
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 206   ΔΕΚEMΒΡΙΟΣ 2016

*  Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο
*  Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98
*  Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34
*  Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52

ISSN 1450-3379

Εκδήλωση ΕΤΕΚ-ΟΠΑΚ: Δράση 
για μια Κύπρο προσβάσιμη για όλους

Δημόσια Διαβούλευση 
για δημιουργία 
μητρώου μελετητών & 
επιβλεπόντων μηχανικών

Αναθεώρηση Διατάξεων 
Διαιτησίας ΕΤΕΚ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΕΚ-ΟΠΑΚ

«Ο λανθασμένος ανθρώπινος σχεδιασμός εμπόδιο στην ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων»



BIMobject Awards 2016: Valsir 
among the best seven in the world  
An interview with Valsir engineers Nicola Zanca and Alessandro Giovannini

Nicola Zanca and Ales-
sandro Giovannini, Valsir 
technical directors and 
supervisors of the BIM 
development team, talk 
about building design 
evolution and the oppor-
tunities for technicians.   

One of the most impor-
tant suppliers of plumb-
ing and heating systems 
on the worldwide market, 
Valsir has been selected 
to participate in the an-
nual BIMobject Awards 
2016 as the most innova-
tive Italian company in the 
development of 3D models 
by BIMobject®, the Euro-
pean portal for BIM objects 
management, in recogni-
tion of Valsir’s continued 
commitment to technologi-
cal development and re-
search. Valsir was the only 
company in the plumbing 
and heating sector to par-
ticipate in BIMobject LIVe 
2016 in Malmö, Sweden, 
a meeting of 666 building 
and interior design compa-
nies from all over the world, 
producing a total of 50,000 
parametric BIM objects. 

In your opinion, which 
technical innovations 
are changing the design 
techniques in the build-
ing sector?

Nicola Zanca The future of 
design is tightly bound to 

the use of BIM (Building In-
formation Modeling) tech-
nology which is becoming 
increasingly established 
as a new and innovative 
working method, in which 
the 3D digital representa-
tion of the whole building is 
shared by the all the design 
team members in order to 
make digital information ex-
change easier.

Which are the main ad-
vantages of BIM?

NZ The first advantage is 
the real time visualisation of 
the building and of the de-
velopment site with realistic 
planning scenarios. 

Another advantage is the 
reduction in mistakes made 
by design team members: 
BIM allows the detection 
of interferences between 
parts and systems inside a 
building and modifications 
and reviews to be made 
directly in the model, thus 
reducing costs due to in-
process variations. 

How did you come into 
contact with BIM tech-
nology?

Alessandro Giovannini For 
30 years Valsir has been 
operating in more than 90 
markets worldwide and has 
established strong relation-
ships with international 
design studios and build-
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ing companies. In some 
countries, BIM is more 
widespread, and these ex-
periences have brought us 
into contact with BIM tech-
nology and allowed us to 
grasp its opportunities and 
advantages.

Let’s talk about Valsir 
activity in the BIM sec-
tor: how long has Valsir 
been moving in this di-
rection?

AG Valsir started develop-
ing its first BIM models in 
2012 and, since then, has 
been constantly enlarging, 
updating and developing 
its BIM families to the point 
of being able to complete 
the majority of the range of 
its products. Today our Re-
vit® suite for the plumbing 
and heating sector has be-
come the best now avail-
able on the market.

The whole interview to 
Nicola Zanca and Alessan-
dro Giovannini will be pub-
lished on www.valsir.it.
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Τη στροφή προς την πλωτή αρχι-
τεκτονική την υπαγορεύουν δύο 
διαφορετικές τάσεις: η άνοδος 
της στάθμης της θάλασσας και η 

έλλειψη επαρκών χώρων για την ανάπτυξη 
νέων ακινήτων. Έτσι, το τελευταίο διάστη-
μα, τα σχέδια για πλωτές κατασκευές πλη-
θαίνουν, είτε αυτά αφορούν συγκροτήματα 
κατοικιών, κυρίως στο Λονδίνο, είτε ολόκληρες αμφίβιες πό-
λεις στην Κίνα. 
Οι άνθρωποι θα ζουν και θα εργάζονται πάνω στο νερό ολο-
ένα και περισσότερο. Κι αυτό διότι οι κυβερνητικές πολιτικές 
ανά τον κόσμο φαίνεται ότι μετατοπίζονται σταδιακά από τον 
σχεδιασμό μέτρων για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, 
στην αποδοχή του γεγονότος ότι το νερό δεν μπορεί να περι-
οριστεί για πάντα – και άρα πρέπει να κατακτηθεί. Άλλωστε η 
άνοδος της στάθμης των νερών είναι ένα αναμενόμενο επα-
κόλουθο των περιβαλλοντικών αλλαγών που συνεπάγεται η 
κλιματική αλλαγή και η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη.
Πρωτοπόρα σε αυτή τη νέα τάση είναι η Ολλανδία. Με περισ-
σότερο από το ένα τέταρτο της επικράτειάς της να βρίσκεται 
κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, η Ολλανδία φιλοδοξεί 
να τεθεί επικεφαλής της στροφής που έχει ξεκινήσει προς 
την ανάπτυξη πολιτικών χωροταξικού και πολεοδομικού σχε-
διασμού, που ενθαρρύνουν την πλωτή διαβίωση. Ήδη, και-
νούργιες «αποικίες» πλωτών σπιτιών έχουν αρχίσει να κάνουν 
την εμφάνισή τους στον ποταμό του Άμστερνταμ, στο πλαίσιο 
ενός project που αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 18000 
νέες κατοικίες, βοηθώντας στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος εύρεσης σπιτιών που αντιμετωπίζει η πόλη. 
Από τη σκοπιά της νέας τάσης για δημιουργία ευέλικτων πό-
λεων η ιδέα άρχισε ήδη να προωθείται σε διάφορα επίπεδα.
Σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως είναι το Πανεπι-
στήμιο του Χάρβαρντ, πιστεύουν ότι η αλλαγή έχει να κάνει 
με τη δημιουργία ευέλικτων πόλεων και με το πώς χρησιμο-
ποιούμε αυτές τις εκτάσεις, που άλλοτε ανήκουν στο νερό και 
άλλοτε στην ξηρά.
Γνωστοί αρχιτέκτονες όπως είναι ο Βρετανός αρχιτέκτονας 

Carl Turner πιστεύουν ότι στα επόμενα χρόνια χιλιάδες σπίτια 
και χώροι εργασίας θα εδρεύουν σε υδάτινους όγκους του 
Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι σήμερα δεν χρησιμοποιού-
νται. 
Οι Boca Architects, στο Λονδίνο, πέρυσι σχεδίασαν το πρώτο 
αμφίβιο σπίτι του Ηνωμένου Βασιλείου, και τώρα σχεδιάζουν, 
σε συνεργασία με Ολλανδό κατασκευαστή, μια σειρά προκα-
τασκευασμένων πλωτών κατοικιών, που θα τοποθετηθούν 
στα κανάλια του Λονδίνου. Σύμφωνα με την εταιρεία, 7500 
τέτοια σπίτια, με προσιτό κόστος, μπορούν να δημιουργηθούν 
κατά μήκος 50 μιλίων των ποταμών και των καναλιών του ευ-
ρύτερου Λονδίνου.
Ο συνιδρυτής των Boca Architects, Richard Coutts, δήλω-
σε ότι η «aquatecture» μπορεί να προσφέρει αρκετά από τα 
440.000 σπίτια, που εκτιμάται ότι χρειάζεται το Λονδίνο για 
να λύσει το οικιστικό του πρόβλημα.
Αναμένουμε τις εξελίξεις…
(Άρθρο με πληροφορίες από το dezeen)

Μύρια Κωνσταντινίδου 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Πλωτή Αρχιτεκτονική - Aquatecture 
Μια νέα τάση της Αρχιτεκτονικής
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Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (3 

Δεκεμβρίου), το Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η Ορ-
γάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) 
διοργάνωσαν, στις 2 Δεκεμβρίου 2016 
στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο 
ΕΤΕΚ, εκδήλωση με θέμα «Δράση για μια 
Κύπρο προσβάσιμη για όλους».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι 
πρόεδροι των δύο οργανισμών, Στέλιος 
Αχνιώτης και Δημήτρης Λαμπριανίδης, 
υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασί-
ας μεταξύ ΕΤΕΚ και ΟΠΑΚ. Στόχος του 
πρωτοκόλλου συνεργασίας είναι η προ-
ώθηση των αρχών του Σχεδιασμού για 

Όλους και της Προσβασιμότητας.
Οι κ. Αχνιώτης και Λαμπριανίδης παρου-
σίασαν στην εκδήλωση τα βασικά ση-
μεία της συμφωνίας που υπογράφθηκε 
ενώ μέλη της ΟΠΑΚ παρουσίασαν προ-
σωπικές τους εμπειρίες υπό τη θεματι-
κή «Ο λανθασμένος ανθρώπινος σχεδια-
σμός εμπόδιο στην ισότιμη συμμετοχή 

των ανθρώπων».
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης, 
μιλώντας στην εκδήλωση, ανέφερε με-
ταξύ άλλων ότι η ημέρα είναι σημαντική 
επειδή «αποτελεί το σημείο εκκίνησης 
μιας σημαντικής συνεργασίας του Επι-
μελητηρίου με την Οργάνωση Παραπλη-
γικών Κύπρου, η οποία ευελπιστούμε να 
γίνει σημείο αναφοράς για τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και δρούμε 
για την προσβασιμότητα στην Κύπρο». Ο κ. 
Αχνιώτης είπε επίσης ότι «ο βαθμός προ-
σβασιμότητας του αστικού περιβάλλοντος 
ταυτίζεται με το πολιτιστικό επίπεδο κάθε 
κοινωνίας και αποτελεί μια συνειδητή 
απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο επι-
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Εκδήλωση ΕΤΕΚ-ΟΠΑΚ «Δράση για 
μια Κύπρο προσβάσιμη για όλους»

Υπογραφή 
πρωτοκόλλου 
συνεργασίας 
ΕΤΕΚ-ΟΠΑΚ
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λέγουμε να αντιμετωπίζουμε τη διάκριση, 
τον αποκλεισμό και την ανισότητα σε θέ-
ματα πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο ρόλος 
των μηχανικών σε αυτή την απόφαση είναι 
κρίσιμος και η ευθύνη που φέρουμε για τη 
δημιουργία ενός προσβάσιμου, ασφαλούς 
και φιλικού για όλους τους χρήστες, αστι-
κού περιβάλλοντος είναι βαρύνουσας ση-
μασίας για την κυπριακή κοινωνία». Σημεί-
ωσε δε ότι «η προσβασιμότητα προσφέρει 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και μπορεί 
να καταστεί πραγματικό κίνητρο για καινο-
τομία και οικονομική ανάπτυξη, ειδικότερα 
σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, με έμφαση σε 
υποδομές πολιτισμού και ψυχαγωγίας». Ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου στάθηκε ιδι-
αίτερα στο γεγονός ότι «οι κυπριακές πό-
λεις δεν είναι προσβάσιμες και φιλικές, όχι 
μόνο στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), αλλά 
ούτε καν στον πεζό που θεωρητικά ανήκει 
στον μέσο όρο στον οποίο απευθύνεται ο 
συμβατικός πολεοδομικός σχεδιασμός». Ο 
πρόεδρος του ΕΤΕΚ είπε ακόμη ότι για τον 
ίδιο προσωπικά, ως προέδρου του Επιμε-
λητηρίου, «προτεραιότητα είναι η επιμόρ-
φωση και αφύπνιση των μελών μας για 
τα θέματα της προσβασιμότητας. Τα μέλη 
μας μελετούν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν, 
επιβλέπουν, ελέγχουν τις κατασκευές, 
τα έργα υποδομής, τα ιδιωτικά έργα, τον 
σχεδιασμό σε επίπεδο πολεοδομίας. Άρα 
ο ρόλος και η ευθύνη τους για ένα περι-
βάλλον χωρίς εμπόδια είναι καθοριστικός, 
εφόσον η εμπλοκή τους σε όλα τα στά-
δια δημιουργίας του περιβάλλοντος όπου 
ζούμε είναι ενεργή και απαραίτητη». Τόνι-
σε εξάλλου ότι «ο στόχος μας πρέπει να 
είναι η ρουτίνα μιας καθημερινής ημερή-
σιας μετακίνησης στην πόλη, χρησιμοποι-
ώντας τα δημόσια μέσα μεταφοράς και με 
προορισμό τη δουλειά μας ή έναν χώρο 
ψυχαγωγίας. Εάν επιτύχουμε να δώσου-
με στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα 
μιας τέτοιας ημέρας, στην οποία θα μπο-
ρούν αυτόνομα και ανεμπόδιστα να μετα-
κινηθούν μέσα στην πόλη, τότε θα έχουμε 
πετύχει».
Η συνεργασία αφορά τρεις σημαντικές 
περιοχές δράσης: 
1. Τη βελτίωση της υφιστάμενης νομο-
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θεσίας και την προώθηση νέων νομοθε-
τικών ρυθμίσεων για αύξηση της προ-
σβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον, 
2. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων δημοσιότητας και διαφώτισης 
για θέματα προσβασιμότητας, τόσο στα 
μέλη του ΕΤΕΚ όσο και στο ευρύτερο 
κοινό, και 
3. Την ενίσχυση της προσβασιμότητας 
και της συμμετοχής των ατόμων με 
αναπηρίες, Κυπρίων ή ξένων τουριστών 
στην ψυχαγωγία και τον πολιτισμό.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της 
ΟΠΑΚ Δημήτρης Λαμπριανίδης σημεί-
ωσε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ότι 
«χρειάζεται να υιοθετήσουμε τη φιλοσο-
φία ‘σχεδιασμός για όλους’. Η υιοθέτησή 
της και η εφαρμογή της πρόσβασης και 
εξυπηρέτησης των ΑμεΑ είναι στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν το επίπεδο πολιτι-
σμού μιας χώρας». Τόνισε εξάλλου πως 
«η έλλειψη προσβασιμότητας αποτελεί 
το μεγαλύτερο εμπόδιο συμμετοχής και 
πρόσβασης στις ευκαιρίες της ζωής και 
δημιουργεί φραγμό στην αξιοποίηση των 
ικανοτήτων των ΑμεΑ τόσο σε ατομικό 
επίπεδο αλλά και από την κοινωνία. Δη-
λαδή, η έλλειψή της πλήττει σοβαρά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών ενός 
τόπου και ταυτόχρονα στερεί και από την 
κοινωνία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει 
τις ικανότητες όλων των ανθρώπων με 
στόχο την πρόοδο».

