμελητήριο τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις τους σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος.
Ακολούθως το ΕΤΕΚ, αφού εξέτασε τις εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας, απέστειλε επιστολή προς
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (30.05.2019), καταθέτοντας τα σχόλια και τις εισηγήσεις του
και θέτοντας τα ζητήματα τα οποία κατά την κρίση του και όπως φάνηκε κατά τη δοκιμαστική χρήση του συστήματος, χρήζουν βελτίωσης και περαιτέρω διερεύνησης έτσι ώστε να αποφασιστούν
οι επόμενες ενέργειες που θα στοχεύουν στη βέλτιστη αποτελεσματικότητα και χρηστικότητα του
συστήματος. Μεταξύ άλλων, το Επιμελητήριο εισηγήθηκε την ετοιμασία Οδηγού Χρήσης (Manual)
του συστήματος και έθεσε ζητήματα όπως η διερεύνηση των απαιτούμενων νομοθετικών αλλαγών
για την υποστήριξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, η εφαρμογή δικλίδων για
τη διασφάλιση της υποβολής ηλεκτρονικής υπογραφής και η ύπαρξη νομικού υπόβαθρου για τη
διαφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων των μελετητών.
Παράλληλα, το ΕΤΕΚ κατά την υπό επισκόπηση τριετία κατέθεσε τις εισηγήσεις στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή πολεοδομικών αιτήσεων αδειοδότησης
μέσω της εφαρμογής του συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου «e-OASIS» στο πλαίσιο επέκτασης του συστήματος στη Δημόσια Υπηρεσία. Στόχος του συστήματος «e-OASIS» είναι αφενός η
όλη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και των πολεοδομικών αιτήσεων να γίνεται ηλεκτρονικά,
με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και της διεκπεραίωσης εργασιών και την
αποτελεσματική μείωση της χρήσης χαρτιού και αφετέρου τη διατήρηση των αρχείων της Δημόσιας Υπηρεσίας σε ψηφιακή μορφή.
Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο κλήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, μέσω επιστολής που στάλθηκε στις 27.03.2017, να συμβάλει στη διαδικασία εφαρμογής του συστήματος «eOASIS» με την ετοιμασία προτύπων σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή, για την ομοιομορφία στα υποβαλλόμενα σχέδια,μέχρι την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των πολεοδομικών αιτήσεων
μέσω του συστήματος «Ιππόδαμος».
Το ΕΤΕΚ, σε συνέχεια συνάντησης με εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών για το εν λόγω
θέμα, με επιστολή του προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, αφενός, εξέφρασε την προθυμία
του να συνεργαστεί με το τμήμα για το εν λόγω θέμα και, αφετέρου, κατέθεσε τις εισηγήσεις του
ως προς τον καθορισμό παραμέτρων για επίτευξη της μέγιστης δυνατής ομοιομορφίας στην κατάθεση των ζητούμενων σχεδίων και εντύπων για σκοπούς πολεοδομικής αδειοδότησης. Ειδικότερα,
το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε την επεξεργασία του τρόπου ονομασίας των αρχείων που θα υποβάλλονται
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ηλεκτρονικά από τους μελετητές καθώς και τον καθορισμό καθοδηγητικών οδηγιών (guidelines)
για την ομοιόμορφη υποβολή των σχεδίων, με στόχο τη διευκόλυνση των ίδιων των μελετητών
αλλά και των λειτουργών του Τμήματος Πολεοδομίας και Ανάπτυξης καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος.
Ενόψει των εξελίξεων με την πανδημία Covid-19 το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και
της αξιοποίησης πληροφορικών συστημάτων στις διαδικασίες της αδειοδότησης της ανάπτυξης
επανήλθε και ιεραρχήθηκε ως κρίσιμο για τη Δημοκρατία και την επανεκκίνηση της οικονομικής
δραστηριότητας. Το Επιμελητήριο αντιδρώντας αμέσως έκανε καίριες παρεμβάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΏΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ
Το θέμα των διαφόρων στρεβλώσεων και προβλημάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες που
ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για μελετητικές
υπηρεσίες κατέχει διαχρονικά πρωταρχική θέση στη δράση του Επιμελητηρίου και έχει
απασχολήσει το Επιμελητήριο εκτενώς κατά την υπό επισκόπηση τριετία αλλά και στο παρελθόν.
Ιδιαίτερα, η ανάθεση συμβάσεων προμήθειας μελετητικών υπηρεσιών που παρατηρείται να γίνεται
συχνά σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές έχει οδηγήσει στην αποθάρρυνση της συμμετοχής αρκετών
μελετητών σε διαγωνισμούς, αυξάνοντας παράλληλα το ρίσκο της διακύβευσης της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με δυσμενείς επιπτώσεις στα έργα και το δημόσιο συμφέρον.
Με γνώμονα την ανάγκη για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή διαδικασιών που θα διασφαλίζουν
την ποιότητα και την πληρότητα των μελετητικών υπηρεσιών, καθώς και την προστασία των
ίδιων των μελετητών αλλά και του δημόσιου συμφέροντος, το Επιμελητήριο συνεργάστηκε με
το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για τη δημιουργία και την έκδοση της εγκυκλίου ΓΛ/AAΔΣ
104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων». Εκτενής αναφορά
στην εγκύκλιο γίνεται στην ενότητα «Μεγάλα Θέματα» του Απολογισμού. Παράλληλα, το ΕΤΕΚ
προχώρησε στη σύσταση ειδικής Επιτροπής, με σκοπό τη μελέτη των διαγωνισμών προμήθειας
μελετητικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να γίνονται εισηγήσεις για σχετικές παρεμβάσεις, με βάση τις
κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται στην υπό αναφορά εγκύκλιο.
Ως εκ τούτου, το ΕΤΕΚ, κατά την υπό επισκόπηση τριετία, έχει πραγματοποιήσει αριθμό παρεμβάσεων σε διαγωνισμούς προμήθειας μελετητικών υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση συγκεκριμένων
όρων ή/και απαιτήσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις την ακύρωσή τους. Μια βασική σταχυολόγηση ορισμένων από τις παρεμβάσεις που έχει κάνει το Επιμελητήριο κατά την υπό επισκόπηση
τριετία παρατίθεται πιο κάτω:
1. Παρεμβάσεις του ΕΤΕΚ σε Διαγωνισμούς για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών
όπου η εκτιμημένη αξία της σύμβασης στην προκήρυξη των διαγωνισμών υπολείπεται
σημαντικά αυτής που προκύπτει από την εφαρμογή της κατευθυντήριας Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ
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2.

3.

4.

5.

6.

