
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 216  NOEMBΡΙΟΣ 2017

*  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 (print), ISSN 2547-8605 (online)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ:

“Θέλουμε περισσότερους μηχανικούς 
και τεχνικούς στην κυβέρνηση”

Νέες τεχνικές προδιαγραφές 
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Ε Τ Ε Κ  •  Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο  Δ Ε ΛΤ Ι Ο

Υπεύθυνος Έκδοσης

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

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Στέλιος Αχνιώτης 

Εκδότης
ΓΝΩΡΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
www.gnora.com     
george@gnora.com

Διαφημίσεις
Γιώργος Κωνσταντίνου
Τηλ: +35722441922 / Φαξ: +35722519743 
george@gnora.com

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.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 Η Μαϊμού και οι Πάπιες

 Του Χρύσαθου Πισσαρίδη

ΘΕΜΑΤΑ

7  Νέες τεχνικές προδιαγραφές / Απαιτήσεις πυρασφάλειας 

και ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα, 

περιλαμβανομένων ΑμεΑ

10  Συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος 

Πετρίδης στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού του 

Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

13  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 

Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί 

του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)

14  Απονεμήθηκαν τα βραβεία για τον διαγωνισμό «Δράση για την 

Ενέργεια» του 2016-2017

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

18  Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων. Πώς επηρεάζεται από τα 

δομικά υλικά;

20  Ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να καινοτομεί

22  Η πράσινη τεχνολογία δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23  Ημερίδα: «Ενεργειακή και Αισθητική Αναβάθμιση Ξενοδοχειακών 

Έργων»

24 Ένα δισεκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας θα απαιτηθούν στα 

επόμενα δέκα χρόνια

24  Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για εταιρείες ανάπτυξης γης

25  Γιορτάστηκε και φέτος από τον CYS με επιτυχία η Διεθνής Ημέρα 

Προτύπων

26   ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
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Για πολλά χρόνια ο τεχνικός κόσμος της 
Κύπρου είχε να αντιμετωπίσει, και ακό-
μη αντιμετωπίζει, προβλήματα με πα-
ράνομους «επαγγελματίες» όπως σχε-

διαστές και διακοσμητές που αρχιτεκτονούν. 
Βέβαια το φαινόμενο αυτό είναι πιο ευρύ και 
συναντάται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της 
μηχανικής. 
Έτυχε να δούμε υπαλλήλους του δημόσιου και 
του ημικρατικού τομέα παράνομα να εκπονούν 
μελέτες. Παρατηρούνται επίσης φαινόμενα μη εξουσιοδοτημένων ατό-
μων άλλων κλάδων του Επιμελητηρίου που διεκπεραιώνουν υπηρεσίες 
για τις οποίες δεν έχουν την αρμοδιότητα και το ΕΤΕΚ επιβάλλει και σε 
αυτούς, όταν και όποτε εντοπισθούν ή κατατεθούν τεκμηριωμένες κα-
ταγγελίες, τις ανάλογες ποινές.
Όμως φαινόμενα όπως το πρόσφατο, που άτομο που δεν είναι αρχιτέ-
κτονας μέλος του ΕΤΕΚ παρουσιάζεται ως «αρχιτέκτονας» και μάλιστα για 
χρόνια εξασκεί το επάγγελμα, είναι πρωτοφανή. Μέχρι σήμερα είχαμε 
ακούσει για προϊόντα μαϊμού, νά λοιπόν που υπάρχουν και οι επαγγελ-
ματίες μαϊμού και μάλιστα σε ένα επάγγελμα που είναι κατοχυρωμένο 
νομικά μέσα από τη νομοθεσία του ΕΤΕΚ. 
Ως μηχανικοί καταδικάζουμε όλα τα πιο πάνω φαινόμενα, όχι μόνο για-
τί καταστρέφουν τον επαγγελματικό μας κλάδο και μας μειώνουν ως 
επαγγελματίες και άτομα αλλά και γιατί δημιουργούν μια πολεοδομική 
και αρχιτεκτονική αναρχία. 
Οι «μαϊμούδες» πουλούν «αρχιτεκτονική» γιατί οι γνήσιοι δημιουργοί είναι 
οι κατά νόμο και κατ’ εκπαίδευση δικαιούχοι αρχιτέκτονες. Εκδίδουν τις 
άδειες πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ένας αρχιτέκτονας μιας και οι άδειές 
τους δεν χρειάζονται δύο χρόνια να εκδοθούν αφού ούτε καν κατατίθε-
νται στις αρμόδιες αρχές. Αυτές οι «μαϊμούδες» δεν κάνουν ιδιοτροπίες 
όπως οι άλλοι αρχιτέκτονες… αν ο πελάτης θέλει να κτίσει Παρθενώνες 
στο χωριό αυτές ξέρουν τον τρόπο και μάλιστα ποτέ δεν απορρίφθηκαν 
από την Πολεοδομία οι προτάσεις τους, αυτές οι «μαϊμούδες» χρεώνουν 
με το κομμάτι και μάλιστα πολύ φτηνά. Και όταν εσύ λοιπόν συνάδελφε 
βρίσκεσαι στο χωριό σου και σε ρωτάνε πόσα χρεώνεις, ή εάν μπορούν 
σε έναν χρόνο να έχουν σπίτι ή εάν μπορούν να σχεδιάσουν σπίτι που 
να είναι ρεπλίκα του κάστρου του Κολοσσίου τότε εσύ στα μάτια τους 
φαίνεσαι αδαής και ανίκανος να ικανοποιήσεις τα αιτήματά τους, κάτι 
που η «μαϊμού» ξέρει πολύ καλά πώς να το κάνει…
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι πελάτες των εκάστοτε «μαϊμούδων» δεν 
γνώριζαν τι προϊόντα έπαιρναν, γνώριζαν ακριβώς για τους λόγους που 
προανέφερα. Και τώρα που αποκαλύφθηκαν, τώρα που ήρθε η ώρα οι 
«μαϊμούδες» να τιμωρηθούν, οι πελάτες τους που γνώριζαν τα γεγονότα 
έγιναν πάπιες. Ξαφνικά έγιναν πάπιες και θύματα γιατί παρόλο που πλή-
ρωσαν τόσα χρήματα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν άδειες οικοδο-
μής και τώρα έχουν μάλιστα παράνομες οικοδομές. Χρειάζονται δύο για 
να χορέψεις τανγκό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως χόρεψαν πολλοί 
γύρω γύρω και σε στενό κύκλο. Ακόμη και να δεχτούμε ότι οι πελάτες 

παγιδεύτηκαν από τη μαϊμού πώς να δεχτώ ότι οι υπόλοιποι μελετητές 
πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί ήταν επί-
σης μαϊμούδες ή δεν κατάλαβαν ότι η «αρχιτέκτονας» ήταν κάλπικη. Ο 
εργολάβος ποιανού «αρχιτέκτονα» εκτελούσε οδηγίες;
Υπηρεσίες όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού, η Υδατοπρομήθεια, η Αρχή Τηλε-
πικοινωνιών ίσως και άλλες, γιατί έδωσαν άδειες και υπηρεσίες τους σε 
κτίρια μη αδειούχα; 
Πολλά τα ερωτήματα συνάδελφοι και αναπάντητα. Πρέπει να επιμείνου-
με να ξεσκεπάσουμε τα δίκτυα μαϊμούς-πάπιας, γιατί είναι ευέλικτα και 
αναπτύσσονται εύκολα και ραγδαία αν δεν τα καταπολεμήσουμε.
Ως μηχανικοί πρέπει να αντιδράσουμε έντονα και να μην μείνουμε μόνο 
στην καταδίκη αυτών των φαινομένων αλλά να αναλάβουμε δράση. Το 
ΕΤΕΚ εντόπισε το πρόβλημα και αν και δεν αναφέρεται στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης κατάγγειλε το άτομο αυτό πριν μερικούς μήνες. Το ΕΤΕΚ 
εδώ και χρόνια εντόπισε την ανεπάρκεια του συστήματος οικοδομικού 
ελέγχου. Επανειλημμένα πρότεινε και προτείνει τρόπους καταπολέμη-
σης του προβλήματος με θέσπιση μητρώου μελετητών, με την καθιέ-
ρωση ανεξάρτητων ελεγκτών δόμησης αλλά και τη μείωση του αριθμού 
των οικοδομικών αρχών. Το ΕΤΕΚ έχει προτείνει επίσης πρακτικά μέτρα 
για διασφάλιση της νομιμότητας, όπως είναι η απαίτηση υποβολής 
αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης ως προϋπόθεση 
μόνιμης σύνδεσης με υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως η ΑΗΚ, η ΑΤΗΚ, 
το ΣΥΛ κ.λπ.
Όλοι εμείς οι μηχανικοί πρέπει να απαιτήσουμε από το κράτος και ειδικά 
το αρμόδιο υπουργείο να πατάξει αυτά τα φαινόμενα και να αναβαθ-
μίσει τον ρόλο του ΕΤΕΚ για να μπορεί να έχει εξουσία αντιμετώπισης 
αυτών των φαινομένων. Καιρός να δημιουργηθεί στο ΕΤΕΚ μια υπηρε-
σία αστυνόμευσης και ελέγχου των μηχανικών για να καταπολεμείται 
η παρανομία που φαίνεται να βρίσκει πάντα τρόπους να επιβιώνει. Τα 
πρόστιμα πρέπει να είναι τσουχτερά τόσο για τις «μαϊμούδες» όσο και 
για τις «πάπιες» και τα χρήματα από τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται 
να μπαίνουν σε ταμείο ανέργων μηχανικών που είναι τα πραγματικά θύ-
ματα των «μαϊμούδων» και όχι οι πελάτες τους που εκμεταλλεύονται τις 
παρανομίες προς όφελός τους. 
Έφτασε ο καιρός συνάδελφοι να δείξουμε και να αποδείξουμε τι αξία 
έχει η δουλειά ενός μηχανικού. Πρέπει να το κάνουμε ενωμένοι και 
άμεσα. Πρέπει να γίνει μια καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για τον 
ρόλο των μηχανικών γενικότερα, ξεκινώντας από τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης που πιστεύουν ότι το Επιμελητήριό μας είναι «εμπορικό» και 
όχι επιστημονικό. 
Συνάδελφε όταν βλέπεις τέτοια φαινόμενα ή άλλους «συνάδελφους» 
που προσβάλλουν το επάγγελμά μας, τόλμα να τα καταγγείλεις αλλιώς 
γίνεσαι συνένοχος και διατηρείς το καθεστώς της παρανομίας και της 
ανωνυμίας που θέλεις να καταπολεμήσεις. 
Συνάδελφε, γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να γίνει.

