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Το ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας 
και οργανισμός όλων των Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο. Για να μπορεί να ασκεί κάποιος τη Μηχανική πρέπει να εγγραφεί 
στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. Το Επιμελητήριο εγγράφει τα μέλη του 
(ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, διασφαλίζοντας 
έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πολίτη. 
Μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το Επιμελητήριο 
προσφέρει στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και 
πραγματογνωμοσυνών σε θέματα που αφορούν τους κλάδους του.

Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το περιεχόμενο των 
ενυπόγραφων άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στο Ενημερωτικό Δελτίο του τα 
οποία, σημειώνεται, δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την άποψη του Επιμελητηρίου αλλά 
των συγγραφέων τους. H δημοσίευση άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση της 
Συντακτικής Eπιτροπής του ενημερωτικού δελτίου.
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Επενδύσεις» και «ανάπτυξη», ένας ολόκλη-
ρος λαός κοιμάται και ξυπνά με αυτές 
τις δύο λέξεις και στον βωμό αυτών των 
«αξιών» θυσιάζουμε πολλά για να μην πω 

τα πάντα: πατρίδα, ιστορία, πολιτισμό, θρησκεία.
Τις τελευταίες εβδομάδες γίναμε όλοι κοινωνoί 
διαφόρων καταστάσεων που όσο ξετυλίγεται το 
κουβάρι της κάθε μιας, τόσο περισσότερο επιβε-
βαιώνει κανείς την πεποίθηση ότι ζούμε σε ένα 
κράτος που νομοθετεί αλλά ουδείς εφαρμόζει 
τους νόμους, ούτε καν οι νομοθέτες! Αντιλαμβάνεται επίσης κανείς πως σ’ 
αυτή τη χώρα όλα, καλά ή κακά, συμβαίνουν τυχαία και στην απουσία μα-
κροπρόθεσμου σχεδιασμού.
Για να πάρουμε με τη σειρά τα τελευταία ευτράπελα, ξεκινούμε με τον ξε-
νοδόχο στην περιοχή Ασπρόκρεμμου του Νέου Χωριού ο οποίος κατέβασε 
μπουλντόζες για να διαμορφώσει την παραλία όπως βόλευε για να στηθεί η 
εξέδρα που θα τραγουδούσε η διάσημη τραγουδίστρια στις χαρές του Ρώσ-
σου κροίσου. Ο ξενοδόχος ζήτησε και εξασφάλισε προσωρινή άδεια χρήσης 
της παραλίας σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή αφού πρόκειται για πα-
ραλία ωοτοκίας προστατευόμενων χελωνών. Καμιά αρχή δεν επέβλεπε τις 
εργασίες, δεν είμαι καν σίγουρη αν με την εν λόγω προσωρινή άδεια χρή-
σης δόθηκαν και οδηγίες, όροι και προϋποθέσεις. Το 
ΕΤΕΚ με ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων επισημαίνει: 
«Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί χαρακτηριστι-
κό δείγμα προχειρότητας, ασυνεννοησίας και αδυ-
ναμίας επιβολής της νομοθεσίας από τις αρμόδιες 
αρχές σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας ακό-
μη και σε εξαιρετικής περιβαλλοντικής ευαισθησίας 
περιοχές». Για μερικές μέρες βροχή τα δημοσιεύμα-
τα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, όλοι οι αρμόδιοι 
«έξαλλοι» με την κατάσταση αλλά μέχρι σήμερα προ-
σωπικά δεν γνωρίζω ποιοι φταίνε και ποια ποινή θα τους επιβληθεί. 
Ακολούθησε το θέμα της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την 
ακύρωση της κήρυξης από Αρχαίο Μνημείο Β’ Πίνακα τεμαχίου στη Γερο-
σκήπου που ανήκει στην Εκκλησία. «Δεν μας ρώτησαν πριν το χαρακτηρί-
σουν αρχαίο, εδώ είναι και η παρανομία του Τμήματος Αρχαιοτήτων» είπε 
χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος, ενώ έκανε λόγο και για ετσιθελισμό από 
μέρους του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Διερωτώμαι Μακαριότατε: από πότε 
ζητείται άδεια από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη γης για να χαρακτηριστεί ή όχι 
κάτι αρχαίο; Ναι, ενημερώθηκα ότι το Σύνταγμα προβλέπει συναίνεση της 
Εκκλησίας, κατ’ εξαίρεση, αλλά η Εκκλησία της Κύπρου, περισσότερο από 
κάθε άλλον έχει υποχρέωση να προστατεύει την αρχαιολογική κληρονομιά 
του τόπου μας. Το ότι ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου εκσφεν-
δονίζει απειλές το προσπερνώ. Προσπερνώ, επίσης, το ότι σύμφωνα με το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στο παρόν στάδιο οι διαθέσιμες πηγές νερού 
που διαχειρίζεται το ΤΑΥ δεν είναι σε θέση να καλύψουν άμεσα νέες ανά-
γκες στην τουριστική περιοχή Γεροσκήπου. Μου είναι αδύνατο όμως να 
προσπεράσω τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου πως αν βρεθούν αρχαιότητες 

θα αξιοποιηθούν και έφερε ως παράδειγμα το Μουσείο της Ακρόπολης στην 
Αθήνα, το οποίο είναι χτισμένο πάνω στις αρχαιότητες και υπάρχουν σημεία 
που έχει γυάλινο πάτωμα. «Μπορεί και το ξενοδοχείο να χτιστεί με τέτοιον 
τρόπο ώστε στον χώρο να φιλοξενηθούν οι αρχαιότητες και να τις επισκέ-
πτονται οι φιλοξενούμενοι του ξενοδοχείου. Αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο» 
σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος. Και πάλι οφείλω να επισημάνω Μακαριότατε ότι 
οι αρχαιότητες δεν ανήκουν σε κανέναν επενδυτή, είναι η πολιτιστική μας 
κληρονομιά και δεν είναι προς ιδιωτική ή εκκλησιαστική εκμετάλλευση. Το 
Μουσείο της Ακρόπολης αποτελεί δημόσιο κτήριο και σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορεί να συγκριθεί με την εν λόγω ανάπτυξη. Τα αρχαία μας δεν μπο-
ρούν να αποτελούν μέρος ιδιωτικής περιουσίας. Με αυτά τα δεδομένα το 
ΕΤΕΚ αναγκάζεται και πάλι να εκδώσει ανακοίνωση και να τονίζει τα αυτονό-
ητα: Σεβασμός στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.
Το τελευταίο που προέκυψε είναι ο χειρισμός των στερεών αποβλήτων, ένα 
έργο που αναμοχλεύουμε κάτι χρόνια τώρα. Ο γενικός εισαγγελέας αναλαμ-
βάνει να διορίσει ερευνητική επιτροπή με όρους εντολής τη διερεύνηση 
των ευθυνών των πολιτικών και τεχνοκρατών που οδήγησαν στο αδιέξοδο 
του SRF. Για το χάος που δημιουργήθηκε ελέγχονται 5 πρώην ΥπΕΣ, 2 νυν 
υπουργοί, μια ντουζίνα τεχνοκράτες και ο γενικός ελεγκτής της Δημοκρα-
τίας. Μια ακολουθία λαθών οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο: Ο υπερδια-
στασιολογημένος σχεδιασμός, ο οποίος αγνοούσε την ευρωπαϊκή ιεράρ-

χηση διαχείρισης, ξεκινώντας από τη μείωση, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση 
και τέλος διάθεση, η αδράνεια, οι πρόχειροι ανα-
σχεδιασμοί, και η λανθασμένη εφαρμογή των 
προτεινόμενων λύσεων. Το ΕΤΕΚ και πάλι εξέ-
δωσε ανακοινώσεις και κατέθεσε για πολλοστή 
φορά τις απόψεις του τονίζοντας ότι δύσκολα 
θα μπορέσει να βγει η Δημοκρατία αλώβητη από 
αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. 
Το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα γεγονότα 

συμβαίνουν ή βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα, ασφαλώς δεν είναι 
τυχαίο. Το κάθε γεγονός εξετάζεται αυτή τη χρονική περίοδο υπό το πρίσμα 
των επικείμενων προεδρικών εκλογών και ανάλογα με το χρώμα που έχει η 
κάθε θέση εξάγονται και τα αντίστοιχα συμπεράσματα. 
Θα περίμενε κανείς ότι το κράτος, οι διάφορες αρχές και τμήματα, τα υπουργεία 
θα μελετούσαν τις απόψεις του Επιμελητηρίου αφού το ΕΤΕΚ είναι ο τεχνι-
κός σύμβουλος του κράτους. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι στις πλείστες των 
περιπτώσεων οι θέσεις του Επιμελητηρίου καταλήγουν δυστυχώς εις ώτα μη 
ακουόντων. Τα πιο πάνω λίγα παραδείγματα υποθέσεων που απασχολούν την 
κοινή γνώμη στις μέρες μας αποδεικνύουν πως η ολιγωρία των αρχών, η έλ-
λειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, οι πυροσβεστικές ενέργειες, η αδυναμία 
επιβολής της νομοθεσίας και η ατιμωρησία συνθέτουν το σκηνικό της κυπρια-
κής πραγματικότητας. Κάπως έτσι, λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε πιάσαμε πάτο 
για τα καλά, τώρα αν θα είναι γυάλινος ή όχι δεν μπορώ να ξέρω!