Ημερίδα «Διεπιστημονική συνεργασία: Το παράδειγμα της Μονής Δαφνίου»

ΗΚυπριακή Επιτροπή του Διεθνούς 
Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων 

(ICOMOS) διοργανώνει στην Κύπρο 
Ημερίδα με θέμα «Διεπιστημονική συ-
νεργασία συντήρησης Μνημείου: Το πα-
ράδειγμα της Μονής Δαφνίου». Η Ημερί-
δα θα γίνει το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 
2017 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τρά-
πεζας Κύπρου (περιοχή Φανερωμένης, 
Λευκωσία).
Σκοπός της εν λόγω Ημερίδας είναι η προ-
βολή της πορείας των έργων συντήρησης 

στη Μονή Δαφνίου και την ανάπτυξη των 
προβληματισμών που αφορούν τη διεξα-
γωγή ενός τέτοιου πολυθεματικού έργου 
μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία 
σε θεωρητικό, ερευνητικό και πρακτι-
κό επίπεδο. Η Ημερίδα έχει ως βασικούς 
στόχους την ανάπτυξη της διεπιστημο-
νικότητας, δηλαδή τη συνεργασία και 
το διάλογο μεταξύ των ειδικοτήτων, την 
ανάδειξη των εργασιών συντήρησης των 
μνημείων, την ευαισθητοποίηση γύρω από 
την πρόληψη και την προστασία της πολι-

τισμικής κληρονομιάς καθώς και τις πτυ-
χές εξέλιξης της τεχνολογίας των υλικών 
και μεθόδων τεκμηρίωσης και αποκατά-
στασης. Στην Ημερίδα θα μιλήσουν επαγ-
γελματίες οι οποίοι εργάστηκαν στα έργα 
αποκατάστασης. 
Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται με το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων, στηρίζει το ΕΤΕΚ και τελεί 
υπό την αιγίδα του Πρέσβη της Ελλάδας 
στην Κύπρο, Ηλία Φωτόπουλου.
Πληροφορίες: info@icomos.org.cy, president 
@icomos.org.cy.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΕΡΒΕΡΟΥ  8, 1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΤΗΛ : 22 877644 EMAIL: cyprus@etek.org.cy 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασικοί Εκπαιδευτές:  
Κώστας Αλλαγιώτης, Πολ. Μηχανικός 
Θεοφάνης Κάκος, Πολ. Μηχανικός, εκπαιδευτής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  
 
Παρεμβάσεις από Πραγματογνώμονες:  Παύλος Χατζηπαυλής, Αρχιτέκτονας, Μιχάλης Πήττας, Πολ. 
Μηχανικός, Ιάκωβος Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
 

Συχνά οι μηχανικοί αναλαμβάνουν να εκφέρουν άποψη ειδικού (expert 
opinion) επί ενός θέματος μέσω της συγγραφής και υποστήριξης μίας 
τεχνικής έκθεσης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και μέσω του ΕΤΕΚ 
(πραγματογνωμοσύνη). Συγκεκριμένα το ΕΤΕΚ με βάση το άρθρο 5(ιβ) 
της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας έχει αρμοδιότητα να διενεργεί τεχνικές 
πραγματογνωμοσύνες και για το σκοπό αυτό διατηρεί σχετικό μητρώο 
πραγματογνωμόνων.   

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ διοργανώνει το σεμινάριο αυτό κατά το οποίο 
θα παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν το χαρακτήρα, το περιεχόμενο 
και το τυπικό των πραγματογνωμοσυνών, θα αναλυθούν οι οδηγίες του 
ΕΤΕΚ προς τους πραγματογνώμονες θα γίνει κατάρτιση σχετικά με τη 
σύνταξη της πραγματογνωμοσύνης (καλές πρακτικές), την αποδεικτική 

διαδικασία και την προφορική παρουσίαση / υποστήριξη μίας πραγματογνωμοσύνης. Τέλος, επιλεγμένα 
άτομα τα οποία έχουν διενεργήσει πραγματογνωμοσύνες θα παρουσιάσουν στοιχεία από εκθέσεις που έχουν 
ετοιμάσει και θα αναφερθούν σε προβλήματα ή και προκλήσεις που αντιμετώπισαν καθώς και τις λύσεις που 
έδωσαν.   

Το σεμινάριο απευθύνεται στους πραγματογνώμονες ΕΤΕΚ, υποψήφιους πραγματογνώμονες ΕΤΕΚ,  
μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και άλλους επιστήμονες οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταρτιστούν σε θέματα 
συγγραφής τεχνικών εκθέσεων (πραγματογνωμοσυνών). 
 
Προθεσμία για Δηλώσεις Συμμετοχής:  
Η Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι την 12η, Ιανουαρίου 2017, με Φαξ στο 22877541 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση kee@etek.org.cy 
 

 

                         

Έτος Εκπαίδευσης    

         3ήμερο Σεμινάριο ΕΤΕΚ 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
              Θεσμικό Πλαίσιο, Διατάξεις ΕΤΕΚ και Συναφή Θέματα, Συγγραφή,  
              Παρουσίαση Επιλεγμένων Παραδειγμάτων 

    
Ημερομηνίες: 16-17-18 Ιανουαρίου 2017 

 
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Θησέως 9 -11 Λευκωσία     

Για δηλώσεις και τέλος συμμετοχής, δείτε σχετικές πληροφορίες: www.etek.org.cy/site-article-1391-44-el.php  
 

             Διάρκεια Προγράμματος: 17 ώρες 
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Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, τον 
Δεκέμβριο στη Λευκωσία και τη Λε-

μεσό, εκδηλώσεις στο πλαίσιο Δημόσιας 
Διαβούλευσης επί των Προσχεδίων Νο-
μοθετικών Κειμένων που Ενεργοποιούν 
την Πρόνοια της Νομοθεσίας 19(I)/2016 
(περί ρύθμισης Οδών και Οικοδομών) για 
δημιουργία Μητρώου Μελετητών και 
Επιβλεπόντων Μηχανικών με βάση τον 
Νόμο ΕΤΕΚ.
Η εκδήλωση στη Λευκωσία έγινε την Τρί-
τη 6 Δεκεμβρίου και στη Λεμεσό έγινε 
την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016.
Το ΕΤΕΚ, μετά από εκτενή συζήτηση και 
μετά από με διαδοχικές διαβουλεύσεις 
με το Υπουργείο Εσωτερικών, ετοίμα-
σε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, 
συμφωνημένο με το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, προσχέδιο τροποποίησης της περί 
ΕΤΕΚ νομοθεσίας και προσχέδιο Κανονι-
σμών για τη θέσπιση και τήρηση μητρώ-
ου μελετητών και επιβλεπόντων μηχανι-
κών (περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών 
Νομοθεσία).
Σημειώνεται πως η προτεινόμενη νομο-
θεσία στοχεύει στην εφαρμογή (ενερ-
γοποίηση) της νέας πρόνοιας της νομο-
θεσίας 19(I)/2016 που τροποποίησε τον 
περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο 
με την οποία στον ορισμό του μελετητή  
έχει προστεθεί και η προϋπόθεση όπως 
τούτος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Μελετητών και Επιβλέποντων Μηχανικών 
το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.
Σημειώνεται περαιτέρω πως αποτελεί 
έντονη και δεδηλωμένη θέση του ΕΤΕΚ 
πως η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών 
ΕΤΕΚ θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για 
την άσκηση μελετητικής δραστηριότητας 
για όλους μελετητές που δραστηριοποι-
ούνται στο πλαίσιο της περί Ρύθμισης 
Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας συμπε-
ριλαμβανόμενων και των δυνάμει αυτής 
εκδοθέντων Κανονισμών (αρχιτέκτονες, 
πολιτικούς μηχανικούς, αγρονόμους το-

πογράφους, μηχανολόγους μηχανικούς 
και ηλεκτρολόγους μηχανικούς), και προς 
τούτο στο μητρώο περιλαμβάνονται όλοι 
οι προαναφερόμενοι κλάδοι.
Για να τεθεί ως προϋπόθεση η εγγρα-
φή προσώπων στο Μητρώο Μελετητών 
για σκοπούς υποβολής μηχανολογικής 
και ηλεκτρολογικής μελέτης εκκρεμεί η 
τροποποίηση των περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλε-
κτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών. 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα αναληφθεί 
από το ΕΤΕΚ σχετική πρωτοβουλία.
Σε κάθε περίπτωση η δομή και η φι-
λοσοφία του μητρώου σχεδιάστηκε με 
τρόπο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
μελλοντικής αξιοποίησής του και από 
άλλες νομοθεσίες οι οποίες προνοούν 
ετοιμασία μελετών από μηχανικούς για 
σκοπούς αδειοδότησης /έγκρισης κ.ο.κ.
Η ψήφιση των υπό αναφορά Κανονισμών 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την 
κατεύθυνση και τους σχεδιασμούς της 
Πολιτείας για τον εκσυγχρονισμό του ρυθ-

μιστικού πλαισίου που αφορά την αδει-
οδότηση και τον οικοδομικό έλεγχο. Το 
βήμα αυτό κρίνεται αναγκαίο και απαραί-
τητο προαπαιτούμενο για την ενίσχυση και 
περαιτέρω θωράκιση των μελετητών ενό-
ψει της πρόθεσης περαιτέρω εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών στους ιδιώτες 
επαγγελματίες μελετητές, με στόχο τη 
μείωση του χρόνου έκδοσης των αδειών, 
τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την 
εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών και 
την ταχύτερη έκδοση πιστοποιητικών τε-
λικής έγκρισης των οικοδομών.
Όλα τα κείμενα και τα έγγραφα που σχε-
τίζονται με το θέμα βρίσκονται αναρτη-
μένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (http://
www.etek.org.cy/site-menu-203-el.php). 
Στην ίδια ιστοσελίδα είναι αναρτημένα 
και τα νομοθετικά κείμενα που ενεργο-
ποιούν τη νέα πρόνοια της νομοθεσίας 
19(I)/2016 (περί Οδών και Οικοδομών) 
για Δημιουργία Μητρώου Μελετητών 
ΕΤΕΚ στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβού-
λευσης.

Δημόσια Διαβούλευση για δημιουργία μητρώου 
μελετητών & επιβλεπόντων μηχανικών

Οι φωτογραφίες είναι από την εκδήλωση στη Λεμεσό.
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Η Κυπριακή Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και 
Χώρων (ICOMOS), που αποτελεί μέλος του Διεθνούς Οργανι-

σμού, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με 
τη μελέτη, την προστασία, την προβολή, την αναζωογόνηση και τη 
διατήρηση μνημείων και τοπίων.
Η επιτροπή εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία της για την προτεινόμενη 
ανάπτυξη στην περιοχή Αγιοβούνι στον Δήμο Πέγειας, της οποίας οι 
συνέπειες θα είναι καταστροφικές για το φυσικό περιβάλλον. Η περι-
οχή της προτεινόμενης ανάπτυξης, το Αγιοβούνι, αποτελεί σημαντικό 
δείγμα φυσικού κάλλους με κύρια χαρακτηριστικά τη θαμνώδη βλά-
στηση, τα εξαιρετικά γεωμορφώματα και ένα χαρακτηριστικό φυσικό 
παρθένο ανάγλυφο και μοναδική θέα.
Υπογραμμίζεται ότι 95%της περιοχής εμπίπτει πολεοδομικά σε Ζώνη 
Προστασίας Ζ3 - πολεοδομικό καθεστώς - περιοχή εξαιρετικής φυ-
σικής καλλονής και 5% εμπίπτει σε περιοχή του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Natura 2000 - Χερσόνησος Ακάμα, πολεοδομικό καθεστώς Δα1- ΠΦ, 
Ακτή και Περιοχή Προστασίας της Φύσης.
Η μορφολογία της άμεσης περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από 
έντονες εναλλαγές στο ανάγλυφο, με το υψόμετρο της περιοχής να 
κυμαίνεται μεταξύ 283 μ. έως 478 μ. από το επίπεδο της θάλασσας 
που το καθιστούν μοναδικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι το υπέδαφος δεν 
κρίνεται κατάλληλο για θεμελιώσεις κτιρίων λόγω πιθανότητας κατο-
λισθήσεων, ενώ η περιοχή της Πέγειας μαστίζεται από πλημμύρες σε 
περιόδους βροχοπτώσεων λόγω του ανεπαρκούς δικτύου απορροής 
όμβριων υδάτων.
Η προτεινόμενη οικοδομική ανάπτυξη εμπίπτει και συνάδει με με-
γάλη δυσκολία με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 9.6 της Δήλωσης 
Πολιτικής που αφορά Ενοποιημένη Ανάπτυξη Μεγάλων και Σύνθε-
των Χρήσεων αφού οι σύνθετες χρήσεις δεν είναι και τόσο εμφα-