104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων»:
(α) 04.12.2018 - Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την εκπόνηση μελέτης και την επίβλεψη της κατασκευής του παραλιακού πεζοδρόμου Πρωταρά
(Φάση Δ): Παρέμβαση ΕΤΕΚ για ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του,
ακολουθώντας τις συστάσεις της Εγκυκλίου.
(β) 09.01.2019 - Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για
τον Σχεδιασμό και την Επίβλεψη Μετατροπής των Πρώην Γραφείων του Κοινοτικού
Συμβουλίου Βορόκληνης: Παρέμβαση ΕΤΕΚ για διόρθωση των όρων και επαναπροκήρυξη
του διαγωνισμού, ακολουθώντας τις συστάσεις της εγκυκλίου.
Παρεμβάσεις του ΕΤΕΚ σε διαγωνισμούς για αναθεώρηση των όρων τους που σχετίζονται με
την παροχή υπηρεσιών από μηχανικούς, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται πρόνοια τα άτομα που
ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένα από το ΕΤΕΚ κατά
την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία:
(α) 20.04.2017 – Διαγωνισμός 028/2017 – EAC Contact Center.
(β) 12.07.2017 – Διαγωνισμός 168/2017 – Supply and Installation of Sea Water Flue Gas
Desulfurisation Plant at Vasilikos Power Station Boilers 1 & 2.
(γ) 23.08.2018 – Διαγωνισμός ΟΑΥ 04/2018 για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής για τον Έλεγχο των Επιπέδων Ασφαλείας του Συστήματος Πληροφορικής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).
Παρέμβαση του ΕΤΕΚ για αναδιαμόρφωση των όρων διαγωνισμού έτσι ώστε να περιλαμβάνεται πρόνοια για απαίτηση εγγραφής των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες μηχανικής στο
ΕΤΕΚ: 20.11.2017 – Διαγωνισμός ΕΠ 02/17 για Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού Δομημένης
Δικτύωσης, Ηλεκτρολογικής Αναβάθμισης και Επίβλεψης σε 22 σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Φάση Ε’).
03.08.2017 – Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Γεωπόνου για την επιμέλεια των δημόσιων χώρων πρασίνου και άλλων συναφών εργασιών στον Δήμο Αγίας Νάπας: Το ΕΤΕΚ
απέστειλε επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, καταθέτοντας τη θέση του ότι η ειδικότητα
της αρχιτεκτονικής τοπίου, βάσει της περιγραφής του αντικειμένου της σύμβασης που δόθηκε
στα έγγραφα του διαγωνισμού, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στους όρους για δικαίωμα
συμμετοχής στον διαγωνισμό.
07.05.2018 – Διαγωνισμός Α/3/2018 για τη Μετατροπή του Οίκου Νοσοκόμων σε Πνευμονολογική - Φυματιολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Κυπερούντας (Μελέτη - Κατασκευή και
Δωδεκαετή Συντήρηση): Παρέμβαση του ΕΤΕΚ για ακύρωση του διαγωνισμού και υλοποίηση
του έργου μέσω διακριτού διαγωνισμού για τη μελέτη και μεταγενέστερα διακριτού
διαγωνισμού για την κατασκευή-συντήρηση.
13.06.2018 – Διαγωνισμός για την ανακαίνιση του κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερικών:
Παρέμβαση του ΕΤΕΚ στον διαγωνισμό, ενόψει του ότι η εκτιμημένη αξία της σύμβασης
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για τους σύμβουλους αρχιτέκτονες υπολειπόταν σημαντικά της προβλεπόμενης στην
κατευθυντήρια Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων
Μελετητών Οικοδομικών Έργων. Ταυτόχρονα, η παρέμβαση του Επιμελητηρίου αφορούσε
τη διαδικασία που επιλέχθηκε από την αρμόδια αρχή για την υλοποίηση του Έργου (συνοπτική διαδικασία κλειστού διαγωνισμού), η οποία κρίθηκε ασύμβατη με την κλίμακα και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι επρόκειτο
για ανακαίνιση κτιρίου που είχε υλοποιηθεί μέσω της διαδικασίας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, το Επιμελητήριο, κατά την επιστολή παρέμβασής του για τον υπό
αναφορά διαγωνισμό, κατέθεσε τη θέση του σχετικά με τις διαδικασίες που θα έπρεπε να
ακολουθηθούν για την ανάθεση της σύμβασης, οι οποίες θα διασφάλιζαν πρωτίστως ότι οι
όποιες παρεμβάσεις στο βραβευμένο μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έργο θα γίνονταν
με τη σύμφωνη γνώμη του δημιουργού του, και σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν εφικτό, την
υιοθέτηση διαδικασιών που προάγουν την ίση μεταχείριση και τη διαφάνεια και παρέχουν
τη δυνατότητα συνυπολογισμού οικονομικών και ποιοτικών κριτηρίων για την ανάθεση της
σύμβασης.
7. 25.06.2018 – Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών από συμβούλους μελετητές για την
ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου και τον σχεδιασμό και την επίβλεψη ανάπλασης του ιστορικού
κέντρου στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου: Το ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολή
στην αναθέτουσα αρχή για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενόψει του ότι το κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης που επιλέγηκε ήταν αυτό της χαμηλότερης τιμής/κόστους, επισημαίνοντας
πως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, αλλά και
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του έργου, το κριτήριο που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί είναι
αυτό της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας.
8. 16.07.2018, 02.08.2018 – Διαγωνισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή και Δεκαετή Συντήρηση
των Νέων Περιφερειακών Γραφείων ΑΗΚ Λάρνακας - Αμμοχώστου: Παρέμβαση του ΕΤΕΚ στον
διαγωνισμό για τη μέθοδο που επιλέχθηκε από την αρμόδια αρχή για την υλοποίηση του
έργου, λαμβάνοντας υπόψη τον δημόσιο χαρακτήρα του έργου αλλά και το γεγονός ότι η
επιλεγμένη διαδικασία δεν επέτρεπε τον συνυπολογισμό της ποιότητας και της αισθητικής
του έργου, καθώς και την αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής λύσης ή/και της μελετητικής ομάδας
για την ανάθεση της σύμβασης. Κατά την παρέμβασή του το ΕΤΕΚ κάλεσε την αρμόδια αρχή
να ακυρώσει τον Διαγωνισμό και να αξιοποιήσει τη μέθοδο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
σύντομης διαρκείας για το έργο. Παράλληλα, το ΕΤΕΚ απέστειλε στις 22.10.2018 επιστολή
προς την αρμόδια αρχή εκφράζοντας την έντονη απογοήτευσή του με την απόφαση της αρχής
να προχωρήσει με την επιλεγμένη μέθοδο στην υλοποίηση του έργου, μεθόδου ασύμβατης
με την κλίμακα και τη σημασία του.
9. 09.08.2018 – Διαγωνισμός 65/2018 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών για
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τα έργα: (1) Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα στη Συνοικία Αναβαργού, (2) Ανάπλαση
της νότιας περιοχής του Εμπορικού Παραδοσιακού Κέντρου και (3) Ανάπλαση της Πλατείας Θεοσκέπαστης και περιβαλλόντων δρόμων στην Κάτω Πάφο: Παρέμβαση του ΕΤΕΚ για
την ακύρωση της διαδικασίας και για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύντομης
διαρκείας για το έργο. Στην επιστολή του για την εν λόγω παρέμβαση, το Επιμελητήριο
επισήμανε παράλληλα ότι η αξία της σύμβασης είχε εκτιμηθεί σε ποσοστό χαμηλότερο
αυτού που προβλέπεται στην κατευθυντήρια Εγκύκλιο ΓΛ/AAΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων
Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων».
10. 05.03.2019 – Διαγωνισμός (Χρηματοδότηση-Μελέτη-Κατασκευή- Ενοικίαση) για το Νέο Κτίριο Επαρχιακών Δικαστηρίων Λευκωσίας: Η παρέμβαση του ΕΤΕΚ αφορούσε τη μέθοδο που
επιλέχθηκε από την αρμόδια αρχή για την προκήρυξη και την υλοποίηση του έργου, η οποία
δεν επέτρεπε τη διασφάλιση της ποιότητας και της αισθητικής του έργου και την αξιολόγηση
της αρχιτεκτονικής λύσης ή/και της μελετητικής ομάδας με τρόπο που να έχει βαρύτητα για
την ανάθεση του έργου. Κατά την παρέμβασή του, το ΕΤΕΚ κάλεσε την αρμόδια αρχή να
ανακαλέσει την απόφασή της και κατέθεσε την εισήγησή του για την υιοθέτηση λύσης που
να συνδυάζει τη διαδικασία που είχε επιλέξει η αρμόδια αρχή με έναν σύντομης διάρκειας
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό κεντρικής ιδέας (concept design) για το κτίριο, ο οποίος θα
προηγείτο της επιλεγμένης από την αρμόδια αρχή διαδικασίας, με σκοπό τη διασφάλιση της
ποιότητας της αρχιτεκτονικής πρότασης.
11. 08.03.2019 – Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για τον Σχεδιασμό και την Επίβλεψη Ανάπλασης Πλατείας, Ανέγερσης Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και
Δημιουργίας Πάρκου Πεδινής Κυπριακής Χλωρίδας στα Κελλιά Λάρνακας: Παρέμβαση του
ΕΤΕΚ για ακύρωση του διαγωνισμού και προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μικρής
διαρκείας. Παράλληλα, κατά την παρέμβασή του το ΕΤΕΚ, επισήμανε πως οι απαιτήσεις που
περιλαμβάνονται στα έγγραφα διαγωνισμών ως κριτήριο επιλογής για τον αρχιτέκτονα και
τον πολιτικό μηχανικό, θα έπρεπε να βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας, έτσι ώστε
να μην δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια και να μην περιορίζεται η συμμετοχή στον
διαγωνισμό.
12. 03.05.2019 – Διαγωνισμός 34/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών από συμβούλους μελετητές
για την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη της κατασκευής δύο γραμμικών πάρκων
(ανατολικού και βορειοδυτικού) στην Πάφο: Η παρέμβαση του ΕΤΕΚ στον συγκεκριμένο
διαγωνισμό έγινε για δύο λόγους: αφενός ένεκα του ότι η εκτιμημένη αξία της σύμβασης στα
έγγραφα του διαγωνισμού υπολειπόταν σημαντικά της προβλεπόμενης στην κατευθυντήρια
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών
για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα και αφετέρου για τη διαδικασία που επιλέχθηκε για την
προκήρυξη του έργου, η οποία κρίθηκε ασύμβατη με τα χαρακτηριστικά και την επίδραση
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του έργου στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον δεν διασφάλιζε την ποιότητα της αρχιτεκτονικής
πρότασης. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση του ΕΤΕΚ αφορούσε την ακύρωση της διαδικασίας
και την επαναπροκήρυξη του έργου με τη διαδικασία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και με
ποσοστό αμοιβής για τους μελετητές που να ανταποκρίνεται ρεαλιστικά στην ποσότητα και
την ποιότητα των απαιτούμενων υπηρεσιών.
13. 09.09.2019 – Διαγωνισμός 13.25.006.08.04 για την Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλων Μελετών
για ετοιμασία μελέτης / σχεδίων και επίβλεψης του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Περίθαλψης
και Αποκατάστασης της Άγριας Ζωής της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας». Παρέμβαση του ΕΤΕΚ
στον διαγωνισμό για απόσυρση της απαίτησης για υποβολή «Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης»
από τον Ανάδοχο, με διορθωτική εγκύκλιο επί των εγγράφων του διαγωνισμού. Η παρέμβαση
του Επιμελητηρίου έγινε λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη απαίτηση δεν πληροί
την αρχή της αναλογικότητας και ως εκ τούτου δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ενώ
ταυτόχρονα είναι σε ασυμφωνία με την κατευθυντήρια γραμμή της Εγκυκλίου του Γενικού
Λογιστηρίου ΚΕΑΑ 7 (12.04.2013) για τη μη απαίτηση υποβολής εγγύησης πιστής εκτέλεσης
σε περιπτώσεις συμβάσεων για υπηρεσίες των οποίων η πληρωμή συνδέεται με παραδοτέα
και δεν υπάρχει δυνατότητα υπερπληρωμής σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου.
14. 25.02.2020 – Διαγωνισμός 37/18 - Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επιμετρητή Ποσοτήτων
για έργα του Δήμου Αγίας Νάπας: Παρέμβαση του ΕΤΕΚ στον διαγωνισμό, με την αποστολή
επιστολής προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για ακύρωση της απόφασης της
αρμόδιας αρχής για κατακύρωση προσφοράς της οποίας η τιμή είχε ουσιαστική απόκλιση
από την εκτιμημένη αξία της σύμβασης, καθιστώντας την μη βιώσιμη και αντίθετη με το
γράμμα και το πνεύμα της Εγκύκλιου του Γενικού Λογιστηρίου για την παροχή υπηρεσιών
Συμβούλων Μελετητών για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα, με συνεπακόλουθο την αύξηση του
ρίσκου για την πιστή εκτέλεση της σύμβασης.
Παράλληλα, το Επιμελητήριο, κατά την υπό επισκόπηση τριετία, συμμετείχε σε συνεχείς
διαβουλεύσεις με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για το θέμα των στρεβλώσεων που
παρατηρούνται και προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας μελετητικών
υπηρεσιών που ακολουθούνται από τις αναθέτουσες αρχές, ενώ κοινοποιούσε και τις παρεμβάσεις
του προς τις αρμόδιες αρχές. Μεταξύ άλλων, το Επιμελητήριο, στις 08.11.2017, απέστειλε επιστολή
προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας κάνοντας αναφορά σε προκηρύξεις Διαγωνισμών που
είχαν παραβιάσει το περιεχόμενο της Εγκυκλίου ΓΛ/AAΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων» και της σχετικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα τη διαιώνιση των
στρεβλώσεων που στόχευε να αναχαιτίσει η εγκύκλιος.
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ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΦΌΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΎ ΜΕΤΑΛΛΕΊΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΎ
ΣΤΟΝ ΜΑΘΙΆΤΗ
Το θέμα της αξιοποίησης των αποθεμάτων του παλαιού μεταλλείου του Στρογγυλού, από την
εταιρεία Hellenic Copper Mines, συζητήθηκε σε αριθμό συνεδριών της ΔΕ ενώ παράλληλα το
Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του θέματος, προτού εκφράσει τις τελικές του
θέσεις διόρισε τετραμελή συμβουλευτική ειδική επιτροπή αποτελούμενη από άρτια επιστημονικά
καταρτισμένους συναδέλφους και με μεγάλη εμπειρία στον τομέα για να μελετήσει το θέμα και να
ετοιμάσει σχετική έκθεση. Επιπρόσθετα εκπρόσωποι της Ομάδας Επηρεαζόμενων Κατοίκων από
τη λειτουργία του νοτίου μεταλλείου του Μαθιάτη μετά από αίτημά τους εκπροσωπήθηκαν σε
συνεδρία της ΔΕ και εξέφρασαν τις δικές τους θέσεις.
Με βάση τα πιο πάνω, το Επιμελητήριο διαμόρφωσε τις τελικές του θέσεις αφού έλαβε υπόψη του τις
απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων αλλά και αυτών αρχαιολόγου ακαδημαϊκού στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Οι θέσεις αυτές εκφράστηκαν τόσο κατά τη συζήτηση του θέματος στην κοινοβουλευτική
Επιτροπή Περιβάλλοντος όσο και κατά την εξέταση της αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας,
στην Επιτροπή Εξέτασης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον:
(α) Φαίνεται ότι δεν συντρέχει ουσιαστικός λόγος ώστε να μην μπορεί να υλοποιηθεί η μετακίνηση
των μπάζων/σκουριάς από την περιοχή του μεταλλείου στον Μαθιάτη και την εκμετάλλευση/
αξιοποίησή τους σε χώρους της εταιρείας.
(β) Σε σχέση με την αδειοδότηση της εκμετάλλευσης των χρυσοφόρων αποθεμάτων που φαίνεται
να βρίσκονται εντός του μεταλλείου, το ΕΤΕΚ υποστήριξε ότι η λήψη της τελικής απόφασης
θα πρέπει να γίνει μετά τη διακρίβωση της αρχαιολογικής σημασίας των υφιστάμενων και
πιθανών νέων αρχαιολογικών ευρημάτων.
Επισημαίνεται ότι και η τελική απόφαση της περιβαλλοντικής αρχής ήταν η αδειοδότηση μόνο
των εργασιών που αναφέρονται στο βόρειο μέρος της αιτούμενης περιοχής δηλαδή οι τρεις σωροί
μπάζων και όχι η αξιοποίηση του συνόλου των χρυσοφόρων αποθεμάτων που φαίνεται να βρίσκονται εντός του εγκαταλελειμμένου μεταλλείου.
ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΉΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ ΠΛΑΊΣΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
Το καλοκαίρι του 2018 ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών κάλεσε το ΕΤΕΚ σε
συνάντηση για να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
και βελτίωσης του δείκτη υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του τμήματος. Στη
συνάντηση λέχθηκε ότι η συνήθης διαδικασία προμήθειας υπηρεσιών σύμφωνα με τον νόμο των
δημόσιων συμβάσεων είναι εξαιρετικά δύσκαμπτη και απαιτεί την εκ των προτέρων αναλυτική
αποτύπωση των αναγκών, την υλοποίηση μεγάλου αριθμού διαγωνισμών, αξιολογήσεων,
συμβολαίων κ.λπ., κάτι που ξεφεύγει από τις υφιστάμενες διαχειριστικές του ικανότητες. Το
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ΕΤΕΚ επιφυλάχθηκε και μελετήσει το θέμα και να επανέλθει. Το φθινόπωρο του 2018 αφού το
ΕΤΕΚ μελέτησε το θέμα και αφού προχώρησε σε ανασκόπηση της κατάστασης που επικρατεί σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πρότεινε σε νέα συνάντηση που είχε με τη διευθύντρια Πολεοδομίας
την αξιοποίηση των συμφωνιών πλαίσιο για την προμήθεια υπηρεσιών μηχανικών. Με βάση και
τη σχετική νομοθεσία, «συμφωνία-πλαίσιο» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ μίας ή περισσότερων
αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον
καθορισμό των όρων που θα διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια
συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες
ποσότητες. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και ο προϊστάμενος της Αρμόδιας Αρχής Δημόσιων
Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) ο οποίος συμφώνησε πως οι συμφωνίες-πλαίσιο θα μπορούσαν να ήταν μια
καλή λύση στο πρόβλημα και πως η ΑΑΔΣ εφόσον προκριθεί αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να
βοηθήσει στην ετοιμασία της διαδικασίας.
Η χρήση της συμφωνίας-πλαίσιο ταιριάζει κυρίως στην παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν πάγιες
επαναλαμβανόμενες ανάγκες, η ακριβής ποσότητα των οποίων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή,
αλλά τα χαρακτηριστικά και η φύση των υπηρεσιών δεν αναμένεται να μεταβληθούν ουσιωδώς στα
έτη που θα καλύπτει η συμφωνία-πλαίσιο. Το βασικότερο πλεονέκτημα της συμφωνίας-πλαίσιο
είναι η μείωση του διοικητικού κόστους σε σχέση με τον χρόνο και το κόστος ανάθεσης χωριστών
δημοσίων συμβάσεων. Με τη συμφωνία-πλαίσιο, εφόσον τηρηθούν κάποιες απαιτήσεις, μπορεί να
διενεργείται μία και μοναδική διαγωνιστική διαδικασία καθ› όλο τον κύκλο ζωής της συμφωνίαςπλαίσιο, από την οποία προκύπτουν οι οικονομικοί φορείς που θα μετέχουν στη συμφωνίαπλαίσιο. Οι δε οικονομικοί φορείς απαλλάσσονται από το βάρος προετοιμασίας και συμμετοχής
σε περισσότερες διαγωνιστικές διαδικασίες. Σε επόμενη συνάντηση που έγινε μεταξύ εκπροσώπων
του ΕΤΕΚ και εκπροσώπων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεων έγινε εκτενής συζήτηση
και καθορίστηκε κατ’ αρχήν ένα πλαίσιο και βασικές παράμετροι οι οποίες θα μπορούσαν να
αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της συμφωνίας-πλαίσιο. Παρόλο που η προσπάθεια δεν προχώρησε
περαιτέρω το ΕΤΕΚ θεωρεί πως οι συμφωνίες-πλαίσιο για προμήθεια υπηρεσιών μηχανικών έχουν
σημαντικά πλεονεκτήματα και πως πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια αξιοποίησής τους από
αναθέτουσες αρχές μεγάλων Τεχνικών Τμημάτων οι οποίες λειτουργούν υπό το νομικό πλαίσιο
των δημόσιων συμβάσεων.
ΣΧΈΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ (ΤΥΠ) - ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ
ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ
Οι προσπάθειες του ΕΤΕΚ για το θέμα είναι μακροχρόνιες και έχουν εκφρασθεί μέχρι σήμερα ποικιλοτρόπως. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλα η αντιμετώπιση προσπαθειών
για απορρύθμιση του κλάδου τόσο από οργανωμένα σύνολα/συμφέροντα εντός Κύπρου όσο και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και συναντήσεις σε ανώτατο πολιτειακό επίπεδο.
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Κατά την υπό επισκόπηση τριετία το ΕΤΕΚ συνέχισε τις παρεμβάσεις του προς την Επιτροπή
Δημόσιας Υπηρεσίας, το Υπουργείο Οικονομικών και τον γενικό ελεγκτή κατά την προκήρυξη
θέσεων στο ΤΥΠ (λειτουργού, λειτουργού Α’ και πρώτου λειτουργού μέχρι και τη θέση διευθυντή
για πλήρωση και αναπλήρωση) σε σχέση με τα σχέδια υπηρεσίας του τμήματος τα οποία υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπουν την πλήρωση και την προαγωγή σε επιστημονικές θέσεις
σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ στις υπό αναφορά παρεμβάσεις του
υπογράμμιζε ότι η άσκηση των καθηκόντων των επιστημονικών θέσεων στο ΤΥΠ, περιλαμβανομένης
και της θέσης διευθυντή όπως αυτά παρουσιάζονται στα οικεία Σχέδια Υπηρεσίας, συνιστά άσκηση
επαγγέλματος στη Μηχανική της Πληροφορικής και ως εκ τούτου η άσκηση του επαγγέλματος
αυτού από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο
είναι παράνομη. Το ΕΤΕΚ διευκρίνιζε επίσης ότι η έννοια του όρου Μηχανική της Πληροφορικής
δεν τον καθορίζει ως διακριτό κλάδο, επεξηγώντας ότι αντί αυτού ερμηνεύεται από το ΕΤΕΚ
ως ενιαίος όρος που περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες, κλάδους, υποκλάδους που σχετίζονται
με την επιστήμη της πληροφορικής, των δικτύων υπολογιστών, της μηχανικής λογισμικού, της
επιστήμης λογισμικού, της μηχανικής ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της διεύθυνσης πληροφοριακών
συστημάτων, της διαδικτυακής τεχνολογίας κ.λπ.
Επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ έχει προσβάλει στο Διοικητικό Δικαστήριο σχετική απόφαση του ΤΥΠ για
πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης διευθυντή από 15.11.2018 με την προαγωγή συγκεκριμένου
υποψήφιου προσώπου, το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου
στον οικείο κλάδο. Το ΕΤΕΚ μέσω των νομικών του συμβούλων είχε προσβάλει και την απόφαση
για τον διορισμό του ίδιου προσώπου στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή ΤΥΠ όπως επίσης
προσέφυγε στο δικαστήριο για την αναπλήρωση της θέσης διευθυντή ΤΥΠ και σε άλλες δύο
περιπτώσεις. Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για την πρώτη χρονολογικά προσφυγή σε
σχέση με την αναπλήρωση της θέσης διευθυντή εκδόθηκε στις 28.06.2019 και ήταν απορριπτική.
Ακολούθως το ΕΤΕΚ εφεσίβαλε την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και το ζήτημα θα κριθεί
τελεσίδικα από το Εφετείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αυτή την περίοδο (και σε αναμονή των εκδικάσεων για τις λοιπές προσφυγές) το Επιμελητήριο με πρωτοβουλία των αρμοδίων επιτροπών
του και σε συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους, επεξεργάζονται τα απαραίτητα στοιχεία
και μελετούν διάφορους τρόπους για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη της υπό αναφορά έφεσης
στο Ανώτατο δικαστήριο.
Στις αρχές Μαΐου του 2019 και μετά από αίτημα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων (ΥΜΕΕ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, του γενικού
διευθυντή του ΥΜΕΕ και εκπροσώπων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με θέμα
την άσκηση καθηκόντων και την ανέλιξη του προσωπικού που υπηρετεί στο Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής και δεν κατέχει τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο
Μελών του ΕΤΕΚ. Στη συνάντηση, με βάση το γεγονός ότι η ύπαρξη προσωπικού στο ΤΥΠ που
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δεν είναι εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, κατατέθηκε
εισήγηση από πλευράς υπουργείου με γνώμονα συζήτησης την πρόσβαση μη προσοντούχων
προσώπων στην άσκηση του επαγγέλματος στον κλάδο της Μηχανικής της Πληροφορικής.
Μετά το πέρας της συνάντησης, η εν λόγω εισήγηση τέθηκε ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής και
του Γενικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Τα αιρετά σώματα του Επιμελητηρίου αφού έλαβαν
υπόψη τους, ανάμεσα σε άλλα, την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία, τη σημασία της πληροφορικής στη
σημερινή εποχή του «Internet of Things», τους κινδύνους που απειλούν τις σύγχρονες κοινωνίες
από την ανεξέλεγκτη πρόσβαση μη προσοντούχων ατόμων στο επάγγελμα της Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικής, αποφάσισαν ομόφωνα να μην αποδεχθούν τις εισηγήσεις του ΥΜΕΕ. Κατά τη
συζήτηση του θέματος επισημάνθηκε ότι το ΤΥΠ θα μπορούσε να προχωρήσει μέσω κατάλληλης
εσωτερικής οργάνωσης να αξιοποιεί κατάλληλα όλο το προσωπικό βάσει των προσόντων του
χωρίς να παραβιάζεται η περί ΕΤΕΚ νομοθεσία.
Ακολούθησε δεύτερη συνάντηση επί του θέματος στις 12 Ιουνίου 2019 μετά από αίτημα του ΕΤΕΚ
στην παρουσία της υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Κατά τη συνάντηση η υπουργός
επανέλαβε την εισήγηση του υπουργείου όπως αυτή αναφέρεται πιο πάνω. Κατά τη δεύτερη αυτή
συνάντηση το ΕΤΕΚ επανέλαβε ότι οι ενέργειες αυτές υποκινούνται κατά κύριο λόγο από άτομα
που αδυνατούν να ικανοποιήσουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Μελών του
ΕΤΕΚ στον κλάδο της Πληροφορικής και, ως εκ τούτου, τα επιχειρήματα που προβάλλονται θα
πρέπει να αξιολογούνται βάσει του δεδομένου αυτού. Επισημάνθηκε επίσης ότι οι προφάσεις που
προβάλλονται, για την πρόσβαση συγκεκριμένων μεμονωμένων ατόμων που δεν κατέχουν τα υπό
του νόμου απαιτούμενα προσόντα, σε ένα ρυθμιζόμενο επάγγελμα, στερούνται οποιουδήποτε
νομικού ερείσματος. Σημειώθηκε επιπρόσθετα ότι η θέση που προβάλλεται πως άσκηση του εν
λόγω επαγγέλματος από μη ακαδημαϊκά προσοντούχους δεν επηρεάζει τη δημόσια ασφάλεια και
υγεία είναι εκτός πραγματικότητας. Αναφέρθηκε επίσης ότι το ΕΤΕΚ μέσω των προσφυγών στο
Ανώτατο Δικαστήριο κέρδισε πρωτόδικα το δικαίωμα της προσφυγής σε τέτοιες υποθέσεις αφού
έπρεπε να αποδειχθεί ότι έχει έννομο συμφέρον να το πράττει.
ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ
Το ΕΤΕΚ είχε θέσει το θέμα της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της προώθησης της
ψηφιακής πολιτικής σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης αλλά και στις συναλλαγές του
κράτους με τον πολίτη, στις βασικές προτεραιότητες της δράσης του για την τριετία 2017-2020.
Ενόψει των πιο πάνω, το ΕΤΕΚ, μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Κυβερνοασφάλειας, υπέβαλε στις 4 Ιουλίου 2018 τις εισηγήσεις του στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με σκοπό να βοηθήσει στην επιτάχυνση της εφαρμογής των ψη-

126

φιακών υπηρεσιών του δημοσίου και στην προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής της Πολιτείας.
Μεταξύ άλλων, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε τα ακόλουθα:
(α) Την εξέταση του ενδεχόμενου ενοποίησης των κέντρων λήψης αποφάσεων, με στόχο την ευθύνη της διαχείρισης των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού να φέρει ένας κεντρικός φορέας
(β) Τον καθορισμό προτεραιοτήτων ως προς την προώθηση των έργων ψηφιακής διακυβέρνησης τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν με βάση το πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον έγκαιρο εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων που προκαλούν καθυστερήσεις.
(γ) Τη συμμετοχή του ΕΤΕΚ στη Συμβουλευτική Επιτροπή επί θεμάτων πολιτικής αναφορικά με
την Κοινωνία της Πληροφορίας και το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε
να καταστεί δυνατή η εμπλοκή του Επιμελητηρίου στη διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής της πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής πολιτικής της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Επίσης, το ΕΤΕΚ τον Φεβρουάριο του 2019, κατόπιν πρόσκλησης από το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετείχε σε διαβούλευση για το νέο σχέδιο χορηγιών που θα καλύπτει
την Ψηφιακή Αναβάθμιση/Μεταμόρφωση των επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα
συναφή θέματα. Στη συνέχεια, στις 15.03.2019, το Επιμελητήριο υπέβαλε τις εισηγήσεις του στο
Υπουργείο, σε σχέση με τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες και άλλα στοιχεία του Σχεδίου
Ψηφιακής Αναβάθμισης. Όσον αφορά το θέμα των δικαιούχων, το ΕΤΕΚ, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε
να διευρυνθεί ο αριθμός των εταιρειών που θα επωφεληθούν από το σχέδιο, εφαρμόζοντας μια
κλιμακωτή αύξηση του ποσού της χορηγίας βάσει του μεγέθους της εταιρείας. Όσον αφορά το
θέμα των επιλέξιμων δαπανών, το ΕΤΕΚ, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε τη συμπερίληψη διαφόρων
υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικών που δύναται να επιχορηγούνται μέσω του σχεδίου, όπως τη
δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα νέας γενιάς, την προμήθεια εξοπλισμού δικτύου, εξυπηρετητών,
δικτύων αποθήκευσης, βάσεων δεδομένων και τη δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο (ecommerce).
Παράλληλα, το ΕΤΕΚ ζήτησε και συμμετέχει στην adhoc Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών, με όρους εντολής, μεταξύ άλλων, τον εθνικό σχεδιασμό για την
ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain στην Κύπρο. Εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ στην εν λόγω adhoc
Ομάδα Εργασίας είναι ο κ. Νίκος Σωτηρίου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ, με
τη συμμετοχή του στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας θα μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στην επεξεργασία
προτάσεων για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain
στην Κύπρο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δύναται να περιλαμβάνει πιλοτικά έργα, ιεράρχηση των
απαιτήσεων για να την εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας στην Κύπρο, νομοθετικές και άλλες
πρωτοβουλίες. Σημειώνεται ότι η adhoc Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain στην Κύπρο απαρτίζεται από εκπροσώπους των ακόλουθων μερών:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

της Βουλής των Αντιπροσώπων
του Υπουργείου Οικονομικών
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
της εταιρείας Microsoft Cooperation
του ΕΤΕΚ.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΈΚΘΕΣΗΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΑΣ
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ
Εντός του 2018 απασχόλησε τη δημοσιότητα η επικινδυνότητα που παρουσιάζουν ορισμένες
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο δέσμευσε σχετικό
κονδύλι και αποφάσισε να επιθεωρηθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολικές μονάδες και να
γίνουν εκεί όπου απαιτηθεί εργασίες επιδιόρθωσης.
Οι οικονομικοί πόροι που δεσμεύτηκαν για την εργασία αυτή ήταν περιορισμένοι και με δεδομένο
τον αριθμό των σχολικών μονάδων παγκύπρια θα έπρεπε να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να
υπάρχει μέγιστη ανταποδοτικότητα των χρημάτων που είχαν δεσμευθεί. Περαιτέρω επειδή τις
διαδικασίες για να διενεργηθούν οι έλεγχοι θα τις υλοποιούσαν οι σχολικές εφορείες, κρίθηκε
ότι θα ήταν βοηθητικό να ετοιμαστεί ένας Οδηγός ο οποίος να τυποποιεί τις απαιτήσεις και
διαδικασίες και να κατευθύνει τις σχολικές εφορείες.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας αφού ετοίμασαν ένα προσχέδιο ζήτησαν και
διαβουλεύθηκαν με το ΕΤΕΚ αναφορικά με την προσέγγιση και τις απαιτήσεις του Οδηγού. Επί
τούτου έγιναν και συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μέλη του
Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση που ακολουθήθηκε με στόχο τη
μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας και τη βελτίωση της ταχύτητας ανταπόκρισης, περιλήφθηκε
στον Οδηγό υποχρέωση του προσφοροδότη κατά το στάδιο προσφοράς να δημιουργήσει
ομάδα που να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έναν ηλεκτρολόγο μελετητή και έναν εργολήπτη
ηλεκτρολόγο, οι οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι (δηλ. δεν θα εργοδοτούνται από τον ίδιο εργοδότη
ούτε θα εργοδοτεί ο ένας τον άλλο).

ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑΣ
Τον Μάιο του 2018 το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, με επιστολή του, ζήτησε να ενημερωθεί
για τις απόψεις του Επιμελητήριου σε σχέση με το αίτημα του Συνδέσμου Υπεργολάβων
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών για επαναφορά της Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου με
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αριθμό ΚΕΑΑ 10 σε σχέση με την ανάθεση υπεργολαβιών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων για κατασκευαστικά συμβόλαια με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας και
όχι της εσωτερικής υπεργολαβίας.
Σε συνέχεια συνάντησης του ΕΤΕΚ με εκπροσώπους του Γενικού Λογιστηρίου τον Ιούνιο του 2018
και σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπεργολάβοι
ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών σε συμβάσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το
Επιμελητήριο, με γνώμονα ότι το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί σφαιρικά και από όλες τις πτυχές,
ανέλαβε πρωτοβουλία για την ευρεία μελέτη με στόχο την επεξεργασία και την κατάθεση προτάσεων που να αποσκοπούν στη ρύθμιση των στρεβλώσεων και την άμβλυνση των προβλημάτων που
σχετίζονται με την ανάθεση Συμβολαίων Εσωτερικής Υπεργολαβίας για την κατασκευή δημόσιων
έργων.
Στη συνέχεια, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ στη συνεδρία της ημερομηνίας 26.06.2018 αποφάσισε, ανάμεσα σε άλλα, τον διορισμό Ομάδας Εργασίας αποτελούμενης από την κ. Ελίζα Βασιλείου,
γενική γραμματέα της ΔΕ, και τον κ. Ιάκωβο Χαραλάμπους, μέλος της ΔΕ, για τη μελέτη του θέματος
και την ετοιμασία εισήγησης σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς ανάθεσης για την κατασκευή
δημόσιων οικοδομικών έργων, δηλαδή με Συμβόλαια Εσωτερικής Υπεργολαβίας.
Ακολούθως, η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 11.09.2018, αφού μελέτησε την
εισήγηση της διμελούς επιτροπής, αποφάσισε να εισηγηθεί στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τα ακόλουθα ως τη μεσοπρόθεσμη και πιο άμεση λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που παρατηρούνται στις εν λόγω περιπτώσεις:
(α) την επεξεργασία τυποποιημένου συμφωνητικού εγγράφου υπεργολαβίας κατασκευαστικών
έργων μεταξύ κυρίως εργολάβου και εσωτερικού υπεργολάβου και τη συμπερίληψη όρων
στο εν λόγω έγγραφο που θα αποσκοπούν στην άμβλυνση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων και την ταχεία επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ τους.
(β) την υλοποίηση ανάλογων τροποποιήσεων στο συμβόλαιο εργολαβίας μεταξύ του κυρίως εργολάβου και της αναθέτουσας αρχής με βασικό σκοπό την άμβλυνση των οικονομικών και
άλλων προβλημάτων και την ταχεία επίλυση διαφορών μεταξύ τους, όπως η ρύθμιση θεμάτων πληρωμών και αντικατάστασης υπεργολάβων.
Προς τον σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο προχώρησε στη σύσταση adhoc Ομάδας Εργασίας, αποτελούμενης από τους κ. Βαρνάβα Λάμπρου, πολιτικό μηχανικό, κ. Μάριο Παππουτή, ηλεκτρολόγο
μηχανικό, και τον κ. Άντη Χριστοφορίδη, επιμετρητή ποσοτήτων, με τους πιο πάνω όρους εντολής
για την επεξεργασία σχετικής πρότασης προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Σημειώνεται
ότι τον Δεκέμβριο του 2018 η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)
κατέθεσε την αποκλίνουσα άποψή της για συγκεκριμένους λόγους σε σχέση με την ετοιμασία τυποποιημένου συμφωνητικού εγγράφου μεταξύ του κυρίως εργολάβου και εσωτερικού υπεργολάβου για τους οποίους ενημερώθηκε σχετικά και η πιο πάνω adhoc Ομάδας Εργασίας.
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ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΎΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ
Το ΕΤΕΚ, αναγνωρίζοντας ότι η εφαρμογή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα χρήζει βελτίωσης, κατέθεσε εκτενείς εισηγήσεις στο Παγκύπριο
Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, για την προώθηση μέτρων με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
ασφάλειας και υγείας σε εργοτάξια. Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ, κατόπιν εισηγήσεων του εκπροσώπου
του στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας & Υγείας, κ. Φλώρου Παντελή, και της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας του ΕΤΕΚ, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την προώθηση των ακόλουθων μέτρων προς
τον σκοπό αυτό:
(α) την ενίσχυση του ρόλου των Συντονιστών για τα θέματα Ασφάλειας &Υγείας στο εργοτάξιο,
με την αναθεώρηση των συμφωνητικών εγγράφων ορισμού των Συντονιστών μελέτης και
εκτέλεσης,
(β) τον καθορισμό του Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας μελέτης και την υποβολή δήλωσης ότι
έχει εκπονηθεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Μελέτης, κατά την υποβολή αίτησης για άδεια
οικοδομής. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο στοχεύει στη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόληψη των κινδύνων από τα στάδια της σύλληψης της μελέτης του έργου, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη και η ανάγκη για αποφυγή
της επιβάρυνσης των διαδικασιών που αφορούν την έκδοση άδειας οικοδομής για έργα.
(γ) τη διασφάλιση ότι οι Συντονιστές Ασφάλειας &Υγείας κατέχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με τον καθορισμό, μέσω υπουργικού διατάγματος, των
γνώσεων και της πείρας που απαιτούνται ως προσόντα των Συντονιστών Ασφάλειας &Υγείας.
(δ) τη συνεργασία του ΕΤΕΚ με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τη μελέτη και ανάλυση πραγματικών ατυχημάτων, και την παρουσίασή τους σε ημερίδα και δημοσιοποίησή τους μέσω
ενημερωτικών δελτίων και της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ.
(ε) τη δημοσιοποίηση παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής στο πλαίσιο του ετήσιου Διαγωνισμού
που διοργανώνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας μέσω του ενημερωτικού δελτίου και της
ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μηχανικών στα θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.
ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΘΕΡΜΙΚΉΣ
ΆΝΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΊΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΌΣΙΑ ΣΧΟΛΕΊΑ
Το θέμα των συνθηκών θερμικής άνεσης στις αίθουσες διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία τους
ζεστούς μήνες απασχόλησε το καλοκαίρι του 2018 για ημέρες την επικαιρότητα. Η τότε απαίτηση
που κυριάρχησε στον δημόσιο διάλογο ήταν η μαζική εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού. Το
ΕΤΕΚ μελέτησε επισταμένως το θέμα και τον Ιούνιο του 2018 εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην
οποία σημειωνόταν πως είναι απαραίτητο να εξεταστεί το θέμα με βάση τα πραγματικά τεχνικά
του δεδομένα. Το ΕΤΕΚ με την ανακοίνωσή του επεσήμαινε ότι η εγκατάσταση κλιματιστικών
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στις αίθουσες διδασκαλίας 750 δημόσιων σχολείων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό τη μορφή
συνθήματος, ή κοντόφθαλμων αντιδράσεων, χωρίς να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, ωσάν
να αφορά την εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών μονάδων σε μια ιδιόκτητη κατοικία.
Στην ανακοίνωση σημειωνόταν επίσης ότι η προώθηση ενός τέτοιου εγχειρήματος θα είναι
μη αναστρέψιμη, θα επιφέρει πρόσθετο κεφαλαιουχικό και λειτουργικό κόστος και πιθανόν να
δημιουργήσει σειρά άλλων διαδοχικών/συνεπακόλουθων προβλημάτων.
Στην υπό αναφορά ανακοίνωση το ΕΤΕΚ υποστήριζε ότι θα πρέπει πρώτα να διαγνωστεί το εύρος,
το μέγεθος και η συχνότητα του προβλήματος, ώστε να αναζητηθούν οι καταλληλότερες λύσεις
τόσο από άποψη εξασφάλισης θερμικής άνεσης όσο και ενεργειακής απόδοσης. Η ανακοίνωση του
ΕΤΕΚ κατέληγε με τη διαπίστωση ότι με βάση τα κτιριολογικά χαρακτηριστικά και τα δεδομένα που
αφορούν τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, θα ήταν τουλάχιστον απερίσκεπτο και
ανεύθυνο να ληφθεί απόφαση για μαζική εγκατάσταση κλιματιστικών, χωρίς τη συνολική αποτύπωση του προβλήματος και πριν από την εφαρμογή παθητικών μέτρων όπως είναι η θερμομόνωση της οροφής, η σκίαση, ο νυκτερινός φυσικός ή και μηχανικός δροσισμός.
Σε ό,τι αφορά το ίδιο θέμα μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας συστάθηκε τον Σεπτέμβρη του 2019 διεπιστημονική επιτροπή με αντικείμενο την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού στα δημόσια σχολεία. Η επιτροπή αποτελείτο
από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωπο του
Υπουργείου Ενέργειας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, εκπρόσωπο της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), εκπρόσωπο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), εκπροσώπους του
Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωπο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ και εκπρόσωπο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφοριών. Εκ
μέρους του ΕΤΕΚ στην επιτροπή συμμετείχε ο Χρίστος Μαξούλης, ανώτερος επιστημονικός λειτουργός. Η επιτροπή, υπό την προεδρία του προϊστάμενου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποίησε σειρά τακτικών συναντήσεων στις οποίες εξετάστηκε αναλυτικά
το πρόβλημα που προκύπτει κατά τις τελευταίες εβδομάδες της σχολικής χρονιάς και τις πρώτες
εβδομάδες του φθινοπώρου με τη θερμοκρασία στις σχολικές αίθουσες και ετοίμασε σχετική εισήγηση έκθεση προς τον αρμόδιο υπουργό τον Δεκέμβριο του 2019. Εν πολλοίς η έκθεση τεκμηριώνει και εισηγείται τη λήψη παθητικών μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης
στις αίθουσες διδασκαλίας.
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ΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΚΤΙΡΊΩΝ - ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΏΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΏΝ
Το ΕΤΕΚ κατά την υπό επισκόπηση τριετία συμμετείχε σε διαβουλεύσεις και προχώρησε στην
επεξεργασία πρότασης σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της επικινδυνότητας οικοδομών
τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στη Λάρνακα. Συγκεκριμένα, στις 30.09.2019 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ για το θέμα. Κατά τη συνάντηση, οι πρώτοι γνωστοποίησαν στο
Επιμελητήριο τη πρόθεση της υπηρεσίας να προχωρήσει στη διενέργεια ελέγχων για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των οικοδομών τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στη Λάρνακα, με γνώμονα
την προστασία των πολιτών, αφού αριθμός των οικοδομών αυτών παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα ως προς τη στατική τους επάρκεια. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν διάφορες επιλογές
ως προς τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον σκοπό αυτό, ενώ το ΕΤΕΚ κατέθεσε σωρεία εισηγήσεων για το θέμα.
Σε συνέχεια της προαναφερόμενης συνάντησης, το Γραφείο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών απέστειλε επιστολή προς το ΕΤΕΚ, ζητώντας την υποστήριξή του επί διαφόρων πτυχών
που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων για τη διενέργεια ελέγχων για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των οικοδομών τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στη Λάρνακα. Το Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας τη σημασία και την πολυπλοκότητα του θέματος και αφού εξέτασε το
θέμα, αποφάσισε τη σύσταση διμελούς Ομάδας Εργασίας, αποτελούμενης από τον Ανδρέα Θεοδότου, πολιτικό μηχανικό, και τον Πλάτωνα Στυλιανού, πολιτικό μηχανικό, για την ετοιμασία εντύπου
για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των οικοδομών, βάσει εντύπων διενέργειας ελέγχων που
είχε ήδη επεξεργαστεί το ΕΤΕΚ.
Ακολούθως αποφασίστηκε η σύσταση διμελούς Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενης από τους Άννα
Γαλαζή, αρχιτέκτονα, και Ανδρέα Θεοδότου, πολιτικό μηχανικό, με όρους εντολής να μελετήσει
πρόσθετες τεχνικές πτυχές του θέματος. Στη συνέχεια, το ΕΤΕΚ κατέθεσε σχετική πρόταση για το
συγκεκριμένο θέμα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, η οποία διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των εν λόγω οικοδομών. Μεταξύ άλλων, στην
πρόταση περιλαμβάνονται εισηγήσεις που αφορούν το περιεχόμενο των συμβάσεων που θα συναφθούν, τη σύνθεση των κλιμακίων που θα διεξάγουν τους ελέγχους για διατηρητέες και μη
διατηρητέες οικοδομές και τη συμπερίληψη βασικής αποτύπωσης των οικοδομών ως μέρος των
παραδοτέων για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των οικοδομών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί
μια βάση δεδομένων για τις οικοδομές τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας.
Παράλληλα, στην επιστολή του ETEK προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, το Επιμελητήριο επεσήμανε ότι σε συνέχεια της αξιολόγησης της επικινδυνότητας των οικοδομών, η όποια
λήψη μέτρων η οποία θα πρέπει να γίνει ασφαλώς με γνώμονα πρώτιστα την προστασία της ασφάλειας και υγείας των πολιτών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλες σημαντικές πτυχές του
θέματος, όπως είναι η προστασία του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα των κτιρίων και των κτιριακών
συνόλων, η συνοχή του πολεοδομικού ιστού και οι συνέπειες της δημιουργίας κενών οικοπέδων,
καθώς και η διατήρηση της μνήμης και της ιστορίας της πόλης, της οποίας οι οικοδομές αυτές
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι.
ΔΙΑΤΗΡΗΤΈΑ
Τον Μάιο του 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του ΕΤΕΚ και του Τμήματος
Αρχαιοτήτων για το θέμα των εγκαταλελειμμένων και επικίνδυνων οικοδομών που έχουν κηρυχθεί
Διατηρητέα Κτίρια και Αρχαία Μνημεία. Η ΔΕ συζήτησε το σοβαρό αυτό θέμα και αποφάσισε να
διορίσει ομάδα εργασίας (αποτελούμενη από τους Πλάτωνα Στυλιανού, πολιτικό μηχανικό και
μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, τη Νάσω Χρυσοχού, αρχιτέκτονα, την Παναγιώτα Ανδρέου,
αρχιτέκτονα, και την Κατερίνα Φραγκουλίδου, πολιτικό μηχανικό) για να μελετήσει το υλικό που
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είχε σταλεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και να εισηγηθεί πιθανές δράσεις και πρωτοβουλίες του
ΕΤΕΚ για το θέμα.
Η ομάδα ανέλαβε την εργασία λαμβάνοντας υπόψη και υλοποιώντας τα πιο κάτω:
(α) Το θέμα είναι πολυεπίπεδο και προϋποθέτει την προσέγγισή του από πολλαπλές οπτικές γωνίες, οι οποίες αφορούν ζητήματα προστασίας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, νομικές πτυχές
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θέματα υγείας και ασφάλειας, πολεοδομικές παραμέτρους,
θέματα κρατικής πολιτικής και συντονισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών αρμόδιων
αρχών, θέματα στατικής επάρκειας και εκτίμησης γεωλογικών παραγόντων, ζητήματα κοινωνικής συνοχής, και άλλα θέματα.
(β) Για σκοπούς βέλτιστης προσέγγισης του θέματος υλοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με
αρμόδιες αρχές και τμήματα, ώστε να συγκεντρωθεί η σχετική πληροφόρηση και να ανταλλαγούν απόψεις στις οποίες θα βασιστεί η εισήγηση που θα καταθέσει η ομάδα εργασίας.
Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Δήμο Λευκωσίας, το Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Ιδιοκτητών Ακινήτων, καθώς και την Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών.
(γ) Η ομάδα συγκέντρωσε και μελέτησε εις βάθος υλικό καλών πρακτικών για το θέμα σε χώρες
του εξωτερικού.
(δ) Αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω, η ομάδα επεξεργάζεται το τελικό προσχέδιο ενός εγχειριδίου πολιτικών και μέτρων, το οποίο θα περιέχει βασικές κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία
προς αξιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές, τους μελετητές και τους πολίτες.
Το παραδοτέο θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες δράσεις του ΕΤΕΚ με στόχο την προώθησή
του, όπως συναντήσεις με αρμόδια υπουργεία, παρουσιάσεις, σεμινάρια, διάχυση ενημέρωσης
στον τύπο και στα μέλη κ.ο.κ. Ανάλογα με την έκβαση του όλου εγχειρήματος, θα αποφασιστεί στη
συνέχεια κατά πόσο μέρη αυτού του κειμένου θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο εμβάθυνσης
με ανάθεση σε πιο εξειδικευμένες ομάδες εργασίας.
ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΈΣ - ΈΝΤΥΠΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΊΩΝ - ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ
Το θέμα των επικίνδυνων και εγκαταλελειμμένων οικοδομών κατέχει διαχρονικά πρωταρχική θέση
στις δράσεις του Επιμελητηρίου. Νοείται ότι το υπό αναφορά ζήτημα αφορά πρωτίστως θέματα
ασφάλειας και υγείας, τη διασφάλιση της στατικής επάρκειας των κτιρίων και την προστασία των
χρηστών και των διερχομένων. Αδιαμφισβήτητα όμως, το συγκεκριμένο θέμα είναι πολυδιάστατο
και ως εκ τούτου απαιτεί την προσέγγισή του από πολλαπλές οπτικές, όπως είναι η προστασία
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, νομικές πτυχές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, πολεοδομικές
παράμετροι, θέματα κρατικής πολιτικής και συντονισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών
αρμόδιων αρχών και εκτίμησης γεωλογικών παραγόντων, ζητήματα κοινωνικής συνοχής, και
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VI. ΤΟ ΕΤΕΚ ΩΣ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