Ελίζα Βασιλείου
Μηχανολόγος Μηχανικός

E D I TO R I A L

Συντακτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου - Χημικός Μηχανικός • ΜΕΛΗ: Ελίζα Βασιλείου - Μηχανολόγος Μηχανικός, Μύρια Κωνσταντινίδου - Αρχιτέκτονας, Χρύσανθος 
Πισσαρίδης - Αρχιτέκτονας-Συντηρητής, Μαρίνα Σοφιοπούλου – Πολιτικός Μηχανικός • YΠΕΎΘΎΝΟΙ ΎΛΗΣ: Γιάννης Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριάνα 
Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΣΎΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

… γυάλινος πάτος

“σ’ αυτή τη χώρα όλα, 
καλά ή κακά, συμβαίνουν 
τυχαία και στην απουσία 

μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού”

«
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Tο τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει 
τα περιστατικά με τα οποία καταδεικνύ-

εται με εμφανή και αδιαμφισβήτητο τρόπο 
η ευθύνη που φέρουμε, ως πολιτεία και κοι-
νωνία, για το πώς γίνεται αντιληπτή, αλλά και 
πώς υλοποιείται η ανάπτυξη στον τόπο μας. 
Είναι πλέον προφανές ότι στην «ανάπτυξη» 
που βιώνουμε αγνοούνται προκλητικά θε-
μελιώδεις αρχές όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η 
κοινωνική δικαιοσύνη, η καινοτομία και η βιωσιμότητα της ανά-
πτυξης.
Τίθεται λοιπόν ένα σημαντικό ερώτημα στο οποίο καλούμαστε 
να απαντήσουμε: την ανάπτυξη που θέλουμε για την Κύπρο θα 
την καθορίσουν οι επενδυτές ή ο στρατηγικός σχεδιασμός της 
ανάπτυξης είναι εκείνος που θα προσελκύσει επενδύσεις βάσει 
συγκεκριμένου οράματος και συγκροτημένου προγραμματισμού; 
Αν θέλουμε λοιπόν τη δεύτερη επιλογή είναι ξεκάθαρο πως η 
δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης είναι μονόδρομος για να 
αναχαιτίσουμε την προχειρότητα, την έλλειψη συντονισμού, την 
αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που χαρακτηρίζει μέχρι σήμε-
ρα τις επιλογές μας για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τις μεγάλες αναπτύξεις και τον αντίκτυπό τους σε κοινωνία και 
περιβάλλον.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία του Υφυπουργεί-
ου Τουρισμού, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί τον καίριο αυτό 

τομέα για την κυπριακή οικονομία, σχεδιά-
ζοντας κεντρικά, με προοπτική, αλλά και με 
σεβασμό στον τόπο και τον πολιτισμό. Πολ-
λαπλά τα παραδείγματα τουριστικών ανα-
πτύξεων που αλλοίωσαν το περιβάλλον και 
την ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών, και 
εν τέλει πέτυχαν το αντίθετο από το επιδι-
ωκόμενο αποτέλεσμα, καταστρέφοντας το 

τοπίο και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των περιοχών που ήθε-
λαν να αναπτύξουν.
Το Επιμελητήριο όχι μόνο τάσσεται υπέρ, αλλά τονίζει την ανα-
γκαιότητα ίδρυσης των δύο υφυπουργείων υπογραμμίζοντας πως 
ο σχεδιασμός της ανάπτυξης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη 
στρατηγική, να προάγει τη συμμετοχικότητα, να βασίζεται σε τε-
χνοκρατικά δεδομένα, να μην διαμορφώνεται από μη τεκμηριω-
μένες πολιτικές αποφάσεις με άλλοθι την οικονομική μεγέθυνση, 
και να μην καθορίζεται αποκλειστικά από λογιστικά κριτήρια. Επί-
σης οφείλει να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, σημερινούς 
και αυριανούς, προασπίζοντας τα δημόσια αγαθά και το δημόσιο 
συμφέρον. Το ΕΤΕΚ δηλώνει πως θα στηρίξει την πολιτεία σε αυτή 
την κατεύθυνση. Παράλληλα όμως θα αντιταχθεί σε οποιονδή-
ποτε αποπειραθεί να διαστρεβλώσει τον σκοπό ίδρυσης των δύο 
υφυπουργείων για να παρακάμψει δομές και διαδικασίες, με στό-
χο να προωθήσει αναπτύξεις ή και ενέργειες που καταστρατηγούν 
τις αρχές του ορθολογισμού και της αειφόρου ανάπτυξης. 

Όχι στην προχειρότητα, 
ναι στη χάραξη 
στρατηγικής για 
την ανάπτυξη 

και τον τουρισμό

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπέρ της ίδρυσης των δύο 
υφυπουργείων τάσσεται το ΕΤΕΚ 
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ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΣΗ  Ε ΤΕΚ

Tο ΕΤΕΚ ασχολείται εκτενώς και επι-
σταμένα με το θέμα του δρόμου Πό-

λης-Πάφου και έχει τοποθετηθεί δημό-
σια, στο παρελθόν, για το συγκεκριμένο 
έργο. Με αφορμή την πρόσφατη δημόσια 
συζήτηση, λόγω της δημοσίευσης της 
σχετικής επιστολής του γενικού ελεγκτή 
προς τον υπουργό Οικονομικών, το Τεχνι-
κό Επιμελητήριο σημειώνει τα εξής: 
1. Ο υφιστάμενος δρόμος Πάφου-Πόλε-
ως Χρυσοχούς είναι αναμφίβολα ακατάλ-
ληλος και έχει προβλήματα που άπτονται, 
μεταξύ άλλων, και της ασφάλειας των 
οδηγών/χρηστών.
2. Είναι επιτακτική ανάγκη η ταχεία ανα-
βάθμιση του δρόμου με κυριότερη επιδί-
ωξη τη βελτίωση των συνθηκών οδικής 
ασφάλειας.
3. Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές παράμε-
τροι ενός έργου υποδομής, όπως είναι ο 
συγκεκριμένος δρόμος, οι οποίες είναι 
άμεσα σχετιζόμενες με το τελικό κόστος 
του έργου, είναι πρωτίστως θέματα τε-
χνοκρατών.
4. Είναι δεδομένη πλέον η απαίτηση το 
κράτος να δαπανά με περισσή προσοχή 
και φειδώ το χρήμα του φορολογούμε-
νου. Συνεπώς επιβάλλεται ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση των δημόσιων έργων 

υποδομής να είναι τέτοιος που να μεγι-
στοποιείται η οικονομική τους ανταποδο-
τικότητα. Αυτή είναι και η στόχευση του 
νόμου περί Δημοσιονομικής Ευθύνης, 
που η Πολιτεία πρόσφατα έχει ψηφίσει.
5. Με στόχο την ταχεία υλοποίηση του 
έργου και για να πάψει να παραπέμπε-
ται στις ελληνικές καλένδες, οφείλουμε 
όλοι να αναγνωρίσουμε πως απαιτούνται 
ορθολογική προσέγγιση στη μελέτη/σχε-
διασμό του και περιορισμός στο ελάχιστο 
κάθε αχρείαστης και μη ανταποδοτικής 
δαπάνης. Άλλωστε, ο αρχικός σχεδιασμός 
και η επιμονή για την κατασκευή του 
πολυδάπανου δρόμου ήταν ένας εκ των 
βασικών λόγων που δεν προχώρησε ποτέ 
το έργο με συνέπεια να εξακολουθούμε 
να έχουμε σήμερα έναν ακατάλληλο και 

επικίνδυνο δρόμο.
Το ΕΤΕΚ σημειώνει πως επί της αρχής 
κάθε εκατομμύριο ευρώ που διατίθεται, 
κυρίως για πολυδάπανα έργα υποδομής, 
πρέπει να δικαιολογείται με πλήρη και 
τεκμηριωμένο τρόπο, ακόμη και από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό δεν θα πρέ-
πει να φοβίζει ή να θεωρείται αδυναμία 
ή εμπόδιο στην υλοποίηση έργων υπο-
δομής, αφού μια τέτοια αρχή οφείλει να 
είναι αναπόσπαστο μέρος της απαιτού-
μενης διαφάνειας, τεκμηρίωσης και λο-
γοδοσίας σε ένα σύγχρονο κράτος. 
 Τέλος, το ΕΤΕΚ θεωρεί πως όταν ένας σο-
βαρός θεσμός, όπως του γενικού ελεγκτή, 
κάνει μια τέτοια παρέμβαση το πρώτο και 
κύριο που θα πρέπει να εξεταστεί είναι 
κατά πόσον η παρέμβαση είναι λογική 
και προς την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
συμφέροντος και του φορολογούμενου. 
Θέματα αρμοδιότητας είναι και δευτε-
ρεύοντα και άστοχα εάν δεν εξαντληθεί 
το πρωτεύον. Συνεπώς μια προσέγγιση 
που θα εξαντληθεί στο θέμα αρμοδιότη-
τας δεν προσθέτει στον δημόσιο διάλογο, 
αλλά αντίθετα διαβρώνει την κουλτούρα 
των πολιτών σε θέματα συμμόρφωσης με 
τη νομοθεσία και την εμπιστοσύνη της 
κοινωνίας στους θεσμούς. 

Αναγκαία η αναβάθμιση/βελτίωση 
του δρόμου Πάφου-Πόλης

Κάθε εκατομμύριο 
ευρώ που διατίθεται, 

κυρίως για πολυδάπανα 
έργα υποδομής, πρέπει 

να δικαιολογείται 
με πλήρη και 

τεκμηριωμένο τρόπο
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Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη 
Λευκωσία την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 

και στη Λεμεσό την Πέμπτη 28 Σεπτεμ-
βρίου 2017 τα τεχνικά σεμινάρια μικρής 
διάρκειας με θέμα «ISO 21500:2012 κα-
τευθυντήριες γραμμές για την ορθολογι-
κή διαχείριση έργων (Guidance on project 
management)».
Εισηγητής των σεμιναρίων ήταν ο κ. Ανδρέ-
ας Σολωμού, ο οποίος είναι και ο εθνικός 
αντιπρόσωπος εκπροσωπώντας τον CYS 

στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης 
ISO TC 258 για την ανάπτυξη του ISO 21500.
Συνδιοργανωτές του σεμιναρίου ήταν ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και 
το ΕΤΕΚ, ενώ το σεμινάριο στη Λεμεσό 
είχε και τη στήριξη του ΕΒΕ Λεμεσού.
Την παρουσίαση του σεμιναρίου ISO 
21500:2012 Guidance on project 
management μπορείτε να τη βρείτε στον 
πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.cys.org.cy/
images/ISO_21500.pdf

Τεχνικό σεμινάριο «ISO 21500:2012»

Παράνομες μονάδες αφαλάτωσης
Eνημέρωση από τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ζήτησε το ΕΤΕΚ το πε-
ρασμένο καλοκαίρι για το θέμα της χρήσης παράνομων 
μονάδων αφαλάτωσης υπόγειου νερού από ιδιώτες, κυ-
ρίως στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Το θέμα αυτό 
απασχολεί συχνά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Σε σχετική επιστολή του προς τον υπουργό Γεωργίας, το 
Επιμελητήριο σημειώνει πως «με τη χρήση των συστημάτων 
αυτών συντελείται μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. 
Εκτός από την άντληση από έναν εξασθενημένο και υφαλ-
μυρισμένο υδροφορέα, επιστρέφεται σε αυτόν η άλμη που 
είναι νερό πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα, επιδει-
νώνοντας έτσι ραγδαία την κατάσταση του υδροφορέα.
Όπως γνωρίζετε, με βάση την Οδηγία Πλαίσιο για τα 
Νερά, υποχρέωση της Κύπρου, όπως και όλων των χω-

ρών μελών της ΕΕ, είναι η επίτευξη καλής κατάστασης 
στα υδάτινα στρώματα του τόπου που περιλαμβάνουν 
και τους υδροφορείς. Εκτός από την πιο πάνω καθαρά 
νομική υποχρέωσή μας, προέχει το καθήκον όλοι μας 
να προστατέψουμε τους υδάτινούς μας πόρους και να 
τους παραδώσουμε στις επόμενες γενιές σε κατάσταση 
που και αυτές θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Η 
πλήρης καταστροφή των υδροφορέων μέσω της ανε-
ξέλεγκτης άντλησης και των παράνομων αφαλατώσεων 
αποτελεί αναμφίβολα μέγα περιβαλλοντικό έγκλημα.
Το ΕΤΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία για τα φαινόμενα αυτά 
που καταστρέφουν τους υδροφορείς μας και καλεί το 
υπουργείο σας να το πληροφορήσει για τα μέτρα που προ-
τίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση της κατάστασης και 
την πάταξη αυτής της παράνομης δραστηριότητας».
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Σε συνέχεια της παρουσίασης των μελε-
τών/κατασκευών των συμμετεχόντων 