νείς και πειστικές, ενώ προέχει η πληθώρα προφανώς τουριστικών 
καταλυμάτων, όπως 129 επαύλεων, 145 διαμερισμάτων, ένα κέντρο 
αποκατάστασης 130 κλινών, εμπορικό κέντρο με καταστήματα, κα-
φετέριες, εστιατόρια κ.λπ., δηλαδή ολόκληρο χωριό!
Ενώ η πιο πάνω Πρόνοια της Δήλωσης Πολιτικής από μόνη της επι-
τείνει το ξεχείλωμα των οικισμών και πόλεων, και απειλεί το περι-
βάλλον και το τοπίο, ειδικά όταν οικοδομικές αναπτύξεις γίνονται 
σε περιοχές που συνορεύουν με ζώνες ανάπτυξης οικισμών και με 
ζώνες Προστασίας της Φύσης όπως η συγκεκριμένη, η οποία πέραν 
των πιο πάνω δεν παρουσιάζει και τόσο «σύνθετες χρήσεις», αποτελεί 
από μόνη της ένα χωριό. Τέτοιες περιοχές πρέπει να χαρακτηρίζονται 
μεταβατικές και, εάν είναι δυνατόν, να παραμένουν στη φυσική τους 
κατάσταση ή έστω να επιτρέπονται πολύ περιορισμένης έκτασης 
επεμβάσεις.
Το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων της Κύπρου επισημαίνει 
ότι η πιο πάνω ανάπτυξη θα είναι καταστροφική για το τοπίο, το πε-
ριβάλλον, την τοπική οικονομία και τον άνθρωπο όχι μόνο τού σήμερα 
αλλά και του αύριο και αυτό γιατί:
1. Επηρεάζονται αρνητικά οι γειτονικές περιοχές και ιδιαίτερα της 
Νatura 2000.
2. Είναι φανερός ο κίνδυνος για ολοκληρωτική σχεδόν περιβαλλοντι-
κή καταστροφή στην περιοχή της προτεινομένης ανάπτυξης. 
3. Προκαλούνται αλυσιδωτές αρνητικές πολεοδομικές επιπτώσεις 
όπως καταστροφή ειδυλλιακού τοπίου, κτίσιμο σε κορυφή λόφου, στέ-
ρηση μοναδικής θέας από το κοινό και άλλες κοινωνικές επιπτώσεις.
Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω καλούμε τους ιθύνοντες, αλλά 
και τους πολίτες αυτού του τόπου, να αντιληφθούν το μέγεθος της 
καταστροφής στο τοπίο, στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής που 
θα επιφέρει η συγκεκριμένη ανάπτυξη, προτού να είναι αργά.
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Ανακοίνωση ICOMOS Κύπρου: Ανησυχία για προτεινόμενη 
ανάπτυξη στην περιοχή Αγιοβούνι στην Πέγεια

Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της FEANI

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στη φετινή 
Γενική Συνέλευση της FEANI από τον 

Στέλιο Αχνιώτη, πρόεδρο του ΕΤΕΚ, και 
τον Ανδρέα Θεοδότου, γενικό γραμμα-
τέα του ΣΠΟΛΜΗΚ και μέλος του Γενικού 
Συμβουλίου του ΕΤΕΚ.
Η συνεχής παρουσία τα τελευταία χρόνια 
στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά και στις 
συναντήσεις των Εθνικών Επιτροπών της 
FEANI δίνει την ευκαιρία για ενημέρωση 
και ανταλλαγή απόψεων που αφορούν την 
κοινωνία των μηχανικών της Ευρώπης.
Στη φετινή Γενική Συνέλευση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, εκτός 
από τον ετήσιο απολογισμό δράσης και 
τον ταμειακό απολογισμό συζητήθηκε 
πληθώρα θεμάτων που αφορούν τον κλά-

δο της μηχανικής στην Ευρώπη. Μεταξύ 
άλλων συζητήθηκαν τρόποι για ενεργό-
τερη συμμετοχή των μηχανικών στα κέ-
ντρα λήψεως αποφάσεων της Ευρώπης, 
θέματα κινητικότητας, δηλαδή ελεύθερη 
άσκηση της μηχανικής στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έκδοση 
«Ευρωπαϊκής Κάρτας Μηχανικής» αλλά 

και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επίσης, έγινε παρουσίαση της πρότασης 
των μηχανικών της Ευρώπης προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για «δημιουργία κοινού 
πλαισίου εκπαίδευσης».
Επιπρόσθετα, μέσα από τις επαφές με εκ-
προσώπους διαφόρων χωρών έγινε στην 
Κύπρο η τιμητική πρόταση για διοργάνωση 
της επόμενης συνάντησης των χωρών της 
FEANI που ανήκουν στη νότια περιφέρεια.
Τέλος ο γενικός γραμματέας της FEANI κ. 
Dirk Bochar αποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά 
την πρόταση της Κύπρου να παραστεί σε 
εκδήλωση που προγραμματίζεται να πραγ-
ματοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Κύ-
πρου της FEANI με θεματολογία που αφορά 
το επάγγελμα του μηχανικού στην Ευρώπη.



Χωρίς αμφιβολία οι συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν καινοτόμες 

λύσεις χρηματοδότησης, εφόσον στηρίζονται σε 
δεσμεύσεις ενός ιδιωτικού φορέα να προσφέρει 
ένα έργο που μπορεί να συνδεθεί με τεχνικά, κα-
θώς και περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ, 
παράλληλα, δίνουν κεντρικό ρόλο στον ιδιωτικό το-
μέα στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μακροπρό-
θεσμων στρατηγικών για σημαντικά προγράμματα 
στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και 
των υποδομών. 
Εάν οι ΣΔΙΤ χρησιμοποιηθούν με σοφία, θα μπορού-
σαν να συμβάλουν ιδιαίτερα σε πολλά επίπεδα: 
•  Στη βελτίωση της σχέσης ποιότητας/τιμής των 

υποδομών, αξιοποιώντας την αποτελεσματικό-
τητα και το δυναμικό καινοτομίας του ανταγωνι-
στικού ιδιωτικού τομέα, είτε ως προς το κόστος, 
είτε ως προς την επίτευξη καλύτερης ποιότητας. 

•  Στην κατανομή του κόστους χρηματοδότησης 
των υποδομών σε όλη τη διάρκεια ζωής του πε-
ριουσιακού στοιχείου. 

•  Στη βελτίωση του καταμερισμού των κινδύνων μεταξύ των ιδιω-
τών και του δημοσίου, ο οποίος ιδεατά μειώνει το συνολικό κόστος 
των έργων. 

•  Στην ενίσχυση των προσπαθειών σε επίπεδο διατηρησιμότητας, 
καινοτομίας και έρευνας και ανάπτυξης για την πραγματοποίηση 
των αναγκαίων τομών όσον αφορά την εξεύρεση νέων λύσεων για 
τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της κοινωνίας. 

•  Στην προώθηση καινοτομιών (από απόψεως εξοπλισμού ή συστη-
μάτων) που εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό προβάδισμα.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτιστούν οι ΣΔΙΤ με συγκεκρι-
μένες μεθόδους ανάθεσης έργων, αντίθετα πρέπει να ακολουθούν 
τη βέλτιστη κάθε φορά διαδικασία για την εξασφάλιση των κριτηρίων 
που τίθενται εξαρχής, με αναφορά σε παραμέτρους ποιότητας και 
αντίκτυπου σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον.
Για παράδειγμα, η χρήση της μεθοδολογίας design & build πιθανόν 
να μετριάζει το ρίσκο και να περιορίζει τις αλλαγές και τις απαιτήσεις 
του εργολάβου κατά τη φάση της κατασκευής, όμως πώς καλύπτει το 
κριτήριο της συνολικής σύλληψης και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του 
κτιρίου, το οποίο αποτελεί και σημαντικό επιχείρημα στην προσέλκυ-
ση ενός επενδυτή;
Είναι συνεπώς απαραίτητο να μελετηθούν όλα τα είδη και οι μέθο-
δοι υλοποίησης και χρηματοδότησης έργων και να κωδικοποιηθούν 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους ανάλογα, έτσι ώστε να 
ετοιμαστεί ένα συμφωνημένο και τεκμηριωμένο πλαίσιο επιλογής, το 
οποίο να κατευθύνει το Δημόσιο για να μην γίνεται κάθε φορά κατά 
το δοκούν επιλογή της μεθόδου, χωρίς απαραίτητα να είναι η ενδε-
δειγμένη για την περίπτωση. 
Ήδη, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) συνεργά-
ζεται με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη δη-

μιουργία αυτού του πλαισίου, αλλά και με το Γενικό 
Λογιστήριο για τη βελτίωση των διαδικασιών προ-
κήρυξης, ανάθεσης και υλοποίησης των δημόσιων 
έργων. Στόχος είναι, όποια και αν είναι η μέθοδος 
που επιλέγεται κάθε φορά, ανάλογα με την κλίμακα, 
τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές κάθε έργου, 
να παραμένουν ως σταθερές αξίες η διασφάλιση της 
ποιότητας και ασφάλειας των έργων, καθώς και η 
προστασία των δημοσίων αγαθών και συμφέροντος. 
Ένα έργο δεν ολοκληρώνεται σίγουρα με τον 
σχεδιασμό και την ανάθεσή του, ούτε καν με την 
παραλαβή του. Για αυτό τον λόγο πρέπει στη συ-
ζήτηση να συμπεριλάβουμε παραμέτρους όπως ο 
κύκλος ζωής του έργου, η εξασφάλιση της βιωσι-
μότητάς του και τα χαμηλά λειτουργικά του έξοδα, 
ακόμη και όταν αυτό θα συνεπάγεται αύξηση του 
αρχικού κόστους επένδυσης.
Για την ιδανική προσέγγιση θα ήταν πιθανόν να 
συνδυάσουμε τις μεθοδολογίες και να κρατήσουμε 
από την καθεμία –στον βαθμό που αυτό είναι εφι-
κτό– τα θετικά της χαρακτηριστικά, ανάλογα με το 

στάδιο στο οποίο εκείνη εφαρμόζεται:
•  Design Concept και βασικές παράμετροι για τον σχεδιασμό από 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
•  Διαφύλαξη ασφάλειας, ποιότητας, αισθητικής, λειτουργικότητας, 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, ενεργειακών επιδόσεων, ένταξης 
στο δομημένο περιβάλλον, κυκλοφοριακών επιπτώσεων μέσω της 
διαδικασίας ανάθεσης στον κατασκευαστή 

•  Δέσμευση του ανάδοχου ότι θα ακολουθήσει τον σχεδιασμό του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (αφήνοντάς του περιθώρια καινοτο-
μίας) και τους όρους των διαδικασιών, κυρίως εάν θα αναλάβει τη 
συντήρηση ή λειτουργία του έργου ΣΔΙΤ. 

Η ποιότητα στην αρχιτεκτονική αποτελεί αίτημα δημοσίου συμφέρο-
ντος και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είναι ζήτημα παιδείας. Δυστυχώς, 
σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, τα επιχειρήματα υπέρ μιας οικο-
νομικής και ωφελιμιστικής προσέγγισης βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. 
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η κρίση αξιών καραδοκεί και χρειά-
ζεται να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Οι οργανωμένοι φορείς οφείλουν 
να υιοθετήσουν πρακτικές που διασφαλίζουν την αρχιτεκτονική ποι-
ότητα και προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Οφείλουμε να δώ-
σουμε την ευκαιρία στην άνθηση του αρχιτεκτονικού διαλόγου στα 
θέματα του δημόσιου χώρου μέσα από διαδικασίες συμπερίληψης 
και διαφάνειας που να επιτρέπουν και στους νέους δημιουργούς να 
συμμετέχουν ισότιμα. Τα έργα δημόσιας χρήσης αποτελούν στοιχείο 
δημόσιου πλούτου, έκφραση πολιτισμού και κληροδοτήματα με κοι-
νωνικές προεκτάσεις. 