Του Χρύσαθου Πισσαρίδη

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 • YΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: Γιάννης Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριάνα 
Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Η Μαϊμού και οι Πάπιες
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Δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2017 
στην επίσημη εφημερίδα της Δημο-

κρατίας και τέθηκαν σε εφαρμογή η νο-
μοθεσία ν.111(Ι)/2017, με την οποία τρο-
ποποιήθηκε ο περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμος, και η ΚΔΠ 248/2017 με 
την οποία τροποποιήθηκαν οι περί Οδών 
και Οικοδομών (Βασικοί) Κανονισμοί. Με τις 
πιο πάνω αναφερόμενες νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις μεταξύ άλλων:
(α) εμπλουτίζεται και εκσυγχρονίζεται ριζικά 
ο Κανονισμός 61Η – ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ με τη θέσπιση 
ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου κανο-
νιστικού κειμένου αναφορικά με τεχνικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις σε οδούς και 
οικοδομές σε σχέση με ασφαλή πρόσβαση 
και χρήση από όλα τα άτομα, περιλαμβανο-
μένων των ατόμων με αναπηρία, 
(β) θεσπίζεται για πρώτη φορά ολοκληρω-
μένο και σύγχρονο κείμενο κανονιστικών 
τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων 
προς διασφάλιση της πυρασφάλειας της 
οικοδομής. Επιδίωξη της ρύθμισης είναι να 
περιορίζεται η εξάπλωση της φωτιάς εντός 
και εκτός της οικοδομής και να διασφαλίζε-
ται η ασφάλεια των ενοίκων, των περιοίκων 
και των ομάδων διάσωσης και κατάσβεσης.
Σε σχέση με μεταβατικές διατάξεις, αναφο-
ρικά με απαιτήσεις ασφαλούς πρόσβασης 
και χρήσης από όλα τα άτομα, σημειώνο-

νται τα εξής:
•  οποιαδήποτε μελέτη υποβάλλεται για έκ-

δοση άδειας οικοδομής μέχρι και την 31η 
Αυγούστου 2018 οφείλει να πληροί κατ’ 
επιλογήν του μελετητή, είτε τις πρόνοι-
ες του Κανονισμού 61Η, είτε τις πρόνοιες 
του τεχνικού Παραρτήματος ΙΙΙ (των Κα-
νονισμών) που αφορούν την προσβασι-
μότητα και την ασφάλεια στη χρήση

•   οποιαδήποτε μελέτη υποβάλλεται για 
έκδοση άδειας οικοδομής μετά την 31η 
Αυγούστου 2018 οφείλει να πληροί τις 
πρόνοιες του τεχνικού Παραρτήματος ΙΙΙ 
(των Κανονισμών) που αφορούν την προ-
σβασιμότητα και την ασφάλεια στη χρήση. 

Σε σχέση με μεταβατικές διατάξεις, ανα-
φορικά με απαιτήσεις πυρασφάλειας της 
οικοδομής, σημειώνονται τα εξής: 
- οποιαδήποτε μελέτη υποβάλλεται για έκ-
δοση άδειας οικοδομής μέχρι και την 31η 

Αυγούστου 2020 δύναται κατ’ επιλογήν του 
μελετητή να πληροί τις πρόνοιες του τε-
χνικού Παραρτήματος ΙV (των Κανονισμών) 
για την πυροπροστασία ή να ακολουθεί την 
υφιστάμενη πρακτική 
•  οποιαδήποτε μελέτη υποβάλλεται για 

έκδοση άδειας οικοδομής μετά την 31η 
Αυγούστου 2020 οφείλει να πληροί τις 
πρόνοιες του τεχνικού Παραρτήματος ΙV 
(των Κανονισμών) που αφορούν την πυ-
ροπροστασία.

Σημειώνεται πως οι νέοι Κανονισμοί μετα-
ξύ άλλων ρυθμίζουν και περιπτώσεις για 
υποβολής αίτησης για αδειοδότηση μετα-
τροπής, προσθήκης ή επισκευής σε υφι-
στάμενες οδούς ή/και οικοδομές, οι οποίες 
καλύπτονται από σχετική άδεια. 
Το ΕΤΕΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εσωτερικών αναμένεται να διοργανώσει 
εντός των επόμενων μηνών ενημερωτικά/
εκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με τις 
πιο πάνω αναφερόμενες νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις (Νέες τεχνικές προδιαγραφές / 
Απαιτήσεις πυρασφάλειας και ασφαλούς 
πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα). 
Τα κείμενα των νέων Κανονισμών και των 
τεχνικών Παραρτημάτων είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εσωτερικών στο www.moi.
gov.cy/moi/moi.nsf/All/1A2CBAB7A2DBB0E
0C22581A6003F7C65?OpenDocument 

Το ΕΤΕΚ σε συνεργασία 
με το Υπουργείο 

Εσωτερικών αναμένεται 
να διοργανώσει 

εντός των επόμενων 
μηνών ενημερωτικά/

εκπαιδευτικά σεμινάρια

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΝΟΜΟΣ 111(Ι)/2017 ΚΑΙ ΚΔΠ 248/2017)

Νέες τεχνικές προδιαγραφές/Απαιτήσεις πυρασφάλειας και ασφαλούς 
πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων ΑμεΑ 

Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας 
έθεσε σε λειτουργία τη νέα της ιστοσελίδα

Η νέα ιστοσελίδα (www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/index_
el/index_el?OpenDocument) αποσκοπεί στην έγκυρη και 

έγκαιρη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους ενδια-
φερόμενους επισκέπτες της, σε θέματα επιχειρηματικότητας, 
βιομηχανίας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
Στον διαδικτυακό χώρο της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και 
Τεχνολογίας μπορείτε να ενημερωθείτε, μεταξύ άλλων, για 
τα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα» που προκηρύσσει κατά 
καιρούς η υπηρεσία, καθώς και αν το επιθυμείτε να κάνετε 
«Εγγραφή για λήψη Ενημερωτικών Μηνυμάτων».

Επίσης, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέ-
ση με τις διαδικασίες εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών 
στην εσωτερική αγορά, την πολιτική των ΜμΕ, νομοθεσίες και 
κανονισμούς, ηλεκτρονικό εμπόριο, εσωτερική αγορά (δίκτυο 
«ΙΜΙ», «Solvit» και «Η Ευρώπη σου») καθώς και πολλά άλλα.
Η υπηρεσία, έχοντας ως γνώμονα τις νέες τάσεις της τεχνο-
λογίας και ειδικότερα την ευρεία χρήση του διαδικτύου και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησε στη δημι-
ουργία λογαριασμών Twitter και Facebook, για να βρίσκεται 
ανά πάσα στιγμή συγχρονισμένη με τους ενδιαφερόμενους.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΕΣΩΤΕΡ ΙΚΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΥ  ΠΕΤΡ ΙΔΗ

Θέματα διαχείρισης παραλιών, πολεο-
δομικών ζωνών, έκδοσης οικοδομικών 

αδειών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλα, 
τέθηκαν επί τάπητος στη συνέντευξη που 
έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος 
Πετρίδης στη Συντακτική Επιτροπή του περιο-
δικού του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Κύπρου. Ο κ. Πετρίδης απάντησε, επίσης, 
σε ερωτήσεις για την καθυστέρηση στη δημι-
ουργία των Υφυπουργείων Τουρισμού και Ανά-
πτυξης καθώς και για την ανάγκη της κρατικής 
μηχανής για περισσότερους μηχανικούς.
•  Με αφορμή τα πρόσφατα συμβάντα στον 

Ακάμα, θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα 
λόγω της εμπλοκής πολλών αρμοδίων 
αρχών; Ποια λύση θα μπορούσατε να ει-
σηγηθείτε για βελτίωση της κατάστασης;

Για να γίνει ένα τοπικό σχέδιο, όπως σε όλες 
τις χώρες του κόσμου, εμπλέκονται πολλές 
αρχές, επειδή υπάρχουν πολλά θέματα που 
πρέπει να ταυτιστούν. Θέματα περιβαλλοντικά, 
πολεοδομικά, αναπτυξιακά. Αναμφίβολα στη 
διαβούλευση για τη διαμόρφωση μιας οριζό-
ντιας πολιτικής θα εμπλακούν πολλά τμήματα 
του δημοσίου. 
•  Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση παραλιών;
Είναι διαφορετικό θέμα. Εδώ όντως υπάρχει 
μια πολυνομία, μια αναρχία, μια πολυαρχία. 
Εμπλέκονται περίπου οκτώ φορείς, από τους 
οποίους κανένας δεν έχει επιστημονική γνώ-
ση για τη διαχείριση των παραλιών. Η πρότα-
σή μας είναι η δημιουργία μίας εξειδικευμέ-
νης μονάδας, η οποία θα κάνει το Integrated 
Coastal Management, που υπάρχει σε άλλες 
χώρες. Η μονάδα αυτή μέσω των επιστημο-
νικών της γνώσεων αλλά και μέσω διαβού-
λευσης θα αντιμετωπίζει το θέμα ολιστικά και 
σφαιρικά. Λαμβάνοντας υπόψη και τη δομή 
του κράτους μας, η δική μου πρόταση είναι ότι 
αυτός ο αρμόδιος φορέας δεν μπορεί να είναι 
άλλος από το Υφυπουργείο Τουρισμού.
•  Ή Περιβάλλοντος;
Όχι Περιβάλλοντος. Διότι με αυτό το σκεπτι-
κό γιατί να μην υπαχθεί και η Πολεοδομία στο 
Υφυπουργείο Περιβάλλοντος. 
•  Πότε θα γίνουν αυτά τα υφυπουργεία;