σχολείων ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού «Δράση για 
την Ενέργεια», που πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 στα γραφεία του 
ΕΤΕΚ, η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Αξιολό-
γησης λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς 
όρους και κανονισμούς καθώς και τα κριτή-
ρια αξιολόγησης για τον διαγωνισμό, τόσο 
για τον λυκειακό όσο και για τον γυμνασιακό 
κύκλο, αποφάσισε, ομόφωνα, να βραβεύσει 
τις πιο κάτω σχολικές μονάδες:

Α. ΛΎΚΕΙΑΚΟΣ ΚΎΚΛΟΣ
• 1ο βραβείο: €600: Λύκειο Αγίου Γεωργίου 
Λακατάμιας, για την εργασία του με θέμα «Σύ-
στημα Αποθήκευσης Παραγόμενης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από Ανεμογεννήτρια»
• 2ο βραβείο: €400: Λύκειο Αποστόλου 
Βαρνάβα, για την εργασία του με θέμα «Ηλε-
κτροφωτοβολταϊκή Μικροφωνική»
• 3ο βραβείο από €200: Α’ Λύκειο Εθνάρ-
χη Μακαρίου Πάφου, για την εργασία του με 
θέμα «H - Force», Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β’ 
για την εργασία του με θέμα «Ατομική Με-
τακίνηση με τη χρήση ηλεκτρικής/ηλιακής 
ενέργειας», και Λύκειο Αγίας Φυλάξεως για 
την εργασία του με θέμα «Μηχανικός Εξα-

ερισμός Κτιρίου με χρήση θερμικού τροχού 
για εξοικονόμηση ενέργειας»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημι-
ουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από 
τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τε-
χνολογίας, αξίας €100, απονέμεται στο Λύκειο 
Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας.

Β. ΓΎΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΎΚΛΟΣ
• 1ο βραβείο: €600: Γυμνάσιο Πετράκη Κυ-
πριανού, Λάρνακα για την εργασία του με θέμα 
«Σύστημα Ηλιακής Θέρμανσης»
• 2ο βραβείο: €400: Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Ακακίου, για την εργασία του με θέμα «Εξοικο-
νόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οδικό Φω-
τισμό» 
• 3ο βραβείο: €200: Δεν απονέμεται
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημι-
ουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από 
τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τε-
χνολογίας, αξίας €100, δεν απονέμεται, αφού 
κρίθηκε ότι κανένα από τα σχολεία δεν ικανο-
ποιούσε τα κριτήρια.
Σημειώνεται ότι στις σχολικές μονάδες που 
βραβεύτηκαν θα δοθεί τιμητική πλακέτα και 
δίπλωμα. Επίσης, σ’ όλους τους συμμετέχο-
ντες καθηγητές και μαθητές/τριες θα δοθούν 
Πιστοποιητικά Συμμετοχής.
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιήθηκε 
στις 18 Οκτωβρίου 2017, στις 6:30μμ, στο Εκ-
παιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ, στην παλιά Λευκωσία.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του διαγω-
νισμού θα αναρτηθούν τόσο στην ιστοσελίδα 
του ΕΤΕΚ όσο και σε αυτή του Συνδέσμου Κα-
θηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. 

Αποτελέσματα διαγωνισμού «Δράση για την 
Ενέργεια» για το σχολικό έτος 2016-2017 
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Εισηγήσεις προς το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων υπέβαλε το ΕΤΕΚ σχετικά με 

τον ποταμό Κλήμο που διασχίζει κυρίως 
οικιστικές περιοχές της Έγκωμης και του 
Αγίου Δομετίου και οι ροές του οποίου ως 
γνωστόν δημιουργούν μεγάλα προβλήματα 
και κίνδυνο πλημμυρών. 
Όπως σημειώνει σε επιστολή του το Επιμε-
λητήριο «αντιλαμβάνεται ότι το ΤΑΥ θα προ-
χωρήσει με την προκήρυξη διαγωνισμού για 
την περαιτέρω μελέτη του θέματος και τη 
δημιουργία υδατοδεξαμενών κατακράτη-
σης στους χώρους του αεροδρομίου Λευ-
κωσίας. 
Επειδή έχουν εκφραστεί έντονες ανησυχίες 
από επηρεαζόμενους πολίτες κατά πόσο η 
λύση των δεξαμενών κατακράτησης είναι η 
βέλτιστη και η πιο ασφαλής, το ΕΤΕΚ θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο, στους όρους εντολής 
του προτεινόμενου συμβολαίου να περι-
λαμβάνεται ο όρος ότι, προτού προταθεί η 
τελική λύση αντιμετώπισης του προβλή-
ματος, ο μελετητής οφείλει να εξετάσει σε 
πρώτο στάδιο και να αξιολογήσει, τόσο τε-

χνικά όσο και οικονομικά, όλες τις πιθανές 
εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του 
προβλήματος, μη εξαιρουμένης πιθανής 
εκτροπής του ποταμού, ανακατασκευής ή 
και ανοίγματος του εγκιβωτισμένου τμή-
ματος ή οποιασδήποτε άλλης πιθανής και 
αειφόρας λύσης.
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο 
μελετητής δεν θα περιοριστεί ως προς την 
επιλογή της τελικής λύσης και η επιλογή θα 
γίνει μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας που 
δεν θα επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβή-
τηση ως προς την καταλληλότητά της από 
τεχνοοικονομικής και περιβαλλοντικής σκο-
πιάς».
Στις 22 Ιανουαρίου 2016, το Επιμελητήριο 
είχε εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα του 
Κλήμου, με αφορμή καταγγελίες που είχε 
δεχτεί από κατοίκους του Δήμου Έγκωμης 
για την πρόθεση της πολιτείας να επεκτεί-
νει το εγκιβωτισμένο τμήμα του ποταμού. 
Το ΕΤΕK, στην ανακοίνωσή του, εξέφρασε 
την έντονη ανησυχία του «για τις ενδε-
χόμενες πολύ σοβαρές συνέπειες ενός 

τέτοιου έργου, όταν μάλιστα η σημερινή 
κατάσταση στην περιοχή είναι ήδη προ-
βληματική».
Στην ανακοίνωση τονιζόταν «ότι η περιοχή 
του ποταμού Κλήμου στην Έγκωμη κατα-
τάσσεται στις Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού 
Κινδύνου σύμφωνα με μελέτη που εκπο-
νήθηκε για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
(ΤΑΥ). Σύμφωνα δε με την επίσημη πολιτική 
του κράτους δεν επιτρέπεται ο εγκιβωτι-
σμός ή η υπογειοποίηση υδατορεμάτων. 
Συναφώς σημειώνεται πως η εμπειρία από 
τον εγκιβωτισμό υδατορεμάτων, ιδιαίτερα 
σε αστικές περιοχές, είναι αρνητική και σε 
αρκετές πόλεις του εξωτερικού (π.χ. Λονδί-
νο) ήδη προωθείται πρόγραμμα για αποκά-
λυψη των σκεπασμένων ποταμών. 
Παρ’ όλα αυτά προωθείται από τον Δήμο 
Έγκωμης ως έργο προτεραιότητας η κάλυψη 
μεγάλου τμήματος του ποταμού με σχεδι-
ασμούς των οποίων η αρχική ιδέα χρονο-
λογείται προ μερικών δεκαετιών, οπόταν 
ίσχυαν εντελώς διαφορετικά δεδομένα και 
θεσμικό πλαίσιο».

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για τον ποταμό Κλήμο στην Έγκωμη

Διευκρινίσεις ΕΤΕΚ για το Μεταλλείο Στρογγυλού στον Μαθιάτη

Το Επιμελητήριο, μέσω των αρμοδιοτήτων του και των ενερ-
γειών του για την υλοποίηση των σκοπών του, ενθαρρύνει και 

υποστηρίζει τις επενδύσεις στην έρευνα/μελέτη και ανάπτυξη, ει-
δικότερα στους τομείς που σχετίζονται με τους κλάδους και τις 
ειδικότητες των μελών του όπως είναι και η μεταλλευτική βιομη-
χανία, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τη συνεισφορά τους στην 
εργοδότηση και αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού, στην 
αύξηση των εξαγωγών και συναφώς στη βελτίωση της οικονομίας 
του τόπου. Ενδεικτικά αναφέρονται η εκπροσώπηση της Κύπρου 
σε διεθνείς οργανισμούς (ISSMGE), η διοργάνωση και υποστήριξη 
συνεδρίων καθώς και εκδηλώσεων για την παρουσίαση ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων, η υποστήριξη και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα καθώς και αριθμός συναντήσεων με αρ-
μόδιους για την έρευνα φορείς.
Είναι για αυτούς ακριβώς τους λόγους που το θέμα της αξιο-
ποίησης των αποθεμάτων του παλαιού μεταλλείου του Στρογ-
γυλού συζητήθηκε σε αριθμό συνεδριών της Διοικούσας Επι-
τροπής (πριν και μετά που έγινε γνωστή η θέση του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων κατά τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων) ενώ παράλληλα το Επιμελητήριο, προτού εκ-
φράσει τις τελικές του θέσεις, διόρισε τετραμελή συμβουλευ-
τική ειδική επιτροπή για να μελετήσει το θέμα, αποτελούμενη 
από άρτια επιστημονικά καταρτισμένους συναδέλφους και με 

μεγάλη εμπειρία στον τομέα. 
Η θέση του ΕΤΕΚ διαμορφώθηκε μέσα από τη βάσανο του προ-
βληματισμού και αφού λήφθηκαν υπόψη όλες οι σημαντικές 
παράμετροι και δεδομένα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε και ο 
ορισμός της συμβουλευτικής επιτροπής ενώ παράλληλα καλό-
πιστα δόθηκε η ευχέρεια και στην αντίθετη άποψη να ακουστεί.
Σε σχετική επιστολή για την αίτηση 140/2016 ΜΕΕΠ (Μελέτες 
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον) για την αξιοποίηση των 
χρυσοφόρων αποθεμάτων του κοιτάσματος του παλαιού μεταλ-
λείου του Στρογγυλού της κοινότητας Μαθιάτη, από την εταιρεία 
Hellenic Copper Mines, το Επιμελητήριο τονίζει ότι η εκφρασθεί-
σα θέση του «δεν ήταν ενάντια στη μετακίνηση των μπάζων/
σκουριάς από την περιοχή και την εκμετάλλευση/αξιοποίησή τους 
σε χώρους της εταιρείας, ενώ 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 (για λόγους αρχής και εφόσον το συγκε-
κριμένο αντικείμενο είναι πέραν των ορίων της Μηχανικής) θα 
πρέπει να γίνει μετά τη διακρίβωση της αρχαιολογικής σημασίας 
των υφιστάμενων και πιθανών νέων αρχαιολογικών ευρημάτων. 
Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις και οι απόψεις του ΕΤΕΚ διαμορ-
φώνονται πάντοτε με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον 
καθώς και την ευημερία των πολιτών του τόπου μας».
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Φέτος αναμένεται πως θα επισκεφθούν 
την Κύπρο 3,5 εκατομμύρια τουρίστες. 