Κωνσταντίνος Κωσταντή
Αρχιτέκτονας
Α’ Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ
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Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να 

ταυτιστούν οι ΣΔΙΤ 
με συγκεκριμένες 

μεθόδους 
ανάθεσης έργων

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, εάν και εφόσον

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ
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Γ ίναμε ξανά μάρτυρες ζημιών σε περι-
ουσίες και απώλεια χρήσιμων πόρων 

της κοινωνίας είτε αυτές μεταφράζονται σε 
προσωπικό ιδιωτικό χρόνο των παθόντων και 
των πολιτών γενικά είτε σε υλικές ζημιές και 
ανησυχίες που πηγάζουν από ελλιπή ή ανε-
παρκή υποδομή. Όλα αυτά, συνεπακόλουθα, 
οδηγούν τους πολίτες σε αναζήτηση «άλλων 
λύσεων ή αποφάσεων(;)» αφού πλέον δεν 
δείχνουν να εμπιστεύονται τους όποιους 
αρμόδιους. Το ερώτημα βεβαίως δεν είναι τι 
φταίει και παρουσιάζονται αυτά τα φαινόμενα 
αλλά γιατί δεν τα αντιμετωπίζουμε με τη σο-
βαρότητα που απαιτείται. Και αδαής να είναι 
κάποιος, οι επαναλήψεις αρνητικών φαινομέ-
νων δείχνουν ότι πρέπει να δράσουμε διαφο-
ρετικά και ολοκληρωμένα.
Στον τόπο μας υπάρχουν οι ειδικοί τεχνο-
κράτες με βαθιά γνώση του αντικειμένου 
όπως είναι οι πολιτικοί μηχανικοί, οι μηχανι-
κοί περιβάλλοντος κ.ά. έτοιμοι να δώσουν τις 
τεχνοκρατικές λύσεις που χρειάζονται. Εκείνο 
που χρειάζεται είναι η υλοποίηση των μέτρων 
που εισηγούνται για να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα ή στη χειρότερη περίπτωση να το 
ελαχιστοποιήσουμε.
Το ΕΤΕΚ έχει κατά καιρούς εισηγηθεί μέτρα 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι 
λύσεις στο πρόβλημα έχουν κατ’ επανά-
ληψη δει το φως της δημοσιότητας και η 
αναφορά τους για άλλη μία φορά μας κα-
θιστά φαιδρούς στα μάτια των παθόντων 
και της κοινωνίας. Διερωτάται κανείς, πώς 
μια πολιτεία, με πρόβλημα έλλειψης νερού, 
αφήνει το νερό να την καταστρέφει αντί να 
το αξιοποιήσει με σωστό σχεδιασμό. Πώς 
αφήνουμε τα καιρικά φαινόμενα να προ-
καλούν βλάβη στην ίδια την ανεπαρκή μας 
υποδομή και να την υποβαθμίζουν αντί να 
αναβαθμίσουμε και να μετατρέψουμε την 
υποδομή προγραμματισμένα, έτσι ώστε να 
ολοκληρώσουμε ένα σύστημα διαχείρισης 
των όμβριων υδάτων για το οποίο να είμα-
στε περήφανοι; Ένα σύστημα με το οποίο 
θα απολαμβάνουμε και θα αξιοποιούμε τις 
βροχές για την ανάπτυξη και όχι τέτοιο που 
να κάνουμε δεήσεις να μην βρέξει για να 
μην καταστραφούμε. Σχήμα οξύμωρο, όμως 
δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σε πολλές πόλεις και κοινότητες οι υποδομές 

και ή όλη διαχείριση του τρόπου ζωής μετα-
τρέπονται σε εργαλεία για τη διαμόρφωση 
ευέλικτων κοινωνιών και συστημάτων έτοι-
μων να αντιμετωπίσουν τους αναμενόμενους 
κίνδυνους για μια πόλη. Το να αντιμετωπίζου-
με προβλήματα από πλημμύρες όντας σε κα-
τάσταση ξηρασίας μπορεί να ακούγεται παρά-
ξενο είναι όμως αναμενόμενο. Αυτό έδειξαν 
αρκετά περιστατικά στον τόπο μας, μερικά 
μάλιστα με τραγικά αποτελέσματα.
Έστω και αν δεχτούμε ότι δεν προλαβαίνουμε 
να κάνουμε όσα έργα έπρεπε, είτε λόγω διάρ-
κειας έργων είτε λόγω οικονομικών προβλη-
μάτων, οφείλουμε να προστατέψουμε τους 
πολίτες και την περιουσία τους. Οφείλουμε 
να ενεργούμε με επαγγελματισμό και όχι ως 
τυχοδιώκτες. Ζούμε στην εποχή της τεχνο-
λογίας και τα συστήματα προειδοποίησης ή 
προστασίας είναι προσιτά σε όλους. Για πα-
ράδειγμα, αν δεν λειτουργήσουν οι αντλίες 
εκκένωσης των φρεατίων, τότε έγκαιρα μπο-
ρούν να ειδοποιηθούν η Πυροσβεστική και οι 
αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων ώστε να λά-
βουν τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουν 
ή να περιορίσουν τη ζημιά. Πόλεις που είναι 
ευάλωτες σε πλημμύρες έχουν εγκατεστη-
μένα τέτοια συστήματα συναγερμών ώστε να 
λαμβάνουν τα μέτρα τους και να περισώσουν 
όσα μπορούν.
Η υπενθύμιση των ευθυνών μας δεν προ-
σφέρεται για ανταγωνιστικές τοποθετήσεις. 
Ούτε τώρα είναι η ώρα των αλληλοκατηγο-
ριών, αλλά της συλλογικής προσπάθειας να 
αξιολογήσουμε τις δυνατότητές μας και τις 
προκλήσεις που παρουσιάζονται και να ιεραρ-

χήσουμε τις ενέργειές μας. Όλοι έχουν ρόλο 
να παίξουν για τη σωστή διαχείριση. Οι αρμό-
διες υπηρεσίες για την αδειοδότηση της ανά-
πτυξης, οι παραγωγοί νερού, οι βιομηχανίες, 
οι υπηρεσίες υδροδότησης, η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, οι εταιρείες ανάπτυξης, οι γεωργοί, 
οι κτηνοτρόφοι, οι εταιρείες ασφάλισης, οι ιδι-
οκτήτες, οι κάτοικοι και οι πολίτες και βεβαίως 
όσοι παίρνουν αποφάσεις πρέπει να δουν το 
νερό ως θέμα που μας αφορά όλους μαζί και 
ως τέτοιο να αντιμετωπίζεται από όλους τους 
εμπλεκόμενους.
Το νερό από τη βροχή είναι αγαθό για όλη 
την κοινωνία και πρέπει να το διαχειριζόμα-
στε ολοκληρωμένα, είτε με κατακράτησή του 
είτε με διοχέτευσή του για εμπλουτισμό και 
επεξεργασία. Δεν μπορεί να αφήνεται ως 
δαίμονας που μας καταστρέφει. Δεν έχουμε 
δικαίωμα απαξίωσής του και γρήγορης απαλ-
λαγής από αυτό. Ακόμα και χώρες πλούσιες σε 
βροχές αναπτύσσουν τέτοια έργα διαχείρισης 
των νερών της βροχής προστατεύοντας ταυ-
τόχρονα και τις περιουσίες.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη και στη δια-
χείριση των υποδομών, αυτές πρέπει να γί-
νονται με πρόγραμμα και σεβασμό έχοντας 
υπόψη ότι η μη ανάπτυξη, η μη συντήρηση 
ή και η μη αντικατάσταση μιας υποδομής 
έγκαιρα αποτελεί μπούμερανγκ που μας 
χρεώνει στο πολλαπλάσιο οποιαδήποτε 
ολιγωρία ή «τσιγκουνιά». Αυτό ισχύει σε 
κάθε είδους υποδομή, ιδιαίτερα σε υποδο-
μές κοινής ωφελείας.
Το οποιοδήποτε πρόσκαιρο «κέρδος» από 
εξοικονόμηση πόρων φορτώνει είτε εμάς 
είτε τα παιδιά μας με χρέος που δεν θα 
μπορούν να ξεπληρώσουν και που δεν τους 
ανήκει. Έχουμε δανειστεί από τους δικούς 
μας γονείς και παππούδες υποδομή που οι 
ίδιοι έχουν καταφέρει να κάμουν στα δικά 
τους δύσκολα χρόνια και οφείλουμε να την 
παραδώσουμε στα δικά μας παιδιά σε κα-
λύτερη κατάσταση και περισσότερο βιώσι-
μη από ό,τι την παραλάβαμε εμείς. Ας μην 
τους φτωχαίνουμε και να τους σπέρνουμε 
δυστυχία στην προσπάθειά μας να περνού-
με εμείς καλύτερα. 

Γιώργος Δημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

Πλημμύρες και υποδομή
Π Ω Σ  Κ Α Τ Α Ν Τ Η Σ Α Μ Έ  Ν Α  Κ Α Ν Ο Ύ Μ Έ  Δ Έ Η Σ Έ Ι Σ  Ν Α  Μ Η Ν  Β Ρ Έ Ξ Έ Ι ;
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Τ α πρότυπα είναι παντού, εφαρμόζο-
νται στις καθημερινές μας δραστηρι-

ότητες και προσφέρουν ποιότητα, αξιοπι-
στία και ασφάλεια. Ιδιαίτερα σε μια χώρα 
όπως η Κύπρος μας, όπου ο τουρισμός 
αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη οικονομική 
δραστηριότητα του νησιού, οφείλουμε να 
αξιοποιούμε τα εθελοντικά πρότυπα για 
να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των του-
ριστών. 
Με την ευκαιρία του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, ο Κυ-
πριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), 
ορμώμενος από το φετινό ειδικό θέμα 
«Τουρισμός για όλους - Προωθώντας την 
καθολική προσβασιμότητα», επιθυμεί να 
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η 
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση έχει 
επίσης ως βασική στρατηγική της κατεύ-
θυνση τη συμμετοχικότητα και την προ-
σβασιμότητα όλων των πολιτών, ιδιαίτερα 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις 
δραστηριότητες εκπόνησης προτύπων.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λειτουργεί η Ευ-
ρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 329 
Tourism Services και σε διεθνές επίπεδο 
η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 228 
Tourism and related services, οι οποί-
ες δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση 
προτύπων του τομέα του τουρισμού, με 
έμφαση στην ανάπτυξη προτύπων για βι-
ώσιμο τουρισμό και την προσβασιμότητα 
όλων των τουριστών στις διάφορες του-
ριστικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται το νέο διεθνές πρότυπο το οποίο 
βρίσκεται υπό εκπόνηση και έχει τίτλο 
Accessible Tourism for All.
Το νέο διεθνές πρότυπο με την εκπόνησή 
του θα προσφέρει κατευθυντήριες οδη-
γίες για τον κατάλληλο προγραμματισμό 

των διακοπών καθώς και τη σωστή δια-
χείριση κατά την άφιξη των τουριστών 
στα τουριστικά θέρετρα. Επίσης, θα προ-
βάλει εισηγήσεις και καθοδήγηση για κύ-
ρια σημεία που θα είναι χρήσιμο να λη-
φθούν υπόψη από τους νομοθέτες και θα 
αφορούν την υποδομή, τα προϊόντα αλλά 
και τις υπηρεσίες τουρισμού. 
Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς της τουριστικής 
βιομηχανίας, τόσο από τον δημόσιο όσο 
και από τον ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά 
αναφέρονται μερικοί αποδέκτες: αρμό-
διος εθνικός φορέας για τον τουρισμό, 
δημαρχεία, νομοθέτες, οργανισμοί που 
ασχολούνται με τον τομέα της προβολής 
και της διατήρησης της πολιτιστικής κλη-
ρονομίας, μεταφορείς, ξενοδόχοι, του-
ριστικοί πράκτορες, ξεναγοί, εργολάβοι, 
εστιάτορες κ.ά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρότυπο ανα-
φέρει ως βασική προϋπόθεση για την 
επιτυχή προσβασιμότητα όλων των του-
ριστών, την καλλιέργεια τουριστικής συ-
νείδησης σε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς και την ευαισθητοποίησή τους 
στο θέμα της προσβασιμότητας. 
Η εκ των προτέρων κατάλληλη προβολή 
και η ενημέρωση των τουριστών για τις 
υπηρεσίες και τα αξιοθέατα της χώρας 
είναι ακόμα μία πρόκληση για την οποία 
θα επιδιωχθεί να δοθεί λύση μέσω του 
προτύπου. Επίσης, θα εξεταστεί και η 
δυνατότητα τα άτομα με αναπηρίες να 
πραγματοποιούν οι ίδιοι τις κρατήσεις και 
τις πληρωμές τους. Σκοπός είναι η παρο-
χή ενός ολοκληρωμένου χάρτη διευκο-
λύνσεων προς τον τουρίστα με σαφείς 
και εξειδικευμένες πληροφορίες για την 
άνετη και ασφαλή παραμονή του σε ένα 

περιβάλλον προσιτό και προσβάσιμο.
Το πρότυπο στη συνέχεια κάνει αναφο-
ρά σε εισηγήσεις προσβασιμότητας που 
θα είναι χρήσιμο να εφαρμόζονται στους 
διάφορους χώρους, είτε αυτοί βρίσκονται 
στις πόλεις είτε στα χωριά είτε στη φύση 
(δρόμους, πάρκα, παραλίες). Καθώς του-
ρισμός και πολιτισμός είναι έννοιες αλλη-
λένδετες, από το πρότυπο δεν θα μπο-
ρούσε να απουσιάζει η αναφορά στους 
ιστορικούς χώρους και τα μουσεία και τις 
πρόνοιες προσβασιμότητας που καλό εί-
ναι να τηρούνται σε χώρους πολιτιστικής 
κληρονομίας. Όμως σημαντικό στοιχείο 
για την παροχή ολοκληρωμένης προσβα-
σιμότητας είναι οι κτιριακές εγκαταστά-
σεις και ο εξοπλισμός κάθε οικοδομής.
Τέλος, αναφορά γίνεται στις γενικές υπη-
ρεσίες στις οποίες ο κάθε τουρίστας επι-
βάλλεται να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση 
και αυτές είναι οι υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης όπως η αστυνομία, η πυροσβε-
στική και οι ιατρικές υπηρεσίες.
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να κινείται με 
ανεξαρτησία, άνεση και ασφάλεια, ώστε 
να συμμετέχει ισότιμα στα κοινωνικά και 
οικονομικά δρώμενα της ζωής της πόλης 
του. Για να πετύχουμε την αλυσιδωτή 
πρόσβαση σε όλους τους χώρους, απαι-
τείται η συνεργασία και η καλή θέληση 
από όλους τους συμβαλλόμενους κοινω-
νικούς εταίρους, γιατί όλοι μας κάποτε εί-
μαστε τουρίστες, είτε στη χώρα μας είτε 
σε μια ξένη. 