Ο λόγος για τον οποίο υποβάλλουμε θεσμικές 
προτάσεις είναι για να καλύψουν κάποια κενά 
της λειτουργίας του κράτους. Από την εμπειρία 
μου, βάσει των υφιστάμενων δομών του κρά-
τους, δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό. 
Δυστυχώς η πρότασή μας για τη δημιουργία 
Υφυπουργείου Τουρισμού εκκρεμεί εδώ και 
δύο χρόνια στη Βουλή. Και είναι κάτι το οποίο 
καταδεικνύει τις δυσκαμψίες του Συντάγματός 
μας και του πολιτειακού μας πλαισίου. Το να 
δημιουργήσεις κάποιους θεσμούς, οι οποίοι 
απειλούν και κάποια «βασίλεια», είναι πάρα 
πολύ δύσκολο. 
Κάνουμε παρουσιάσεις στη Βουλή και τεκ-
μηριώνουμε ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα 
στην Ευρώπη η οποία δεν έχει κάτι αντίστοι-
χο του Υπουργείου ή Υφυπουργείου Ανάπτυ-
ξης ή κάποιον πολιτειακό αρμόδιο υπεύθυνο 
για τη διαχείριση της μικροοικονομίας, που 
άπτεται των δυσλειτουργιών της οικονομίας, 
με την πραγματική αναπτυξιακή πολιτική, 
μέσω του σχεδιασμού και του προγραμμα-
τισμού, μέσω του master planning, μέσω 
ενδεχομένως ενός Island Plan. Είναι κάτι το 
οποίο δεν μπορεί να καλύψει το Υπουργείο 
Οικονομικών και πουθενά αλλού δεν το κα-
λύπτει το Υπουργείο Οικονομικών. 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
•  Με αφορμή τις πολλές παράνομες επεμ-

βάσεις σε παραλίες της Κύπρου, την τε-
λευταία τετραετία, ποια μέτρα προτίθε-
ται η κυπριακή κυβέρνηση να λάβει για 

να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια 
φαινόμενα;

Πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πλάνο. 
Γιατί οι επαρχιακές διοικήσεις να έχουν εξου-
σίες σε αυτά τα θέματα; Δεν είναι δουλειά τους 
να δίνουν άδειες για έργα σε παραλίες, χωρίς 
να προϋπάρχει ένας σχεδιασμός, ένα συγκε-
κριμένο επιστημονικά καταρτισμένο σχέδιο για 
το τι μπορείς να κατασκευάσεις σε μια παραλία. 
Χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ της περιβαλ-
λοντικής προστασίας και της ανάπτυξης.
Όσο απουσιάζει αυτός ο σχεδιασμός θα επι-
κρατούν οι φωνές που αρνούνται οτιδήποτε, 
στο όνομα της προστασίας του περιβάλλο-
ντος. Ούτε άναρχη ανάπτυξη, ούτε υπερβο-
λή. Για παράδειγμα το blue lagoon στον Ακά-
μα, το οποίο κατάντησε σκυβαλότοπος ενώ 
με τη δημιουργία κάποιων υποδομών, καθα-
ριότητας και υγιεινής, θα μπορούσε και να 
το χαίρονται οι άνθρωποι και να προστατεύ-
εται και το περιβάλλον. Υπάρχουν περιοχές 
Natura σε όλη την Ευρώπη, όπου υπάρχουν 
οι στοιχειώδεις υποδομές για να συνυπάρ-
χουν οι άνθρωποι με τη φύση. Δεν είναι λύση 
η πλήρης απαγόρευση κάθε κατασκευής. Και 
είναι αυτό το στοίχημα που πρέπει το τοπι-
κό σχέδιο Ακάμα να κερδίσει. Να δώσει τη 
χρυσή τομή.
•  Μήπως απουσιάζουν ή δεν αξιοποιού-

νται σωστά από την κρατική μηχανή οι 
ειδικοί επιστήμονες;

Εκεί που υπάρχουν οι ειδικοί πέφτουν σε κά-
ποια γρανάζια που δεν αξιοποιούνται στο έπα-
κρο οι δυνατότητές τους. Το κυριότερο όμως 
είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι ειδικοί. Θέ-
λουμε περισσότερους μηχανικούς και τεχνι-
κούς στην κυβέρνηση. Οι υφιστάμενες δομές 
τους κράτους, με τις οργανικές θέσεις, είναι 
περίπου απαγορευτικές. Δημιουργήθηκαν τη 
δεκαετία του ’60 και παραμένουν σχεδόν οι 
ίδιες, συνεπώς είναι αδύνατον να σε βοηθή-
σουν να αντεπεξέλθεις οργανικά στις ανάγκες 
του 2017. Εκεί που προσπαθείς να σπάσεις 
τις δομές δημιουργούνται αντιδράσεις. Διότι 
επηρεάζεις τους υφιστάμενους υπαλλήλους 
και αυτός είναι ένας από τους λόγους εξαιτίας 

«Δεν υπάρχει επιστημονική γνώση 
για τη διαχείριση των παραλιών»

«Η πρότασή μας είναι 
η δημιουργία μίας 

εξειδικευμένης μονάδας, 
η οποία θα κάνει το 
Integrated Coastal 
Management, που 

υπάρχει σε άλλες χώρες»
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των οποίων καταψηφίστηκαν τα νομοσχέδια 
για αναδιάρθρωση της Δημόσιας Υπηρεσίας. 
Αυτά προέβλεπαν πολύ πιο ευέλικτες δομές 
όσον αφορά τις οργανικές θέσεις και τις προ-
σλήψεις και τις μετακινήσεις.
•  Τι γίνεται τώρα;
Δεν μένουμε εκεί, θα τα επαναφέρουμε. Για 
την ώρα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό με την 
παρούσα κατάσταση ώστε να διευκολύνουμε 
τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Για 
παράδειγμα, εγώ αποδέχθηκα να μην δοθούν 
θέσεις που εδικαιούτο το υπουργείο μου, 
ώστε να δοθούν σε άλλο υπουργείο που τις 
είχε μεγαλύτερη ανάγκη.
Πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι το κράτος 
για να λειτουργήσει χρειάζεται επαγγελματι-
κό προσωπικό. Γίνεται να υπάρχουν Επαρχι-
ακές Διοικήσεις που μην έχουν μηχανικούς; 
Έπρεπε να έχουν από πέντε τουλάχιστον. Να 
πάρεις υπηρεσίες και από τον ιδιωτικό τομέα, 
αλλά κάποιοι ειδικοί πρέπει να συνεργαστούν 
μαζί τους για να ελέγχουν και να εφαρμόζουν 
αυτές τις συνεργασίες.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ISLAND PLAN
•  Δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένας προ-

γραμματισμός, να τεθούν προτεραιότητες;
Τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν από 
τη μια μέρα στην άλλη. Έχει μπει στην ατζέντα 
και ο στρατηγικός προγραμματισμός και των 

υπουργείων. Θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να 
φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τίθενται προ-
τεραιότητες για έργα. Έχει εισαχθεί πιλοτικά ο 
θεσμός του PCN (Project Concept Notes), τώρα 
βρίσκεται στο Γραφείο Προγραμματισμού. Κά-
νει βασικά το Cost and Benefit Analysis όλων 
των έργων. Δεν λειτουργεί ακόμα σε ικανοποι-
ητικό επίπεδο αλλά θα μετεξελιχθεί σύντομα. 
Προσπαθούμε να βάλουμε τους σωστούς μη-
χανισμούς αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται 
Island Plan. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά ένα 
Υφυπουργείο Ανάπτυξης θα μπορούσε να συ-
νεργαστεί με εμπειρογνώμονες Κύπριους και 
ξένους ούτως ώστε να ξέρεις για παράδειγμα 
πώς θέλεις την κάθε πόλη σου σε 20 χρόνια, 
ποιον παραγωγικό τομέα θα θέλεις να αναπτύ-
ξεις περισσότερο. Έτσι θα ξέρεις πού επενδύ-
εις τα λεφτά σου. Αρχίσαμε, αλλά ξεχωριστά σε 
κάθε υπουργείο, και είναι σε νηπιακό επίπεδο. 
Χρειάζεται ένα γενικό σχέδιο.
•  Δεν υπάρχει ήδη το Σχέδιο για τη Νήσο;
Υπάρχει μια παρεξήγηση. Λένε ότι είχε γίνει 
κάτι το 1974. Δεν είναι Σχέδιο Νήσου, με την 
έννοια που το θέλουμε εμείς. Ήταν καθαρά 
ένα κεϋνσιανό μοντέλο διαχείρισης, του στυλ 
κάνε φράγματα και δρόμους. Δεν υπήρχε μέσα 
η προοπτική της παραγωγής, της κοινωνικής 
συνοχής, του τι χαρακτήρα θα θέλεις να έχει η 
χώρα σου σε 20 χρόνια. 
Ακόμα ένα παράδειγμα είναι η διαχείριση στε-