Αριθμός ρεκόρ. Χωρίς καμιά αμφιβολία, κάθε 
ξένος επισκέπτης είναι πολύτιμος για μια 
χώρα που προσπαθεί να συνέλθει από ένα 
οδυνηρό οικονομικό κραχ, με απώλειες εκα-
τομμυρίων ευρώ και χιλιάδων θέσεων εργα-
σίας. Ο τουρισμός ήταν κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες ο κυριότερος αιμοδότης της κυ-
πριακής οικονομίας και μαζί του, ή παράλληλα, αναπτύσσονταν το-
μείς όπως οι κατασκευές, οι υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες και άλλοι. 
Αρχικά η τουριστική ατραξιόν του νησιού ήταν ο ήλιος και η θάλασ-
σα. Και εκεί, γύρω στα τέλη του ’60 και στις αρχές του ’70, ρίξαμε 
πάνω στις παραλίες μας ξενοδοχεία πολλών αστέρων και δεκάδων 
κλινών. Το δίκαιο της ανάγκης, σε ένα κράτος που μόλις δημιουρ-
γήθηκε και πάλευε με τους εφιάλτες τού (τότε) παρόντος και του 
παρελθόντος. 
Ανάγκη και μετά το ’74. Κατεχόμενο το Βαρώσι, τσιμεντώσαμε τη 
Λεμεσό, την Αγία Νάπα, τον Πρωταρά, την Πάφο, τη Λάρνακα. Έπρε-
πε να επιβιώσουμε. Όταν ανοίξαμε τα μάτια μας ήταν ήδη αργά και 
για το περιβάλλον αλλά και για το τουριστικό μας προϊόν. Σε έναν κό-
σμο που εξελίσσεται ραγδαίως η Κύπρος είχε να δώσει κυρίως ήλιο 
και θάλασσα και, φυσιολογικά, έχασε τεράστιο αριθμό τουριστών.
Με την ίδρυσή του, στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90, το ΕΤΕΚ ορθώνει την επιστημονικό-
τητα έναντι της αυθαιρεσίας, δίνοντας μάχες 
στον Ακάμα, στα ανεξέλεγκτα γήπεδα γκολφ 
και σε ό,τι άλλο η απρογραμμάτιστη επιχει-
ρηματικότητα προσπαθούσε να εκμεταλλευ-
θεί στον βωμό του άμεσου και πρόσκαιρου 
οικονομικού κέρδους.
Με τον τουρισμό να χάνει ολοένα και περισ-

σότερο έδαφος η Κύπρος περνά το 2010 και χωρίς κανέναν ουσια-
στικό μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό προσκρούει στην οικονομική κρίση 
που κορυφώθηκε με το κούρεμα καταθέσεων του Μάρτη 2013. 
Το δίκαιο της ανάγκης ξανά στο προσκήνιο. Φορολόγηση ακίνητης 
περιουσίας άρον-άρον, χωρίς μελέτη και με στρεβλώσεις, αδιάκρι-
τη παραχώρηση συντελεστή δόμησης και ξεπούλημα του εθνικού 
πλούτου, αδειοδότηση ανέγερσης κτιρίων και οικιστικών ζωνών σε 
προστατευόμενες περιοχές, τροποποίηση της δήλωσης πολιτικής 
με άκριτη και ανεξέλεγκτη επέκταση του δικαιώματος ανάπτυξης 
σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, επεμβάσεις σε παραλίες χωρίς 
μελέτες, πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία.
Δεκάδες οι παρεμβάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου προς το κρά-
τος και προς κάθε υπεύθυνο. Επιστολές, ανακοινώσεις, εμφανίσεις 
στη Βουλή, κατάθεση εισηγήσεων εμπεριστατωμένων και επιστη-
μονικά τεκμηριωμένων. Ο τουρισμός δεν είναι ένας μοναχικός πλα-
νήτης στο διάστημα. Όπως δεν είναι ούτε η ανάπτυξη γης, ούτε τα 
τραπεζικά, ούτε η Υγεία, ούτε το Περιβάλλον. Ο τουρισμός είναι και 
αυτός ένας δορυφόρος σε ένα σύστημα που ονομάζεται Κυπριακή 
Δημοκρατία, και υποχρεωτικά πρέπει να συνταξιδεύει και να ανα-
πτύσσεται σε ισορροπία με όλους τους τομείς ενός κράτους, που 
πρώτο του μέλημα θα πρέπει να είναι η αειφορία και η ποιότητα 
ζωής ανθρώπων και φύσης.

Αν τα 3,5 εκατομμύρια τουρίστες θέλου-
με να γίνουν 4 εκατομμύρια, θα χρειαστούν 
αναπτύξεις, κατασκευές, ρυθμίσεις αλλά για 
όλα αυτά απαιτείται επιστημονική μελέτη και 
προγραμματισμός. Κάποια προγραμματίστη-
καν, άλλα θα προγραμματιστούν. Η προχει-
ρότητα, η ασυνεννοησία, ο κατακερματισμός 
αρμοδιοτήτων και η αδυναμία επιβολής της 
νομοθεσίας δεν οδηγούν στο μέλλον. Του-
λάχιστον στο μέλλον που θα θέλαμε να πα-
ραδώσουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες 
γενιές. Ο τρόπος υπάρχει, αρκεί να υπάρχει 
θέληση για άμεση λύση όλων αυτών των θε-
μάτων και το ΕΤΕΚ απαιτεί να είναι μέρος αυ-
τού του επιστημονικού διαλόγου και ενιαίου 
μακροπρόθεσμου προγραμματισμού, που θα 
οδηγήσει την Κύπρο στον σωστό και ελπιδο-
φόρο δρόμο.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Ο τουρισμός χρειάζεται 
επιστημονικό διάλογο και 
ενιαίο μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό, 
και το ΕΤΕΚ απαιτεί 

να έχει ρόλο

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Ο τουρισμός δεν είναι ασύνδετος με την 
υπόλοιπη κυπριακή οικονομία και κοινωνία
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A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Αμέτρητες οι σκέψεις και οι αγωνίες όλων 
των γονιών, αλλά και των διαφόρων επαγ-

γελματιών που δουλεύουν με παιδιά, έτσι ώστε 
αυτά να βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλ-
λον. Πολλές οι δυσκολίες και πολλές οι προ-
κλήσεις καθημερινά, τόσο όσον αφορά την 
ανάπτυξη και τη φροντίδα τους, όσο και την 
ψυχαγωγία τους. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα τέτοιο πε-
ριβάλλον είναι ο ασφαλής σχεδιασμός, η ερ-
γονομία και η καταλληλόλητα των υλικών των 
παιδικών ρούχων και των επίπλων, του εξο-
πλισμού για τη διατροφή και άλλων παιδικών 
ειδών. Επιπλέον, η ασφάλεια των παιχνιδιών και 
του εξοπλισμού παιχνιδότοπων, με τα οποία 
τα παιδία έχουν συνεχή επαφή μέχρι και την 
εφηβική ηλικία, αποτελεί προτεραιότητα για 
την προστασία τους και την πρόληψη σοβαρών 
παιδικών ατυχημάτων. 
Στόχος βέβαια δεν είναι να σταματήσουν τα 

παιδιά να παίζουν και να μην απολαμβάνουν 
την ηλικία τους, αλλά η πρόληψη και η σω-
στή διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να 
έχουν σαν αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματι-
σμούς παιδιών, ή και να στοιχίσουν ακόμη και 
την ίδια τη ζωή τους. Η ευρωπαϊκή τυποποί-
ηση συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του 
πιο πάνω στόχου, αφού πλειάδα Ευρωπαϊκών 
Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα εκπόνησης προ-
τύπων παιδικών ειδών, επίπλων, παιχνιδιών, 
εξοπλισμού παιχνιδότοπων και ψυχαγωγίας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω τεχνικές 
επιτροπές:
•  CEN TC 52 Ασφάλεια Παιχνιδιών
•  CEN TC 136 Αθλητικός Εξοπλισμός, Εξοπλι-

σμός Παιχνιδότοπων και άλλων Ψυχαγωγι-
κών Δραστηριοτήτων 

•  CEN TC 207 Έπιπλα
•  CEN TC 252 Είδη Παιδικής Χρήσης και Φρο-

ντίδας
•  CEN TC 364 Παιδικά Υπερυψωμένα Καθί-

σματα 
•  CEN TC 308 Προϊόντα Προστασίας Παιδιών
Τα πρότυπα αυτά περιέχουν απαιτήσεις για 
την κατασκευή, τον έλεγχο, την απόδοση και 
τη λειτουργία τους, ενώ προνοούν όπου χρει-
άζεται για την απαιτούμενη σήμανση και τις 
σχετικές οδηγίες χρήσης. Επιπλέον πολλά από 
τα πιο πάνω πρότυπα είναι εναρμονισμένα ή 
σχετίζονται με Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετή-
σουν τα πρότυπα ή και να πάρουν σχετικές 
πληροφορίες από το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
και Πληροφόρησης Πελατών του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης CYS. 

Έλενα Δημοσθένους (BSc Χημεία, ΜΒΑ) 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό 
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Ασφάλεια και Προστασία για τα Παιδιά και το Περιβάλλον 
τους με την Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προτύπων

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής και Αστικής Αποκατάστασης, BRAU4

T ο Κυπριακό ICOMOS έχει αναλάβει την οργάνωση της συμ-
μετοχής της Κύπρου στην BRAU4, στο πλαίσιο της οποίας 

θα πραγματοποιηθεί έκθεση από 15 έως 30 Απρίλιου 2018 στην 
Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία. Επιπλέον, μεταξύ 15-17 Απρι-
λίου αναμένεται να διεξαχθεί διήμερο συνέδριο με θέμα «Η Κρυμ-
μένη Πολιτιστική Κληρονομιά: Κάτω από τη Θάλασσα, Κάτω από 
τη Γη και εντός των Κτιρίων». 
Στην έκθεση που θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο αναμένεται να πα-
ρουσιαστούν έργα Κυπρίων συμμετεχόντων, καθώς επίσης και έργα 
όλων των συμμετεχόντων που εκπροσωπούν τις χώρες/πόλεις που 
πρόκειται να λάβουν μέρος στην Μπιενάλε BRAU4. 
Την έκθεση και το συνέδριο συνδιοργανώνουν το Κυπριακό ICOMOS 
με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστή-
μιο Φρέντερικ, το ΤΕΠΑΚ, το Δημαρχείο Λευκωσίας, το ΕΤΕΚ και τον 
ΠΟΑΚ. 
Στην έκθεση υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής είτε μέσω εισή-
γησης σχετικής προς τις θεματικές της BRAU4, είτε μέσω παρου-
σίασης τριών πανέλων Α1 σχετικής δουλειάς σας, είτε τέλος μέσω 
συνδυασμού των παραπάνω. Επιπλέον, ανακοινώσεις μπορούν να 
γίνουν και σε άλλες πόλεις που συμμετέχουν εκτός Κύπρου.
Για τους φοιτητές υπάρχει διαγωνισμός στον οποίο δύνανται όλοι 
ανεξαιρέτως να λάβουν μέρος. 