Μαριλένα Νικολάου
Λειτουργός Διοίκησης 
και Διεθνών Σχέσεων 
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης CYS)

Προσβάσιμος τουρισμός για όλους
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Το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέμα-
τος στην Κύπρο κατασκευάστηκε την περίοδο 

μετά την τουρκική εισβολή (1974), όπου η πίεση 
για στέγαση των προσφύγων οδήγησε στη χρήση 
ακατάλληλων αδρανών υλικών (λόγω απώλειας 
των λατομείων Πενταδακτύλου), και πριν τη νο-
μοθέτηση του πρώτου αντισεισμικού κανονισμού 
(1994) και την υποχρεωτική επίβλεψη από αρχι-
τέκτονα ή πολιτικό μηχανικό (1999). 
Οι πιο πάνω επιβαρυντικοί παράγοντες, σε συν-
δυασμό με την απουσία αποτελεσματικών νο-
μικών μηχανισμών που να επιβάλλουν στους 
ιδιοκτήτες την περιοδική συντήρηση των κτιρίων 
τους, έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα 
χιλιάδες επικίνδυνες οικοδομές από οπλισμένο 
σκυρόδεμα οι οποίες χρήζουν άμεσης δομικής 
επισκευής [για επαναφορά της αρχικής καλής 
κατάστασης) και δομικής ενίσχυσης (για αύξηση 
της αντοχής σε θλίψη (compression), εφελκυσμό 
(tension), κάμψη (bending), λυγισμό (buckling), 
διάτμηση (shear), στρέψη (torsion), κ.λπ.]. Η συ-
νεχής αναβολή των ανωτέρω επεμβάσεων στο 
κτιριακό απόθεμα της Κύπρου διογκώνει το 
πρόβλημα, ενώ το κόστος επισκευής πιθανόν να 
υπερβαίνει τα €10 δις.
Η σωστή διάγνωση των προβλημάτων από έμπει-
ρο πολιτικό μηχανικό είναι πολύ σημαντική για να 
επιλεχθούν σωστές μέθοδοι δομικής επισκευής 
και ενίσχυσης. Η διαδικασία διάγνωσης θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Μελέτη αρχικών σχεδίων, φωτογραφιών, εγ-
γράφων προσφορών, πολεοδομικών αδειών, κ.λπ.
β) Επιτόπου οπτικούς ελέγχους, μετρήσεις, κατα-
γραφή στοιχείων, τεκμηρίωση αστοχιών, κ.λπ. 
γ) Επιλογή και εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων 
και δοκιμών: Πυρηνοληψία (core drilling) / Κρου-
σιμέτρηση (Schmidt hammer) / Έλεγχος συγκέ-
ντρωσης χλωριόντων (potentiometric titration) 
/ Ταχύτητα υπερήχων (ultrasonic pulse velocity) 
/ Δύναμη αποκόλλησης σκυροδέματος (pull-off 
test) / Εξόλκευση ήλου (pull-out test) / Τοποθέ-
τηση ρωγμόμετρων (crack gauging) / Ανίχνευση 
οπλισμού με μαγνητικές μεθόδους (covermeter) 
/ Έλεγχος βάθους ενανθράκωσης (carbonation 
test) / Έλεγχος υγρασίας (hygrometer), κ.λπ.
δ) Ανάλυση κατασκευής σε στατικά και δυναμικά 
φορτία, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, κ.λπ.
Βάσει των ανωτέρω, ο πολιτικός μηχανικός επι-
λέγει τις μεθόδους δομικής επισκευής και ενί-
σχυσης και ετοιμάζει σχέδια, κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες, προδιαγραφές και επιμετρήσεις 
για εκτέλεση των εργασιών από τον εργολάβο.

1.  Δομικές Επισκευές Οπλισμένου 
Σκυροδέματος 

Υπό κανονικές συνθήκες, το σκυρόδεμα προστα-
τεύει τον οπλισμό από την οξείδωση λόγω της 
αλκαλικότητας του σκυροδέματος (pH > 12,5), η 
οποία (αλκαλικότητα) δημιουργεί μια πολύ λεπτή 
στρώση οξειδίου του σιδήρου FeO (iron oxide) η 
οποία προστατεύει τον οπλισμό («παθητική στρώ-
ση»). Όταν αυτή η προστασία παύσει να υφίστα-
ται, προκύπτουν προβλήματα στατικής επάρκειας 
(π.χ. μείωση διατομής οπλισμού) και ασφάλειας 
(π.χ. πτώση επιχρισμάτων από ύψος). Οι κύριοι 
μηχανισμοί διείσδυσης επιβλαβών στοιχείων 
στο σκυρόδεμα (π.χ. Η2Ο, Ο2, Cl--, CO2) και κα-
ταστροφής της παθητικής στρώσης προκύπτουν 
όταν: 
α) Το σκυρόδεμα είναι πορώδες (π.χ. λόγω κακής 
συμπύκνωσης) ή παρουσιάζει τριχοειδείς ρωγμές 
(π.χ. λόγω γρήγορης συρρίκνωσης κατά την ωρί-
μανση). 
β) Δεν υπάρχει αρκετή επικάλυψη οπλισμού 
(concrete cover) σε σχέση με τις συνθήκες περι-
βάλλοντος (π.χ. επικάλυψη < 20mm).
γ) Το σκυρόδεμα ενανθρακωθεί (το υδροξείδιο 
του ασβεστίου που περιέχεται στο σκυρόδεμα 
στην παρουσία νερού και διοξειδίου του άνθρακα 
μετατρέπεται σε ανθρακικό ασβέστιο: Ca(OH)2 + 
CO2 + H2O → CaCO3 + 2H2O) και χάσει την αλκα-
λικότητά του (σταδιακή μείωση pH από 12,5 σε 
8). Η ενανθράκωση επιβραδύνεται σημαντικά σε 
συνθήκες πολύ χαμηλής (<40%) ή πολύ υψηλής 
σχετικής υγρασίας (>90%) και επιταχύνεται ση-
μαντικά σε συνθήκες αφθονίας διοξειδίου του 
άνθρακα (π.χ. σε πολυώροφους χώρους στάθ-
μευσης).
δ) Υπάρξει συγκέντρωση χλωριόντων στο σκυρό-
δεμα (Cl-- > 0,4% βάρους τσιμέντου για τύπου 
Πόρτλαντ ή > 1,0% για τύπου Ποζολάνης) από 
ενδογενείς (π.χ. αδρανή θαλάσσης) ή εξωγενείς 
πηγές (π.χ. άλατα τήξης χιονιού, αερομεταφερό-
μενα σταγονίδια θαλάσσιου νερού) χλωριούχου 
νατρίου NaCl (sodium chloride).
ε) Τα αλκάλια στο τσιμέντο αντιδράσουν με το 
διοξείδιο του πυριτίου SiO2 (silicon dioxide) από 
ενδογενείς (π.χ. αδρανή θαλάσσης) ή εξωγενείς 
πηγές (π.χ. θαλάσσιο περιβάλλον), με αποτέλεσμα 
τη διόγκωση και ρηγμάτωση του σκυροδέματος 
(Alkali Silica Reaction - ASR).
ζ) Το υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2 
(calcium hydroxide) στο σκυρόδεμα αντιδράσει 
με θειικές ενώσεις SO4 (sulfates) από εξω-
γενείς πηγές (π.χ. έδαφος, υπόγεια νερά), με 

αποτέλεσμα τη διόγκωση και ρηγμάτωση του 
σκυροδέματος.
Τα πιο πάνω φαινόμενα είναι πολύ συνηθισμένα 
σε οικοδομές που έχουν ξεπεράσει τη διάρκεια 
ζωής τους βάσει του αρχικού σχεδιασμού (π.χ. 30 
χρόνια), όμως ανάγκη για δομική επισκευή μπο-
ρεί να προκύψει επίσης από άλλους παράγοντες, 
όπως ζημιές από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύ-
ρες, εκρήξεις, υγρασίες, καθιζήσεις, κυκλικά φορ-
τία, παγετούς, δονήσεις, κ.λπ. 
Η δομική επισκευή του οπλισμένου σκυροδέμα-
τος περιλαμβάνει συνήθως τα πιο κάτω στάδια:
α) Απομάκρυνση ενανθρακωμένου σκυροδέμα-
τος με τη χρήση νεροβολής, αμμοβολής ή πιστο-
λέτου κατεδάφισης και αποκάλυψη περιμέτρου 
σκουριασμένου οπλισμού. 
β) Απομάκρυνση σκουριάς από οπλισμό σε βαθμό 
Sa 2 ½ (σύμφωνα με το ISO 8501) με τη χρήση 
αμμοβολής ή συρματόβουρτσας και καθαρισμός 
επιφανειών με πεπιεσμένο αέρα.
γ) Επάλειψη αντιοξειδωτικής στρώσης στον οπλι-
σμό με τη χρήση εποξειδικής ή τσιμεντοειδούς 
επάλειψης (σε 2 στρώσεις). Στην περίπτωση της 
εποξειδικής επάλειψης, απαιτείται επιπρόσθετα 
η επίπαση με χαλαζιακή άμμο 0-0,8mm για εξα-
σφάλιση της επαρκούς πρόσφυσης του επισκευ-
αστικού τσιμεντοκονιάματος.
δ) Επάλειψη συγκολλητικής στρώσης στο σκυρό-
δεμα με τη χρήση εποξειδικής κόλλας για δημι-
ουργία γέφυρας πρόσφυσης (bonding layer).
ε) Πλήρωση με χονδρόκοκκο επισκευαστικό 
τσιμεντοκονίαμα κλάσης R4 (ινοπλισμένο, θιξο-
τροπικό, μη συρρικνούμενο σύμφωνα με το ΕΝ 
1504) σε 1 ή 2 στρώσεις, ανάλογα με το πάχος 
πλήρωσης.
ζ) Τελείωμα με λεπτόκοκκο επισκευαστικό τσιμε-
ντοκονίαμα κλάσης R4 σε 1 στρώση. 

2.  Δομικές Ενισχύσεις Οπλισμένου 
Σκυροδέματος

Οι δομικές ενισχύσεις είναι συνήθως πολυδάπα-
νες και θα πρέπει πρώτα να γίνεται οικονομοτε-
χνική αξιολόγηση εάν είναι συμφέρον έναντι της 
λύσης για κατεδάφιση και ανακατασκευή. Η ανά-
γκη για δομική ενίσχυση προκύπτει συνήθως από 
έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:
α) Αλλαγή χρήσης με συνεπακόλουθη αύξηση 
φορτίων. 
β) Αλλαγή διαρρύθμισης χώρων με συνεπακόλου-
θη ανάγκη για αφαίρεση δομικών στοιχείων.
γ) Κατακόρυφες προσθήκες με συνεπακόλουθη 
αύξηση φορτίων.

Δομικές Επισκευές και Ενισχύσεις 
Οπλισμένου Σκυροδέματος
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δ) Κακή ποιότητα αρχικού σχεδιασμού ή/και κα-
τασκευής.
ε) Αναβάθμιση επιπέδου αντισεισμικής προστα-
σίας.
ζ) Αναβάθμιση στατικής επάρκειας ιστορικών 
μνημείων.
Η δομική ενίσχυση του οπλισμένου σκυροδέμα-
τος περιλαμβάνει συνήθως μία ή περισσότερες 
από τις πιο κάτω μεθόδους:
α) Ινοπλισμένα πολυμερή (fiber reinforced 
polymers - FRP’s): Ενίσχυση με ειδικά υφάσματα 
πολύ μεγάλης εφελκυστικής αντοχής από ίνες 
άνθρακα (carbon), γυαλιού (glass) ή αραμίδης 
(Kevlar), εμποτισμένα με εποξειδικές ρητίνες που 
επικολλώνται στο δομικό στοιχείο με εποξειδική 
κόλλα. Η εφαρμογή τους είναι σχετικά εύκολη και 
γρήγορη, όμως δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε 
κακής κατάστασης υποστρώματα. 
β) Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite): Αύξηση 
διατομής δομικών στοιχείων με την εκτόξευση 
σκυροδέματος λεπτής διαβάθμισης αδρανών σε 
ειδικά προετοιμασμένες επιφάνειες (εκτράχυνση, 
βλήτρα, οπλισμός, κ.λπ.). Η μέθοδος αυτή είναι 
κατάλληλη για ενισχύσεις μεγάλων, μη εμφανών 
επιφανειών (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, υπόγειες 
σήραγγες), ενώ για μικρές, εμφανείς επιφάνειες 
(π.χ. κολώνες, δοκοί), υπάρχει δυσκολία εξομά-
λυνσης της τελικής επιφάνειας σε αποδεκτά επί-
πεδα. Υπάρχουν 2 μέθοδοι τοποθέτησης, η ξηρή, 
όπου η προσθήκη νερού γίνεται στο ακροφύσιο 
εκτόξευσης και η υγρή, όπου γίνεται προανάμιξη 
του νερού στο σκυρόδεμα. Βασικά πλεονέκτημα 
της υγρής, έναντι της ξηρής μεθόδου, είναι η 
σταθερή ποιότητα του μίγματος, η μικρή απώλεια 
υλικού λόγω αντανάκλασης, η χαμηλή δημιουργία 
σκόνης και η δυνατότητα μεγάλης παραγωγής 
(π.χ. για τεχνικά έργα), ενώ η ξηρή μέθοδος πλεο-
νεκτεί για μικρού όγκου επισκευές (π.χ. για κτίρια), 
όπου είναι απαραίτητες οι συχνές διακοπές των 
εργασιών εκτόξευσης.
γ) Επικολλητά μεταλλικά ελάσματα (steel 
plates bonding): Ενίσχυση με μεταλλικά ελά-
σματα που επικολλούνται στο δομικό στοιχείο 