άλλα θέματα. Κατά την υπό επισκόπηση τριετία, το Επιμελητήριο προχώρησε στην επεξεργασία
προτάσεων αλλά και στην ανάληψη δράσεων με στόχο τη θέσπιση διαδικασιών και την αλλαγή
νοοτροπίας σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση επικίνδυνων και εγκαταλελειμμένων οικοδομών.
Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ αναγνωρίζοντας την ανάγκη της ρύθμισης της τακτικής επιθεώρησης
οικοδομών ως μέτρο πρόληψης, δημιουργίας κουλτούρας περιοδικής συντήρησης οικοδομών και
διασφάλισης της ανθρώπινης ζωής, κατέθεσε τις προτάσεις του για τη θεσμοθέτηση της τακτικής
επιθεώρησης οικοδομών στην περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσία. Μετά από προτροπή
της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών συστάθηκε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από
εκπροσώπους του ΕΤΕΚ και του Υπουργείου Εσωτερικών για να μελετήσουν το θέμα και ειδικότερα
παραμέτρους που αφορούν το πεδίο εφαρμογής, τη συχνότητα και το είδος/έκταση του ελέγχου.
Η ομάδα είχε αριθμό συναντήσεων και διαφάνηκε ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ΕΤΕΚ και
υπουργείου, κυρίως ως προς το πεδίο εφαρμογής.
Επίσης, το ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει διαχρονικά για τη ρύθμιση του
θέματος των επικίνδυνων οικοδομών, προχώρησε στη διοργάνωση από κοινού με τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ακίνητων (ΚΣΙΑ)   εκδήλωσης με θέμα   «Επικίνδυνες οικοδομές (υπάρχουσα
κατάσταση, κρατική πολιτική, υφιστάμενη νομοθεσία, επιβολή, προβλήματα και λύσεις)». Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019. Σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο
Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, υπογράμμισε την ανάγκη για βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας με στόχο τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, αναφέροντας ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με τη θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης των οικοδομών, η οποία θα αφορά τον έλεγχο
πτυχών που άπτονται της ασφάλειας και προστασίας του χρήστη και των περιοίκων, αλλά θα έχει
και προληπτικό χαρακτήρα. Βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης είναι ότι υπάρχει πρόβλημα
επικίνδυνων οικοδομών και πως εάν δεν ληφθούν μέτρα αυτό θα διογκώνεται. Αναγνωρίστηκε ότι η
ρύθμιση της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων θα βοηθήσει στη δημιουργία κουλτούρας συντήρησης
των κτιρίων και στην καταπολέμηση των αιτιών που δημιουργούν το πρόβλημα. Μεταξύ άλλων
αναγνωρίστηκαν, επίσης, ως ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το θέμα και πρέπει να επιλυθούν (α) τα
υφιστάμενα προβλήματα σε σχέση με τις Κοινόκτητες οικοδομές, (β) οι αδυναμίες στην επιβολή της
νομοθεσίας που σχετίζονται και με τις κατακερματισμένες οικοδομικές αρχές, (γ) η μεγάλη καθυστέρηση
στην απόδοση δικαιοσύνης είτε τούτη αφορά ανάκτηση αστικού χρέους είτε άλλα μέτρα επιβολής και
(δ) η έλλειψη χρηματοδοτικών ή και άλλων κινήτρων. Ειδική αναφορά έγινε στα διατηρητέα κτίρια και
επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να εξεταστούν ειδικές λύσεις ή ενέργειες σε σχέση με αυτά.
Παράλληλα, η Επιτροπή Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων του ΕΤΕΚ κατά την υπό επισκόπηση τριετία
προχώρησε στην επεξεργασία για τη διαμόρφωση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτιρίων
(ΕΓΟΕΚ), στη βάση του Εντύπου Οπτικής Επιθεώρησης Κτιρίων (ΕΟΕ) το οποίο αποσκοπεί στη θέσπιση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας που θα περιλαμβάνει τους οπτικούς ελέγχους από αρχιτέκτονα,
πολιτικό μηχανικό, ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανολόγο μηχανικό σε μια οικοδομή, με σκοπό τη
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διασφάλιση των ελάχιστων βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας στους χρήστες της οικοδομής
και στο δημόσιο, καθώς και στην καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων για τη δημιουργία αρχείου
και ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων.
Επίσης, το ΕΤΕΚ, με δική του πρωτοβουλία αλλά και με αφορμή την πρόσφατη συμμετοχή μελών του
σε αποστολή σε σεισμόπληκτη περιοχή της Αλβανίας για την παροχή βοήθειας στη διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων στα κτίρια της περιοχής, κατέθεσε προτάσεις προς τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας και το
Υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών για τη διαχείριση των επιπτώσεων μετά
από φυσικές καταστροφές, βάσει των πολύτιμων εμπειριών που του μεταφέρθηκαν από τα μέλη της
ομάδας αποστολής. Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου στοχεύουν παράλληλα και στην ενίσχυση της
θωράκισης της πολιτείας για την αντιμετώπιση επικείμενων φυσικών καταστροφών. Μεταξύ άλλων, το
Επιμελητήριο υπέβαλε προτάσεις για τη θέσπιση εντύπων μετασεισμικού ελέγχου, τη μηχανογράφηση
των αποτελεσμάτων της διενέργειας μετασεισμικών ελέγχων αλλά και τη δημιουργία καταλόγου «ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων». Η δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου αρχείου, που θα περιλαμβάνει
όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας κτιρίων και κατασκευών,
δύναται να συμβάλει στη λήψη μέτρων για τη βέλτιστη θωράκισή τους από επικείμενες φυσικές καταστροφές και από το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα, η θέσπιση διαδικασιών διενέργειας τακτικών επιθεωρήσεων και προσεισμικών ελέγχων σε κτίρια, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των
ιστορικών μας μνημείων, διατηρητέων οικοδομών αλλά και αξιόλογων αρχιτεκτονικών κτισμάτων και
κατασκευών, τα οποία αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά, από τη φθορά και τον αφανισμό
αλλά και από την αλλοίωσή τους.
ΚΟΙΝΌΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΈΣ
Σε ένα συναφές με τα πιο πάνω θέμα που αφορά τις Κοινόκτητες οικοδομές, των οποίων η προβληματική υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση σχετίζεται άμεσα με τις επικίνδυνες
οικοδομές, το ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο ετοιμασίας σχετικής πρότασης νόμου, κατάθεσε την εισήγησή του
για την εισαγωγή άρθρου με θέμα την υποβολή έκθεσης υφιστάμενης κατάστασης οικοδομής, συστάσεις συντήρησης και συναφή θέματα. Συνοπτικά, η προτεινόμενη ρύθμιση διαλαμβάνει ότι η διαχειριστική επιτροπή ή ο διαχειριστής ανάλογα με την περίπτωση, οφείλουν να διορίζουν σε τακτά
χρονικά διαστήματα μελετητή όπως αυτός ορίζεται στον περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο,
για να ετοιμάσει και να τους διαβιβάσει μετά από οπτικό έλεγχο, έκθεση υφιστάμενης κατάστασης
οικοδομής στην οποία καταγράφει την κατάσταση της οικοδομής, ειδικά σε θέματα που άπτονται
της ασφάλειας και προστασίας του χρήστη και του περίοικου και περιλαμβάνει συστάσεις οι οποίες
αφορούν μεταξύ άλλων προγραμματισμό συντήρησης, ανάγκη επιδιορθώσεων, δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης, κατ’ αρχήν εκτιμήσεις κόστους, καθώς και συστάσεις για αναγκαιότητα διορισμού κατάλληλων μηχανικών για εκπόνηση ειδικών ή πιο εξειδικευμένων εκθέσεων οικοδομικών, δομοστατικών θεμάτων καθώς και ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της οικοδομής.
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VII. ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΔΡΆΣΕΙΣ
ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΚΎΠΡΟΥ ΣΤΗ FEANI ΚΑΙ ΣΤΗΝ WFΕO
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών (FEANI) εκπροσωπεί Εθνικές Ενώσεις Μηχανικών 35 ευρωπαϊκών χωρών ανάμεσά τους και το Επιστημονικό Επιμελητήριο Κύπρου.
Η εθνική επιτροπή Κύπρου FEANI είναι οκταμελής και απαρτίζεται από τέσσερις εκπροσώπους
του ΕΤΕΚ, δύο του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών - Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου και δύο του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Κύπρου, με πρόεδρο τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΕΤΕΚ ή εκπρόσωπό του. Επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ ανέλαβε το κόστος της ετήσιας
συνδρομής προς τη FEANI καθώς και τον συντονισμό και γενικότερα την υποστήριξη της εθνικής
επιτροπής. Η εθνική επιτροπή Κύπρου FEANI είχε και κατά την υπό επισκόπηση τριετία πλούσια
δράση. Η εθνική επιτροπή Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα
στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της FEANI καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες κρίθηκε
σκόπιμη και προς όφελος των μηχανικών της Κύπρου η εκπροσώπηση και κατά τις οποίες συζητούνται θέματα όπως η διά βίου μάθηση, η εντονότερη συμμετοχή των μηχανικών στα κέντρα
λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναβάθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, η
κινητικότητα των μηχανικών και η πρόσβαση στην εργασία και γενικότερα η συνεργασία μεταξύ
των χωρών που συμμετέχουν στη FEANI.
Στις 20 Μαΐου 2019 η εθνική επιτροπή Κύπρου της FEANI φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία στις
εγκαταστάσεις του ΕΤΕΚ στην παλιά Λευκωσία τη συνάντηση των χωρών του Νότου της FEANI
στην παρουσία του γενικού γραμματέα της οργάνωσης κ. Dirk Bochar καθώς και εκπροσώπων εθνικών επιτροπών από Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Οι συμμετέχοντες πέραν των παρουσιάσεων που περιλάμβανε η ημερήσια διάταξη συζήτησαν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντας
για τις χώρες του Νότου όπως η βάση δεδομένων των προγραμμάτων σπουδών που αναγνωρίζονται από τη FEANI, η ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, και η κινητικότητα με σκοπό την
πρόσβαση στην εργασία στην Ευρώπη.
Στην 160ή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εγγραφών της οργάνωσης FEANI που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2019 στη Ζυρίχη στην Ελβετία, εξελέγη μέλος της Επιτροπής
Εγγραφών ο γενικός γραμματέας της εθνικής επιτροπής, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ
και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου κ. Ανδρέας Θεοδότου. Κύριος σκοπός
της επιτροπής εγγραφών της FEANI, η οποία συνεδριάζει συνήθως τρεις φορές τον χρόνο σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, είναι η εξέταση των αιτήσεων για απόκτηση του τίτλου επαγγελματικού
τίτλου Eur. Ing. (European Engineer) που απονέμει η FEANI, αλλά και η συζήτηση διάφορων άλλων
θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση των Ευρωπαίων μηχανικών. Σημειώνεται ότι για πρώτη
φορά εκλέγεται Κύπριος μηχανικός στη συγκεκριμένη θέση, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και τιμητικό για το Επιμελητήριο.

136

Κατά την υπό επισκόπηση τριετία η εθνική επιτροπή κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την ένταξη των κυπριακών πανεπιστημίων που παρέχουν τίτλους Μηχανικής στη βάση δεδομένων των
προγραμμάτων σπουδών που αναγνωρίζονται αυτόματα από τη FEANI για σκοπούς απόκτησης
του επαγγελματικού τίτλου Eur. Ing. Η εθνική επιτροπή κατέβαλε επίσης μεγάλες προσπάθειες για
την αφαίρεση από την υπό αναφορά βάση δεδομένων, προγραμμάτων σπουδών από τα «πανεπιστήμια» των κατεχομένων τα οποία περιλαμβάνονταν στην κατάσταση της Κύπρου και τα οποία
κατάφεραν να εισχωρήσουν στο μητρώο μετά από ενέργειες της Τουρκίας. Ένα μητρώο το οποίο
αναγνωρίζεται και από άλλους διεθνείς οργανισμούς αφού η FEANI αποτελεί τον αρχαιότερο οργανισμό μηχανικών της Ευρώπης και κύριο εκπρόσωπο της κοινότητας των μηχανικών στις οποιεσδήποτε διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα σχετικά με τη μηχανική επιστήμη.
Κατά την 161η Συνάντηση της Επιτροπής Εγγραφών της FEANI που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 2 και 3 Δεκεμβρίου 2019 στη Στοκχόλμη εκτός από την εξέταση των διαφόρων αιτήσεων για
απόκτηση του τίτλου Eur. Ing. έγιναν αποδεκτά τα 7 από τα 10 προγράμματα σπουδών τα οποία
κατατέθηκαν από την εθνική επιτροπή της FEANI Κύπρου. Για τα 3 προγράμματα σπουδών, για
τα οποία ζητήθηκαν κάποιες διευκρινίσεις όσον αφορά τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (και οι
οποίες δόθηκαν αμέσως) έγινε κατορθωτή η ένταξή τους περί τα τέλη Μαΐου του 2020. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια των παρεμβάσεων της εθνικής επιτροπής έχουν αφαιρεθεί από τον Αύγουστο
του 2019 τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια που λειτουργούν
παράνομα στην κατεχόμενη Κύπρο.
Τον Απρίλιο του 2019 το Επιμελητήριο αφού ενημερώθηκε ως μέλος του διεθνούς οργανισμού
WFEO (World Federationof Engineering Organisations) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τα
βραβεία μηχανικής του οργανισμού 2019, συμμετείχε στον διαγωνισμό, δηλώνοντας ως υποψήφιο τον πρωτεύσαντα στα Βραβεία Μηχανικής ΕΤΕΚ 2017 με το έργο «Σχεδιασμός, Παραγωγή και
Εμπορική Αξιοποίηση του τσιμεντοκονιάματος πολυουρεθάνης THERMINK», κ. Αντώνη Κουντούρη. Επιπρόσθετα ο διεθνής οργανισμός WFEO σε μια προσπάθεια να προβληθεί καλύτερα το επάγγελμα του μηχανικού και να ενημερώσει για τη σημασία του στην αειφόρο ανάπτυξη, ανακήρυξε
την 4η Μαρτίου «Παγκόσμια Μέρα Μηχανικής».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΣΤΟΝ ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΊΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΏΝ ΧΩΡΏΝ, EAMC
Το ΕΤΕΚ συμμετέχει στον Σύνδεσμο Επιμελητηρίων Μεσογειακών Χωρών (Engineering Association
of Mediterranean Countries, EAMC). Η πρωτοβουλία για τη συνεργασία αυτή ήταν αποτέλεσμα
της αναγνώρισης των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου και της
αναγκαίας συνεργασίας που θα πρέπει να υπάρξει. Ο Σύνδεσμος επιδιώκει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μεταξύ άλλων στην ανταλλαγή γνώσης και τεχνολογίας, στην προώθηση των ανα-
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νεώσιμων πηγών ενέργειας, στη συνεργασία σε θέματα καινοτόμων τεχνολογιών, στην προστασία
της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προσαρμογή των υποδομών ενόψει της κλιματικής αλλαγής
κ.ο.κ. Tο ΕΤΕΚ φιλοξένησε στις 17 Μαΐου 2019 τη συνεδρία του εκτελεστικού συμβουλίου του
Engineering Association of Mediterranean Countries. Η φιλοξενία πέραν της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης περιλάμβανε  δείπνο και ξενάγηση.
ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΕΤΕΚ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΉ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌ INTERNATIONAL SOCIETY FOR SOIL
MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING (ISSMGE)
Προϋπόθεση για την εκπροσώπηση ήταν η δημιουργία και η σύσταση εθνικής επιτροπής/εταιρείας εδαφομηχανικής και η εγγραφή της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η Κυπριακή Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΚΕΕΕΓΜ)
εγγράφηκε επίσημα στο μητρώο σωματείων/ιδρυμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών τον Μάιο
2016. Κατά την υπό επισκόπηση τριετία η Κυπριακή Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και
Γεωτεχνικής Μηχανικής πραγματοποίησε τις τακτικές γενικές της συνελεύσεις με το πέρας των
οποίων δόθηκαν τεχνικές διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό για θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη της. Το Επιμελητήριο συνεχίζει να στηρίζει τη λειτουργία της Κυπριακής Επιστημονικής Εταιρείας καλύπτοντας μέρος της συνδρομής της προς την
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering και παραχωρώντας γραμματειακή υποστήριξη καθώς και τον χώρο για τις συνεδριάσεις και τις εκδηλώσεις της.
ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ ECEC
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνικών Επιμελητηρίων
(ECEC) και στο πλαίσιο αυτό εκπροσωπείται σε εκδηλώσεις και τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις
του Συμβουλίου. Κατά την τριετία 2017-2020 οι ετήσιες συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν στα
Σκόπια τον Οκτώβριο 2017, στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο 2018, στο Ζάγκρεμπ τον Νοέμβριο 2018,
στη Λουμπλιάνα τον Απρίλιο 2019 και στη Λισαβόνα τον Σεπτέμβριο 2019. Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ
Στέλιος Αχνιώτης διορίστηκε για την περίοδο 2015 μέχρι 2018  στην διμελή Ελεγκτική Επιτροπή
του ECEC. Το Επιμελητήριο φιλοξένησε στην Κύπρο συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ECEC τον Ιούνιο 2017. Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών το Επιμελητήριο είχε την ευκαιρία να
διαβουλευθεί με άλλους οργανισμούς αλλά και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των θέσεων των
Ευρωπαίων μηχανικών για θέματα εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως είναι μεταξύ άλλων
θέματα που αφορούν την αναγνώριση προσόντων, τις δημόσιες συμβάσεις, την παροχή υπηρεσιών και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών.
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ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΚΎΠΡΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎΣ
Το πλαίσιο συνεργασίας του ΕΤΕΚ με το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο καθορίζεται από τη σχετική καθοδήγηση που δόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου η
προώθηση σχετικών δράσεων κατά την τριετία 2017-20 βασίστηκε σε αυτή την καθοδήγηση.
Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλίες της Επιστημονικής Επιτροπής Επαφών με Τουρκοκύπριους
Μηχανικούς του ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο έχει προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων προς επίτευξη
του σκοπού συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μηχανικών. Ειδικότερα κατά
την τρέχουσα τριετία έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία τεχνικές επισκέψεις όπου συμμετείχαν
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μηχανικοί, παρουσιάσεις του Master Plan Λευκωσίας καθώς
επίσης και Ημερίδα με θέμα «Αμμόχωστος, Έξυπνη Πόλη-Famagusta, Smart City».

ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΒΟΥΛΉ
Το Επιμελητήριο συμμετέχει στην Παράλληλη Βουλή σε αρκετές ενότητες που αφορούν θέματα
που άπτονται των δραστηριοτήτων του, συνεισφέροντας έτσι στο έργο της Βουλής, και ενισχύοντας παράλληλα τη συμβολή του σε διάφορους τομείς με τους οποίους απασχολείται. Η δημιουργία του θεσμού της Παράλληλης Βουλής έχει στόχο την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης της
Βουλής με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσα από την οποία θα ενισχυθεί ο πλουραλισμός και
η συμβολή των πολιτών και παραγωγικών ομάδων στην πρόοδο και την ανάπτυξη σε διάφορους
τομείς, όπως αυτούς της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, μέσα από τον θεσμό
της Παράλληλης Βουλής επιδιώκεται να αξιοποιηθεί η εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία των
πολιτών και διαφόρων συνεργειών προς όφελος της κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ, κατόπιν πρόσκλησης της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμμετέχει στην Παράλληλη Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία και την Υγεία. Η εν λόγω Βουλή αναμένεται να
έχει ενεργό ρόλο σε εύρος θεμάτων που προβληματίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, με ορισμένα από
τα θέματα που έχουν προταθεί για τις δράσεις της εν λόγω Βουλής να περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή, την ποιότητα του αέρα και των υδάτων στην Κύπρο, τη διαχείριση αποβλήτων και τη
δημόσια υγεία. Εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ στην εν λόγω Βουλή είναι ο κ. Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ.
Επίσης, το ΕΤΕΚ κατόπιν εισήγησης του ιδίου, συμμετέχει στη Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, με εκπρόσωπο τον δρα Νικόλα Κυριακίδη, πολιτικό μηχανικό
καθώς και στη Βουλή για τον Πολιτισμό, με εκπρόσωπο τον κ. Μελέτη Αποστολίδη, αρχιτέκτονα. Ορισμένα από τα θέματα που έχουν προταθεί για τις δράσεις της Βουλής για την Έρευνα,
την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, περιλαμβάνουν την επίδραση της τεχνολογίας
Blockchain σε διάφορους τομείς, όπως αυτούς της εκπαίδευσης και της οικονομίας, την παροχή
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κινήτρων σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτομίας με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και
έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη συστημάτων ευφυών μεταφορών (Intelligent
Transport Systems). Όσον αφορά τα θέματα που έχουν προταθεί για τις δράσεις της Βουλής για
τον Πολιτισμό, αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
και της ψηφιοποίησής της, καθώς και την ανάδειξη του αρχαίου πολιτισμού της Κύπρου.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΤΕΚΕ ΜΕ ΊΔΡΥΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ, ΙΔΕΚ
Tη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης του 5ου στη σειρά Διαγωνισμού
«Δράση για την Ενέργεια» που συνδιοργανώθηκε από το ΕΤΕΚ και τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας σε συνέχεια της παρουσίασης των μελετών/κατασκευών των συμμετεχόντων σχολείων αποφάσισε, ομόφωνα, να βραβεύσει τις πιο κάτω σχολικές μονάδες:
Α. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1ο Βραβείο: €600,00
– Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας, για την εργασία του με θέμα «Σύστημα Αποθήκευσης
Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανεμογεννήτρια»
– Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, για την εργασία του με θέμα «Ηλεκτροφωτοβολταϊκή Μικροφωνική»
3ο Βραβείο από €200,00:
– Α΄ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Πάφου, για την εργασία του με θέμα «H-Force», Ενιαίο Λύκειο
Κύκκου Β΄ για την εργασία του με θέμα «Ατομική Μετακίνηση με τη χρήση ηλεκτρικής/ηλιακής ενέργειας», και Λύκειο Αγίας Φυλάξεως για την εργασία του με θέμα «Μηχανικός Εξαερισμός Κτιρίου με χρήση θερμικού τροχού για εξοικονόμηση ενέργειας»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμα και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100,00, απονεμήθηκε στο Λύκειο Αγίου
Γεωργίου Λακατάμιας.
Β. ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1ο Βραβείο: €600,00
– Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, Λάρνακα για την εργασία του με θέμα «Σύστημα Ηλιακής
Θέρμανσης»
2ο Βραβείο: €400,00
– Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου, για την εργασία του με θέμα «Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής
Ενέργειας στον Οδικό Φωτισμό»
3ο Βραβείο: €200,00
– Δεν απονεμήθηκε
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Το βραβείο για την πιο καινοτόμα και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100,00, δεν απονεμήθηκε, αφού κρίθηκε ότι
κανένα από τα σχολεία δεν ικανοποιούσε τα κριτήρια.
Σημειώνεται ότι στις σχολικές μονάδες που βραβεύτηκαν δόθηκε τιμητική πλακέτα και δίπλωμα.
Επίσης, σ’ όλους τους συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές/τριες δόθηκαν Πιστοποιητικά Συμμετοχής. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 18.10.2017 στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό
Κέντρο ΕΤΕΚ στην παλιά Λευκωσία.
Ο πιο πάνω ήταν και ο τελευταίος Διαγωνισμός που συνδιοργανώθηκε με θέμα «Δράση για την
Ενέργεια» αφού η ΔΕ τον Οκτώβριο 2017 λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε σχολική χρονιά διοργανώνεται μεγάλος αριθμός μαθητικών διαγωνισμών κάτι το οποίο επιδρά αρνητικά στον αριθμό
συμμετοχών του προαναφερόμενου Διαγωνισμού, αποφάσισε να απευθυνθεί στο ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) με σκοπό τη συνδιοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού Τεχνολογία και
Καινοτομία στην Εκπαίδευση (ΤΕΚΕ) που διοργανώνει το Ίδρυμα.
Το Επιμελητήριο απευθύνθηκε με επιστολή του ημερομηνίας 31.07.2018 προς το ΙδΕΚ (όπως έχει
μετονομαστεί το ΙΠΕ) και επειδή κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια για τη συνδιοργάνωση του Διαγωνισμού ΤΕΚΕ κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, η εισήγηση του ΕΤΕΚ έγινε αποδεκτή για τη συνδιοργάνωση του Διαγωνισμού για τη σχολική χρονιά 2019-2020. Στη διοργάνωση
του Διαγωνισμού συμμετέχει επίσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η ΔΕ αποφάσισε επίσης να
συνεισφέρει το ΕΤΕΚ και οικονομικά στη διοργάνωση του εν λόγω Διαγωνισμού με το ποσό των
€2.000 ενώ το ΕΤΕΚ θα εκπροσωπείται στις τέσσερις κριτικές επιτροπές οι οποίες θα οριστούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ
ΕΤΉΣΙΕΣ ΣΥΝΕΣΤΙΆΣΕΙΣ
Το ΕΤΕΚ διοργανώνει κάθε χρόνο, με επιτυχία, ετήσια συνεστίαση, η οποία δίδει την ευκαιρία για
συνάντηση και συζήτηση μεταξύ συνεργατών και μελών του Επιμελητηρίου.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΉ ΣΥΝΕΣΤΊΑΣΗ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2018 (7 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018)
Δεκάδες συνεργάτες και μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου παρευρέθηκαν
στη φθινοπωρινή συνεστίαση που διοργανώθηκε στο προαύλιο του οικήματος του ΕΤΕΚ.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και έδωσε την ευκαιρία για συνάντηση
συναδέλφων κάτω από τους ήχους της μουσικής του Δημήτρη Κωνσταντίνου. Το παρόν τους στη
συνεστίαση έδωσαν, επίσης, ο δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο βουλευτής
και πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΕΤΙΑΣ

2017-2020

141

VII. ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΉ ΣΥΝΕΣΤΊΑΣΗ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2019 (30 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2019)
Η εκδήλωση, την οποία τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
Δημήτρης Συλλούρης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, στην πλατεία του οικήματος του ΕΤΕΚ στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.
ΔΕΊΠΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ
Διοργάνωση συνάντησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ με Δημοσιογράφους
Στις 29 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του
ΕΤΕΚ με δημοσιογράφους. Στη συνάντηση παρέστησαν ο κ. Παναγιώτης Χατζηδημητρίου, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Αλήθεια», ο κ. Δημήτρης Σκρίμπας, δημοσιογράφος του περιοδικού «In
Business», η κ. Μαρία Ηρακλέους, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή» και ο κ. Γιάννης
Σεϊτανίδης, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πολίτης».
Κοινωνική συνάντηση ΕΤΕΚ - ΓΝΩΡΑ (Σύμβουλοι Επικοινωνίας) στη Λευκωσία
- 15 Μαρτίου 2018

ΤΕΛΕΤΉ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΡΙΕΤΊΑΣ
Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία «έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου οφείλει να αποστείλει προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου οικονομικό απολογισμό και
απολογισμό δράσης για τη λήξασα τριετία». Ως είθισται ο Πρόεδρος παρουσιάζει τον απολογισμό της τριετίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε ειδική εορταστική τελετή, όπου προσκαλούνται
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί, βουλευτές, ο πρόεδρος του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλοι πολιτικοί αξιωματούχοι καθώς επίσης και όλα τα μέλη
του Επιμελητηρίου. Η τελετή Απολογισμού Δράσης και Οικονομικής Δραστηριότητας της προηγούμενης τριετίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 στην καθιερωμένη επίσημη εκδήλωση του ΕΤΕΚ. Η τελετή, την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, πραγματοποιήθηκε στη Στοά Λευκωσίας στην εντός των τειχών
Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε η απονομή του Βραβείου Μηχανικής 2017 στον μηχανικό Αντώνη Κουντούρη, για τη συμβολή του στον σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση του τσιμεντοκονιάματος πολυουρεθάνης THERMINK. Το βραβείο συνοδεύτηκε από χρηματικό
έπαθλο €10.000. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Στέλιος Αχνιώτης, στην ομιλία του, κάνοντας μια
σύντομη αναδρομή στην τριετία 2014-2017, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο και την προσφορά
του ΕΤΕΚ τόσο προς την Πολιτεία και την κυπριακή κοινωνία όσο και προς τα μέλη του. Στάθηκε
ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το Επιμελητήριο δέχθηκε μεγάλο πλήγμα στους οικονομικούς του πό-

142

ρους λόγω του κουρέματος των καταθέσεών του και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
Παρ’ όλα ταύτα, όπως είπε ο κ. Αχνιώτης, το ΕΤΕΚ προχώρησε σε μείωση του τέλους άδειας άσκησης επαγγέλματος προς τα μέλη του μεσούσης της οικονομικής κρίσης καθώς και σε μείωση της
ετήσιας συνδρομής των άνεργων μηχανικών, πολιτική η οποία διατηρήθηκε καθ’ όλη την τριετία.
Όπως τόνισε «σήμερα το Επιμελητήριο χωρίς να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση σε δάνεια, χωρίς να
λαμβάνει οποιαδήποτε ουσιαστική επιχορήγηση από την Πολιτεία και διατηρώντας, ή και χαμηλώνοντας τα τέλη προς τα μέλη του, συνεχίζει να επιτελεί πολυεπίπεδο και εκτενές έργο με γνώμονα
την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος». Ο κ. Αχνιώτης είπε, επίσης, πως το Επιμελητήριο
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του, διοργανώνοντας 109
εκδηλώσεις μέσα στην τριετία 2014-2017. Υπενθύμισε δε ότι το 2016 είχε ανακηρυχθεί «Έτος Εκπαίδευσης», σε μια προσπάθεια του ΕΤΕΚ να προβάλει τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να την ενθαρρύνει. «Ως εκ τούτου», σημείωσε, «το Έτος Εκπαίδευσης προσέφερε πέραν
των 500 ωρών εκπαίδευσης ή και συνεχιζόμενης κατάρτισης, ενώ κατά την τριετία υπολογίζεται
ότι ο αριθμός αυτός ανέρχεται, συνολικά, στις 1.000 ώρες εκπαίδευσης».
Αναφορά από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου έγινε και στην προώθηση και ενθάρρυνση της
ερευνητικής δραστηριότητας στην Κύπρο, όπου το Επιμελητήριο συμμετείχε σε τέσσερα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή του ΕΤΕΚ στο
έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων όπου, σύμφωνα με τον Στέλιο Αχνιώτη, κλήθηκε σε πέραν
των 80 συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών στις οποίες συζητήθηκαν περί τα 150 θέματα.
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ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ
Το ΕΤΕΚ, κατά την υπό επισκόπηση τριετία, εξέδωσε αριθμό ανακοινώσεων για θέματα που
έχουν απασχολήσει το ευρύ κοινό και τα μέλη του. Σημαντική δράση του ΕΤΕΚ, από την ίδρυσή
του, αποτελεί η δημόσια παρέμβασή του σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και
απασχολούν την κοινωνία. Το Επιμελητήριο, καταθέτοντας ανεξάρτητες τεχνικές απόψεις σε
διάφορα θέματα, μακριά από οποιαδήποτε ιδιοτελή συμφέροντα και σκοπιμότητες, έχει επιτύχει
να αποτελεί το σώμα στο οποίο η Πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές αλλά και άλλοι οργανισμοί
απευθύνονται για να ζητήσουν αξιόπιστη τεχνική άποψη και συμβουλή. Μια σταχυολόγηση των
δημόσιων παρεμβάσεων του ΕΤΕΚ κατά την υπό επισκόπηση τριετία παρουσιάζονται πιο κάτω.
Σημειώνεται πως για κάποιες από αυτές γίνεται ειδική και εκτενέστερη αναφορά στην έκδοση αυτή.

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ ΑΠΡΙΛΊΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2017
1. ΕΤΕΚ: Αποκλειστικά για πεζούς και ποδηλάτες η Πλατεία Ελευθερίας
2. Συνάντηση ΕΤΕΚ με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
3. Τελετή παρουσίασης του Απολογισμού Δράσης Τριετίας 2014-2017 του ΕΤΕΚ (προαγγελία)
4. Τελετή παρουσίασης του Απολογισμού Δράσης Τριετίας 2014-2017 του ΕΤΕΚ και Απονομής
Βραβείου Μηχανικής
5. Παρουσίαση βιβλίου του Ζήνωνα Σιερεπεκλή «Τρεις Φρυκτωρίες και μια Εικασία»
6. Αλλαγή χώρου διεξαγωγής εκλογών ΕΤΕΚ στην Πάφο
7. Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές του ΕΤΕΚ
8. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών ΕΤΕΚ
9. Προσβασιμότητα αθλητικών χώρων
10. Υπενθύμιση προς τους νέους φοιτητές για σπουδές μηχανικής σε εγκεκριμένους κλάδους
11. ΕΤΕΚ: Προχειρότητα και αδυναμία επιβολής της νομοθεσίας στη χρήση της παραλίας στην
περιοχή Ασπρόκρεμμου, στον Ακάμα
12. Αναγκαία η αναβάθμιση/βελτίωση του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς
13. Υπέρ της ίδρυσης των δύο υφυπουργείων τάσσεται το ΕΤΕΚ
14. Το ΕΤΕΚ καλεί τους υποψηφίους Προέδρους να εγκύψουν στο θέμα της οικοδομικής αδειοδότησης.
15. ΕΤΕΚ: Ανεπάρκεια του συστήματος οικοδομικού ελέγχου
16. Τελετή απονομής βραβείων «Δράση για την Ενέργεια»
17. ΕΤΕΚ: Απαιτούνται βέλτιστοι χειρισμοί στη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων
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18. ΕΤΕΚ: Η πρόνοια για συναίνεση της Εκκλησίας δεν αναιρεί την υποχρέωσή της για προστασία
του χώρου στη Γεροσκήπου.
ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018
1. ΕΤΕΚ: Ανάκληση αδειών ή/και κατεδαφίσεις, προς αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
2. ΕΤΕΚ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για πρόληψη των πλημμυρών
3. Ημερίδα: Έξυπνη Πόλη - Ευκαιρία και Προοπτικές
4. Συνέδριο «Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών στα Συμβόλαια FIDIC & Κυπριακή
Προοπτική»
5. ΕΤΕΚ: Άμεση ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών έλευσης του Φυσικού Αερίου, χωρίς
άλλες παλινδρομήσεις
6. ΕΤΕΚ: Το κράτος να τιμωρήσει παραδειγματικά όσους προέβησαν σε παράνομες επεμβάσεις
σε παραλίες
7. ΕΤΕΚ: Απογοητευτικά και ανεπαρκή τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για τις αναπτύξεις στην
περιοχή Σπηλιές (Πέγειας)
8. Το ΕΤΕΚ ενώνει τη φωνή του με όσους διαμαρτύρονται και προειδοποιούν για την κατασκευή
πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου.
9. Γραπτή δήλωση προέδρου ΕΤΕΚ, για τη μεταστέγαση του κτιρίου της Βουλής των
Αντιπροσώπων
10. Λειτουργία Κτηνοτροφικών Μονάδων και Σφαγείου - Βιολογικού Ηλεκτροπαραγωγού
Σταθμού στην Κάτω Μονή
11. Γραπτή δήλωση προέδρου του ΕΤΕΚ «Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση για ανέγερση της
Βουλής στην περιοχή ΠΑΣΥΔΥ»
12. Επιτακτική ανάγκη η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου στη
Λάρνακα
13. Η ανάπτυξη του κέντρου της Λευκωσίας δεν πρέπει να αφεθεί άλλο στην τύχη της!
14. Γραπτή δήλωση προέδρου του ΕΤΕΚ «Δυστυχώς αποτύχαμε ως κράτος να προστατεύσουμε
τον Ακάμα»
15. Απογοητευτική η εικόνα της διείσδυσης των ΑΠΕ στην κυπριακή οικονομία
16. Λανθασμένη και ατεκμηρίωτη η προσέγγιση για τοποθέτηση κλιματιστικών στις αίθουσες
διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία
17. Επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης της οδικής συνείδησης - καθοριστικός ο ρόλος της Πολιτείας
18. Μηδέν Εργατικά Ατυχήματα - Το ΕΤΕΚ εντατικοποιεί τις δράσεις του για την ανάπτυξη
Συνείδησης Ασφάλειας
19. Γραπτή δήλωση του προέδρου του ΕΤΕΚ «Η σύσταση Υφυπουργείου Τουρισμού μας βάζει
στον σωστό δρόμο»
20. Ανακοίνωση ΕΤΕΚ για τις πυρκαγιές στην Αττική
21. Επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση τακτικής επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
22. Ζωτική ανάγκη η προστασία του Φράγματος Κούρη - Το ΕΤΕΚ απαιτεί άμεση επαναφορά
πολεοδομικών ζωνών σε ζώνη προστασίας
23. Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει τη δημιουργία δανειοδοτικού χρηματοδοτικού εργαλείου στους τομείς
της εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ
24. Συνάντηση ΕΤΕΚ με Δήμο Λάρνακας.
ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019
1. Πεζοδρόμηση οδού Κωστάκη Παντελίδη στη Λευκωσία
2. Γραπτή δήλωση Προέδρου του ΕΤΕΚ εξ αφορμής της κατάρρευσης οικοδομής στο κέντρο της
Λευκωσίας
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3. Γραπτή δήλωση Προέδρου του ΕΤΕΚ για θέμα που συζητήθηκε στη Βουλή για τον περιοδικό
έλεγχο οικοδομών
4. ΣΒΑΚ Λεμεσού - Χώρος στάθμευσης στην οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους
5. Διαγωνισμός Φωτογραφίας ΕΤΕΚ: «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές - Vision
Zero»
6. Ανακοίνωση για Καθεδρικό Ναό Πάφου
7. Ανάγκη αποτελεσματικής ρύθμισης των θεμάτων Δημόσιας Ασφάλειας
8. Το ΕΤΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία για την έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας
9. Επιτακτική ανάγκη η επαναφορά του συστήματος φωτοεπισήμανσης στους κυπριακούς δρόμους
10. Συλλυπητήρια ΕΤΕΚ για τον θάνατο Δημήτρη Χριστόφια
11. Υπέρ της θεσμοθέτησης μηχανισμού αντιπροσωπευτικού κατώτατου μισθού για τους μηχανικούς τάσσεται το ΕΤΕΚ
12. Προβληματισμός ΕΤΕΚ για τις ακυρώσεις των Τοπικών Σχεδίων
13. Άσκηση καθηκόντων Πληροφορικής από εργοδοτούμενους στο ΤΥΠ που δεν είναι μέλη του
ΕΤΕΚ
14. «Μνημείο προχειρότητας» η υπόθεση του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου Λεμεσού. Οι εκπτώσεις στη μελέτη του έργου οδήγησαν σε δυσεπίλυτα προβλήματα
15. Διευκρίνιση ΕΤΕΚ αναφορικά με προαγωγές και διορισμούς στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
16. Εκδήλωση εθελοντικού καθαρισμού της παλιάς Λευκωσίας
17. Ανησυχία ΕΤΕΚ για αδειοδότηση πολυώροφης οικοδομής στην οδό Κινύρα
18. Ανθρώπινο δικαίωμα η ασφαλής διακίνηση πεζών και ΑμεΑ στους δημόσιους χώρους
19. Ανακοίνωση του ΕΤΕΚ για την περιοχή «Εναέριος» στη Λεμεσό
20. Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας Δικτύων Επικοινωνιών «5G»
21. Σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου
22. Το ΕΤΕΚ καλεί τα μέλη του, επιχειρήσεις και οργανισμούς να επενδύσουν στην ασφάλεια και
υγεία και να υιοθετήσουν τη νέα στρατηγική Vision Zero «Μηδέν Ατυχήματα»
23. ΕΤΕΚ: Βήμα προς την ορθή κατεύθυνση το Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020
1. Δημοσίευση βίντεο από ΕΤΕΚ για ενίσχυση της εκστρατείας για Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία
2. Ημερίδα ΕΤΕΚ για το Κυκλοφοριακό και την Ποιότητα Αέρα
3. Το ΕΤΕΚ υπέγραψε διακήρυξη για ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη
4. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020
5. Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης Ακάμα.
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ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ
ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ ΑΠΡΙΛΊΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2017
1. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στην «Καθημερινή» (Οικονομική), για μεμονωμένη
κατοικία
2. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στη «Σημερινή» και στο «SigmaLive», για έλεγχο
κτιρίων
3. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στον «Φιλελεύθερο», για την πολεοδομική αναρχία
4. Συνέντευξη νικητή του Βραβείου Μηχανικής 2017, Αντώνη Κουντούρη, στον «Φιλελεύθερο»
5. Συνέντευξη νικητή του Βραβείου Μηχανικής 2017, Αντώνη Κουντούρη, στο περιοδικό
«inBusiness» του συγκροτήματος IMH
6. Συνέντευξη νικητή του Βραβείου Μηχανικής 2017, Αντώνη Κουντούρη, στο περιοδικό «Συνθέσεις» του συγκροτήματος «Φιλελευθέρου»
7. Συνέντευξη Α΄ Αντιπροέδρου ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνου Κωνσταντή, στην εφημερίδα «Σημερινή»
- Εγκύκλιος ΕΤΕΚ προς τα μέλη του 01/17 - Νέα αρχή στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων
συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών
8. Δημοσίευση «Εγκύκλιος ΕΤΕΚ προς τα μέλη του 01/17 - Νέα αρχή στις διαδικασίες ανάθεσης
δημόσιων συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών» στα μέσα «Φιλελεύθερος»,«Philenews» και«In
business News»
9. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ στην εφημερίδα «Αλήθεια» - «Οι επενδυτές αναζητούν δομημένες
διαδικασίες»
10. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ στην εφημερίδα «Σημερινή» (και στα μέσα www.simerini.com και
www.capital.com.cy): «Χωρίς σχεδιασμό η κρατική πολιτική για τουριστικές αναπτύξεις»
11. Δηλώσεις Διευθυντή ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως, στο ραδιόφωνο «Πολίτης 107.6» για
τα απόβλητα
12. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ στην εκπομπή «Η επικαιρότητα αλλιώς», του Νεόφυτου Νεοφύτου
στον ραδιοφωνικό σταθμό «Άστρα 92.8»
13. Δημοσίευση στα μέσα «Πολίτης», «In Business News» και «Φιλελεύθερος» της είδησης για ίδρυση
και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου
14. Αναδημοσίευση στο «In Business News» της συνέντευξης του υπουργού Εσωτερικών,
Κωνσταντίνου Πετρίδη, την οποία είχε δώσει στο περιοδικό του ΕΤΕΚ
15. Δημοσίευση στην εφημερίδα «Καθημερινή» του άρθρου «Εισηγήσεις ΕΤΕΚ προς τους υποψηφίους
για την Προεδρία της Δημοκρατίας».
ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018
1. Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στο διμηνιαίο περιοδικό «Eurokerdos»
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– τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018
2. Συνέντευξη του Διευθυντή του ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως, στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» για τους υποψήφιους φοιτητές σε κλάδους σπουδών της μηχανικής επιστήμης
3. Συνέντευξη του Διευθυντή του ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως, στην εφημερίδα «Πολίτης» για τους κλάδους σπουδών μηχανικής
4. Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στην εφημερίδα «Πολίτης», στον
δημοσιογράφο Χρύσανθο Μανώλη
5. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ στον τηλεοπτικό σταθμό «Omega TV», για τα υψηλά ενοίκια
6. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ στους σταθμούς «Τρίτο ΡΙΚ» και «ΡΙΚ 1» για τις ζημιές από κακοκαιρία
7. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ στον ραδιοφωνικό σταθμό «Radio Active» για τις ζημιές από την
κακοκαιρία
8. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ στον τηλεοπτικό σταθμό «Capital TV» για τις ζημιές από την
κακοκαιρία
9. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ στον ραδιοφωνικό σταθμό «Τρίτο ΡΙΚ» για τις ζημιές από την
κακοκαιρία
10. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ στον σταθμό «ΑΝΤ1» για τις ζημιές από την κακοκαιρία
11. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ στον τηλεοπτικό σταθμό «CAPITAL TV» για τις πολεοδομικές ζώνες
στο Φράγμα Κούρη
12. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ στον τηλεοπτικό σταθμό «Alpha TV» για τις πολεοδομικές ζώνες
στο Φράγμα Κούρη
13. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ στον τηλεοπτικό σταθμό «Omega TV» για τις πολεοδομικές ζώνες
στο Φράγμα Κούρη
14. Δηλώσεις του μέλους του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, Βύρωνα Ιωάννου, στον τηλεοπτικό
σταθμό «Alpha TV» σε συζήτηση για τα ψηλά κτίρια
15. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στο Ραδιόφωνο «Πολίτης 107.6» για τα ψηλά
κτίρια
16. Δηλώσεις Α΄ Αντιπροέδρου ΕΤΕΚ, Κ. Κωνσταντή, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΡΙΚ 1» - Εκδήλωση
Αγοράζοντας Ακίνητο με Ασφάλεια
17. Δηλώσεις Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στο «Capital Today» για τα ψηλά κτίρια
18. Ιστορικό των παρεμβάσεων του ΕΤΕΚ από το 1996 για το θέμα των Θαλασσινών Σπηλιών
στην Πέγεια στον «Φιλελεύθερο»
19. Δημοσίευση στον «Φιλελεύθερο» των προτάσεων του ΕΤΕΚ προς το Υπουργείο Εσωτερικών
για απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης
20. Δημοσίευση των θέσεων του ΕΤΕΚ για την ΟΕΔΑ Λεμεσού
21. Δημοσίευση των θέσεων του ΕΤΕΚ στον «Πολίτη» για τον επηρεασμό των Υπόγειων Υδάτων
από τις βαθιές εκσκαφές για το κτίσιμο ψηλών κτιρίων στη Λεμεσό.
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ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019
1. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ στη δημοσιογράφο Κατερίνα Ηλιάδη για το ραδιόφωνο «Πολίτης
107.6», για την οδό Κωστάκη Παντελίδη στη Λευκωσία
2. Συνεντεύξεις Προέδρου ΕΤΕΚ σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια και στη στήλη «5
Λεπτά» του «Φιλελευθέρου» με αφορμή την κατάρρευση παλιού κτιρίου στη Λευκωσία
3. Συνεντεύξεις της κ. Ευαγγελίτσας Τσουλόφτα, μέλους του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ,
στην εκπομπή της Αθηνάς Βιολάρη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Τρίτο ΡΙΚ» και στην εκπομπή
της Κατερίνας Ηλιάδη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Πολίτης 107.6» για τον Διαγωνισμό
Φωτογραφίας ΕΤΕΚ
4. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στη δημοσιογράφο Μαρία Ηρακλέους για την
εφημερίδα «Καθημερινή»
5. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στη δημοσιογράφο Θεοδώρα Νικολάου της
εφημερίδας «Σημερινή» (και αναδημοσίευση της συνέντευξηςστο sigmalive.com)
6. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στον δημοσιογράφο Τάκη Αγαθοκλέους της
εφημερίδας «Αλήθεια»
7. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στη «Χαραυγή»
8. Συνέντευξη του επιστημονικού λειτουργού του ΕΤΕΚ Χάρη Σταυρινού στον «Φιλελεύθερο»
για τον καθαρισμό της παλιάς Λευκωσίας
9. Συνέντευξη του Ανώτερου Επιστημονικού Λειτουργού του ΕΤΕΚ Χρίστου Μαξούλη στον
«Φιλελεύθερο» για το Έργο Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών
10. Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στο ένθετο «Property & Construction» της
«Σημερινής»
11. Συνέντευξη Ανδρέα Κωνσταντινίδη, συντονιστή της Επιτροπής Επαφών με Τουρκοκύπριους
Μηχανικούς, για την Ημερίδα «Αμμόχωστος, Έξυπνη Πόλη», στον «Φιλελεύθερο».
ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020
Συνέντευξη Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στο «InBusiness.com».