Τεχνικές οδηγίες
Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές να αποστείλουν τίτλο και περίληψη 

της ανακοίνωσής τους (έως 1 σελίδα σε ελληνικά και αγγλικά: 350 
λέξεις στην ελληνική και 350 λέξεις στην αγγλική γλώσσα) το αργό-
τερο μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2017 σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 
doc/docx ή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση president@icomos.
org.cy και pissur@cytanet.com.cy, προς διευκόλυνση του καλύτε-
ρου συντονισμού εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής. Στην περί-
ληψη θα πρέπει να αναφέρεται σε ποια από τις τέσσερις θεματικές 
της BRAU ή τις τρεις του συνεδρίου υπό τον τίτλο «Η Κρυμμένη 
Πολιτιστική Κληρονομιά: Κάτω από τη Θάλασσα, Κάτω από τη Γη 
και εντός των Κτιρίων» επιθυμείτε να λάβετε μέρος. Οι τέσσερεις 
θεματικές ενότητες της BRAU4 είναι: 
1. Permanent maintenance of small historic towns, 
2. Complex Restoration Monumental, 
3. Strategies for the reappropriation of abandoned buildings 
located in urban and extra-urban areas; industrial archeology. 
4. Interventions on the modern architectural heritage
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εκθέτοντας τη δουλειά τους, να 
προσδιορίσουν σε ποια θεματική εντάσσονται. Οι εκθέτες θα έχουν 
επίσης τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, εάν το 
επιθυμούν. Για λεπτομέρειες:
http://www.cicop.net/joomla/
http://www.cicop.net/hch/
http://www.cicop.net/hch/nicosia/
http://www.cicop.it/brau/en/brau4-hch-inauguration-cyprus/
http://www.cicop.it/brau/en/brau4-student-competition/
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Δυνάμει του άρθρου 5(2)(β) των Κανονισμών 
Δεοντολογίας των Μελών ΕΤΕΚ, το ΕΤΕΚ πα-

ραχωρεί άδεια διορισμού νέου εγγεγραμμένου 
μηχανικού σε αντικατάσταση του αρχικού μελε-
τητή ένεκα διαφορών και / ή διαφωνιών, υπό τις 
πιο κάτω προϋποθέσεις:
1.  Ο εργοδότης αποδέχεται ότι όλες οι ενδε-

χόμενες οικονομικές διαφορές και / ή δια-
φωνίες όσον αφορά την αμοιβή του πρώτου 
μελετητή θα παραπεμφθούν για επίλυση 
ενώπιον διαιτησίας στο ΕΤΕΚ (με τη σύμφω-
νη γνώμη του πρώτου μηχανικού). Επίσης θα 
πρέπει να έχει διακοπεί η συνεργασία μετα-
ξύ εντολέα και πρώτου μελετητή.

2.  Το ΕΤΕΚ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα 
επιλογής και / ή διορισμού διαιτητή ή διαι-
τητών κατάλληλων, ικανών, αμερόληπτων 
και ανεξάρτητων για την υπόθεση αυτή. Πά-
ντοτε τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4, μετά των συνα-
φών τροποποιήσεων και / ή οποιασδήποτε 
άλλης συναφούς εν ισχύι νομοθετικής ρύθ-
μισης επίλυσης διαφορών, το ΕΤΕΚ διατηρεί 
το δικαίωμα να αντικαθιστά οποιονδήποτε 
διαιτητή που κρίνει ότι δεν είναι κατάλλη-
λος και / ή ικανός και / ή αμερόληπτος και 
/ ή ανεξάρτητος και / ή ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του για την εν λόγω υπόθεση.

3.  Ο εργοδότης δεσμεύεται να υπογράψει σχε-
τικό συμφωνητικό έγγραφο με τον μηχανικό 
του έργου για παραπομπή και τελεσίδικη 
επίλυση των διαφορών και / ή διαφωνιών 
που προέκυψαν μεταξύ τους, ενώπιον διαι-
τητή ή διαιτητών που θα επιλεγούν από το 
ΕΤΕΚ. Το εν λόγω συμφωνητικό έγγραφο θα 
περιέχει ως όρους και / ή παραρτήματα που 

θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, 
μεταξύ άλλων, τις διαφορές που παραπέ-
μπονται για επίλυση, τους όρους εντολής 
του διαιτητή ή έγγραφα που προσδιορίζουν 
τις διαφορές αυτές, τον αριθμό των διαι-
τητών που πρόκειται να λάβουν μέρος, την 
αμοιβή του διαιτητή, τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί και τη δήλωση του διαιτητή ότι 
δεν έχει συγκεκριμένο συμφέρον. Αντίγρα-
φο τέτοιου συμφωνητικού εγγράφου κοινο-
ποιείται στα δύο μέρη για δική τους ευκολία.

4.  Ο Εργοδότης δεσμεύεται ότι η απόφαση του 
διαιτητή θα είναι τελική, τελεσίδικη και δε-
σμευτική για τα Μέρη, όσον αφορά τις διαφο-
ρές που παραπέμφθηκαν για επίλυση ενώπιον 
της διαιτησίας, πάντοτε τηρουμένων των δι-
ατάξεων του περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4, 
μετά των συναφών τροποποιήσεων και / ή 
οποιασδήποτε άλλης συναφούς εν ισχύι νο-
μοθετικής ρύθμισης επίλυσης διαφορών.

5.  Ο Εργοδότης δεσμεύεται να υλοποιήσει χωρίς 
καθυστέρηση το αποτέλεσμα της διαιτησίας.

6.  Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό των 100,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ώρα, ανά διαιτητή 
για συνοπτική διαδικασία ή στο ποσό των 

125,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ώρα, ανά διαι-
τητή για συνήθη διαδικασία.

7.  Συγκεκριμένο ποσό καταβάλλεται ως προκα-
ταβολή στο ταμείο του Επιμελητηρίου, μετά 
την ενημέρωση από τον πρώτο μελετητή για 
το ύψος της διαφοράς μεταξύ του μελετητή 
και του ιδιοκτήτη.

8.  Ο Εργοδότης δεσμεύεται να ακολουθήσει 
πιστά τη διαδικασία που θα διέπει την υπό-
θεση διαιτησίας και παράλληλα να συμμορ-
φώνεται πάντοτε με τις οδηγίες και τις εντο-
λές του διαιτητή.

9.  Η απόφαση του διαιτητή παραλαμβάνεται 
από το ΕΤΕΚ ταυτόχρονα με την εξόφληση 
στο ταμείο του της σχετικής αμοιβής και / 
ή αποζημίωσης του διαιτητή σύμφωνα με 
την απόφασή του. Τα Μέρη ευθύνονται από 
κοινού και / ή κεχωρισμένα στο ΕΤΕΚ για την 
έγκαιρη εξόφληση της αμοιβής και / ή απο-
ζημίωσης του διαιτητή.

10.  Τόκος προς 9% ετησίως θα επιβαρύνει τυ-
χόν αμοιβή και / ή αποζημίωση του διαιτητή 
και / ή τυχόν εκκρεμούσα οφειλή προς το 
ΕΤΕΚ μετά την παρέλευση 7 (επτά) ημερών 
από της γνωστοποιήσεώς του στα Μέρη μέ-
χρι εξοφλήσεως.

Διευκρινίζεται ότι το ΕΤΕΚ παραχωρεί γραπτώς την 
άδεια για διορισμό νέου εγγεγραμμένου μηχανικού 
εις αντικατάσταση του αρχικού μελετητή του έργου 
εφόσον και μόνο όταν συντρέχουν και ικανοποιη-
θούν όλες οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις.
Διευκρινίζεται επίσης ότι το ΕΤΕΚ είναι δυνατό 
να ανακαλέσει την άδεια διορισμού νέου εγγε-
γραμμένου μηχανικού που παραχώρησε, εφόσον 
κατά την κρίση του δεν ικανοποιήθηκαν οι όροι 
παραχώρησής της.

Άδεια Διορισμού Νέου Εγγεγραμμένου Μηχανικού

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης για εγγραφή στο ΕΤΕΚ 

Σ ύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7(ΙΓ) του περί ΕΤΕΚ 
Νόμου, για να καταστεί δυνατή η εγγραφή προσώπου στο 

Μητρώο Μελών του κλάδου Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβα-
νομένης της Μηχανικής Τοπίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
απαιτείται επιπρόσθετα από την κατοχή ακαδημαϊκού πτυχίου 
ή διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική και ένας τουλάχιστον 
χρόνος πρακτικής άσκησης στην Πολιτική Μηχανική, μετά την 
απόκτηση του σχετικού ακαδημαϊκού προσόντος.