με εποξειδική κόλλα και μηχανική αγκύρωση 
(βλήτρα). Η μέθοδος αυτή είναι σχετικά απλή, 
όμως παρουσιάζει προβλήματα συγκέντρω-
σης τάσεων στην περιοχή των άκρων των 
ελασμάτων, ανάγκη τακτικής συντήρησης 
λόγω διάβρωσης των μετάλλων, ως επίσης και 
δυσκολίες στην εφαρμογή λόγω του βάρους 
των ελασμάτων.
δ) Προσθήκη νέων δομικών στοιχείων (addition 
of new structural members): Ενίσχυση με την 
προσθήκη νέων δομικών στοιχείων για μείωση 
ανοιγμάτων, δημιουργία σύμμεικτων στοιχείων, 
αύξηση ακαμψίας, κ.λπ. Η μέθοδος αυτή είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμη, γιατί μπορεί να βελτιώσει σημα-
ντικά τη σεισμική συμπεριφορά κατασκευών χω-
ρίς μεγάλες επεμβάσεις στα υφιστάμενα δομικά 
στοιχεία (π.χ. αντικατάσταση μη δομικών τοιχίων 
με διατμητικά τοιχώματα).
ε) Μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος (reinforced 
concrete jacketing): Αύξηση διατομής δομικών 
στοιχείων με την έγχυση σκυροδέματος σε καλού-
πι με πλέγμα οπλισμού. Η μέθοδος αυτή είναι ευ-
ρέως διαδεδομένη λόγω της αποτελεσματικότητάς 
της, ιδιαίτερα στην ενίσχυση κολώνων, δοκών και 
μεμονωμένων πεδίλων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίδεται στη σύνδεση παλαιού και νέου σκυρο-
δέματος (εκτράχυνση, νεροβολή, βλήτρα, ηλεκτρο-
κόλληση, κ.λπ.), στη συνέχεια της ενίσχυσης όταν 
παρεμβάλλονται άλλα δομικά στοιχεία και στη 
ρευστότητα του νέου σκυροδέματος για αποφυγή 
δημιουργίας κενών (honeycombing).
ζ) Ρητινενέσεις (epoxy grouting injections): 
Ενίσχυση δομικών στοιχείων με την εισπίεση 
εποξειδικής ρητίνης για συγκόλληση ρωγμών 
σε οπλισμένο σκυρόδεμα με μερική αστοχία 
(π.χ. σε ρηγματωμένες πλάκες λόγω ερπυ-
σμού). Η μέθοδος αυτή είναι συνηθισμένη για 
γρήγορη ενίσχυση κολώνων, δοκών και τοιχί-
ων σε σεισμόπληκτα κτίρια που έχουν υποστεί 
δομικές ζημιές. Η διαδικασία ενίσχυσης αποτε-
λείται από τα εξής: 1) καθαρισμός ρωγμής από 
επιχρίσματα και αποφλοιωμένο σκυρόδεμα, 2) 
σφράγιση ρωγμής με εποξειδική πάστα, 3) το-

ποθέτηση ακροφυσίων, 4) καθαρισμός ρωγμής 
με πεπιεσμένο αέρα μέσω των ακροφυσίων, 5) 
εισπίεση εποξειδικής ρητίνης αναμεμιγμένης 
με σκληρυντή (από τα κατώτερα στα ανώτερα 
ακροφύσια για να μην αφήσει κενά). 
η) Σεισμική μόνωση με εφέδρανα, ιξώδεις απο-
σβεστήρες και συντονισμένους αποσβεστήρες 
μάζας (seismic isolation with bearings, viscous 
dampers and tuned mass dampers): Μόνω-
ση κτιρίων από σεισμικά φορτία με τη χρήση 
εφεδράνων, ιξωδών αποσβεστήρων και συντο-
νισμένων αποσβεστήρων μάζας. Είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά στη μείωση της μετάδοσης 
της σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους (εφέ-
δρανα) και στην κατανάλωση της σεισμικής 
ενέργειας (αποσβεστήρες) και είναι διαδεδο-
μένα κυρίως στην Αμερική και την Ιαπωνία. Η 
χρήση τέτοιων συστημάτων είναι ακριβή και 
απαιτεί εξειδικευμένη ανάλυση και κατασκευή 
και ως εκ τούτου ενδείκνυται κυρίως για με-
γάλα έργα πολιτικού μηχανικού (π.χ. γέφυρες, 
πυρηνικοί σταθμοί) και σημαντικά κτίρια (π.χ. 
μουσεία, ουρανοξύστες). 
Ο τομέας των δομικών επισκευών και ενισχύσε-
ων οπλισμένου σκυροδέματος είναι πολύπλοκος 
και πολυσύνθετος και απαιτεί εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία και εμπειρία από τους πολιτικούς 
μηχανικούς και τους εργολάβους, ως επίσης και 
ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των 
παρεμβάσεων για να πετύχει ο στόχος της επα-
ναφοράς της αρχικής καλής κατάστασης και της 
αύξησης της αντοχής των κατασκευών με λογικό 
κόστος. 
Ιδιαίτερα δε σημαντικό είναι οι Ιδιοκτήτες να επι-
λέγουν οι ίδιοι (ασχέτως νομικής υποχρέωσης) 
τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναβάθμι-
ση των κατασκευών τους, γιατί η συνεχής ανα-
βολή των ανωτέρω επεμβάσεων αυξάνει γεωμε-
τρικά το κόστος επισκευής και θέτει σε κίνδυνο 
ανθρώπινες ζωές. 

Δημήτρης Χριστοφίδης MEng, MBA, DIC, 
διευθυντής εργοληπτικής

Κατάρρευση μπαλκονιού λόγω κακής 
αρχικής ποιότητας και ελλιπούς 
συντήρησης (Λεμεσός, 28/10/12).

Δοκός από οπλισμένο σκυρόδεμα έτοιμη 
προς πλήρωση με επισκευαστικό τσιμεντο-
κονίαμα (στάδια α+β+γ+δ ολοκληρωμένα).

Ενίσχυση κόμβου κολώνας-δοκών με 
τη χρήση επικολλητών μεταλλικών 
ελασμάτων.
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Αναθεώρηση Διατάξεων Διαιτησίας ΕΤΕΚ

C I I M 

Πέντε πλήρεις 
υποτροφίες για 

φοίτηση σε Λευκωσία 
και Λεμεσό

Tο CIIM - Cyprus International 
Institute of Management και η CDB 

Bank ανακοίνωσαν 5 πλήρεις υποτροφί-
ες συνολικής αξίας €49.000 για φοίτηση 
στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.
Το CIIM προσφέρει μοναδικά, πλήρως 
αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα, με το μοναδικό CIIM MBA να κα-
τατάσσεται στα κορυφαία 1% των προ-
γραμμάτων ΜΒΑ, σε όλο τον κόσμο!
Όλα τα μεταπτυχιακά του CIIM έχουν δι-
απίστευση από τις τοπικές εκπαιδευτικές 
αρχές της Κύπρου, τον Φορέα Διασφάλι-
σης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Έκπαίδευσης (ΔΙΠΑΈ), ΣΈΚΑΠ, 
ΚΎΣΑΤΣ, ΑΜΒΑ, EPAS, CyHRMA, SHRM, 
CFA, DMI. Οι υποτροφίες CDB αφορούν 
τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:
• Μάστερ στη Διοίκηση Έπιχειρήσε-
ων (Master of Business Administration 
[MBA])
• Μάστερ στη Διοίκηση (MSc 
Management)
• Μάστερ στις Χρηματοοικονομικές 
Ύπηρεσίες (MSc Financial Services)
• Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Οργανωτική Συμπεριφορά
(MSc Human Resource Management 
and Organizational Behavior)
• Μάστερ στην Έκπαιδευτική Ηγεσία και Δι-
οίκηση (προσφέρεται μόνο στα ελληνικά).
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
Κάθε άτομο που πληροί τις προϋπο-
θέσεις για εισδοχή στο CIIM μπορεί 
να υποβάλει αίτηση για τα παραπάνω 
μεταπτυχιακά της επιλογής του και να 
διεκδικήσει μία από τις υποτροφίες της 
CDB bank.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε επι-
τυχόντες που επιδεικνύουν εξαιρετικό 
συνδυασμό ακαδημαϊκών προσόντων, 
προσωπικότητας και επιτυχίας στην 
προσωπική συνέντευξη που θα διεξαχθεί 
από την επιτροπή εισδοχής του CIIM.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος στο www.ciim.
ac.cy καθώς και στο 77772446 για Λευ-
κωσία και Λεμεσό.

Γ ια σκοπούς αναβάθμισης του Μητρώ-
ου Διαιτητών ΈΤΈΚ και των υπηρεσιών 

διαιτησίας που προσφέρει το Έπιμελητήριο 
μέσω του Κέντρου Έναλλακτικών Μεθόδων 
Έπίλυσης Διαφορών ΈΤΈΚ, το Γενικό Συμβού-
λιο προχώρησε στην αναθεώρηση των Δια-
τάξεων Διαιτησίας ΈΤΈΚ.
Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης συνοψί-
ζονται στα εξής:
• Αναδιοργάνωση του Μητρώου ώστε να 
υπάρχουν δύο κατηγορίες Διαιτητών: Διαιτη-
τής και Ανώτερος Διαιτητής. Οι Ανώτεροι Δι-
αιτητές διαθέτουν, εκτός των προσόντων του 
Διαιτητή, ακαδημαϊκά προσόντα και εμπειρία 
στη διενέργεια διαιτησίας. Σημειώνεται πως 
για την εγγραφή προσώπου ως Διαιτητή ο 
υποψήφιος θα πρέπει να έχει επιτύχει σε εξέ-
ταση που διενεργεί το Έπιμελητήριο, ενώ προ-
βλέπεται και το δικαίωμα της ΔΈ να καλεί σε 
προσωπική συνέντευξη τον ενδιαφερόμενο.
• Απαίτηση για συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
από τους Διαιτητές του Μητρώου, οι οποίοι 
θα πρέπει να συμπληρώνουν 24 ώρες εκπαί-
δευση σε θέματα διαιτησίας ή σε συναφή 
θέματα ανά τριετία.
• Πρόβλεψη για από κοινού επιλογή Διαιτη-
τή των Μερών από το Μητρώο του ΈΤΈΚ.
• Πρόβλεψη για δυνατότητα παρακαθήμε-
νου προσώπου (Διαιτητή) στις διαιτησίες για 

σκοπούς εκπαίδευσης.
• Ίδρυση Έπιτροπής Δεοντολογίας ΈΤΈΚ με 
αρμοδιότητα τον χειρισμό της τήρησης από 
τους Διαιτητές του Κώδικα Δεοντολογίας 
Διαιτητών ΈΤΈΚ.
Σύμφωνα με το Άρθρο 12 - Μεταβατικές Δια-
τάξεις, χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε διαι-
τησιών διενεργούμενων μέσω του ΈΤΈΚ που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, με την έγκριση των πα-
ρουσών Διατάξεων το υφιστάμενο Μητρώο 
Διαιτητών ΈΤΈΚ καταργείται. Αμέσως μετά 
την κατάργηση του υφιστάμενου Μητρώου 
Διαιτητών ΈΤΈΚ δημιουργείται το Μητρώο Δι-
αιτητών στο οποίο εγγράφονται ως Διαιτητές 
όσα πρόσωπα επιθυμούν να εγγραφούν, αφού 
προηγουμένως επιτύχουν σε εξέταση που δυ-
νατόν να διενεργεί το Έπιμελητήριο. Καθ’ όλο 
το διάστημα στο οποίο οι μεταβατικές Διατά-
ξεις είναι σε ισχύ ο διορισμός Διαιτητή μπορεί 
να γίνεται κατά την κρίση του προέδρου και 
με βάση τις αμέσως προηγούμενες Διατάξεις 
περί Διαιτησίας ΈΤΈΚ.
Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει νε-
ότερη ανακοίνωση με πληροφορίες για τη 
διαδικασία εγγραφής στο Αναθεωρημένη 
Μητρώο Διαιτητών.
Δείτε τις αναθεωρημένες Διατάξεις εδώ: 
www.etek.org.cy/site-article-1374-48-el.php 

Σύμφωνα με ηγετικά στελέχη του κλάδου που 
συμμετείχαν στην έρευνα «Αναδυόμενες Τά-

σεις στον Κλάδο Ακινήτων® Ευρώπη 2017», η πτώ-
ση του δείκτη οικονομικού κλίματος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο που καταγράφεται μετά το δημοψήφισμα 
για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
γεωπολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί σε ολό-
κληρη την Ευρώπη, σε συνδυασμό με περίπλοκες 
αλλαγές στον ρόλο του δομημένου περιβάλλοντος, 
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις προοπτικές 
του ευρωπαϊκού κλάδου ακινήτων για το 2017.
Η ετήσια πρόβλεψη που δημοσιεύουν από κοινού το 
Urban Land Institute (ULI) και η PwC βασίζεται στις 
απόψεις σχεδόν 800 διεθνούς κύρους επαγγελμα-
τιών του κλάδου ακινήτων στην Ευρώπη, περιλαμ-
βανομένων επενδυτών, επιχειρηματιών ανάπτυξης 
γης, δανειστών, κτηματομεσιτών και συμβούλων. 
Παρά το ότι οι επενδυτές θεωρούν ότι ο κλάδος 
των ακινήτων διατηρεί σε πολλά μέρη της Ευρώ-
πης την αξία του, μειώνονται οι προσδοκίες σε ό,τι 
αφορά τις αποδόσεις ενώ ενισχύεται η σημασία 
της ενεργής διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού 

και των επενδύσεων σε «εναλλακτικά» ακίνητα, ως 
μέσων εξασφάλισης εσόδων.
Φέτος, ο πίνακας κατάταξης βασίζεται στις βαθμο-
λογίες που απονέμονται τόσο για προοπτικές επέν-
δυσης όσο και για προοπτικές ανάπτυξης. Σύμφωνα 
με την έκθεση, οι τρεις κορυφαίες ευρωπαϊκές αγο-
ρές για επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων το 2017 
αναμένεται να είναι οι ακόλουθες:
Βερολίνο - H γερμανική πρωτεύουσα εξασφάλι-
σε την υψηλότερη βαθμολογία και στις τέσσερις 
κατηγορίες της έρευνας: επένδυση, ανάπτυξη και 
προοπτικές ενοικίασης και αύξησης κεφαλαίου. 
Αμβούργο - Η επιτυχία του Αμβούργου, που κα-
τατάσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη 
δεύτερη θέση, οφείλεται εν μέρει στις τεράστιες 
επενδύσεις της τοπικής κυβέρνησης στον τομέα 
των μεταφορών και στην ανάπτυξη νέων, υψη-
λής ποιότητας αστικών συνοικιών κατά μήκος 
του παραλιακού μετώπου. 
Φρανκφούρτη - Οι επενδυτές εκφράζουν μεγάλη 
αισιοδοξία για τη Φρανκφούρτη, η οποία έχει ανέ-
βει 11 θέσεις και είναι φέτος τρίτη στην κατάταξη.