ρεών αποβλήτων. Ήταν σωστή η πολιτική που 
τροχιοδρομήθηκε πριν 15 χρόνια; Ή μήπως 
μείναμε πίσω μερικές δεκαετίες και σχεδιά-
σαμε πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει 
η Κύπρος; Λάβαμε υπόψη την ανακύκλωση; 
Αγνοήσαμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες για ανα-
κύκλωση στην πηγή, ότι τα σκουπίδια είναι 
πρώτη ύλη που μπορείς να αξιοποιήσεις;
•  Πώς θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα;
Πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις σε 
όλο τους το εύρος. Πρέπει να εφαρμοστεί 
στρατηγικός σχεδιασμός και αρχίσαμε να το 
κάνουμε. Δυστυχώς αναλώσαμε τρία χρόνια 
διακυβέρνησης προσπαθώντας αναγκαστικά 
να αποτρέψουμε την κατάρρευση της οικονο-
μίας. Έγιναν όμως σημαντικά βήματα, όπως οι 
μεταρρυθμίσεις της διαχείρισης των δημόσιων 
οικονομικών. Η μεταρρύθμιση της Παιδείας. 
Δεν μπορείς να έχεις καταλόγους διοριστέων 
που πάνε 20 και 30 χρόνια και μετά να θέλεις 
να δώσεις στην κοινωνία παραγωγικούς πολί-
τες. Έγινε ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Λεμε-
σού, που ήδη φαίνεται πόσο επωφελής είναι 
στην οικονομία και ποια η προοπτική της Κύ-
πρου να γίνει περιφερειακό κέντρο. Σημειώνω 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που προχωρεί. 
Πρώτη φορά υπάρχει κεντρική πλατφόρμα 
ώστε να γίνονται συναλλαγές. Έγιναν οι ηλε-
κτρονικές υπογραφές. Έγιναν τουλάχιστον έξι 
ή επτά δράσεις για την έρευνα και την καινο- ➤
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τομία. Πετύχαμε να φέρουμε στον τομέα αυτό 
μαζί το κράτος, τον ιδιωτικό τομέα και τον 
ακαδημαϊκό τομέα.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
•  Ποια μέτρα προτίθεται το κράτος να επι-

βάλει για την αποκατάσταση της τάξης 
στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα 
έγιναν πολεοδομικές παρανομίες;

Ξέρω αρκετές περιοχές όπου κατεδαφίστηκαν 
αναπτύξεις, ειδικά σε ζώνες προστασίας του 
περιβάλλοντος, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρ-
χουν πολλές παρανομίες. Υπάρχουν περιοχές 
με το 60% με 70% των υποστατικών να μην 
πληρούν τους όρους των αδειών και είναι 
όντως ένα πρόβλημα. Έγιναν προσπάθειες για 
πολεοδομικές αμνηστίες αλλά δεν λειτούρ-
γησαν. Σίγουρα πρέπει να το ξαναδούμε, το 
πώς εφαρμόζεται ο νόμος αλλά και αν είναι 
σωστές οι διαδικασίες μας και οι πολεοδομι-
κοί μας όροι. Αυτό είναι συνδυασμένο και με 
τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Όταν έχεις 36 οικοδομικές αρχές, οι οποίες 
ξέρουν προσωπικά την κάθε περίπτωση αλλά 
δεν έχουν την τεχνογνωσία να βγάλουν πολε-
οδομικές άδειες ούτε και αρκετό προσωπικό 
να επιβάλουν τους οικοδομικούς όρους και 
κάποτε δεν έχουν καν τη διάθεση. Η ουσία της 
μεταρρύθμισης είναι και αυτή, το ότι κάνεις 
πέντε τοπικές αρχές. Είναι πολυσύνθετο θέμα.
•  Είναι και το θέμα των χρονοβόρων διαδι-

κασιών αδειοδότησης.
Εδώ θα αναφερθώ στον Επενδυτικό Νόμο που 
καταθέσαμε στη Βουλή αρχές Νοεμβρίου και 
ο οποίος εισάγει για πρώτη φορά τον θεσμό 
του Διευθυντή Έργου, και για τον οποίο δια-
βουλευτήκαμε και με το ΕΤΕΚ. Αυτό προβλέπει 
ότι θα μιλάς με ένα άτομο. Αυτό το άτομο θα 
έχει και νομικά την αποστολή να συντονί-
σει όλα τα τμήματα του δημοσίου. Αυτό θα 
αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφθοράς. Αυτό 
βέβαια θέλουμε να το εφαρμόσουμε για τις 
μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Αυτό για να 
εφαρμοστεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν 
γίνει το One Stop Shop για οικοδομική και πο-
λεοδομική άδεια, θα μπορεί να εισαγάγει αυτό 
τον θεσμό πιο εύκολα. Οι οικοδομικές αρχές 
δεν μπορούν να μείνουν στους δήμους. Εκτός 
αν η οικοδομική και η πολεοδομική άδεια γί-
νουν ένα. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
αλλάξει το σύστημα του πολεοδομικού σχε-
διασμού. Πρέπει να είναι τόσο λεπτομερής ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός που πλέον δεν θα 

χρειάζεται η πολεοδομική άδεια. Άρα θα μεί-
νει μόνο η οικοδομική. Και έτσι θα καταργηθεί 
και η έννοια της διακριτικής ευχέρειας, με την 
οποία εγώ δεν συμφωνώ.
•  Γιατί δεν συμφωνείτε; 
Επειδή πιστεύω ότι η διακριτική ευχέρεια γεν-
νά τη διαφθορά και την ανομοιογένεια. Πρέπει 
να καταργηθεί εντελώς ή να είναι πολύ μικρή. 
Αλλά για να είναι πολύ μικρή πρέπει να είναι 
πολύ μεγάλος ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
•  Πού βρίσκεται σήμερα το θέμα για την 

πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία; 
Ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου 
για το θέμα;

Έγιναν πολλά λάθη στο παρελθόν. Σίγουρα 
πρέπει να προστατέψουμε την Κύπρο, η οποία 
ίσως να είναι η πιο «σφραγισμένη» χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πρέπει 
να αναγνωρίσουμε και κάποια δεδομένα που 
διαμορφώθηκαν στην πράξη. Υπάρχουν περι-
οχές όπου εφαρμόζονταν κάποιες ρυθμίσεις 
και στην πορεία «σφραγίστηκαν» (κτίστηκαν). 
Για παράδειγμα τώρα βλέπεις αεροφωτο-
γραφίες με περιοχές όπου απαγορεύεται η 
ανέγερση κτιρίων και όμως γύρω από αυτές 
είναι γεμάτο κτίρια. Επειδή η κάθε περιοχή 
είναι ξεχωριστή πρέπει να αναγνωρίσεις κά-
ποιες πραγματικότητες. Πρέπει να ξαναρχίσει 
η διαβούλευση για τη μεμονωμένη κατοικία. 
Με έναν τρόπο που να μην τιμωρούνται τα 
χωριά και οι πόλεις αλλά να σεβόμαστε και 
το περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο και σίγουρα 
η Κύπρος δεν πρέπει να είναι έρμαιο κάποιων 
developers.
Από την άλλη πρέπει να αποφασίσουμε και 
ποιες προοπτικές υπάρχουν για κάθε τομέα 
της οικονομίας μας και αν θα τους αναπτύ-
ξουμε, πού και πώς, είτε αυτός ο τομέας είναι 
η κτηνοτροφία, η γεωργία ή ο τουρισμός. Και 
φυσικά αυτό μας φέρνει ξανά στο θέμα του 
στρατηγικού σχεδιασμού και του Island Plan. 
Πού και πώς. Ποιες είναι οι κτηνοτροφικές πε-
ριοχές και ανάπτυξέ τες και ούτω καθεξής. 
•  Ποια είναι η θέση του υπουργείου σας 

για τη διατήρηση του συντελεστή δό-
μησης σε εγκαταλελειμμένα παραλιακά 
ξενοδοχεία;

Ήταν δική μου πρόταση. Δεν είναι πολλές οι 
περιπτώσεις. Μπορεί να είναι δέκα παγκύπρια. 
Είναι μια άσχημη εικόνα, μέσα σε τουριστι-
κές κυρίως περιοχές. Παλιά ξενοδοχεία που 
τα κρατούν για να μην χάσουν τον συντελε-
στή δόμησης. Να κρατήσουν τον συντελεστή 
αλλά να τα επιδιορθώσουν. Όμως βάλαμε και 
κάποια χρονικά περιθώρια. Ήταν απόφαση του 
Υπουργικού και ήδη ήρθαν αιτήσεις από ιδιο-
κτήτες για να προχωρήσουν με επιδιορθώσεις.
•  Θεωρείτε ότι η λύση που προωθείτε ως 

κυβέρνηση για τη λεωφόρο Τσερίου θα 
δώσει λύση στην υπερβολική τροχαία κί-
νηση που έχει ο δρόμος αυτός;

Ο δρόμος θεωρήθηκε πρωταρχικής σημασίας. 
Η απόφαση αφορά επανασχεδιασμό που θα 
λαμβάνει υπόψη από πού θα διοχετεύεται η 
κίνηση για να μην πήζει κάπου αλλού η τρο-
χαία κίνηση αλλά και η υφιστάμενη φυσιογνω-
μία της περιοχής. 
Και σε άλλες χώρες υπάρχουν αντιδράσεις που 
οδηγούν σε αλλαγές πολιτικών. 
•  Πότε αναμένεται ότι το κυπριακό Δημό-

σιο θα μπορεί να εξυπηρετεί πλήρως τις 
ανάγκες του πολίτη και των επιχειρήσε-
ων ηλεκτρονικά;

Ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα υπάρ-
χουν. Δεν ξέρω ποιος θα το εφαρμόσει. Υπάρ-
χει θεσμικό κενό. Ένας από τους πυλώνες του 
Υφυπουργείου Ανάπτυξης είναι η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση. 
Και πολύ φοβάμαι πως ακόμα και αν περάσουν 
οι προτάσεις μας για δημιουργία υφυπουργεί-
ων, με τις τροπολογίες που ακούω ότι θέλουν 
να βάλουν τα κόμματα, τελικά θα έχουμε μια 
από τα ίδια. Και έτσι θα αλλοιωθεί και το όραμα.
•  Καθυστέρηση στην έκδοση αδειών, για 

παράδειγμα από το Κτηματολόγιο. Μι-
λούμε για χρόνια.