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΕΤΕΚ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ ΑΠΡΙΛΊΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2017
1. Άρθρο Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνου Κωνσταντή, αρχιτέκτονα: «Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εάν και εφόσον»
2. Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη: «Ο τουρισμός δεν είναι ασύνδετος από την υπόλοιπη
κυπριακή οικονομία και κοινωνία»
3. Άρθρο Διευθυντή ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως: «Τυποποιημένα Συμβόλαια»
4. Άρθρο Διευθυντή ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως: «Προτεραιότητες του ΕΤΕΚ για την
τριετία 2017-2020»
5. Άρθρο Διευθυντή ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως, για ειδικό ένθετο της «Σημερινής»: «H
ανέγερση κατοικίας ως επένδυση ζωής».
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018
1. Άρθρο Διευθυντή ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως: «Σημαντική βοήθεια στους ασκούμενους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς»
2. Άρθρο Διευθυντή ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως: «Η ανάπτυξη στις Θαλασσινές Σπηλιές δεν είναι αυτή που θέλουμε, ας μην γίνει αυτή που μας αξίζει…»
3. Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη: «Ακάμας: Οι βιαστές δρουν ανενόχλητοι και ατιμώρητοι»
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Άρθρο Ανώτερου Επιστημονικού Λειτουργού του ΕΤΕΚ, Χρίστου Μαξούλη: «Η παραμελημένη
προοπτική των ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών»
Άρθρο Διευθυντή ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως, στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος»: «H
ανέγερση κατοικίας ως επένδυση ζωής»
Άρθρο του Διευθυντή του ΕΤΕΚ, Χριστόδουλου Χατζηοδυσσέως, για τους υποψήφιους φοιτητές σε
κλάδους σπουδών της μηχανικής επιστήμης
Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των μεγάλων
καταστροφών
Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στο «inbusinessnews.com» για τις προβλέψεις του 2019
Άρθρο Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνου Κωνσταντή: «Ανέγερση κατοικίας ή έτοιμη λύση».

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019
1. Άρθρο Ανώτερου Επιστημονικού Λειτουργού του ΕΤΕΚ, Χρίστου Μαξούλη, για το Έργο πρακτικής
άσκησης νέων μηχανικών
2. Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη
Λευκωσία
3. Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη, στο ένθετο «Ανάπτυξη και Υποδομές» της εφημερίδας
«Καθημερινή»: «Ο ρόλος των ψηλών κτιρίων στην ανάπτυξη της Κύπρου»
4. Άρθρο Ευαγγελίτσας Τσουλόφτα, μέλους του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και συντονίστριας της
Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας: Ασφάλεια και Υγεία
5. Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη: «Το σύνθετο ζήτημα της κατακόρυφης ανάπτυξης»
6. Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη: «Γιατί το ΕΤΕΚ απαιτεί θεσμοθέτηση τακτικής επιθεώρησης κτιρίων»
7. Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη: «Πώς θα προφυλάξουμε από σεισμούς τα παλιά κτίρια»
8. Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη: «Τι απομένει να κάνει η Κύπρος στη διαχείριση
αποβλήτων;»
9. Άρθρο/ανάλυση Προέδρου ΕΤΕΚ για τα δεδομένα και τις προοπτικές του τομέα και σύντομο
σχόλιο για τη συμπλήρωση 20 χρόνων στο περιοδικό «Nomisma»
10. Άρθρο Eur. Ing. Πλάτωνα Στυλιανού, Συντονιστή της Επιτροπής Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων
του ΕΤΕΚ: «Αλληλένδετες η ενεργειακή και η σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων».
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020
1. Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη: «Οφείλουμε να εστιάσουμε στο υφιστάμενο ενεργοβόρο
κτιριακό μας απόθεμα»
2. Άρθρο της Επιστημονικής Λειτουργού του ΕΤΕΚ Μυρτώς Βορεάκου: «Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ
2020, με χρηματικό έπαθλο €10.000».