Γεωπολιτική αβεβαιότητα στον 
ευρωπαϊκό κλάδο ακινήτων
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΕΡΒΕΡΟΥ  8, 1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΤΗΛ : 22 877644 EMAIL: cyprus@etek.org.cy  

 
 
Έτος Εκπαίδευσης 
 
 

Σεμινάρια ΕΤΕΚ & ΚΕΒΕ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών 
 27-28-29 Ιανουαρίου και 3-4-5 Φεβρουαρίου 2017 

 Χώρος διεξαγωγής: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία 

Εκπαιδευτές: 
Άντρος Καραγιάννης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Διαμεσολαβητής 
Μάριος Ονησιφόρου, DPM, Ψυχίατρος, Οικογενειακός Θεραπευτής - Διαμεσολαβητής 
Νίκη Μαυροκορδάτου, Ψυχολόγος, Σύμβουλος – Διαμεσολαβήτρια 
 
Το πρόγραμμα θα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών, θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και το 
κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα €1.110 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο ΕΤΕΚ το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 
13 Ιανουαρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kee@etek.org.cy ή στο φαξ 22730373.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.etek.org.cy/site-event-546-45-el.php  
 

 

 

Εσπερίδα ΕΤΕΚ «Ολοκληρωτική Διαχείριση Παράκτιας ζώνης» 
Πέμπτη, 19 Ιαν. 2017, 6:00μμ, Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Θησέως 9-11  Λευκωσία 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
 

Το ΕΤΕΚ σας προσκαλεί σε διάλεξη με θέμα: 
«Ολοκληρωτική Διαχείριση Παράκτιας ζώνης». Τη 
Διάλεξη θα δώσει ο τέως Επίτροπος 
Περιβάλλοντος και Βουλευτής κ. Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου ο οποίος θα παρουσιάσει τις 
πρόνοιες του πρωτοκόλλου, θα επισημάνει τις 
διαφορές με τον Περί Προστασίας της Παραλίας 
Νόμο και θα συζητήσει με τους 
παρευρισκόμενους τις νέες πρακτικές που θα 
πρέπει να ακολουθήσουμε. 

Το θέμα της διάλεξης ενδιαφέρει όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ, τοπικές Αρχές στην επικράτεια των οποίων 
βρίσκονται οι παράκτιες περιοχές, φορείς με εμπλοκή στα περιβαλλοντικά και πολεοδομικά 
δρώμενα καθώς και απλούς πολίτες. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.etek.org.cy/site-event-547-45-el.php  
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Νέες ανακοινώσεις 
στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος 
«Επιχειρείτε 
Διαδικτυακά»

Π ληροφορείστε ότι αναρτήθηκαν οι πιο 
κάτω ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος «Έπιχειρείτε Διαδικτυα-
κά»:
· Αύξηση των Αγορών μέσω διαδικτύου από 
Έπιχειρήσεις το 2016
· Έυκαιρίες Ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού 
Έμπορίου στην Κύπρο
· Νέοι φορολογικοί κανόνες για στήριξη του 
Ηλεκτρονικού Έμπορίου
www.go-e.mcit.gov.cy, www.mcit.gov.cy  
Ύπουργείο Ένέργειας, Έμπορίου, Βιομηχανί-
ας και Τουρισμού, Ύπηρεσία Βιομηχανίας και 
Τεχνολογίας.

Παράταση καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής 

προτάσεων Interreg 
V-A Ελλάδα-Κύπρος 

2014-2020 

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg Έλλάδα-Κύπρος 

2014-2020 ενημερώνει τους ενδιαφερόμε-
νους ότι η Έπιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράμματος έχει εγκρίνει την παράταση 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα. Η νέα 
καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 
27 Ιανουαρίου 2017.
Directorate General for European 
Programmes, Coordination and Development
29 Byronos Avenue, Tηλ.: + 357 22602949

Τ ο Έπιστημονικό Τεχνικό Έπιμελητήριο 
Κύπρου πληροφορεί τα μέλη του ότι τα 

τιμολόγια για τα τέλη του έτους 2017 (συν-
δρομή και άδεια), έχουν ταχυδρομηθεί στις 
διευθύνσεις που είναι καταχωρημένες στο 
Μητρώο Μελών του. Η καταληκτική ημερο-
μηνία τακτοποίησής τους, χωρίς την επιβολή 
επιβαρύνσεων, με βάση τους σχετικούς Κα-
νονισμούς, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει στα γρα-
φεία της Ύπηρεσίας του ΈΤΈΚ, Κερβέρου 8, 1016 
Λευκωσία ή μέσω της ιστοσελίδας του ΈΤΈΚ (ΈΤΈΚ 
online payments https://www.jccsmart.com/
eBills/Welcome/Index/13465026) ή στους τραπε-
ζικούς λογαριασμούς που διατηρεί το ΈΤΈΚ, ακο-
λουθώντας τη διαδικασία που καταγράφεται στo 
οπισθόφυλλο της επιστολής της τιμολόγησης.
Στην περίπτωση εξόφλησης του τιμολογίου 

σε τραπεζικό ίδρυμα παρακαλούνται τα μέλη 
να καταχωρούν τον αριθμό μητρώου τους ή 
τον αριθμό ταυτότητάς τους, έτσι ώστε να 
γίνεται ταυτοποίηση/συμφιλίωση. Για απο-
φυγή ταλαιπωρίας και επιβαρύνσεων, όσα 
μέλη δεν έλαβαν τιμολόγιο ή θέλουν διευ-
κρινίσεις, παρακαλούνται να αποταθούν στο 
ΈΤΈΚ, στο τηλέφωνο 22877644 ή στο φαξ 
22730373 ή στο email cyprus@etek.org.cy.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προχώρησε 
σε σημαντικές νέες ανακοινώσεις που αφορούν 

τα Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία τα οποία 
παρουσιάστηκαν πρόσφατα ενώπιον της ερευνη-
τικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου. 
Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν πέντε νέες προ-
σκλήσεις υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων 
για ισάριθμα προγράμματα και ενεργοποιήθηκε το 
ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων για δύο 
προγράμματα για τα οποία παραχωρήθηκε παράλ-
ληλα χρονική παράταση στην υποβολή προτάσεων.
Οι πέντε νέες προσκλήσεις αφορούν τα προγράμματα:
«Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής - Νέοι 
Επιστήμονες», με στόχο τη δημιουργία νέων δια-
κριτών ερευνητικών μονάδων, υπό τον συντονισμό 
νέων επιστημόνων.
«Νησίδες Αριστείας» με στόχο την προώθηση της 
επιστημονικής αριστείας.
«Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις», με στόχο 
την ενθάρρυνση των νεοσύστατων επιχειρήσεων 
να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας για τη 
δημιουργία νέων ή την ουσιαστική βελτίωση υφι-
στάμενων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων.
«Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες - Τοπική Ανάπτυξη 
(Solar Eranet Cofund)», με στόχο τη δημιουργία 
διεθνικών δικτύων για εκπόνηση ερευνητικών έρ-
γων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από 
ηλιακή ενέργεια.
 «Διακρατικές Συνεργασίες: Κύπρος - Γαλλία», με 
στόχο την ανάπτυξη της επιστημονικής και ερευ-
νητικής συνεργασίας των δύο χωρών.
Τα προγράμματα αυτά, με συνολικό προϋπολο-
γισμό €19 εκατομμυρίων, θα χρηματοδοτήσουν 
έργα έρευνας και καινοτομίας υψηλού ποιοτικού 
επιπέδου σε τομείς αιχμής και απευθύνονται σε 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις 
και άλλους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων καθορί-
ζουν τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά 
πρόσκληση, τη μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο, 

τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, ειδικούς 
όρους και προϋποθέσεις καθώς και λεπτομέρειες 
για τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων. 
Ενεργοποιήθηκε, επίσης, το ηλεκτρονικό σύστημα 
υποβολής προτάσεων για τα Προγράμματα «Διδά-
κτωρ» και «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» ενώ παράλ-
ληλα παραχωρήθηκε παράταση στην καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής τους. Οι νέες ημερομηνίες 
είναι η 13η Ιανουαρίου 2017 και η 20ή Ιανουαρίου 
2017 αντίστοιχα. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω 
της ηλεκτρονικής πύλης «IRIS» στη διεύθυνση: 
https://iris.research.org.cy. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμ-
ματα του ΙΠΕ και τις προσκλήσεις υποβολής προτά-
σεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.
research.org.cy και στην ηλεκτρονική πύλη «IRIS». Στην 
«IRIS» λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (Help Desk) 
και παρέχονται χρήσιμα έγγραφα και οδηγοί. Σημειώ-
νεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στην πύλη όλων 
των φορέων και των συντονιστών που προτίθενται να 
συμμετάσχουν σε προτάσεις ερευνητικών έργων. 

Προγράμματα «RESTART 2016-2020»
Με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα €100 
εκατομμύρια, το πλαίσιο προγραμμάτων RESTART 
2016-2020 στοχεύει στην ανάδειξη του τομέα της 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομί-
ας σε έναν από τους βασικούς συντελεστές στην 
οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ένα σημαντικό 
μέρος των προγραμμάτων επικεντρώνεται στους 
τομείς ενέργειας, τουρισμού, κατασκευών, μετα-
φορών-ναυτιλίας, υγείας, γεωργίας, τροφίμων, πε-
ριβάλλοντος, πληροφορικής και επικοινωνιών και 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
 προϋπολογισμού €19 εκατ. από το ΙΠΕ

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα Προγράμματα «RESTART 2016-2020»
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Π ραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, στην Πύλη Αμμοχώστου 
στη Λευκωσία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νί-

κου Αναστασιάδη, η τελετή απονομής των Κρατικών Βραβείων Αρ-
χιτεκτονικής 2016.
Τα έργα τα οποία βραβεύτηκαν, και τα οποία παρουσίασε η διευθύ-
ντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αθηνά Αριστοτέ-
λους-Κληρίδου, είναι:
Στην Κατηγορία Α - Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο, το βραβείο απο-
νεμήθηκε εξίσου στο έργο Αξιοποίηση / Ανάπλαση του χώρου του 
Παλιού Λιμανιού Λεμεσού του αρχιτέκτονα Χρύσανθου Χρυσάνθου 
και στο έργο Κατοικία σε μισό οικόπεδο στην Έγκωμη των αρχιτε-
κτόνων Ιωάννη Αγησιλάου και Γεώργιου Καλαβά.
Στην Κατηγορία Β - Έργο Νέων Αρχιτεκτόνων στο έργο Παρεκκλή-
σιο Αποστόλου Πέτρου και Αγίας Ελένης της Μάρτυρος στην Πάφο 
του αρχιτέκτονα Μιχάλη Γεωργίου.
Και στην Κατηγορία Γ - Ειδικό Βραβείο «Αρχιτεκτονική ενταγμένη 
στο φυσικό τοπίο» στο έργο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
και Εκπαίδευσης (ΚΠΕΕ) στο Κάβο Γκρέκο των αρχιτεκτόνων Μάριου 
Οικονομίδη και Μαρίας Ακκελίδου.
Επιδίδοντας τα βραβεία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η 
αρχιτεκτονική είναι η επιστήμη και η τέχνη με την οποία ζούμε, «η 
τέχνη η οποία μας περιβάλλει, ζούμε με τα έργα της και δημιουρ-
γούμε με αυτά» και η οποία «ορίζει την καθημερινότητά μας, ορίζει 
την ποιότητα ζωή μας από τις πιο μικρές στιγμές στο σπίτι, μέχρι 
τη μεγάλη εικόνα της πόλης που διαμορφώνουν οι αρχιτεκτονικές 
επιλογές μας».
Και εξήγησε πως ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο η πολιτεία στηρίζει και 
ενθαρρύνει την ποιοτική αρχιτεκτονική δημιουργία, έχοντας καθιερώ-
σει τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής, τα οποία απονέμονται κάθε 
τρία χρόνια και αποτελούν επιβράβευση του έργου των αρχιτεκτόνων.
«Με την υιοθέτηση των βραβείων Αρχιτεκτονικής η πολιτεία αναγνω-
ρίζει τη θέση της στη ζωή των πολιτών και επιβραβεύει τους αρχιτέ-
κτονες που προσέφεραν είτε με μικρά είτε μεγάλα σε κλίμακα έργα 
στην αναβάθμιση του τοπίου, του αστικού ή της υπαίθρου» σημείωσε, 
υποδεικνύοντας ότι στόχος του θεσμού είναι η δημόσια αναγνώριση 
των διακεκριμένων δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην 