Έγιναν βήματα. Θα μας πάρει χρόνο να ψη-
φιοποιηθούν όλα. Η Πολεοδομία και το Κτη-
ματολόγιο έχουν δημιουργήσει δύο πόρταλ 
τα οποία δίνουν αυτή την ευχέρεια. Όμως 
για κάποιες πολεοδομικές άδειες άλλαξαν 
οι κανονισμοί, όπως για παράδειγμα για τις 
τετρακατοικίες δεν απαιτείται τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Πρόβλημα μας δημιουργεί 
και η έλλειψη προσωπικού. Προσπαθούμε να 
το αντιμετωπίσουμε. Ο Επενδυτικός Νόμος 
που υποβάλαμε είναι για εκσυγχρονισμό της 
νομοθεσίας.

«Θέλουμε 
περισσότερους 
μηχανικούς και 
τεχνικούς στην 
κυβέρνηση»
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Έχει διαπιστωθεί ότι μέλη του Επιστημο-
νικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

(ΕΤΕΚ), που εμπλέκονται ως μελετητές ολό-
κληρου του έργου σε κατασκευαστικά έργα, 
ορίζουν οι ίδιοι ως συντονιστές μελέτης πρό-
σωπα τα οποία δεν πληρούν τα απαιτούμενα 
προσόντα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
των πιο πάνω Κανονισμών. 
Η πιο πάνω παράλειψη των μελών του ΕΤΕΚ 
αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις 
σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας για τα 
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, 
η οποία προνοεί ποινές για χρηματικό ποσό 
μέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ πρόστιμο ή φυ-
λάκιση μέχρι τέσσερα χρόνια ή και για τις δύο 
αυτές ποινές μαζί.
Εκτός της υποχρέωσης του μελετητή ολόκλη-
ρου του έργου να ορίσει συντονιστή μελέτης, 
οι μελετητές έχουν μεταξύ άλλων και τις ακό-
λουθες υποχρεώσεις σε σχέση με τον ορισμό 
του συντονιστή μελέτης και του συντονιστή 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
των πιο πάνω Κανονισμών:
•   Στις περιπτώσεις όπου ο συντονιστής μελέτης 

ορίζεται από τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), 
ο μελετητής ολόκληρου του έργου έχει υπο-
χρέωση να συμβουλεύει τον κύριο του έργου 
για τον ορισμό του συντονιστή μελέτης.

•   Ο μελετητής ολόκληρου του έργου και, εάν 
δεν υπάρχει, ο μελετητής και ο επιβλέπων 
έχει υποχρέωση να συμβουλεύει τον κύ-
ριο του έργου ή τον εργολάβο ολόκληρου 
του έργου για τον ορισμό του συντονιστή 
εκτέλεσης. Επίσης, ο μελετητής ενημερώνει 
τον κύριο του έργου σχετικά με τις υποχρε-
ώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις των εν 
θέματι Κανονισμών.

•   Ο ορισμός του συντονιστή μελέτης και του 
συντονιστή εκτέλεσης καθώς και η ανάθεση 
των καθηκόντων τους πρέπει να γίνεται με 
γραπτή συμφωνία.

•   Σε περίπτωση που η κατάρτιση του σχεδίου 
ασφάλειας και υγείας ή/και φακέλου ασφά-
λειας και υγείας ή/και τα άλλα καθήκοντα 
του συντονιστή μελέτης ανατίθενται σε 
άλλα πρόσωπα, εκτός των μελετητών, αυτά 

πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσό-
ντα του συντονιστή μελέτης και να πληρούν 
τις απαιτήσεις του Νόμου και των περί Δι-
αχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισμών του 2002, για τα 
πρόσωπα που διεξάγουν δραστηριότητες 
προστασίας και πρόληψης των κινδύνων και 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους 
εργοδότες ή σε άλλα αυτοεργοδοτούμενα 
πρόσωπα.

Στο Παράρτημα 1 περιγράφονται τα απαιτού-
μενα προσόντα του συντονιστή μελέτης και 
του συντονιστή εκτέλεσης.
Τα Παραρτήματα 2 και 3 (είναι αναρτημένα 
εδώ www.etek.org.cy/site-article-1656-48-el.
php) αποτελούν, αντίστοιχα, δείγματα εντύ-
πων για τη γραπτή συμφωνία ορισμού του 
συντονιστή μελέτης και του συντονιστή εκτέ-
λεσης και τα οποία πρέπει να αποστέλλονται 
μαζί με την εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
εργοταξίου σύμφωνα με τις σχετικές διατά-
ξεις των πιο πάνω Κανονισμών.
Στο Παράρτημα 4 (αναρτημένο εδώ www.etek.
org.cy/site-article-1656-48-el.php) περιγράφο-
νται οι βασικές υποχρεώσεις των μελετητών.
Αναμένεται ότι όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση κατασκευαστι-
κών έργων, ως μελετητές ή/και ως μελετητές 
ολόκληρου του έργου ή/και ως επιβλέποντες, 
θα συμμορφώνονται με τις σχετικές πρόνοιες 
της νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι υποχρεω-
μένο να λαμβάνει μέτρα εναντίον όσων παρα-
βαίνουν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 
410/2015)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 8 
και 9 των πιο πάνω Κανονισμών οι συντονιστές 
για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την 
εκπόνηση της μελέτης (συντονιστής μελέτης) 
και κατά την εκτέλεση του έργου (συντονιστής 
εκτέλεσης) πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 

προσόντα:
1. Προσόντα συντονιστή μελέτης (Κανονι-
σμός 8):
(i) προσόντα που του παρέχουν το δικαίωμα 
άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της 
μελέτης του έργου, σύμφωνα με τους περί 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύ-
πρου (ΕΤΕΚ) Νόμους του 1990 έως 2015· 
(ii) επαρκείς γνώσεις για θέματα ασφάλειας 
και υγείας· και
(iii)  επαρκή πείρα στη μελέτη ή/και επίβλεψη 
ή/και διαχείριση κατασκευαστικών έργων.
2. Προσόντα συντονιστή εκτέλεσης (Κανονι-
σμός 9):
(α) Για εργοτάξια έργων Πρώτης, Δευτέρας 
και Τρίτης Τάξης:
(i) τα προσόντα που του παρέχουν το δικαί-
ωμα άσκησης επαγγέλματος σε κλάδο σχετικό 
με τη μελέτη ή/και επίβλεψη ή/και διαχείριση 
ή/και διοίκηση ή/και εκτέλεση κατασκευαστι-
κών έργων, σύμφωνα με τους περί Επιστημο-
νικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους 
του 1990 έως 2015 και
(ii) επαρκείς γνώσεις σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας, όπως αυτές μπορεί να καθορίζονται 
με σχετικό διάταγμα του υπουργού Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(β) Για εργοτάξια έργων Τέταρτης Τάξης:
(i) δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σε κλάδο της Μηχανικής ή ισότιμο προσόν σε 
κλάδο σχετικό με τη μελέτη ή/και επίβλεψη ή/
και διαχείριση ή/και διοίκηση ή/και εκτέλεση 
κατασκευαστικών έργων,
(ii) τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε εργο-
τάξιο και
(iii) επαρκείς γνώσεις σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας, όπως αυτές μπορεί να καθορίζονται 
με σχετικό διάταγμα του υπουργού Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(γ) Για εργοτάξια έργων Πέμπτης Τάξης:
(i) απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής,
(ii) πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 
εργοτάξιο και
(iii) επαρκείς γνώσεις σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας, όπως αυτές μπορεί να καθορίζονται 
με σχετικό διάταγμα του υπουργού.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΚ

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 

Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
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Νικητές του διαγωνισμού «Δράση για 
την Ενέργεια», που διοργανώνει το 

ΕΤΕΚ και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδια-
σμού και Τεχνολογίας, ήταν φέτος το Λύ-
κειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας, για την 
κατασκευή «Σύστημα Αποθήκευσης Παρα-
γόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανε-
μογεννήτρια» και το Γυμνάσιο Πετράκη Κυ-
πριανού, στη Λάρνακα, για την κατασκευή 
«Σύστημα Ηλιακής Θέρμανσης».
Στην παρουσία δεκάδων μαθητών, καθηγητών 
και γονέων, πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 
18 Οκτωβρίου 2017, η τελετή βράβευσης των 
σχολείων και των μαθητών που κέρδισαν στον 
διαγωνισμό «Δράση για την Ενέργεια 2016-
2017». Ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 
που διοργανώθηκε με επιτυχία ο διαγωνι-
σμός, ο οποίος έχει στόχο να παροτρύνει τη 
μαθητική κοινότητα να ασχοληθεί με θέματα 
έρευνας, καινοτομίας, τεχνολογίας, περιβάλ-
λοντος και ενέργειας.
Στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ 
στην παλιά Λευκωσία, απηύθυναν χαιρετι-
σμούς ο κ. Στέλιος Αχνιώτης, πρόεδρος του 
ΕΤΕΚ, ο κ. Αντώνης Λαζάρου, πρόεδρος του 
Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού και Τε-
χνολογίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού και η κ. Ιωάννα Παναγιώ-
του, επίτροπος Περιβάλλοντος.
Αναλυτικά τα βραβεία του διαγωνισμού για τα 
έτη 2016-2017 δόθηκαν:

ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
• 1ο βραβείο: €600 – Λύκειο Αγίου Γεωρ-
γίου Λακατάμιας, για την εργασία «Σύστη-
μα Αποθήκευσης Παραγόμενης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από Ανεμογεννήτρια». Οι μαθητές 
που εργάστηκαν για τη δημιουργία του έρ-
γου αυτού εντόπισαν ότι υπάρχουν κάποια 
μειονεκτήματα στην παραγωγή ενέργειας 

από ανεμογεννήτριες. Μερικά από τα μειονε-
κτήματα αυτά είναι η διασπορά των πάρκων 
ανεμογεννητριών σε όλη την Κύπρο, γεγονός 
που δεν δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης 
και αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ισχύ-
ος, καθώς και το ότι η πυκνότητα ενέργειας 
και ισχύος που περιέχουν είναι γενικά περι-
ορισμένη και γι’ αυτό για μεγάλες ποσότητες 
απαιτούνται και μεγάλες εγκαταστάσεις. 
Η ομάδα του Λυκείου Αγίου Γεωργίου επινόη-
σε ένα μοντέλο για επίλυση του προβλήματος 
της αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Το μο-
ντέλο αυτό περιλαμβάνει και υδροηλεκτρική 
ενέργεια η οποία θα συνδυάζεται με την αι-
ολική όταν δεν θα υπάρχουν επαρκείς άνεμοι. 
• 2ο βραβείο: €400 – Λύκειο Αποστόλου 
Βαρνάβα, για την εργασία «Ηλεκτροφωτοβολ-
ταϊκή Μικροφωνική». Μια διακοπή ρεύματος 
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του σχολείου 
ήταν η αφορμή για την ομάδα τεχνολογίας 
να προβληματιστεί για την κατασκευή μιας 
εναλλακτικής πηγής ηλεκτρισμού, η οποία θα 
παρέχει ενέργεια για τη λειτουργία ενισχυτή 
ήχου, μικροφώνου και μεγαφώνου. Δημιούρ-
γησαν έτσι ένα σύστημα φωτοβολταϊκών το 
οποίο παρέχει ενέργεια σε μπαταρίες που 
είναι τοποθετημένες σε ηλεκτροκίνητο τρο-
χοφόρο όχημα που, επίσης κατασκεύασαν οι 
ίδιοι! Στο όχημα μεταφέρεται και όλο το σύ-
στημα ήχου. Όλο έργο περιλαμβάνει αρκετά 
ανακυκλώσιμα υλικά.

Απονεμήθηκαν τα βραβεία για τον διαγωνισμό 
«Δράση για την Ενέργεια» του 2016-2017

➤

Πρώτευσαν Λύκειο 
Αγίου Γεωργίου 
Λακατάμιας και 

Γυμνάσιο Πετράκη 
Κυπριανού 



15Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  21 6   •   Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 01 7

➤



w w w. e t e k . o r g . c y  16

Θ E M ATA

• 3ο βραβείο από €200: – Α Λύκειο Εθνάρχη 
Μακαρίου Πάφου, για την εργασία «H - Force», 
Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β για την εργασία «Ατο-
μική Μετακίνηση με τη χρήση ηλεκτρικής/
ηλιακής ενέργειας», και Λύκειο Αγίας Φυλά-
ξεως για την εργασία «Μηχανικός Εξαερισμός 
Κτιρίου με χρήση θερμικού τροχού για εξοι-
κονόμηση ενέργειας». 
Το Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Πάφου κατα-
σκεύασε μια μηχανή η οποία μετατρέπει τη 
χημική ενέργεια σε δυναμική χρησιμοποιώ-
ντας για καύσιμο το νερό (υδρογόνο και το 
οξυγόνο).
Το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β δημιούργησε ένα 
ξύλινο πατίνι (longboard) που περιλαμβάνει 
μοτέρ το οποίο ενεργοποιείται από φωτοβολ-
ταϊκά.
Το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως επινόησε ένα 
σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού για με-
γάλους χώρους (όπως εμπορικά κέντρα), το 
οποίο είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις κλι-
ματικές ανάγκες της Κύπρου, συμπεριλαμβα-
νομένης της υγρασίας. Το σύστημα λαμβάνει 
υπόψη την απώλεια θερμοκρασίας από ανοι-
κτές πόρτες και τον εξαερισμό, εξαιτίας των 
διαφορετικών θερμοκρασιών εντός και εκτός 
κτιρίων.
Το βραβείο για την πιο καινοτόμα και δημι-
ουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από 
τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας, αξίας €100, απονέμεται στο Λύ-
κειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας.

ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
• 1ο βραβείο: €600 – Γυμνάσιο Πετράκη 
Κυπριανού, Λάρνακα, για την εργασία «Σύ-
στημα Ηλιακής Θέρμανσης». Το σχολείο αυτό 
κατασκεύασε μια συμπληρωματική θέρμανση 
κτιρίου με χαμηλό κόστος κατασκευής και 
μηδενικό κόστος λειτουργίας. Η ομάδα δη-
μιούργησε ένα ηλιακό πλαίσιο που θα προ-
σφέρει συμπληρωματική θέρμανση σε περι-
όδους ηλιοφάνειας αλλά και για κάποια ώρα 
επιπλέον όταν δεν θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η 
κατασκευή περιλαμβάνει κυρίως ανακυκλώσι-
μα υλικά. 
• 2ο βραβείο: €400 – Περιφερειακό Γυμνά-
σιο Ακακίου, για την εργασία «Εξοικονόμηση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οδικό Φωτισμό». 
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα του Γυμνασίου 
Ακακίου εισηγήθηκαν ένα σύστημα το οποίο 
θα ελέγχει τη λειτουργία των οδικών λα-
μπτήρων πόλεων και χωριών, ούτως ώστε να 
ρυθμίζεται αυτόματα η φωτεινότητα και κατ’ 
επέκταση η σπατάλη ενέργειας, αναλόγως 
της ώρας και του αν περνά κάποιο αυτοκίνητο 
από κάτω.
• 3ο βραβείο: Δεν απονεμήθηκε.
Στις σχολικές μονάδες που βραβεύτηκαν 
απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα και δίπλωμα. 
Επίσης, σε όλους τους συμμετέχοντες καθη-
γητές, μαθητές και μαθήτριες δόθηκαν πιστο-
ποιητικά συμμετοχής.

Πρόεδρος ΕΤΕΚ
Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο πρό-

εδρος του Επιμελητηρίου Στέλιος Αχνιώτης 
είπε ότι βασικοί στόχοι της εκδήλωσης «είναι, 
από τη μια, η επιβράβευση των προσπαθει-
ών που έχουν καταβάλει οι συμμετέχοντες 
μαθητές και μαθήτριες και, από την άλλη, η 
ανάδειξη της σημασίας της τεχνολογικής 
έρευνας και της εφαρμογής καινοτόμων πρα-
κτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την προστασία του περιβάλλοντος».
«Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνω-
ση για τον διαγωνισμό μας ο οποίος αφορού-
σε ξεχωριστά τον λυκειακό και τον γυμνασια-
κό κύκλο», ανέφερε ο κ. Αχνιώτης. 
«Η ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας 
για την έρευνα, την καινοτομία και την τε-
χνολογική ανάπτυξη», σημείωσε ο πρόεδρος 
του ΕΤΕΚ, «πέραν του ότι είναι ανάμεσα στις 
αρμοδιότητες και τις προτεραιότητες του 
Επιμελητηρίου, είναι και ο βασικός στόχος 
της διοργάνωσης του διαγωνισμού μας. Επι-
μέρους στόχοι είναι η ενθάρρυνση για τη δη-
μιουργία, η απόκτηση γνώσης και διεύρυνσης 
του ορίζοντα των μαθητών μας, η αναζήτηση 
πληροφοριών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η 
επίλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη ομαδικού 
πνεύματος εργασίας και η ευαισθητοποίηση 
για την προστασία του Περιβάλλοντος». 
Τόνισε εξάλλου ότι το Επιμελητήριο υποστη-
ρίζει με θέρμη την προσπάθεια για στροφή 
στην τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη μέσω 
της αύξησης των επενδύσεων στον τομέα 
αυτό, τόσο από την πλευρά του κράτους αλλά 
και των επιχειρήσεων. «Θεωρούμε», είπε, «ότι 
η επένδυση στον τομέα αυτό θα προσδώσει 
τεράστια οφέλη στη μικρής κλίμακας και με 
περιορισμένους πόρους οικονομία μας. 
Είναι για αυτούς τους λόγους που η διοργά-
νωση και το θέμα του διαγωνισμού μας είναι 
και επίκαιρα και προς τη σωστή κατεύθυνση, 
αφού θέλουμε να στηρίξουμε και να δώ-
σουμε τα κατάλληλα εφόδια στους μαθητές 
μας οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν τα 
κύτταρα και τη βάση για την ανάπτυξη των 
κατάλληλων υποδομών για θέματα έρευνας 
και καινοτομίας αλλά και τους μελλοντικούς 
επιστήμονες οι οποίοι θα διεκδικήσουν και θα 
διεκπεραιώσουν τα διάφορα ερευνητικά προ-
γράμματα και τις προτάσεις». 
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ευχαρίστησε και δη-
μόσια τους χορηγούς του διαγωνισμού, την 
εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. ΛΤΔ, την 
εταιρεία Miltiades Neophytou και την εται-
ρεία iMER (International Medical Evaluation 
& Referral).
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Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο 
αέρας στους εσωτερικούς χώρους μπορεί 

να είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος. Αυτό συνή-
θως προκαλείται από μια πλειάδα χημικών 
ουσιών που απελευθερώνονται από τα υλι-
κά κατασκευής, τα διάφορα έπιπλα και άλλα 
αντικείμενα που συναντώνται στο οικιακό και 
εργασιακό περιβάλλον. Υπολογίζεται ότι σε 
ένα «τυπικό» εσωτερικό περιβάλλον μπορεί να 
ανιχνευθούν γύρω στις 6.000 χημικές ενώσεις 
από τις οποίες περίπου 500 μπορούν να συν-
δεθούν με τα διάφορα δομικά υλικά που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στον χώρο. Σε αυτά τα δομικά 
υλικά αποδίδεται μεγάλο ποσοστό της ευθύ-
νης για τη ρύπανση του αέρα στον εσωτερικό 
χώρο. 
Λόγω της παρουσίας των βλαπτικών αυτών πα-
ραγόντων παρουσιάζονται προβλήματα υγείας 
στα άτομα που βρίσκονται στους χώρους αυτούς 
όπως αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα και 
προδιάθεση σε κάθε μορφής μολύνσεις. Πα-
ρόλο που πολλες φορές οι συγκεντρώσεις των 
επιμέρους χημικών ουσιών είναι πολύ χαμηλές, 
εντούτοις λόγω της συνεργιστικής δράσης των 
διαφόρων χημικών παραγόντων μπορούν άμε-
σα ή μακροπρόθεσμα να προκληθούν σημαντι-
κές βλάβες στην υγεία. Η ύπαρξη κατάλληλου 
εξαερισμού και η συχνή ανανέωση του αέρα 
στον κλειστό χώρο είναι οι απλούστεροι τρόποι 
με τους οποίους επιτυγχάνεται η βελτίωση της 
ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Βέβαια αυτό 
δεν δίνει ριζική λύση στο πρόβλημα, απλά βελ-
τιώνει την όλη κατάσταση οδηγώντας μερικές 
φορές σε αποδοχή συνθηκών που παραμένουν 
επικίνδυνες για τον άνθρωπο. 
Ιδιαίτερα εκτεθειμένα στους κινδύνους από 
τη ρύπανση των εσωτερικών χώρων είναι 
τα παιδιά που, λόγω του μικρού σωματικού 
βάρους τους και του αναπτυσσόμενου ορ-
γανισμού τους, είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στις 
διάφορες βλαπτικές επιδράσεις. Πρόσθετη 
βλάβη μπορεί να προκαλέσει η έκθεση σε 
σκόνη, στα σωματίδια της οποίας πολύ εύκολα 
προσροφούνται οργανικές χημικές ενώσεις, 
πολλαπλασιάζοντας έτσι τον κίνδυνο βλάβης 
στον οργανισμό από την εισπνοή τους. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ειδική νο-
μοθεσία για την ποιότητα του αέρα ενός εσω-
τερικού χώρου. Υπάρχουν όμως διάφορες νο-

μοθεσίες που με τις πρόνοιές τους συμβάλλουν 
στη βελτίωση του εσωτερικού αέρα. Ενδεικτικά 
αναφέρω τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH 
που εισάγει ειδικούς περιορισμούς σε χημικά 
προϊόντα τα οποία λόγω της φύσης τους και 
των εφαρμογών τους μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν σε εσωτερικούς χώρους, την Οδηγία για 
τις Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) που 
ρυθμίζει το περιεχόμενο σε VOCs των βαφών 
και προϊόντων συντήρησης αυτοκινήτων, την 
Οδηγία ROHs που καθορίζει τις απαγορευμέ-
νες χημικές ουσίες σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
τον Κανονισμό για τις Βιοκτόνες Ουσίες που 
ρυθμίζει τη χρήση βιοκτόνων ουσιών κ.λπ. Ει-
δικά για τα δομικά προϊόντα υπάρχει σχετικός 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός ο οποίος όμως δεν 
περιέχει ιδιαίτερες πρόνοιες που να αφορούν 
και να ρυθμίζουν το περιεχόμενό τους σε χημι-
κές ουσίες. Αυτό που προβλέπει ο Κανονισμός 
αυτός (Καν. 305/2011) είναι η τοποθέτηση της 
σήμανσης CE σε όλα τα δομικά προϊόντα για τα 
οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει Δήλω-
ση Συμμόρφωσης για συγκεκριμένες επιδόσεις 
του δομικού προϊόντος (π.χ. μηχανική αντοχή 
και ασφάλεια, πυρασφάλεια κ.λπ.). Αναφορές 
για το επιτρεπόμενο περιεχόμενο ορισμένων 
επικίνδυνων χημικών ουσιών σε δομικά προϊό-
ντα γίνονται σε πρότυπα, όπως για παράδειγμα 
για την ύπαρξη Φορμαλδεΰδης σε συγκολλη-
μένα προϊόντα ξύλου (μοριόπλακες). Σημει-
ώνεται ότι η Φορμαλδεΰδη είναι ίσως ο πιο 
συχνά απαντώμενος ρύπος σε εσωτερικούς 
χώρους νέων οικημάτων. 
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH περιλαμβά-
νει αρκετούς περιορισμούς που απαγορεύουν 
τη χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών σε 
βαφές, κόλλες και επικαλυπτικά επιφανειών. 
Ισχύουν για παράδειγμα απαγορεύσεις στη 

χρήση του Τολουολίου σε κόλλες και βαφές 
ψεκασμού, του Κρεοζώτου στην επεξεργασία 
ξύλων εσωτερικού χώρου, διαφόρων ενώ-
σεων του Μολύβδου, του Καδμίου και ορ-
γανοκασσιτερικών ενώσεων στις βαφές, του 
Αμιάντου ως μονωτικού υλικού, του Κυκλοε-
ξανίου σε κόλλες που θα χρησιμοποιηθούν σε 
συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ή για την 
τοποθέτηση ταπήτων κ.λπ.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η προσπάθεια που 
φαίνεται να γίνεται τα τελευταία χρόνια για 
περισσότερο έλεγχο των επικίνδυνων χημικών 
ουσιών στα υλικά που χρησιμοποιούνται στον 
κατασκευαστικό τομέα. Αυτή η προσπάθεια 
έχει στόχο τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων 
με τις διάφορες επικίνδυνες χημικές ουσίες 
που συναντώνται στα υλικά δόμησης. Παράλ-
ληλα από την πλευρά της νομοθεσίας για χη-
μικές ουσίες και ειδικότερα του Κανονισμού 
REACH, η προσπάθεια συνεχίζεται. Ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδεται και στην προώθηση νέων 
περιορισμών που αφορούν χημικές ουσίες που 
μειώνουν την πιθανότητα πρόκλησης πυρκα-
γιάς (επιβραδυντές φλόγας) και χρησιμοποιού-
νται για κάλυψη επιφανειών. Πρόσφατες προ-
σθήκες στο Παράρτημα XVII του Κανονισμού 
REACH αφορούν τέτοιες ουσίες όπως είναι o 
δις(πενταβρωμοφαινυλικός)αιθέρας (decaBDE) 
και ουσίες που προκύπτουν από το πενταδεκα-
φθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA).
Αυτό όμως που θα πρέπει να παραδεχτούμε 
είναι ότι παράλληλα με τις έντονες προσπά-
θειες για βελτίωση της ποιότητας των κάθε 
λογής προϊόντων εσωτερικού χώρου, αυτών 
που εκ των πραγμάτων επηρεάζουν την ποιό-
τητα του εσωτερικού αέρα, συνεχώς παράγο-
νται και νέα προϊόντα με χημικές ουσίες που 
ακόμη δεν έχουν επαρκώς αξιολογηθεί. Ο κα-
ταναλωτής θα είναι μόνιμα εκτεθειμένος σε 
κινδύνους που η πολιτεία δεν έχει ακόμη τη 
δυνατότητα να ελέγξει επαρκώς. Τελικό συ-
μπέρασμα είναι λοιπόν ότι κύρια μέριμνα του 
καθενός μας θα είναι η τήρηση όλων των βα-
σικών αρχών πρόληψης και η επιλογή προϊό-
ντων με τη μικρότερη δυνατή επικινδυνότητα. 

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Χημικός Μηχανικός

Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων. 
Πώς επηρεάζεται από τα δομικά υλικά;
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Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2017-2018 
του World Economic Forum, στον κομβικής σημασίας δείκτη «ικα-

νότητα για καινοτομία» (capacity for innovation) η Κύπρος κατρακύλησε 
στις τελευταίες θέσεις, από την 40ή θέση όπου βρισκόταν το 2009-2010 
στην 110η θέση το 2017-2018 (πτώση ρεκόρ 70 θέσεων).
Ίσως το καλύτερο μέτρο σύγκρισης για την Κύπρο να είναι η Μάλτα, η 
οποία σημείωσε άνοδο 24 θέσεων, από τη θέση 61 την περίοδο 2009-
2010 στη θέση 37 το 2017-2018. Με άλλα λόγια, από την περίοδο 2009-
2010 μέχρι το 2017-2018, στον δείκτη «ικανότητα για καινοτομία» η 
Κύπρος σημείωσε πτώση 70 θέσεων ενώ η Μάλτα βελτιώθηκε κατά 24 
θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.
Με βάση μελέτες της ΕΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΟΣΑ, του Πα-
γκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και άλλων διεθνών οργανισμών, η «ικα-
νότητα για καινοτομία» αποτελεί δείκτη-κλειδί τόσο για την επιχειρημα-
τικότητα όσο και για την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
Η καινοτομία:
α) Δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, νέες επιχειρήσεις, νέες βιομηχανίες, νέες αγορές και νέες 
θέσεις εργασίας.
β) Βελτιώνει την αποδοτικότητα. Ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να 
αποφέρουν τεράστια οφέλη και σημαντικές εξοικονομήσεις.
γ) Προσδίδει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και διαμορφώνει 
μια ανθεκτική οικονομία.
Η «ικανότητα για καινοτομία» επηρεάζει –άμεσα ή έμμεσα– τους διάφο-
ρους μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες, την εθνική 
ανταγωνιστικότητα καθώς και άλλες σημαντικές για την ανάπτυξη παρα-
μέτρους όπως είναι η γραφειοκρατία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου έπεσε 30 
θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, από την 34η θέση το 2009-2010 στην 
64η θέση το 2017-2018.
Η γραφειοκρατία επίσης χειροτερεύει. Στο πλαίσιο της προαναφερθεί-
σας έρευνας (Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα 2017-2018) στελέχη επι-
χειρήσεων ρωτήθηκαν για τους πιο προβληματικούς παράγοντες στην 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Το 19,4% των 
ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η γραφειοκρατία είναι ο πιο προβληματικός 
παράγοντας. Το αντίστοιχο ποσοστό στην εν λόγω έρευνα για το 2011-
2012 ήταν 8,9%. Με άλλα λόγια, το ποσοστό των στελεχών επιχειρήσε-
ων που θεωρούν τη γραφειοκρατία ως τον πιο προβληματικό παράγοντα 
για το επιχειρείν έχει υπερδιπλασιαστεί.
Μεταξύ άλλων, η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Και-
νοτομίας, περισσότερα κονδύλια για έρευνα και καινοτομία και ενίσχυση 
της ικανότητας των οργανισμών (δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσε-
ων) να παράγουν περισσότερες και καλύτερες καινοτομίες.
Οι κανονισμοί και οι διαδικασίες πρέπει να ανασχεδιαστούν ώστε να 
έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και λιγότερα διοικητικά βάρη. Χρειά-
ζονται θεσμικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την απλοποίηση της γρα-
φειοκρατίας και τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος. Ευρείες μεταρρυθμίσεις που να διαχέονται σε όλους 
τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Οι αλλαγές/βελτιώσεις πρέπει να είναι μη αναστρέψιμες. Κύριο ζητούμε-