Η άσκηση ενός τουλάχιστον χρόνου στην Πολιτική Μηχανι-
κή θα μπορούσε να γίνει και στο εξωτερικό, νοουμένου ότι το 
έντυπο βεβαίωσης πρακτικής άσκησης υπογράφεται από μη-
χανικό μέλος του αντίστοιχου σώματος στη χώρα όπου αυτή 
ασκείται.
Υπάρχει σχετικό έντυπο βεβαίωσης πρακτικής άσκησης το 
οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί μετά την αποπεράτωση του 
ενός έτους πρακτικής άσκησης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ ΙΑΣ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  Ε ΤΕΚ
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Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί αδιαμφισβήτη-
τα για την Κύπρο πηγή ανάπτυξης και προό-

δου. Ο Δήμος Λάρνακας αναγνωρίζοντας τις προ-
οπτικές ανάπτυξης που έχει η Γαλάζια Οικονομία 
για το νησί, έχει υιοθετήσει μια σειρά δράσεων 
οι οποίες εμπίπτουν στη στρατηγική «Λάρνακα, 
Γαλάζια Πόλη», προκειμένου να εκπληρώσει έναν 
διπλό σκοπό: τη μετατροπή της πόλης και ευ-
ρύτερα του κόλπου Λάρνακας, σε Περιφερειακό 
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο της Γαλάζιας 
Οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο,  αλλά και 
την προώθηση της «Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής» της ΕΕ.
Το όραμα αυτό θα επιτευχθεί με τη φιλοξενία 
στην πόλη - και την ευρύτερη περιοχή του κόλ-
που της Λάρνακας - αντίστοιχων ιδρυμάτων Εκ-
παίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας, 
αλλά και την πραγματοποίηση συναφών δράσε-
ων στους τομείς των Θαλάσσιων και Ναυτικών 
Επιστημών και της Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η 
παραχώρηση ανάλογων κινήτρων, η συνεργασία 
φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και 
η αξιοποίηση διαθέσιμων κρατικών χώρων και 
κτιρίων στην πόλη της Λάρνακας και στην ακτή 
του κόλπου της Λάρνακας, θα διευκολύνουν την 
υλοποίηση τέτοιων φιλόδοξων εγχειρημάτων 
που θα συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλη-
σης, στη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής 
ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής, στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των τομέων της Γαλά-
ζιας Οικονομίας αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη 
της χώρας γενικότερα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λάρνακας από κοινού 
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσαν εκδή-
λωση στις 10 Οκτωβρίου 2017 όπου -παρουσία 
του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλια-
κού Οργανισμού, κ. Kitack Lim- ανακοίνωσαν τις 
εξής σημαντικές αποφάσεις που θα αλλάξουν 
σημαντικά το τοπίο της Γαλάζιας Έρευνας Καινο-
τομίας και Τεχνολογίας στη χώρα:
•  Τη στρατηγική για γαλάζια ανάπτυξη μέσα 

από την πρωτοβουλία  «Λάρνακα Γαλάζια 
Πόλη» 

•  Τη δημιουργία νέας «Σχολής Θαλάσσιας Επι-
στήμης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου 
Κύπρου που θα ιδρυθεί στη Λάρνακα και την 
έναρξη - από τον Σεπτέμβριο του 2018 - του 
νέου «Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) 

στη Θαλάσσια Τεχνολογία» του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου

 
Έρευνα και καινοτομία
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στις 6 Οκτωβρί-
ου ο Δήμος Λάρνακας παρουσίασε στο Κοινό 
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaRITeC-X το οποίο 
αποσκοπεί στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας 
Ναυτικής και Θαλάσσιας Έρευνας, Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας στην Κύπρο. 
Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο χρηματο-
δοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 με 
στόχο την προώθηση της επιστημονικής και επι-
χειρηματικής αριστείας σε τομείς της Γαλάζιας 
Οικονομίας με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την 
κυπριακή οικονομία.  
Οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων 
του Κέντρου θα ευθυγραμμίζονται με την ευρω-
παϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την 
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ καθώς 
και την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης της 
Κύπρου, με αποτέλεσμα το ΜaRITeC-Χ να λει-
τουργεί συμπληρωματικά αλλά και υποστηρικτικά 
προς τα υφιστάμενα κανονιστικά και στρατηγικά 
πλαίσια σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνι-
κό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη εταιρικών σχέσε-
ων και συνεργειών μεταξύ φορέων, όπως ακα-
δημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχει-
ρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας 
Οικονομίας, το Κέντρο MaRITeC-X θα συμβάλλει 
σημαντικά στη μεταφορά γνώσης, στην ανταλλα-
γή βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη και 
μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών στους το-
μείς αυτούς, ικανοποιώντας τις πραγματικές ανά-
γκες τους. Ταυτόχρονα θα συντελέσει στη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες 
καθώς και στη στελέχωση των τομέων αυτών με 
άρτιο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενισχύοντας 
έτσι την ανταγωνιστικότητά τους. 
Το MaRITeC-X αποτελείται από την κοινοπρα-
ξία 8 εταίρων - φορέων, που εκπροσωπούν τον 
δημόσιο, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό  τομέα, καθώς 
και τους τομείς της έρευνας και της επιστήμης. 
Αυτοί οι φορείς είναι ο Δήμος Λάρνακας - συντο-
νιστής του έργου- , το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λεμεσού, 2 εταιρίες με σημαντι-
κή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, την 
GeoImaging Ltd και την SignalGeneriΧ καθώς και 
4 ερευνητικά ιδρύματα με σημαντική εξειδίκευση 
και τεχνογνωσία σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης, 
το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Υποθέσεων Ανατολικής 
Μεσογείου (MarInEM), το Ινστιτούτο Θαλάσσης 
της Ιρλανδίας (Irish Marine Institute), το Εθνικό 
Θαλάσσιο Εργαστήριο Ιρλανδίας (SmartBay) κα-
θώς και το Πανεπιστήμιο του Southampton. 
Στα πλαίσια αυτά το MaRITeC-X θα επιδιώξει 
να καταγράψει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
πολλών φορέων μέσα από τη θέσπιση ενός συμ-
βουλευτικού οργάνου το οποίο θα παρέχει συμ-
βουλές και καθοδήγηση στο Κέντρο σε υψηλού 
επιπέδου θέματα που σχετίζονται με την επιστή-
μη, την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογί-
ας. Το εν λόγω Κέντρο θα έχει την έδρα του στη 
Λάρνακα και  θα συνδεθεί και με τη νέα «Σχολή 
Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας».
Οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτή-
των του Κέντρου θα ευθυγραμμίζονται με την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανά-
πτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτι-
κή της Ε.Ε. καθώς και την Έξυπνη Στρατηγική 
Εξειδίκευσης της Κύπρου, με αποτέλεσμα το 
ΜaRITeC-Χ να λειτουργεί συμπληρωματικά 
αλλά και υποστηρικτικά προς τα υφιστάμενα 
κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια σχετικά 
με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό, περιφε-
ρειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Δημιουργία Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα

«Γαλάζιες» 
Πρωτοβουλίες με άρωμα 

ανάπτυξης από 
τον Δήμο Λάρνακας
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Σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(α) του περί 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου Νόμου 224/90 –
«Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο 
Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να 
είναι μέλος του Επιμελητηρίου αν –
(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου 
ή άλλο ισοδύναμο προσόν σε οποιοδήποτε 
κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο 
να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη 
χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρι-
σμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον 
παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδο-
νται δυνάμει αυτού...» 
Με βάση το πιο πάνω άρθρο, για κάθε αίτηση 
εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, το 
Επιμελητήριο αφού εξετάσει συγκεκριμένο 
αίτημα, αποφασίζει για την αναγνώριση πτυ-
χίου ή διπλώματος πανεπιστημίου ή άλλου 
ισοδύναμου προσόντος. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο αποφασίζει την 
αναγνώριση συγκεκριμένου διπλώματος, 
αφού εξετάσει κατά πόσο το εν λόγω δίπλω-
μα είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκη-
σης επαγγέλματος στη χώρα που εκδίδεται 
και νοουμένου ότι ο αιτητής έχει παρακο-
λουθήσει με επιτυχία τον απαραίτητο κύκλο 
σπουδών στον κλάδο της Μηχανικής Επιστή-
μης για τον οποίο αιτείται.
Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο 
ισοδύναμο προσόν είναι δυνατό να ανα-
γνωριστεί για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ 
εφόσον:
i.  Έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε ανα-

γνωρισμένο στη χώρα λειτουργίας του 
πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαί-
δευσης μετά από πλήρη φοίτηση διάρκει-
ας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και στην 
περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή 
φοίτηση ανώτερου επιπέδου τουλάχιστον 
δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

ii.  είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκη-
σης του αντίστοιχου επαγγέλματος από 
τη χώρα έκδοσής του

iii.  ο κάτοχός του κατά τη διάρκεια της φοί-
τησης για απόκτησή του έχει παρακο-
λουθήσει επιτυχώς μαθήματα βασικής 
Μηχανικής,

iv.  ο κάτοχός του κατά τη διάρκεια της φοί-
τησης για απόκτησή του έχει παρακολου-
θήσει και επιτύχει σε τουλάχιστον έξι (6) 
ετήσια ή σε δώδεκα (12) εξαμηνιαία μα-
θήματα του βασικού κύκλου σπουδών του 
κλάδου για τον οποίο αιτείται εγγραφή.

Σημειώνεται ότι, από το έτος εισαγωγής 
2012, με εξαίρεση τους κλάδους / ειδικότη-
τες Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της 
Πληροφορικής, Μηχανικής Μεταλλείων και 
Πολεοδομίας – Χωροταξίας, θα απαιτούνται 
δεκαέξι (16) εξαμηνιαία μαθήματα βασικού 
κύκλου σπουδών.
Επιπρόσθετα πτυχία ή διπλώματα πανεπι-
στημίου ή άλλα ισοδύναμα προσόντα μπο-
ρούν να αναγνωριστούν σε συνδυασμό εφό-
σον έχουν αποκτηθεί από αναγνωρισμένα 
στη χώρα τους πανεπιστημιακά ιδρύματα 
(ανώτατης εκπαίδευσης), και νοουμένου ότι 
ικανοποιούν στο σύνολό τους τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο 4 πιο πάνω.
1.  Κάτοχοι τίτλων του ΑΤΙ που ενδιαφέρονται 

να αποκτήσουν τίτλους πανεπιστημιακού 
επιπέδου, θα πρέπει να αποκτήσουν τους 
τίτλους αυτούς συμπληρώνοντας μαθήμα-
τα που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 120 
ECTS. Οι αιτήσεις εγγραφής από άτομα 
που θα κατέχουν τους εν λόγω τίτλους για 
τις αναφερόμενες περιπτώσεις νοείται ότι 
θα αξιολογηθούν ώστε να διαπιστωθεί ότι:

i.  Έχουν αποκτηθεί μετά από ελάχιστη φοί-
τηση δύο χρόνων.

ii.  Ικανοποιούν τα κριτήρια εγγραφής του 
ΕΤΕΚ που αφορούν το περιεχόμενο 
σπουδών.

2.  Επιπρόσθετα, σας πληροφορούμε ότι, 
το πρόγραμμα σπουδών «Bachelor of 
Science in Computer Science», του 
University of Nicosia, έχει αξιολογηθεί 
από το Επιμελητήριο και έχει αποφασι-
στεί ότι δίνει τη δυνατότητα εγγραφής 
στο ΕΤΕΚ, νοουμένου ότι οι απόφοιτοι 
του εν λόγω προγράμματος σπουδών 
πληρούν τα κριτήρια 4(iii) και (iv) που 
αναφέρονται πιο πάνω.