Κύπρο και γενικότερα η ενθάρρυνση ψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε ότι η αρχιτεκτονική στη χώρα 
μας έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, τονίζοντας πως 
καθημερινά παραδίδονται έργα κάθε κλίμακας, τα οποία αλλάζουν την 
εικόνα της πόλης και επιβάλλουν ένα ρυθμό σύγχρονο και δημιουργικό.
Συνεχάρη ακολούθως τους βραβευθέντες, υποδεικνύοντας ότι τα 
έργα τους είναι αντικειμενικά εξαιρετικά αλλά και ότι το ταλέντο 
και η σκληρή δουλειά που κατέθεσαν για τη δημιουργία των έργων 
συνιστούν πηγή έμπνευσης και για άλλους επιστήμονες, όχι μόνο 
αρχιτέκτονες αλλά και άλλων συναφών επιστημών.
Διαβεβαίωσε τέλος τη δέσμευση του κράτους για στήριξη της προ-
σπάθειας αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου τοπίου της χώ-
ρας και εξέφρασε την ελπίδα πως η κοινωνία, που είναι ο τελικός 
αποδέκτης των αρχιτεκτονικών έργων, θα στηρίξει και θα επιβρα-
βεύσει έμπρακτα την ποιοτική αρχιτεκτονική.
Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με το αναμνηστικό βραβείο οι βρα-
βευθέντες έλαβαν και χρηματικό έπαθλο €10.000.
Η κριτική επιτροπή των βραβείων απαρτιζόταν από την πρόεδρο 
Αθηνά Αριστοτέλους-Κληρίδου και τα μέλη Πιέρ Φον Μάις, Γιώργο 
Πανέτσο, Μιχάλη Κοσμά, Αιμίλιο Μιχαήλ, Χρίστο Μαραθοβουνιώτη 
και Ευτύχιο Παπαευτυχίου.
Στον χώρο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε έκθεση με όλα τα έργα 
τα οποία συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής 
των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2016
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Σ τις 11 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, η 2η Γενική Συνέ-

λευση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ), 
στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 
(CYS) συμμετείχε, με τη λειτουργό Διοίκησης 
και Διεθνών Σχέσεων, στην εν λόγω ΓΣ ως μέλος 
της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου. Στη 
ΓΣ εκπροσωπήθηκαν οι ακόλουθοι φορείς από 
την Κύπρο: η Παγκύπρια Ένωση Επαγγελματιών 
Μεταφραστών/Διερμηνέων, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσί-
ες, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας. 
Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των με-
ταφρασμένων κειμένων των θεσμικών οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα των 
μεταφραστικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, 
ιδρύθηκε το ΕΔΟ για εξυπηρέτηση των ελληνό-
φωνων μεταφραστών και όχι μόνο αλλά και για 
καλύτερη απόδοση της ελληνικής γλώσσας. Ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), συμ-
μετέχει από το 2014 στο Ελληνικό Δίκτυο Ορο-
λογίας (ΕΔΟ). 
Κατά το 2016, βασικός στόχος του δικτύου ήταν 
η περαιτέρω γνωστοποίησή του και η ενεργότε-
ρη δραστηριοποίηση των μελών του. Ο στόχος 
αυτός επιτεύχθηκε μέσω παρουσιάσεων που 
έγιναν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις δημό-
σιες διοικήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο σημείο 
αυτό αξίζει να σημειώσουμε την αναφορά της 
κυρίας Μάρθας Νεοκλέους, από τη Γενική Διεύ-
θυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
υπεύθυνης του Γραφείου Λευκωσίας στην εκ-
δήλωση CYStandarday 2016, που διοργάνωσε 

ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης για τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων. 
Συγκεκριμένα η κ. Νεοκλέους ευχαρίστησε τον 
CYS για την ευκαιρία που της δόθηκε να παρου-
σιάσει το ΕΔΟ σε πλήθος παρευρισκόμενων από 
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Αφού παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις πεπραγμέ-
νων τόσο της Συντονιστικής όσο και της Επιστη-
μονικής Επιτροπής για τη χρονιά 2016, συζητή-
θηκαν οι προτεινόμενες δράσεις για το 2017. Οι 
προσπάθειες προσέγγισης των ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων θα συνεχιστούν και θα ενταθούν 
κατά το 2017. Επιπλέον στόχος του δικτύου εί-
ναι η ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξή του, 
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Ο CYS παραμένει σταθερός σύμμαχος και υπο-
στηρικτής των προσπαθειών που καταβάλλει το 
ΕΔΟ για την καθιέρωση και χρήση κοινώς αποδε-
κτής ελληνικής και κυπριακής ορολογίας καθώς 
και για τη βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας 
στην ελληνική γλώσσα σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Ο CYS θα συνεχίσει να στηρίζει τη σημασία της 
σωστής ορολογίας μέσω της ενεργής συμμετο-
χής του στη Συντονιστική Επιτροπή του Ελληνι-
κού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ), με σκοπό τη δια-
τήρηση της ποιότητας της γλώσσας σε επίπεδα 
υψηλά.

Quality Leader of the year

Δημιουργία 
του Πολιτιστικού 
Χωριού Λέμπας

Ο ι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού ανα-

κοίνωσαν τα αποτελέσματα του Αρχιτε-
κτονικού Διαγωνισμού για τη Δημιουργία 
του Πολιτιστικού Χωριού στη Λέμπα, τα 
οποία έχουν ως ακολούθως:

1ο Βραβείο: Αρ. 97143
Σπύρος Σπύρου
Χάρης Χριστοδούλου
Αγγέλα Ζησιμοπούλου
Χάρης Σολωμού

2ο Βραβείο: Αρ. 25337
Κωνσταντίνος Πυλιώτης

3ο Βραβείο: Αρ. 19381
Τσαμπίκος Πετράς

Έπαινος: Αρ. 62529
Μαρία Χατζησωτηρίου
Μαργαρίτα Δανού
Αγγέλα Πέτρου
Σεβίνα Φλωρίδου

Έπαινος: Αρ. 39847
Γεώργιος Ψωμάς
Γιάννος Τσιόλης
Χρυστάλλα Ψαθίτη
Μαριλένα Κασκάνη

Εύφημος Μνεία: Αρ. 75326
Αλέξανδρος Ζώμας
Μαρία Παπαβασιλείου
Fabiano Micocci

Εύφημος Μνεία: Αρ. 17101
Γιώργος Γεωργίου
Μαρία Χατζηβασίλη

Ο κ. Δημήτρης Δοντάς, γενικός διευθυ-
ντής της Knauf Γυψοποιία ABEE και 

Knauf Cyprus Ltd, βραβεύτηκε ως ο Έλλη-
νας Quality Leader για το 2016. Η απονομή 
έγινε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στο πλαί-
σιο της εκδήλωσης «Αριστεία 2016» που 
διοργάνωσε η Έλληνική Έταιρία Διοικήσεως 
Έπιχειρήσεων (ΈΈΔΈ).
Στην εκδήλωση για την «Αριστεία 2016», 
που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
τους παριστάμενους χαιρέτισαν οι κ. Κων-

σταντίνος Λαμπρινόπουλος, πρόεδρος του 
ΔΣ της ΈΈΔΈ, Μίλτος Κοζάνης, πρόεδρος 
της κριτικής επιτροπής του Quality Leader 
of the Year και Γιώργος Γεωργιάδης πρόε-
δρος του EΟQ.
Ο Έλληνας Quality Leader of the Year 2016, κ. 
Δημήτρης Δοντάς, παρέλαβε το βραβείο του 
από τον πρόεδρο του ΔΣ της ΈΈΔΈ, κ. Κων. 
Λαμπρινόπουλο και αναφέρθηκε στο δίλημμα 
Ποιοτική Ηγεσία ή Ηγεσία με Ποιότητα. 
Ο θεσμός Quality Leader of the Year είναι 

ετήσιος πανευρωπαϊκός και πραγματοποιείται 
από το 2002 σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον 
European Organisation for Quality (Έυρωπαϊ-
κό Οργανισμό για την Ποιότητα) και σε εθνικό 
επίπεδο από την ΈΈΔΈ. Μετά την ανακήρυξη 
των εθνικών Quality Leaders of the Year αυτοί 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό για τη διάκρι-
ση Έυρωπαίος Quality Leader of the Year. Τον 
τίτλο αυτό έχουν κατακτήσει τέσσερις φορές, 
από την έναρξη του θεσμού, οι Έλληνες απο-
δέκτες του βραβείου.

Συμμετοχή CYS στη 2η Γενική Συνέλευση 
του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ)
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Χρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι για τα μέλη του ΕΤΕΚ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
• Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
 (www.mcw.gov.cy)
• Υπουργείο Εσωτερικών (www.moi.gov.cy)
•  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

(www.moa.gov.cy)
•  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 (www.mlsi.gov.cy)
•  Υπουργείο Οικονομικών (www.mof.gov.cy)
 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ
•  Τμήμα Δημοσίων Έργων (www.mcw.gov.cy/mcw/pwd/pwd.nsf/

index_gr/index_gr?opendocument)
•  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (www.mcw.gov.cy/

mcw/ems/ems.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument)
•  Τμήμα Περιβάλλοντος (www.moa.gov.cy/moa/environment/

environment.nsf/index_gr/index_gr?opendocument)
•  Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων e-procurement 
 (www.eprocurement.gov.cy)
•  Υπηρεσία Μεταλλείων (www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/

dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument)
•  Κέντρο Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa)
•  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dli)
•  Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας Κύπρου (ΔΣΜ) (www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_
id=1&tt=graphic&lang=l1)

•  Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης Κύπρου (CYS) 
 (www.cys.org.cy/el)
•  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) (www.cera.org.cy)
•  Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) (www.ocecpr.org.cy)
•  Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (www.symepa.gov.cy)
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
•  Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) (www.defa.com.cy/el)
•  Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 

(ΚΟΔΑΠ) (hwww.kodap.org.cy)
 
ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
•  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.com.cy)
•  CYTA (www.cyta.com.cy)
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
•  Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής (ΚΕΠ) (https://ccs.org.cy)
•  Παγκύπρια Οργάνωση των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Μελετητών, 

Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών Μηχανικών (ΠΟΕΕΜ) (www.poeem.org.cy)

•  Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών (http://cyprusquarries.pro.cy)
•  Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) (www.architecture.org.cy)
•  Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (www.cysha.org.cy)
•  Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου (www.

geomines.org.cy)
•  Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών & Συμβούλων Ακινήτων 

Κύπρου (www.propertyvaluers.org.cy)
•  Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών 

Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) (http://semeek.org)
•  Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ) 
 (www.cmea.org.cy)
•  Σύλλογος Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 

(http://cynamea.org)
•  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) 

(www.cceaa.org.cy)
•  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) (http://

spolmik.org)
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ KAI ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
•  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ouc.ac.cy)
•  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.euc.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (www.unic.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Νεάπολις (www.nup.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Φρέντερικ (www.frederick.ac.cy)
•  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.cut.ac.cy)
•  Cyprus International Institute of Management (CIIM) (www.ciim.ac.cy)
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
•  European Council of Engineers Chambers (ECEC) (www.ecec.net)
•  European Federation of National Engineering Association (FEANI) 

(www.feani.org)
 
ΑΛΛΟΙ
•  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
 (www.elinyae.gr)
•  Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (www.eoc.org.cy)
•  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(https://osha.europa.eu/el)
•  Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
 (www.contractorscouncil.org.cy)
•  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (www.tee.gr)

Οι σύνδεσμοι (Links) είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ (http://www.etek.org.cy/site-menu-69-el.php) .
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CYPE develops and distributes Technical        
software for Architecture, Engineering  

and Construction professionals. 

www.cypecygr.com 

CYPRUS and GREECE 

CYPECAD  
Was brought about to carry out the analysis and design of reinforced concrete and steel 
structures, subject to horizontal and vertical forces, for houses, buildings and civil            
work projects.  

CYPE 3D 
CYPE 3D is an agile and efficient program brought about to carry out structural calculations 
in 3 dimensions of bars made up of steel, timber, aluminium, concrete or any other          
material, including the foundations with pad footings, piles and strap and tie beams. 

Soil retention elements 
Analysis, check and design of reinforced concrete elements comprising embedded retaining 
walls and cantilever retaining walls 

Arquimedes and Job control 
The most complete tool for Project Management: bills of quantities, project certifications 
and specifications.  



SAKREΤ ZEIPEKKIS - Ολοκληρωμένες λύσεις δόμησης
Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROSOPSIS

Εμπιστευθείτε τον ειδικό για 
τη θερμομόνωση του κτηρί-
ου σας. Εφαρμόστε το σύστη-
μα εξωτερικής θερμομόνω-
σης THERMOPROSOPSIS και 
δώστε αξία στην κατοικία σας, 
εξοικονομόντας ενέργεια και 
χρήματα.

Νιώστε σίγουροι και επιλέξτε 
τα ολοκληρωμένα συστήμα-
τα εξωτερικής θερμομόνωσης 
THERMOPROSOPSIS για ασφα-
λές, ποιοτικό και πιστοποιημέ-
νο αποτέλεσμα θερμομόνω-
σης στις εξωτερικές όψεις του 
κτηρίου σας.

Ινοπλισμένο τσιμεντοκονία 
επικόλλησης και βασικής
επίχρισης KAM 700 / 
THERMOPROSOPSIS MULTI

Διογκωμένη πολυστερίνη 
Thermoprosopsis Knauf 

Πιστοποιημένα παρελκόμενα 
συστήματος: 
- Bύσματα στερέωσης
-  Εξωτερικά αντιαλκαλικά 

πλέγματα ενίσχυσης

Ακρυλικό έγχρωμο 
επίχρισμα  
SK-K & SK-R
-  Επιλέξτε 

χρωματισμό από  
το χρωματολόγιο

Χρώμα λευκό, 
σιλικονούχο ινοπλισμένο, 
αυτοκαθαριζόμενο Faserfarbe

SAKRET ZEIPEKKIS LTD
Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: 
Δίπλα στο πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Λεμεσός. ΤΘ 54579, 3725 Λεμεσός
Τηλ.:  +357-25821040, Fax: +357-25821043, www.sakret.com.cy, info@sakret.com.cy