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ ΒΟΥΛΉΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΑΣΤΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Το θέμα της χωροθέτησης της Βουλής είχε προβληματίσει το Κοινοβούλιο και τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες, αλλά και την κοινή γνώμη για χρόνια, αφότου ανευρέθηκαν αρχαιότητες από τις
ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιοτήτων στον χώρο όπου αρχικά είχε προγραμματιστεί η ανέγερση
του κτιρίου. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2016, το ΕΤΕΚ με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούσαν
τη μεταστέγαση του κτιρίου του Κοινοβουλίου στα όρια της πόλης είχε δηλώσει με ανακοίνωσή
του ότι ο συμβολισμός, η ιστορία και η χρήση του σημαντικότερου κτιρίου της Δημοκρατίας μας,
επιτάσσουν την παρουσία του στο κέντρο της μοιρασμένης μας πρωτεύουσας.
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Κατόπιν επίμονων διαβουλεύσεων των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, το Υπουργείο
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε τον Μάιο του 2018 ότι εξευρέθηκε
η βέλτιστη δυνατή λύση για το υπό αναφορά θέμα, με τη χωροθέτηση του κτιρίου της Βουλής στον
λόφο της ΠΑΣΥΔΥ. Το ΕΤΕΚ χαιρέτισε την έκβαση του θέματος, μέσω σχετικής ανακοίνωσης που
εξέδωσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η λύση που εξευρέθηκε φαίνεται να
διασφαλίζει την προστασία και την προσβασιμότητα στις αρχαιότητες που βρίσκονται στον λόφο,
καθώς και τη λειτουργικότητα του κτιρίου στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού του έργου, ενώ
εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάπτυξης της Λευκωσίας, ενδυναμώνοντας το αστικό της κέντρο.
Παράλληλα, με αφορμή την έντονη δημόσια συζήτηση για το θέμα, το ΕΤΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση
καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον δήμαρχο Λευκωσίας να συνδράμουν καταλυτικά
ώστε το θέμα του σχεδιασμού για την αστική ανάπτυξη του κέντρου του κράτους, το οποίο
βρίσκεται σε μαρασμό, να τεθεί άμεσα σε προτεραιότητα από την πολιτεία, δηλώνοντας παράλληλα
την ετοιμότητά του να συμβάλει με κάθε μέσο, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους, προς τον
σκοπό αυτό. Το ΕΤΕΚ μεταξύ άλλων εισηγήθηκε τα ακόλουθα:
(α) Την καταγραφή των αιτίων των καθυστερήσεων στην εξεύρεση λύσης για τη χωροθέτηση της
Βουλής, μέσω της διενέργειας μιας ταχείας (fast track) μελέτης από ανεξάρτητους ειδικούς
δημόσιας διοίκησης και διοίκησης/διαχείρισης έργων και τη δημοσίευσή τους, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν για τα λάθη και τις παραλείψεις που
έγιναν στο εν λόγω θέμα.
(β) Την προώθηση άμεσων θεσμικών και οργανωτικών αλλαγών που να αφορούν την αναδόμηση
της σχέσης και του ρόλου κρατικών υπηρεσιών, δομών Δήμου Λευκωσίας και ιδιωτικού τομέα, αναφορικά με την προώθηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων, στη βάση των
πορισμάτων της προαναφερόμενης μελέτης.
(γ) Την εξέταση σύστασης μίας ενιαίας συντονιστικής αρχής για όλα τα έργα που αφορούν το
κέντρο της Λευκωσίας, η οποία θα πρέπει να εργάζεται με συγκεκριμένους στόχους, με οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό για κάθε έργο και συνολικά, και με έμφαση στη συνεχή
παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού του προγραμματισμού.
(δ) Την τεκμηρίωση αποφάσεων με τεχνοκρατικά κριτήρια, διαφάνεια και λογοδοσία σε όλες τις
φάσεις και για όλα τα δημόσια έργα.
(ε) Την εξεύρεση τρόπων εμπλοκής των φορέων της πόλης και του κοινού στη διαμόρφωση των
αποφάσεων, ώστε να αισθάνονται μέρος της διαδικασίας, και όχι θεατές όπως συμβαίνει σήμερα.
Παράλληλα, το Επιμελητήριο κατέθεσε σειρά συγκεκριμένων μέτρων και προτάσεων για το θέμα της
αστικής ανάπτυξης του κέντρου της Λευκωσίας, όπως την άμεση προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού
ιδεών σχεδίου χωρικής οργάνωσης (masterplan) για τον διοικητικό και πολιτιστικό άξονα του
κέντρου της Λευκωσίας, αλλά και τον προγραμματισμό της χωροθέτησης υπουργείων και σημαντικών
δημόσιων τμημάτων στο κέντρο της Λευκωσίας με τη σταδιακή απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων.
ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΚΉΠΟΣ ΠΆΦΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΎ ΝΑΟΎ
Το θέμα του Δημόσιου Κήπου Πάφου και της χωροθέτησης του καθεδρικού ναού, το οποίο μετά
από χρόνια επανήλθε στην επικαιρότητα, ταλάνισε την τοπική κοινωνία της Πάφου και αποτέλεσε
πηγή αντιπαραθέσεων. Το ΕΤΕΚ, με ανακοίνωσή του στις 21 Μαρτίου 2019, κατέθεσε την αντίθεσή
του στην προοπτική ανέγερσης του καθεδρικού ναού εντός του χώρου του Δημοσίου Κήπου της
Πάφου, ενός μεγάλης αξίας δημόσιου χώρου, δηλώνοντας πως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν περιθώρια συζήτησης για ένα τέτοιο σενάριο και υποστηρίζοντας σθεναρά πως θα πρέπει να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες ώστε ο χώρος αυτός να περιέλθει στην κυριότητα του δήμου. Παράλληλα
το ΕΤΕΚ υπογράμμισε, μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε, ότι η ώθηση που δόθηκε στο αστικό
κέντρο της Πάφου μέσω της ανάπλασής του στο πλαίσιο των έργων που υλοποιήθηκαν μέσω του
θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα πρέπει πάση θυσία να προστατευθεί και να ενισχυθεί
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με πρόσθετες χρήσεις και σχεδιασμούς, ενισχύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του κέντρου και
αναδεικνύοντας τον Δημοτικό Κήπο ως αναπόσπαστο κομμάτι του.
Σε συνέχεια της προαναφερόμενης ανακοίνωσης, το ΕΤΕΚ ανέλαβε πρωτοβουλία και κατέθεσε τις
απόψεις του προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, με στόχο την πρόκριση μιας δημιουργικής λύσης στους προβληματισμούς που ανέδειξε ο δημόσιος διάλογος. Συγκεκριμένα, το
ΕΤΕΚ, κατόπιν ενημέρωσης του υπουργού Εσωτερικών και αφού έλαβε εκτενή πληροφόρηση από
τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κατέθεσε την εισήγησή του, ώστε να
ξεπεραστεί οποιοδήποτε δίλημμα για την ανέγερση καθεδρικού ναού εντός του Δημοτικού Κήπου
Πάφου. Ειδικότερα, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε την ανάληψη των δύο πιο κάτω παράλληλων δράσεων:
(α) Τη μεταβίβαση του Δημόσιου Κήπου στην πολιτεία μέσω της διαδικασίας που βρίσκεται στη
Βουλή για τη νομοθετική κατοχύρωση της συμφωνίας του 1971 μεταξύ κράτους και Εκκλησίας αναφορικά με την επιχορήγηση της μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου, και
(β) Την προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού ιδεών (concept), αντικείμενο του οποίου θα
αποτελέσει η χωροθέτηση του νέου καθεδρικού ναού στην Πάφο, ο οποίος θα διενεργηθεί
με διαφάνεια, θα ενσωματώσει τις οπτικές όλων των εταίρων, και θα δώσει έμφαση στην
ανέγερση του ναού ως μέρους του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος και της ταυτότητας
του ιστορικού κέντρου της Πάφου.
Ταυτόχρονα, το Επιμελητήριο, κατόπιν ενημέρωσής του μέσω σχετικών δημοσιευμάτων για την
απευθείας ανάθεση σε αρχιτεκτονικό γραφείο της μελέτης του πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης της Πάφου, απευθύνθηκε με επιστολή του προς τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο
Πάφου ζητώντας να παγώσουν οποιεσδήποτε διαδικασίες και εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή
του σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Στην επιστολή του σημείωσε ότι ο πολεοδομικός
σχεδιασμός χωρίς διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και με κλειστές διαδικασίες επιλογής
συμβούλων, παραβιάζει βασικές αρχές του πολεοδομικού σχεδιασμού αλλά και της χρηστής διοίκησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο δημόσιος χώρος και ο πολεοδομικός σχεδιασμός της
πόλης αποτελούν αγαθά που πρέπει να προστατεύονται και να τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνα
με διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με στόχο την
αστική ανάπτυξη με όρους αειφορίας.
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΟΔΌ ΚΙΝΎΡΑ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΕΙΔΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ
Το ΕΤΕΚ, σε συνέχεια δημοσιευμάτων για την υπό εξέλιξη διαδικασία πολεοδομικής αδειοδότησης
από τον Δήμο Λευκωσίας πολυώροφης οικοδομής στην οδό Κινύρα εντός της Περιοχής Ειδικού
Χαρακτήρα (ΠΕΧ) Λήδρα Πάλας, προέβη σε παρέμβαση, πριν τη λήψη απόφασης για το θέμα, με
σχετική ανακοίνωσή του. Το ΕΤΕΚ, μέσω της ανακοίνωσής του, εξέφρασε την αρνητική του θέση για
την αδειοδότηση της οικοδομής με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την αδυναμία
του συστήματος να αξιολογήσει και να προστατεύσει την αρχιτεκτονική και αστική ταυτότητα των
κυπριακών πόλεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών,
αλλά και ευρύτερα της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των αστικών κέντρων. Το ΕΤΕΚ,
στην ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι, χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη πλήρους αξιοποίησης
του συντελεστή δόμησης που παρέχουν τα σχέδια ανάπτυξης, η συσσώρευση πρόσθετου
συντελεστή λόγω διαφόρων οριζόντιων κινήτρων δεν αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα και θα πρέπει
να παρέχεται αν και εφόσον ικανοποιούνται όλες οι πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης. Παράλληλα
σημείωσε ότι όπου η σύγκρουση προνοιών ή αμφισβητούμενη ερμηνεία τους ανατρέπει βασικές
πολιτικές των σχεδίων ανάπτυξης, θα πρέπει ο υπουργός Εσωτερικών να ασκεί την εξουσία που
του παρέχει ο νόμος. Με αφορμή τη συγκεκριμένη περίπτωση, το ΕΤΕΚ δήλωσε την ετοιμότητά του
να προτείνει διάφορα εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης
ειδικών διαχειριστικών πλαισίων για αδειοδοτήσεις σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα. Ταυτόχρονα,
υπογράμμισε ότι τα κενά στις διαδικασίες πολεοδομικής αδειοδότησης και οι αντικρουόμενες
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ερμηνείες των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης από τις αρμόδιες αρχές καθιστούν επιτακτικότερη
την ανάγκη για συνολική αναθεώρηση του συστήματος αδειοδότησης και για μεταρρύθμιση της
πολεοδομικής νομοθεσίας.
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΏΝ ΖΩΝΏΝ ΣΤΗΝ ΆΛΑΣΣΑ
- ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΦΡΆΓΜΑΤΟΣ ΚΟΎΡΗ
Το φράγμα του Κούρη αποτελεί τον μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ταμιευτήρα πόσιμου νερού στην
Κύπρο. Με τη συμπλήρωση της κατασκευής του φράγματος και μετά από εισήγηση του Τμήματος
Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), το Υπουργείο Εσωτερικών καθόρισε ζώνες προστασίας του φράγματος
(Ζ3-ΠΤ) για αποφυγή μόλυνσης του νερού από ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες το 2008
και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΤΑΥ τροποποιήθηκαν μετατρέποντας εκατοντάδες δεκάρια γης
ζώνης Ζ3-ΠΤ (με συντελεστή δόμησης 1%) σε οικιστικές ζώνες.
Το θέμα απασχόλησε και στο παρελθόν το ΕΤΕΚ, με αφορμή αίτηση ιδιώτη επιχειρηματία ανάπτυξης
γης το 2013 για μεγάλη οικιστική ανάπτυξη, που περιλάβανε 1000 και πλέον διαμερίσματα, η
οποία σε κατοπινό στάδιο απορρίφθηκε εφόσον το προτεινόμενο έργο δεν ικανοποιούσε σχετικά
περιβαλλοντικά κριτήρια. Τον Ιούλιο 2018 το ΕΤΕΚ, υποστηρίζοντας όπως είχε πράξει και στο
παρελθόν τις θέσεις του ΤΑΥ, ζήτησε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενημέρωση για το
εν τέλει πολεοδομικό καθεστώς στην περιοχή. Το Τμήμα Πολεοδομίας ενημέρωσε ότι τα ζητήματα
που εγείρει το ΕΤΕΚ έχουν εντοπιστεί και προβληματίζουν και το ίδιο. Ενημέρωσε επίσης ότι οι
ενστάσεις του ΤΑΥ έχουν ληφθεί υπόψη και ότι η διαδικασία οριστικοποίησης των πολεοδομικών
ζωνών για την κοινότητα Άλασσας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να
ισχύουν αυτές που είχαν αναθεωρηθεί και δημοσιευθεί το 2008. Ενόψει της προαναφερόμενης
παρέμβασης του ΕΤΕΚ για το θέμα, το ΤΑΥ τον Οκτώβριο του 2018 επαναβεβαίωσε τις θέσεις του
και ενημέρωσε για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ώστε να τροποποιηθεί η δημοσίευση των
πολεοδομικών ζωνών που έγινε το 2008 χωρίς την εκ των προτέρων διαβούλευση με το τμήμα.
Το Επιμελητήριο επανήλθε για το θέμα τον Νοέμβριο του 2018 με επιστολή του προς τους
υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Με την επιστολή του
το ΕΤΕΚ επισήμανε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ποιότητα του νερού του μεγαλύτερου
ταμιευτήρα στην Κύπρο σε περίπτωση που δεν ανακληθεί η πολεοδομική αναβάθμιση που
δημοσιεύθηκε το 2008 για την περιοχή πέριξ του υδατοφράκτη. Τονίστηκε για άλλη μια φορά
ότι όσα προληπτικά μέτρα και αν ληφθούν ο κίνδυνος μόλυνσης των νερών είναι μεγάλος αφού
πέραν της ανθρωπογενούς ρύπανσης, η βροχόπτωση θα μεταφέρει επιφανειακές ρυπογόνες
απορροές στον υδατοφράκτη. Στην απαντητική του επιστολή, Φεβρουαρίου 2019, ο υπουργός
Γεωργίας ενημέρωσε ότι οι απόψεις του υπουργείου συγκλίνουν με αυτές του ΕΤΕΚ. Επιπρόσθετα
ενημέρωσε ότι σε σχέση με την προστασία των επιφανειακών υδατικών συστημάτων εγκρίθηκαν
πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικοί Κανονισμοί οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της
αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για συζήτηση και ψήφιση. Ο υπουργός ενημέρωσε επίσης
ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης, τέθηκε και το ζήτημα της αλλαγής πολεοδομικών ζωνών στην
Άλασσα για την προστασία του ταμιευτήρα ύδρευσης του Κούρη και ότι το υπουργείο του σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών μελετούν ήδη την ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων.
Σημειώνεται ότι οι θέσεις του ΕΤΕΚ για το θέμα εκφράστηκαν τόσο σε συνεδρία της αρμόδιας
κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, όσο και σε συνάντηση εκπροσώπων του ΕΤΕΚ με τον
υπουργό Γεωργίας αλλά και σε συνεντεύξεις του προέδρου του ΕΤΕΚ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.
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ΑΝΈΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΎΣ
Η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στο Λατσί, η οποία προχώρησε κατά παράβαση της αρχικής
πολεοδομικής άδειας που είχε εκδοθεί, απασχόλησε έντονα τα μέσα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων
και τους πολίτες του τόπου. Το ΕΤΕΚ προέβη σε παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα, με επιστολή
του προς τον υπουργό Εσωτερικών. Στην επιστολή του, το ΕΤΕΚ επεσήμανε ότι τα περιστατικά
ανέγερσης αναπτύξεων που παρουσιάζουν παρατυπίες και που το τελευταίο διάστημα έχουν
πυκνώσει, καταδεικνύουν με εμφανή και αδιαμφισβήτητο τρόπο δύο κορυφαία ζητήματα που
ταλανίζουν τον τόπο μας:
- κατά πρώτον την προχειρότητα, ασυνεννοησία και αδυναμία επιβολής της νομοθεσίας από
τις αρμόδιες αρχές, και
- κατά δεύτερον τη συνολική ευθύνη που φέρουμε ως πολιτεία και κοινωνία για τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και υλοποιούμε την ανάπτυξη στον τόπο μας, αγνοώντας
θεμελιώδεις αρχές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και των δημόσιων
αγαθών, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα.
Το ΕΤΕΚ απευθύνθηκε με επιστολή του προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ζητώντας τις
απόψεις του για το συγκεκριμένο θέμα, επισημαίνοντας ότι το ίδιο θεωρεί πως ο ορθός χειρισμός
του εν λόγω θέματος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, εφόσον σχετίζεται με την εδραίωση της αντίληψης
για ανάγκη συμμόρφωσης με τη νομιμότητα.
Επίσης, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ με δηλώσεις του στα μέσα κατέθεσε τη θέση του ΕΤΕΚ ότι δεν θα
πρέπει να προχωρούν κατασκευαστικές εργασίες χωρίς την εξασφάλιση της αδειοδότησής τους
από τις αρμόδιες αρχές. Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, κάνοντας αναφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση
αλλά και γενικότερα σε περιπτώσεις κατασκευών στις οποίες υπάρχει παρανομία, τάχθηκε υπέρ
της κατεδάφισης του τμήματος της ανάπτυξης το οποίο ανεγέρθηκε κατά παράβαση της νομοθεσίας, ώστε να δοθεί το μήνυμα ότι δεν θα γίνεται ανεκτή πλέον η παρανομία.
Το θέμα της παράνομης επέκτασης ξενοδοχείων στο Λατσί αλλά και στην Αγία Νάπα τέθηκε ενώπιον της Βουλής. Το ΕΤΕΚ στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών υπογράμμισε
την ανάγκη αυστηρού ελέγχου οποιασδήποτε μορφής παρανομίας και αυθαίρετης δόμησης, τονίζοντας ότι τα μέλη του ΕΤΕΚ που εμπλέκονται σε παράνομες κατασκευές παραπέμπονται αυτεπάγγελτα, στις περισσότερες περιπτώσεις, στο Πειθαρχικό. Παράλληλα τόνισε ότι τελευταία παρατηρείται σωρεία περιστατικών με αναπτύξεις που παρουσιάζουν παρατυπίες και ότι υπάρχει ένας
φαύλος κύκλος ο οποίος πρέπει να σπάσει, υπογραμμίζοντας πως αυτό θα γίνει μέσω της εφαρμογής του νόμου και μέσω της εφαρμογής ελέγχου στις αναπτύξεις και όχι μέσω της αδειοδότησής
τους. Περαιτέρω, επεσήμανε ότι θα ήταν παραγωγικότερο για τη Βουλή, αντί να εξετάζει μεμονωμένες περιπτώσεις, ασκώντας καθήκοντα πολεοδομικής αρχής, να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια
για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου, τόσο όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης
και ελέγχου της δόμησης, αλλά και όσον αφορά εν γένει το πολεοδομικό σύστημα.
ΠΛΗΜΜΎΡΕΣ
Το Επιμελητήριο με αφορμή τις πλημμύρες στη Λεμεσό αλλά και των καταστροφών σε υποστατικά
καθώς και άλλα προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε ολόκληρη την Κύπρο εξέδωσε τον Φεβρουάριο
2018 σχετική ανακοίνωση, ενώ εκπρόσωποί του συμμετείχαν σε σημαντικό αριθμό τηλεοπτικών
και ραδιοφωνικών εκπομπών επεξηγώντας τους βασικούς λόγους για την πρόκληση πλημμύρας
σε συγκεκριμένες περιοχές.
Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΕΤΕΚ επεξηγούσε ότι ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος και εκείνος με
τις σοβαρότερες επιπτώσεις είναι η πλημμύρα που δημιουργείται από χείμαρρους που έρχονται
από περιοχές εκτός αστικής ανάπτυξης και ότι για την αντιμετώπιση αυτού του σεναρίου πρέπει
να γίνουν σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα και έργα διοχέτευσης της πλημμύρας, ειδικότερα στις
περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σύμφωνα με μελέτες του Τμήματος Αναπτύξεως