Α. Διαδικασία Εγγραφής στο ΕΤΕΚ 
Για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο 
Μελών, απαραίτητη είναι η υποβολή σχετι-
κής αίτησης εγγραφής η οποία, βάσει της 
διαδικασίας εξέτασης αίτησης, εξετάζεται 
από τα αρμόδια σώματα του Επιμελητηρίου. 
Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την 
ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση εγ-
γραφής, η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει 
κατά πόσο ο αιτητής θα εγγραφεί ή όχι στο 
Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ 
Νόμο (Άρθρο 7(1)(β):
«7.-(1)Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1Α) 
και (1Γ), κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγρα-
φεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου 
και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου αν:
 ....
(β)(i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά 
την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι σύ-
ζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη 
συνήθη διαμονή του στην Κύπρο. Ή
(ii) είναι πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ
Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  -  Π Ρ Ο Ν Ο Ι Ε Σ  -  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α
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1 8 O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  Σ Κ Υ Ρ Ο Δ Ε Μ ΑΤΟΣ  /  2 9 . 3 . 2 01 8 - 31 . 3 . 2 01 8

«Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της 
τεχνολογίας του  στην προστασία του περιβάλλοντος»

ΟΙ  ΠΕΡΙ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΤΟΥ 1941 ΜΕΧΡΙ  2012

Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 46 
παράγραφος (2)(γ) - Κ.Δ.Π. 168/2017

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος 
Σκυροδέματος (ΕΤΣ) του ΤΕΕ εδώ και 40 χρόνια, απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο, στη 

Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία 
του σκυροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.
Το ΕΤΣ του ΤΕΕ είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος (National Member Group) της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Σκυροδέματος (FIB). 
Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα, από το οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις 
στην έρευνα και στην καινοτομία, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, 
ενώ οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνθέτουν τις απόψεις τους διεπιστημονικά για την επί-
λυση προβλημάτων και υποστηρίζουν επιστημονικά τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους 
τομείς της παραγωγής και της διοίκησης.
Η Θεματολογία του Συνεδρίου είναι:
1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών
2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών
3. Αντισεισμικός σχεδιασμός, έλεγχος και αποκατάσταση
4.  Μη καταστροφικός έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς υλικών και κατα-

σκευών από σκυρόδεμα
5. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα
5α.   Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον
5β.   Επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα
6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση
7. Προκατασκευή - Σύμμεικτες κατασκευές
8. Ιστορικά και παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα - Κατασκευές από τοιχοποιία
9. Έρευνα και Καινοτομία
9α.   Στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου
9β.  Στην τεχνολογία χαλύβων οπλισμού Σκυροδέματος
9γ.  Στα ειδικά Σκυροδέματα
9δ  Στα Σύνθετα και Προηγμένα Υλικά και
10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας
11. Παρουσίαση Προτύπων Έργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους
11α.  Χαρακτηριστικά - Υποδειγματικά Έργα
11β.  Ειδικά Έργα

Τ ο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανακοινώνει ότι, ο Υπουργός Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από 

τον πιο πάνω Κανονισμό των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών 1941-2012, εξέδωσε το 
περί Καθορισμού των Tεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξο-
πλισμού, Διάταγμα του 2017 (Κ.Δ.Π. 168/2017, ημερομηνία δημοσίευσης 02/06/2017, 
Ε.Ε. Αρ. 5017), το οποίο είναι σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Το εν λόγω Διάταγμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.mcw.gov.cy/
ems). Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800428.

Νοείται ότι εγκατάσταση δεν προϋποθέτει 
μόνιμη διαμονή»
Πριν την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο 
Μελών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανα-
γνώριση των ακαδημαϊκών του προσόντων 
από το Επιμελητήριο, για σκοπούς του Νόμου 
του ΕΤΕΚ. 
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται μέσω της 
ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ, κάτω από την ενότητα 
«Εγγραφές» στη διεύθυνση www.etek.org.cy.
3.  Επιπρόσθετα, από την 1η Νοεμβρίου 

2017, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) παρέχει την ευχέ-
ρεια για διαδικτυακή υποβολή αίτησης για 
εγγραφή στο Μητρώο Μελών του. Η εγ-
γραφή γίνεται μέσω σχετικού συνδέσμου 
που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ 
ή με απευθείας μετάβαση στη διεύθυνση 
http://registration.etek.org.cy.

Β. Διαδικασία Εξέτασης Αίτησης
Ο αιτητής συμπληρώνει αίτηση εγγραφής 
η οποία υποβάλλεται με όλα τα συνοδευτι-
κά προς αυτήν έγγραφα στο Επιμελητήριο. 
Αφού υποβληθεί η αίτησή του, αυτή πα-
ραλαμβάνεται και εξετάζεται ως προς την 
πληρότητά της. Ακολούθως παραπέμπεται 
στην Υποεπιτροπή Εγγραφής Μελών του 
κλάδου τον οποίο αφορά η αίτηση. Η εν 
λόγω επιτροπή εισηγείται στην Επιτροπή 
Εγγραφής Μελών ΕΤΕΚ την εγγραφή ή μη 
του αιτητή στο Μητρώο Μελών. Η Επιτροπή 
Εγγραφής Μελών αφού εξετάσει και μελε-
τήσει την αίτηση εγγραφής και όλα τα ενώ-
πιόν της στοιχεία εισηγείται στη Διοικούσα 
Επιτροπή σχετικά. Η Διοικούσα Επιτροπή 
αποφασίζει και ακολούθως ενημερώνεται 
ο αιτητής.
Ανεξάρτητα από τα όσα αναφέρονται πιο 
πάνω το Τεχνικό Επιμελητήριο εξετάζει αί-
τηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του, 
οποιουδήποτε προσώπου, αφού αυτή υπο-
βληθεί μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η 
κάθε αίτηση εγγραφής εξετάζεται σύμφωνα 
με το νομικό πλαίσιο που ισχύει στον χρόνο 
υποβολής της. Οι πιο πάνω πληροφορίες σας 
παρέχονται καλόπιστα, έχοντας υπόψη το νο-
μικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα και με κανένα 
τρόπο δεν δεσμεύουν το Επιμελητήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με 
τα κριτήρια και το πλαίσιο για Εγγραφή στο 
Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ μπορείτε να επι-
σκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στη διεύ-
θυνση www.etek.org.cy.
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Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε τις θέσεις του ΕΤΕΚ 
για διάφορες αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση:

•  Αίτηση των κ. Μιχαλάκη Δημητρίου, Σοφίας Παπακωνστα-
ντίνου, Σπύρου Παύλου, Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και 
Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου, για χορήγηση πολεοδομικής 
άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτι-
κής, για ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων (νομιμοποίηση αυθαί-
ρετα υφιστάμενης ανάπτυξης), στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη 
Μαλούντας, στην επαρχία Λευκωσίας.

Το ΕΤΕΚ σημειώνει στην απάντησή του ότι η πιο πάνω αίτηση αφορά 
ανάπτυξη, αίθουσα δεξιώσεων, η οποία έχει ολοκληρωθεί και λει-
τουργεί παράνομα, χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών 
και εγκρίσεων με απόφαση του αιτητή, γεγονός που θα πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη από το συμβούλιό σας.
Τονίζει το Επιμελητήριο πως «επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά, η 
αδυναμία των αρμοδίων αρχών να επιβάλουν τους νόμους και να ασκή-
σουν έλεγχο των αναπτύξεων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό όταν αφορά αυτού του είδους τις αναπτύξεις, όπου η τυχόν μη 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
και την υγεία των ανυποψίαστων χρηστών και εργαζομένων».
Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι το αίτημα για παρέκκλιση όσον 
αφορά την προτεινόμενη ανάπτυξη δεν εμπίπτει σε κανένα από τα 
κριτήρια του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99] και δεν εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον. Αναφέρει δε ότι «η ανάπτυξη αναμένεται να 
επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Σχεδίου Ανάπτυξης 
για την περιοχή, Δήλωση Πολιτικής, αφού δεν είναι συμβατή με τις 
πρόνοιές του. 
Η ανάπτυξη είναι σε μεγάλη απόσταση από την οικιστική ζώνη του 
χωριού (1400 μ.) και τυχόν έγκρισή της θα δημιουργήσει συνθήκες 
διάσπαρτης ανάπτυξης για την περιοχή, γεγονός το οποίο έρχεται σε 
αντίθεση με την πολιτική για οργανωμένη και ενοποιημένη ανάπτυξη 
των οικισμών, τη συνεχή και βέλτιστη διαχείριση των πόρων και τη 
διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος. 
• Έχει υλοποιηθεί σε Κτηνοτροφική Ζώνη Δ1 όπου δεν επιτρέπεται 
άλλη ανάπτυξη εκτός της κτηνοτροφικής. 

• Η τυπολογία, η κλίμακα και η μορφολογία των κατασκευών δεν 
συνάδουν με τις τοπικές παραμέτρους. 
• Υπάρχουν αρνητικές απόψεις από τη διευθύντρια του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως». 
Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τον Κανονισμό 19(2) 
[Κ.Δ.Π.309/99] το Τεχνικό Επιμελητήριο εισηγήθηκε την απόρριψη 
της αίτησης. Πρότεινε επίσης ότι «σε περίπτωση που η αίτηση δεν 
εγκριθεί θα πρέπει να κατεδαφιστούν και να απομακρυνθούν όλες οι 
υφιστάμενες παράνομες κατασκευές». 

·  Αίτηση του Δήμου Σωτήρας για χορήγηση πολεοδομικής 
άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτι-
κής, για κατασκευές για διευκολύνσεις λουομένων (αποθήκη 
ομπρελών και κρεβατιών παραλίας, αποδυτήρια, ντους, χώροι 
υγιεινής) στην παραλιακή περιοχή Σωτήρας, στον Δήμο Σωτή-
ρας, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Το ΕΤΕΚ στην απάντησή του σημείωσε ότι η αίτηση αφορά ανάπτυξη 
η οποία έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί παράνομα, χωρίς την εξα-
σφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων με απόφαση του 
αιτητή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ίδια η τοπική αρχή, 
ο Δήμος Σωτήρας. «Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη» τονίζει το 
Επιμελητήριο, «ότι η τοπική αρχή η οποία έχει την ευθύνη άσκησης 
ελέγχου και επιβολής των νόμων, στην προκειμένη περίπτωση παρα-
νομεί η ίδια σε θέματα που αφορούν δική της ανάπτυξη, σε τεμάχιο 
που δεν της ανήκει, δημιουργώντας μια απόλυτα αρνητική εικόνα 
στην κοινωνία.
Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι η ανάπτυξη ολοκληρώθηκε 
χωρίς η τοπική αρχή να λάβει υπόψη τις ενστάσεις και τις συστάσεις 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως». 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι το αίτημα για παρέκκλιση όσον 
αφορά την προτεινόμενη ανάπτυξη δεν εμπίπτει σε κανένα από τα 
κριτήρια του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99] και δεν εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον. 
• Η ανάπτυξη αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρα-
τηγική του Σχεδίου Ανάπτυξης για την περιοχή, Δήλωση Πολιτικής, 
αφού δεν είναι συμβατή με τις πρόνοιές του. 
• Έχουν υλοποιηθεί αναπτύξεις εντός της Ζώνης Προστασίας της 
Παραλίας όπου δεν επιτρέπεται καμία ανάπτυξη και σε περιοχή που 
έχει ενταχθεί σε ζώνη ειδικής προστασίας άγριων πτηνών, που ανήκει 
στο δίκτυο NATURA 2000. 
 • Οι κατασκευές που έχουν γίνει επιτόπου έχουν αλλοιώσει το φυ-
σικό περιβάλλον και τη μορφολογία του ανάγλυφου του εδάφους. 
• Η διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως συστήνει 
τη χορήγηση προσωρινής Π.Α. για τρία χρόνια.
• Υπάρχουν αρνητικές απόψεις από τον προϊστάμενο Θήρας και από 
τον διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 
Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τον Κανονισμό 19(2) 
[Κ.Δ.Π.309/99] το Τεχνικό Επιμελητήριο σύστησε την απόρριψη της 
αίτησης και ανέφερε πως σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί 
θα πρέπει να κατεδαφιστούν και να απομακρυνθούν όλες οι υφιστά-
μενες παράνομες κατασκευές. 