154

Υδάτων. Ο δεύτερος κίνδυνος που καταγράφηκε και αφορούσε και την περίπτωση της Λεμεσού,
είναι η συσσώρευση νερών λόγω έντονης βροχόπτωσης εντός αστικής περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε ως αποτρεπτικό μέτρο, κατά πρώτον να μειωθεί ο όγκος νερού προς
αποχέτευση μέσω του περιορισμού των σφραγισμένων επιφανειών στις ιδιωτικές αναπτύξεις, και
κατά δεύτερον να συμπληρωθούν οι αναγκαίες αποχετευτικές υποδομές, να διορθωθούν οι κακοτεχνίες, εφόσον και όπου υπάρχουν, και να συντηρούνται σωστά οι υφιστάμενες. Στην ανακοίνωση του ΕΤΕΚ επισημάνθηκε επίσης ότι τα αίτια των πλημμυρών είναι σίγουρα πολυπαραγοντικά,
όμως είναι αδιαμφισβήτητο πως κοινός τους παρονομαστής παραμένει ο τρόπος με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε και υλοποιούμε την «ανάπτυξη», αγνοώντας –πολλές φορές προκλητικά–τις μη
αναστρέψιμες αρνητικές της επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Επίσης το Επιμελητήριο συνδιοργάνωσε τον Δεκέμβριο 2019 με την Πολιτική Άμυνα, το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου
Κύπρου ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Η αξιολόγηση κινδύνων και οι πλημμυρικοί χάρτες. Νέες
λύσεις για τη δόμηση στην Κύπρο». Μεταξύ των ομιλητών στην ημερίδα ήταν ο δρ Κυριάκος Κύρου, συντονιστής της Επιτροπής Υδατικού, η οποία κατά την υπό επισκόπηση τριετία είχε επίσης
σημαντικό έργο να επιδείξει.
Της εκδήλωσης είχαν προηγηθεί συναντήσεις που έγιναν στη Λεμεσό, στις 5 Νοεμβρίου 2019, για
τον κίνδυνο πλημμύρας και τους διαδραστικούς πλημμυρικούς χάρτες. Η συνάντηση οργανώθηκε
με πρωτοβουλία της Πολιτικής Άμυνας και σε αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την Επαρχιακή
Διοίκηση Λεμεσού, την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, την 3η Ταξιαρχία Υποστήριξης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, τον Δήμο Ύψωνα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,
το Τμήμα Πολεοδομίας, το Τμήμα Δασών, το ΕΤΕΚ, το ΤΕΠΑΚ και το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον δρα Κυριάκο Κύρου ο οποίος με παρέμβασή του αναφέρθηκε σε
πολεοδομικά λάθη που έγιναν στο παρελθόν, τα οποία σήμερα δημιουργούν τεράστιες δυσκολίες
στη διαχείριση των όμβριων υδάτων και σημείωσε τη σημασία της σωστής εφαρμογής των μέτρων
που προτείνονται στο σχέδιο διαχείρισης του κινδύνου των πλημμυρών, που ετοιμάστηκε από το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
Επιπρόσθετα για το ίδιο θέμα, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Πολιτικής Άμυνας στη
Λακατάμια, στις 3 Δεκεμβρίου 2019, συνάντηση αντιπροσωπειών της Πολιτικής Άμυνας και του
ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Υδατικού δρα Κυριάκο Κύρου, Δημήτρη
Βαττή και Στέλλα Μιχαήλ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι μείωσης του κινδύνου των
πλημμυρών και συμφωνήθηκε ότι η σωστή και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται
στο Σχέδιο Διαχείρισης του Κινδύνου των Πλημμυρών θα βοηθήσει τα μέγιστα. Η αντιπροσωπεία
του ΕΤΕΚ τόνισε ότι πλημμύρες δεν συμβαίνουν μόνο στις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας
όπως καταγράφηκαν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές στις
οποίες τόσο οι ιδιοκτήτες των υποστατικών όσο και οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί πρέπει να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα μέσω σωστού σχεδιασμού για την προστασία των υποστατικών.
Επίσης, στις 6 Δεκεμβρίου 2019, στη μεσημβρινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Sigma πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το θέμα των πλημμυρών και σε αυτή παρευρέθηκαν ο δρ Νικόλας
Πάρης εκ μέρους της Πολιτικής Άμυνας, ο Κώστας Αριστείδου εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και ο δρ Κυριάκος Κύρου, συντονιστής της Επιτροπής Υδατικού, εκ μέρους του ΕΤΕΚ.
Συζητήθηκαν τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν σε σχέση με το θέμα των πλημμυρών και τα μέτρα
που λαμβάνονται για μείωση του κινδύνου των πλημμυρών.
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΕΔΆΦΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΎ ΠΙΣΣΟΎΡΙ
Σε συνέχεια σχετικών δημοσιευμάτων αλλά και επαφών του με εκπροσώπους των επηρεαζόμενων
κατοίκων και αφού έλαβε σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ εξέδωσε
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σχετική ανακοίνωση περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018. Στην ανακοίνωσή του το ΕΤΕΚ, ανάμεσα
σε άλλα, εξέφραζε την υποστήριξή του προς τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες περιουσιών και
καλούσε το κράτος, με δεδομένο ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη λιγότερη ή και καθόλου ευθύνη για τα
προβλήματα που έχουν επωμιστεί, το συντομότερο δυνατό (αφού τα εν λόγω προβλήματα έχουν
παρουσιαστεί από το 2011-2012), να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταστέγαση
των επηρεαζόμενων οικογενειών, να αναστείλει την έκδοση αδειών για ανάπτυξη στην περιοχή
και να προχωρήσει σε αναγκαίες εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες θα καταδείξουν λύσεις για
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Παράλληλα το Επιμελητήριο καλούσε τα μέλη του που διορίζονται ως μελετητές/επιβλέποντες
μηχανικοί να είναι προσεκτικά και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά
εδαφολογικά δεδομένα, εκπονώντας ή αναθέτοντας την εκπόνηση της σχετικής εδαφοτεχνικής
μελέτης, εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο.
Επιπρόσθετα τον Μάιο 2019 πραγματοποιήθηκε σχετική συνάντηση με εκπροσώπους των
επηρεαζόμενων κατοίκων καθώς και εκπροσώπων εταιρείας ανάπτυξης γης η οποία προχώρησε
σε ανέγερση κατοικιών και συγκροτημάτων στην υπό αναφορά περιοχή, κατά την οποία το ΕΤΕΚ
ενημερώθηκε λεπτομερώς για τη φύση των προβλημάτων που παρατηρούνται. Ακολούθησε
σχετική συζήτηση σε σχέση με τους λόγους που προκαλούν την υποχώρηση του εδάφους και τις
ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την επίλυση του προβλήματος.
Ακολούθως, μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη τον Μάιο του 2019,
το Επιμελητήριο ενημέρωσε ότι παρακολουθεί το θέμα και αφουγκράζεται τις ανησυχίες των
επηρεαζόμενων κατοίκων και ότι το κράτος έχει υποχρέωση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις
αφού εύλογα διερωτάται κάποιος πώς μια προβληματική από γεωλογικής άποψης περιοχή είχε
ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης με αποτέλεσμα την αδειοδότηση των συγκεκριμένων αναπτύξεων.
Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον βουλευτή ότι κάλεσε τα μέλη του που διορίζονται ως
μελετητές/επιβλέποντες μηχανικοί να είναι προσεκτικά και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία. Κατά τη
συζήτηση του θέματος στη Βουλή τον Ιούνιο του 2019, ο τότε υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε
ότι το υπουργείο θα κινήσει αμέσως τις διαδικασίες για την ετοιμασία μελέτης σε δύο στάδια. Σε
πρώτο στάδιο η μελέτη θα καταδείξει τους λόγους για την ύπαρξη του προβλήματος και σε δεύτερο
στάδιο για να καταδείξει πιθανές λύσεις για την επίλυσή του. Ο υπουργός επίσης ενημέρωσε ότι
δεν θα δοθεί αποζημίωση στους κατοίκους για τις ζημιές στις κατοικίες τους αλλά ένα ποσό ως
ανθρωπιστική βοήθεια, αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προηγούμενο για ανάλογες περιπτώσεις,
κάτι που επισήμανε με σχετική της ανακοίνωση και η Ελεγκτική Υπηρεσία. Στην ανακοίνωσή της η
Ελεγκτική Υπηρεσία έκανε επίσης αναφορά και σε πιθανές ευθύνες των μελετητών.
Περί τα τέλη Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε επιτόπου επίσκεψη (μετά από πρωτοβουλία της
Επιτροπής Ειδικότητας Γεωλογίας) αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ με επικεφαλής τον Πρόεδρό του. Σε
συνέχεια της σχετικής τεχνικής επίσκεψης στην περιοχή το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρία της ΔΕ
ημερομηνίας 02.07.19. Ακολούθησε επιστολή του ΕΤΕΚ προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας,
με την οποία το ΕΤΕΚ διατύπωσε ότι με βάση όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα φαίνεται ότι υπάρχει
ενεργή κατολίσθηση στην περιοχή η οποία επιτάσσει τη λήψη άμεσων μέτρων αφού αξιολογηθούν τα
ειδικά χαρακτηριστικά του γεωλογικού φαινομένου. Ζήτησε, επίσης, ενημέρωση για τα δεδομένα σε
σχέση με την επέκταση των ζωνών ανάπτυξης στην περιοχή Πισσουρίου, χρονολογικά.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ενημέρωσης που θα ληφθεί, το θέμα θα επανεξεταστεί προκειμένου να ετοιμαστεί σχετικό υπόμνημα με τη θέση του ΕΤΕΚ ως προς τις βασικές αρχές του θέματος.
ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ 5G ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Το ΕΤΕΚ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτρονικής και της Επιτροπής Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Κυβερνοασφάλειας, προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση, σχετικά με το θέμα της
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εφαρμογής των δικτύων τεχνολογίας 5G στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω
του πανευρωπαϊκού προγράμματος «Στρατηγική 5G» έχει ήδη θέσει ως αναπτυξιακά ορόσημα την
έναρξη της εμπορικής χρήσης του δικτύου 5G μέχρι το 2020 σε μία επιλεγμένη πόλη σε κάθε χώρα
μέλος της, καθώς και την εφαρμογή ενός πλήρως λειτουργικού δικτύου 5G που θα καλύπτει όλες τις
αστικές περιοχές και τις μεγάλες χερσαίες αρτηρίες των μεταφορών, μέχρι το 2025.
Ενόψει των πιο πάνω και έχοντας παρακολουθήσει τις συζητήσεις σχετικά με την εισαγωγή των
ασύρματων δικτύων πέμπτης γενιάς 5G και τους τυχόν κίνδυνους που προκύπτουν για τη δημόσια
υγεία, που διεξάχθησαν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, το ΕΤΕΚ, κατά τη δημόσια
παρέμβασή του, επισήμανε ότι η Κύπρος δεν πρέπει να παραμένει ουραγός σε τεχνολογίες
αιχμής όπως είναι το 5G, οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα
της ψυχαγωγίας και της οικονομίας, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως αυτούς της βιομηχανίας,
των μεταφορών και της ιατρικής/υγείας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι πρώτιστο μέλημα σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, το ΕΤΕΚ
επισήμανε ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν οι συστάσεις διεθνών οργανισμών, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), ο
Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από
τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) και άλλων διεθνών οργανισμών, έτσι ώστε διασφαλιστεί ότι
δεν θα υπάρξει παράβλεψη των προβληματισμών που εκφράζονται για τις επιπτώσεις από την
εισαγωγή της τεχνολογίας 5G στη δημόσια υγεία, αλλά και ότι οι προβληματισμοί αυτοί θα τύχουν
ενδελεχούς ελέγχου με κριτήρια βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες.
ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΌ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
ΚΑΙ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και
αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στην Κύπρο αφού επηρεάζει την εθνική οικονομία, το
περιβάλλον, την οδική ασφάλεια και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. Το κόστος
της κυκλοφοριακής συμφόρησης ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος ενώ επιπρόσθετα ένα
ποσό του ύψους των 500 εκατ. ανά έτος δαπανάται για την εισαγωγή ενεργειακών πόρων που αφορούν τις μεταφορές. Το θέμα αυτό διαχρονικά απασχολεί το Επιμελητήριο, το οποίο κάνει διάφορες
ενέργειες και σχετικές παρεμβάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο και τους μεγάλους δήμους του τόπου
μας. Κύριο θέμα των παρεμβάσεων αυτών ήταν η εφαρμογή των βασικών αρχών των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (για τις πόλεις για τις οποίες έχουν εκπονηθεί) όπως είναι ο περιορισμός
της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και η ποδηλατοκίνηση. Επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ, μέσω των παρεμβάσεών του, απαίτησε την ετοιμασία ΣΒΑΚ για όλες τις πόλεις μας. Συναφώς με τα πιο πάνω κατά την τρέχουσα τριετία το ΕΤΕΚ οργάνωσε ή συμμετείχε σε αριθμό ημερίδων και εκδηλώσεων οι οποίες αφορούσαν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ειδικότερα σε ό,τι
αφορά τον νέο διαγωνισμό για τις συμβάσεις παραχώρησης δημόσιων μεταφορών, το ΕΤΕΚ ζήτησε
και προμηθεύτηκε τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού και τα προσχέδια των συμβάσεων έτσι ώστε
να καταθέσει δικά του σχόλια ή και εισηγήσεις προς περαιτέρω βελτίωση. Στο πλαίσιο αυτό τον Σεπτέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του ΕΤΕΚ και του Αριστοτέλη
Σάββα εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιων Έργων, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο για τα θέματα των νέων
συμβάσεων. Στην εν λόγω συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις και κατατέθηκαν εισηγήσεις για να βελτιωθούν τα έγγραφα και η διαδικασία. Κυριότερος προβληματισμός του ΕΤΕΚ ήταν ότι ο διαγωνισμός
έχει κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, κάτι που αποτελεί κατ’ αρχήν προβληματικό σημείο.
Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε επί τάπητος στη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ με τον
υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων τον Φεβρουάριο του 2020. Μεταξύ άλλων το ΕΤΕΚ
στη συνάντηση αυτή εξέφρασε την άποψη πως η σύναψη των νέων συμβάσεων για τα λεωφορεία, η
οποία γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο και επιχειρεί να διορθώσει στρεβλώσεις των προηγούμενων
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συμβάσεων, οφείλει να αποτελέσει το έναυσμα μιας νέας συγκροτημένης, ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης προσπάθειας για να δοθούν λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα.
ΘΑΛΑΣΣΙΝΈΣ ΣΠΗΛΙΈΣ
Σε έντονο ύφος ήταν η παρέμβαση του ΕΤΕΚ τον Φεβρουάριο του 2018 με ανακοίνωσή του για τις
οικοδομές στην ακτογραμμή στις Θαλασσινές Σπηλιές, καθώς και με έντονη παρουσία στα μέσα. Όπως
σημειώθηκε στην ανακοίνωση, η περίπτωση της «νομότυπης» ανέγερσης εξοχικών κατοικιών στην περιοχή Θαλασσινών Σπηλιών στην Πέγεια αποτελεί την προφανή κατάληξη ενός προδιαγεγραμμένου
εγκλήματος που ξεκίνησε προ εικοσαετίας, όταν χορηγήθηκε σε εταιρεία ανάπτυξης γης πολεοδομική
άδεια για διαχωρισμό 34 οικοπέδων σε μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή εξαίρετου φυσικού
κάλλους. Το Επιμελητήριο, μη βρίσκοντας κανέναν σύμμαχο στις προσπάθειές του για το αυτονόητο,
προσέφυγε τότε στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της εν λόγω άδειας. Το Ανώτατο Δικαστήριο
(Υπόθεση Αρ. 940/97 ΕΤΕΚ vs Δημοκρατίας) έκρινε τότε, δυστυχώς, πως το Επιμελητήριο δεν έχει
έννομο συμφέρον να ζητήσει ακύρωση της απόφασης καθώς η προστασία του περιβάλλοντος δεν
εμπίπτει στους σκοπούς του όπως διαγράφονται από τον νόμο. Στο μεταξύ παρήλθαν 20 χρόνια
και τουλάχιστον δύο θεσμοθετημένες αναθεωρήσεις των Σχεδίων Ανάπτυξης, χωρίς να ανακληθούν
εγκληματικές για το περιβάλλον πολεοδομικές αποφάσεις του παρελθόντος. Επιπρόσθετα στην
ανακοίνωσή του το ΕΤΕΚ σημείωσε ότι η πρόταξη της νομιμότητας σε αυτή την περίπτωση αποκαλύπτει
ότι έχουμε χάσει την ουσία και κάθε μέτρο αναστολής, και πως το κράτος και το πολεοδομικό σύστημα
ελέγχου της ανάπτυξης έχει αποτύχει παταγωδώς. Το Επιμελητήριο επανήλθε με νεότερη ανακοίνωση
τον Μάρτιο του 2018 μετά την αναγγελία των μέτρων που αποφασίστηκαν σε σύσκεψη του υπουργού
Περιβάλλοντος και του υπουργού Εσωτερικών, δηλώνοντας την απογοήτευσή του για τις αποφάσεις
που λήφθηκαν. Συγκεκριμένα σημείωσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,
βρέθηκε σε ένα πρωτόγνωρο σταυροδρόμι. Είχε την επιλογή να επιλέξει τον ορθό και δύσκολο δρόμο
παραδοχής των δικών της λαθών και της λήψης δραστικών μέτρων διόρθωσης της περιβαλλοντικής
ζημιάς, με ανάκληση αδειών και αποκατάσταση των τεμαχίων, για τα οποία εξόφθαλμα κακώς δόθηκαν
άδειες οικοδομής. Παρόλο που το ΕΤΕΚ έχει υψηλότερες προσδοκίες, ειδικά από τους συγκεκριμένους
υπουργούς, επιλέχθηκε ο βατός και ανώδυνος δρόμος, εφαρμογής ήπιων μέτρων διαχείρισης και
όχι άρσης της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει συμβεί. Το ΕΤΕΚ προειδοποίησε ότι, το επόμενο
χρονικό διάστημα, οι πιέσεις για ανάπτυξη στις εναπομείνασες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
στη Δημοκρατία θα ενταθούν. Συγκεκριμένα σημείωσε πως «ή θα αλλάξουμε ρότα ως πολιτεία, ή θα
συνεχίσουμε την πεπατημένη αυτοκαταστροφική πορεία για να επωφελούνται τελικά οι λίγοι εις βάρος
των πολλών, με συνέπεια σε 10 χρόνια από τώρα να αναζητούμε τα αίτια της καταστροφής των λίγων
περιβαλλοντικών διαμαντιών που έχουν απομείνει και της απώλειας ενός σημαντικού ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος του τουριστικού μας προϊόντος».
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ
Το θέμα της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία αποτελεί θέμα ύψιστης σημασίας για το ΕΤΕΚ καθώς και
ένα από τα θέματα προτεραιότητας για την υπό επισκόπηση τριετία. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας
επιστημονικής επιτροπής του, το ΕΤΕΚ παρουσίασε και αυτή την τριετία σημαντικό έργο σχετικά με το
θέμα, για το οποίο γίνεται αναφορά και σε άλλες ενότητες του παρόντος Απολογισμού. Σε αυτή την
ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αναφορές του ΕΤΕΚ στις ανακοινώσεις του για το θέμα:
(α) Στην ανακοίνωση του Ιουλίου 2018,το ΕΤΕΚ ενημέρωσε για την εντατικοποίηση των δράσεών
του για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Δήλωσης Πολιτικής για τη μείωση των ατυχημάτων
στον κατασκευαστικό τομέα όπως είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση των μελών του στα θέματα
ασφάλειας και υγείας, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάληψη περισσότερων
δράσεων και ενεργειών για την επίτευξη του στόχου της παγκόσμιας εκστρατείας Μηδέν Ατυχήματα. Επιπρόσθετα κάλεσε τον κάθε εργοδότη και κάθε επαγγελματία να θέτουν τα θέματα
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ασφάλειας και υγείας ψηλά στις προτεραιότητές τους και να εφαρμόζουν τις αρχές πρόληψης σε
κάθε ενέργεια και απόφασή τους.
(β) Με αφορμή τα πρόσφατα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τον Μάιο του 2019, το ΕΤΕΚ εξέφρασε
και δημόσια την έντονη ανησυχία του και τον προβληματισμό του για την έλλειψη Κουλτούρας
και Συνείδησης Ασφάλειας. Παράλληλα ενημέρωσε για τις δράσεις του προς τον σκοπό αυτό,
όπως είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση των μελών του σε θέματα ασφάλειας και υγείας, η λήψη
οριζόντιων μέτρων διασφάλισης της συμμόρφωσης για την εφαρμογή της πρόληψης, καθώς και
η απόφαση για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου περιπτωσιακών μελετών ατυχημάτων(τα οποία
έχουν εκδικαστεί), για σκοπούς ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης καθώς και αποφυγής παρόμοιων
περιστατικών στο μέλλον. Επιπρόσθετα ζήτησε την εντατικοποίηση των προσπαθειών και προώθηση δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας και αυστηρή συμμόρφωση με τη νομοθεσία, από όλους τους εμπλεκόμενους.
(γ) Σε νέα του ανακοίνωση τον Νοέμβριο 2019 με αφορμή τον αυξανόμενο αριθμό των θανατηφόρων
εργατικών ατυχημάτων, το ΕΤΕΚ εξέφρασε και πάλι την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό
του για την παρατηρούμενη έλλειψη κουλτούρας και συνείδησης για θέματα ασφάλειας και υγείας
παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται. Παράλληλα κάλεσε το κράτος να
αυξήσει τους πόρους που διατίθενται προς τον σκοπό αυτό και ιδιαίτερα τους ελέγχους για την
εφαρμογή της νομοθεσίας και τις επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα να υιοθετήσουν την παγκόσμια νέα στρατηγική Εκστρατεία Vision Zero και να εφαρμόσουν
τους 7 Χρυσούς της Κανόνες.
ΠΡΟΒΟΛΉ ΒΊΝΤΕΟ ΓΙΑ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑ & ΥΓΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ
Η παρατηρούμενη κατά την τελευταία διετία αύξηση των ατυχημάτων, και ειδικά των θανατηφόρων
και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων, επιβάλλει εντατικοποίηση των προσπαθειών και προώθηση
δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, από όλους τους εμπλεκόμενους.
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του,
ετοίμασε ειδικό βίντεο (www.youtube.com/watch?v=tu2OuDx0nKg) για να τονίσει την ανάγκη για λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων για τήρηση της νομοθεσίας αλλά και των ενδεδειγμένων μέτρων για την
Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας και ζήτησε, τον Ιανουάριο του 2020, από όλα τα τηλεοπτικά
και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης να ενισχύσουν αυτή την ανθρωπιστική προσπάθεια προβάλλοντας
δωρεάν από το κανάλι τους, για κάποιο χρονικό διάστημα, το βίντεο.
COVID-19 ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ
Tο Επιμελητήριο, με επιστολές του ημερομηνίας 28 Απριλίου και 6 Μαΐου 2020, προς το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατέθεσε τις προτάσεις του για τον Οδηγό Διαχείρισης της πανδημίας, ο
οποίος στόχευε στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη βέλτιστη διαχείριση των ζητημάτων
που έχουν προκύψει ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2.
Με βάση την επιστολή του το ΕΤΕΚ ανάμεσα σε άλλα επεσήμανε πως στο κείμενο του Οδηγού θα πρέπει να υπογραμμιστεί με σαφή τρόπο ότι την ευθύνη για τη διασφάλιση θεμάτων ασφάλειας και υγείας
που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τη νόσο Covid-19 κατά
την εκτέλεση εργασιών στα εργοτάξια τη φέρει ο εκάστοτε Εργολάβος, και ότι σε καμία περίπτωση η
ευθύνη αυτή δεν θα πρέπει να μετακυλήσει στους μελετητές ή/και τον Κύριο του Έργου οι οποίοι θα
πρέπει να διεκπεραιώνουν έκαστος τον δικό του ρόλο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε να μην περιληφθούν ο Επιβλέπων
Μηχανικός και ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά τη μελέτη του Έργου στην Ομάδα Διαχείρισης
της Πανδημίας που θα συσταθεί, αλλά, να αναφερθεί ότι τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης της Πανδημίας θα πρέπει να συνεργάζονται με τους Επιβλέποντες Σύμβουλους Μελετητές και εκπροσώπους του
Κύριου του έργου.
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IX. OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

2019

2018

2017

€

€

€

2.122.600

1.917.749

1.770.114

82.056

89.899

122.454

-

-

3.600

-78.792

-59.068

-214.364

-1.401.778

-1.372.218

-1.369.920

724.086

576.362

311.884

Έσοδα χρηματοδότησης

2.919

8.486

13.255

Έξοδα χρηματοδότησης

-11.397

-15.289

-10.375

Πλεόνασμα/ (έλλειμμα) πριν τη φορολογία

715.608

569.559

314.764

-876

-2.305

-3.977

714.732

567.254

310.787

Εισοδήματα
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Πλεόνασμα/ (έλλειμμα) από εργασίες

Φορολογία
Πλεόνασμα/ (έλλειμμα) για το έτος
Λοιπά συνολικά έσοδα

-

-

-

714.732

567.254

310.787

1.583.625

1.665.548

1.751.466

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

12.186

19.761

10.724

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
διαθέσιμα προς πώληση

69.051

69.051

69.051

1.664.862

1.754.360

1.831.241

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2.495.986

2.082.480

1.847.454

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

3.729.036

2.823.540

2.236.222

6.225.022

4.906.020

4.083.676

7.889.884

6.660.380

5.914.917

Συσσωρευμένο πλεόνασμα

4.768.497

4.053.765

3.486.511

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

4.768.497

4.053.765

3.486.511

1.329.260

1.128.935

1.104.477

1.329.260

1.128.935

1.104.477

1.749.952

1.443.005

1.291.083

42.175

34.675

32.846

1.792.127

1.477.680

1.323.929

Σύνολο υποχρεώσεων

3.121.387

2.606.615

2.428.406

ΣΎΝΟΛΟ ΙΔΊΩΝ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ

7.889.884

6.660.380

5.914.917

ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ

ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια

ΜΗ ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ
Προβλέψεις και εισφορές για οικήματα
ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Προβλέψεις και εισφορές για οικήματα
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας
www.gnora.com / info@gnora.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κυριακή Σοφοκλέους
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Printco Cassoulides Masterprinters

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
Kερβέρου 8, T.Θ. 21826
1513 Λευκωσία, Kύπρος
Tηλ: 22877644, Φαξ: 22730373
E-mail: cyprus@etek.org.cy
Iστοσελίδα: http://www.etek.org.cy