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση



25Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  21 5   •   Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 01 7

Εισηγήσεις για διορθώσεις στην προκήρυ-
ξη του Διαγωνισμού 168/2017 - Supply 

and Installation of Sea Water Flue Gas 
Desulfurisation Plant at Vasilikos Power Station 
Boilers 1&2 (ΑΗΚ) / Section 2, υπέβαλε το ΕΤΕΚ 
στην Αρχή Ηλεκτρισμού.
Πιο συγκεκριμένα η διόρθωση ήταν στον Τόμο 2, 
Sub-Clause 6.9 - Contractor’s Personnel (σελ. 28), 
αφού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για να 
ασκήσει κάποιος νόμιμα το επάγγελμα του μηχα-
νικού στην Κύπρο πρέπει να έχει σχετική άδεια 
από το ΕΤΕΚ, κάτι που εφαρμόζεται και για άτομα 
τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε άλλο επαγγελ-
ματικό σώμα κράτους μέλους. Ως εκ τούτου το 
Επιμελητήριο εισηγήθηκε η παράγραφος:
«The Contractor will be required to satisfy the 
Employer and the local Immigration Authorities 
with regard to expatriate personnel and their 
work permits etc., and to allow the necessary time 
for the issue of individual approvals for expatriate 
personnel. Cyprus, as an EU member state, follows 
EU regulations hence the Contractor is obliged 
to conform to these regulations. If obligated 

to, the Contractor’s professional engineers shall 
obtain temporary registration from the Technical 
Chamber of Cyprus (ETEK). If the Contractor’s 
professional engineers are already registered 
in another respective Chamber in European 
Union, the temporary registration from ETEK is 
not needed. Confirmation of such registration 
from the respective Professional Chambers must 
submitted prior to the commencement of the 
works.»
να διαμορφωθεί ανάλογα ως εξής:
«The Contractor will be required to satisfy the 
Employer and the local Immigration Authorities 
with regard to expatriate personnel and their 
work permits etc., and to allow the necessary time 
for the issue of individual approvals for expatriate 
personnel. Cyprus, as an EU member state, follows 
EU regulations hence the Contractor is obliged to 
conform to these regulations. In order to practice 
the profession legally in Cyprus, the Contractor’s 
professional engineers shall acquire the necessary 
permits from the Technical Chamber of Cyprus 
(ETEK) prior to the commencement of works.» 

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για 
Διαγωνισμό της ΑΗΚ

Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εισηγήσεις ΕΤΕΚ 
για Διαγωνισμό 
του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας

Το Επιμελητήριο παρενέβη με ειση-
γήσεις, αφού ενημερώθηκε ότι στα 

δημοσιευμένα έγγραφα του διαγωνι-
σμού 02/2017 - Ινστιτούτο Νευρολο-
γίας και Γενετικής Κύπρου - TENDER 
FOR THE SUPPLY, INSTALLATION, 
CONFIGURATION, TESTING, TRAINING, 
COMMISSIONING, TRIAL PERIOD, 
WARRANTY, MAINTENANCE OF 
A UNIFIED COMMUNICATION IP 
TELEPHONY SYSTEM, στις περιπτώσεις 
που γινόταν αναφορά σε παροχή υπη-
ρεσιών από μηχανικούς και συναφώς 
άσκηση επαγγέλματος σε κλάδους της 
Μηχανικής Επιστήμης, δεν περιλαμ-
βανόταν πρόνοια για ικανοποίηση της 
απαίτησης για εγγραφή στο ΕΤΕΚ.
Πιο συγκεκριμένα, στα έγγρα-
φα του διαγωνισμού, ANNEX ΙΙ: 
TERMS OF REFERENCE - TECHNICAL 
SPECIFICATIONS και στις υποπαρα-
γράφους 5.1 System Installation, 
5.2 System Architecture και 5.3 
Maintenance and Support (σελ. 92-
93) –μόνο στην περίπτωση παροχής 
υπηρεσιών (όπως αυτές περιγράφο-
νται στην υποπαράγραφο 5.2 System 
Architecture των εγγράφων) από τον 
«IPT Architect»– γινόταν αναφορά στην 
υποχρέωση του προσφοροδότη να επι-
βεβαιώσει ότι δύναται να παρέχει υπη-
ρεσίες από μηχανικούς (IPT Engineers 
and IPT Architect) χωρίς να περιλαμ-
βάνεται πρόνοια για ικανοποίηση της 
απαίτησης για εγγραφή στο ΕΤΕΚ σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ενόψει των πιο πάνω το Επιμελητήριο 
ζήτησε να γίνει διόρθωση/διευκρίνιση 
ώστε να διασφαλίζεται πως, σύμφωνα 
και με την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία, κατά 
την ημερομηνία ανάληψης των καθη-
κόντων τους, τα άτομα αυτά θα πρέ-
πει να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένα 
από το ΕΤΕΚ. 

Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης 
Κτιρίων με το οποίο αυτοματοποιείται πλήρως η έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 

και η διαχείριση των σχετικών μητρώων. Η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης χωρίς 
κανένα χρόνο καθυστέρησης αναμένεται να βελτιώσει αισθητά τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον 
πολίτη, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες 
του κατασκευαστικού τομέα.  Το νέο σύστημα βρίσκεται στη διεύθυνση http://epc.mcit.gov.cy/, μέρος 
του οποίου απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Πραγματογνωμοσύνες 
•	Γιώργο Χριστοφόρου, Πολιτικό Μηχανικό, για τους λόγους εξαιτίας των οποίων δημι-

ουργήθηκαν ρωγμές σε κατάστημα στον Στρόβολο, πιθανόν από τα βάρη που χρησιμοποι-
ούν στο διπλανό κατάστημα για τη γυμναστική.

Διορισμοί
•	Ντίνο Νικολαΐδη και Πολύβιο Ελευθερίου, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμμα-

τος σπουδών «BSc in Mechanical Engineering» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Εκπροσωπήσεις
•	Μαρίνο Στυλιανού, Χημικό Μηχανικό, στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS/

TC22 - Υδρογονάνθρακες.
•	Φλώρο Παντελή, Πολιτικό Μηχανικό, στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας. 
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Χρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι για τα μέλη του ΕΤΕΚ
ΎΠΟΎΡΓΕΙΑ
• 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 ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ - 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/envi-

ronment.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 Ενέργειας 

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 ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ 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.geomi-

nes.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://spol-

mik.org)
•  Κυπριακό ICOMOS  http://icomos.org.cy/index.php/el/
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ KAI ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΎΜΑΤΑ
•  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) .



Συμφωνία CYS - ΕΤΕΚ για 3 ευρωπαϊκά πρότυπα το 2017

Όσα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν άδεια 
άσκησης επαγγέλματος για το 2017 
μπορούν να εγγραφούν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του CYS: 
www.cys.org.cy/el/etek-online 

[Σημείωση: Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα 
του CYS και έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και για το 
2017 ΔΕΝ χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα.] 

Με την εγγραφή τους τα μέλη θα έχουν σε ετήσια βάση τη δυνατότητα ανάκτησης και 
το 2017 μέχρι και 3 ευρωπαϊκών προτύπων σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς κανένα 
κόστος, λόγω της Ετήσιας Συνδρομής του ΕΤΕΚ προς τον CYS. Παράλληλα, εφόσον 
έχουν εγγραφεί, θα έχουν την επιπρόσθετη προαιρετική επιλογή να γίνουν οι ίδιοι απ’ 
ευθείας συνδρομητές έναντι πολύ χαμηλού ετήσιου τέλους για να έχουν τα πιο κάτω 
προνόμια. Σημειώνεται πως η τρέχουσα δυνατότητα ανάκτησης μέχρι 3 προτύπων 
ισχύει μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου 2018.  

Είδος 
συνδρομής 

Ποσό 
ετήσιας 
συνδρομής 

Προνόμια για το έτος 

Επιλογή 1η  €10 + ΦΠΑ 

1   δωρεάν πρότυπο και επιπλέον: 35%   έκπτωση στις αρχικές 
τιμές των Ευρωπαϊκών (CYS EN, CYS EN ISO) και εθνικών   (CYS) 
προτύπων 20%,   έκπτωση στις αρχικές τιμές των διεθνών 
προτύπων ISO & IEC 20%,   έκπτωση στις αρχικές τιμές των 
εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ, DIN, BSI 

Επιλογή 2η €50 + ΦΠΑ 

5   δωρεάν πρότυπα και επιπλέον:40%   έκπτωση στις αρχικές 
τιμές των Ευρωπαϊκών (CYS EN, CYS EN ISO) και εθνικών   (CYS) 
προτύπων 25%,   έκπτωση στις αρχικές τιμές των διεθνών 
προτύπων ISO & IEC 25%,   έκπτωση στις αρχικές τιμές των 
εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ, DIN, BSI 

Επιλογή 3η €100 + ΦΠΑ 

12   δωρεάν πρότυπα και επιπλέον: 45%   έκπτωση στις αρχικές 
τιμές των Ευρωπαϊκών (CYS EN, CYS EN ISO) και εθνικών   (CYS) 
προτύπων, 30%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των διεθνών 
προτύπων ISO & IEC, 30%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των 
εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ, DIN, BSI 

Περισσότερες πληροφορίες: Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, τηλ: 22411414, 
c.service@cys.org.cy, www.cys.org.cy | ETEK, τηλ: 22877644, cyprus@etek.org.cy,
www.etek.org.cy
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■  Knauf Super Finish. Υλικό σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες
■  Knauf Fill and Finish Light. Ελαφρύ υλικό σπατουλαρίσματος για σοβατισμένες επιφάνειες
■  Knauf Finitura. Εξαιρετικό υλικό για τέλειο φινίρισμα και τεχνοτροπίες
■  Knauf Surfacer 3 in 1. Ιδανικό υλικό για αστάρωμα, 

φινίρισμα και βαφή, σε μια χρήση 

Knauf Cyprus Limited: Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος, Τ.Θ.52573, Τ.Κ. 4065, Λεμεσός, Κύπρος. 

Τηλ.: 00357 25343371. Fax: 00357 25343346. knauf@knauf.com.cy  www.knauf.gr

Ετοιμόχρηστα
Υλικά επεξεργασίας επιφανειών