νο οι δομές, η οργανωσιακή κουλτούρα και η δημιουργική ηγεσία που θα 
διασφαλίζουν τη σωστή πορεία και την επέκταση των αποτελεσμάτων 
και στο προβλεπτό μέλλον.
Όπως υπογραμμίζει ο David Halpern –πρώην επικεφαλής της μεταρρύθ-
μισης στο Ηνωμένο Βασίλειο– το ερώτημα που πρέπει να έχει πάντοτε 
κατά νου η δημόσια διοίκηση στο σχεδιασμό των πολιτικών είναι «Μπο-
ρούμε να το κάνουμε πιο εύκολο για τους πολίτες;».
Στο βιβλίο του «Ανισότητα» ο οικονομολόγος Anthony Atkinson σημει-
ώνει ότι «Όταν λαμβάνει αποφάσεις για να υποστηρίξει την καινοτομία 
–είτε αυτές αφορούν τη χρηματοδότηση, την αδειοδότηση, τη ρύθμι-
ση των αγορών, τις προμήθειες ή την εκπαίδευση– το κράτος πρέπει να 
λαμβάνει ρητά υπόψη του τις διανεμητικές επιπτώσεις…
Η κατεύθυνση της τεχνολογικής αλλαγής πρέπει να είναι σαφής μέριμνα 
των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής και να ενθαρρύνει την καινοτομία 
τέτοιου τύπου που να αυξάνει την απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
και να δίνει έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της παροχής υπηρεσιών».
Η Κύπρος δεν έχει έλλειμμα δυναμικού. Διαθέτουμε κορυφαίους ερευ-
νητές, επιχειρηματίες, και εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο και μοναδικές 
δυνάμεις όσον αφορά τις αξίες, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. 
Συγκριτικά πλεονεκτήματα η ιδανική γεωπολιτική θέση και ο φυσικός 
πλούτος του νησιού.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για 
την Ενεργειακή Ένωση Maros Sefcovic, η Κύπρος θα μπορούσε να είναι 
το κέντρο της Ενεργειακής Ένωσης.
Πρέπει να στηριχτούμε στα ισχυρά μας σημεία και να αντιμετωπίσουμε 
µε αποφασιστικότητα τις αδυναμίες µας:
• Ανεπαρκείς επενδύσεις στο γνωστικό µας κεφάλαιο
• Δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης
• Χαμηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Κύπρο για την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020
• Κατακερματισμό προσπαθειών και δαπανηρή επανάληψη εργασιών. 
Πρέπει να αναλώνουμε τους πόρους µας πιο ορθολογικά και να επιτύ-
χουμε την κρίσιμη μάζα
• Η έρευνά µας πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερες και καλύτερες καινο-
τομίες. Η συνεργασία του κόσμου της επιστήμης µε τον κόσμο των επιχει-
ρήσεων πρέπει να βελτιωθεί, να αρθούν τα εμπόδια και να δοθούν κίνητρα
• Υπάρχει χάσμα ανάμεσα στη στρατηγική και την υλοποίηση. Υλοποίηση 
σημαίνει οι πολίτες να δουν και να νιώσουν τη διαφορά και όχι απλά ότι 
μια πολιτική έχει εξαγγελθεί ή ένας νόμος έχει ψηφιστεί.
Η Kate Raworth, στο βιβλίο της Doughnut Economics, τονίζει την ανάγκη 
ο σχεδιασμός της οικονομίας να είναι κατανεμητικός και αναγεννητικός 
(distributive and regenerative by design). Πρέπει να δημιουργήσουμε 
θεσμούς και κίνητρα και να εφαρμόσουμε καινοτόμες πολιτικές που να 
ενισχύουν την ανταπόδοση σε κοινωνικό επίπεδο. Χρειάζεται να σχε-
διάσουμε οικονομικές πολιτικές και θεσμικές καινοτομίες που θα απε-
λευθερώνουν τις τεράστιες δυνατότητες του αναγεννητικού, κυκλικού 
μοντέλου οικονομίας.

Νίκος Γ. Σύκας 
Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας

Ενίσχυση της ικανότητας 
της Κύπρου να καινοτομεί
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Η επιχειρηματικότητα αποτελεί όχη-
μα για αλλαγή και ανανέωση μιας 

οικονομίας, καθώς νέες ιδέες που εμ-
βολιάζουν την αγορά είναι ικανές να 
«ταρακουνήσουν» τα παγιωμένα επιχει-
ρηματικά μοτίβα, ειδικά σε ό,τι αφορά 
τους τρόπους αξιοποίησης των φυσικών 
πόρων. 
Ως τέτοια, η επιχειρηματικότητα μπορεί 
να καταστεί ιδανικό όχημα για την επι-
τυχή μετάβαση προς μια πράσινη οικο-
νομία, η οποία θα βασίζεται στις αρχές 
της αειφόρου ανάπτυξης και του σεβα-
σμού προς το περιβάλλον.
Αντιλαμβανόμενος τα οφέλη που προ-
κύπτουν από την αξιοποίηση της επι-
χειρηματικότητας και της πράσινης τε-
χνολογίας για την Κύπρο, ο Κυπριακός 
Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων 
(CIPA) καταβάλλει στοχευμένη προσπά-
θεια προώθησης των τομέων αυτών. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, προωθούνται υφι-
στάμενα φορολογικά και άλλα κίνητρα 
(Start-up Visa) σε νεοφυείς επιχειρή-
σεις, αλλά και εκπτώσεις στη φορολογία 
που αφορά επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης και την πνευμα-
τική ιδιοκτησία.
Σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας 
αυτής αποτελεί η στήριξη του διαγω-
νισμού επιχειρηματικών ιδεών πράσι-
νης τεχνολογίας ClimateLaunchpad, ο 
οποίος αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο 
διαγωνισμό παγκοσμίως στο είδος του. 
Μέσα από τη συμβολή του Chrysalis 
LEAP, που είναι ο αρμόδιος φορέας για 
τη διοργάνωση του διαγωνισμού στην 
Κύπρο, έγινε κατορθωτό ο παγκόσμιος 
τελικός του διαγωνισμού να πραγματο-
ποιηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας, 
με συνδιοργανωτή τον CIPA, και να τε-
θεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη.
Μέσα από τον διαγωνισμό, στον οποίο 
συμμετέχουν και τρεις κυπριακές ομά-
δες στο σύνολο 105 start-ups από 35 

χώρες, ο CIPA συμβάλλει στην προσπά-
θεια ανάπτυξης και εμπορευματοποίη-
σης των πράσινων νεοφυών επιχειρήσε-
ων. Η παροχή στήριξης σε νέα start-ups, 
που αποτελούν το πρώτο στάδιο εμπο-
ρευματοποίησης καινοτόμων ιδεών με 
επίκεντρό τους το περιβάλλον, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την προώ-
θηση των τομέων της πράσινης τεχνο-
λογίας, της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας στην Κύπρο. 
Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στον CIPA 
να προβάλει τις επενδυτικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η Κύπρος στους τομείς 
αυτούς, σε 400 και πλέον επιχειρημα-
τίες και επενδυτές απ’ όλο τον κόσμο, 
που θα επισκεφθούν τη χώρα μας για 
τον τελικό, ελπίζοντας ότι θα προκύψει 
ενδιαφέρον για συνεργασίες.
Ο Οργανισμός ευελπιστεί ότι το σημα-
ντικό αυτό γεγονός για τα δεδομένα 
της χώρας θα αποτελέσει αφετηρία πε-
ραιτέρω ενδυνάμωσης των εναλλακτι-
κών αυτών τομέων, με την απαραίτητη 
στήριξη του CIPA και της Πολιτείας. Η 
ενδυνάμωση αυτή εξυπηρετεί επιπλέ-
ον την αποσύνδεση των αναπτυξιακών 
προοπτικών της οικονομίας μας από πα-
ραδοσιακούς τομείς, όπως οι υπηρεσίες, 
εμπλουτίζοντας έτσι τις πηγές οικονο-
μικής ανάπτυξής της.

Στόχος είναι η επίτευξη αμοιβαίου οφέ-
λους για το περιβάλλον και την αναπτυ-
ξιακή δραστηριότητα, καθώς περιβάλ-
λον και οικονομία είναι δύο έννοιες που 
μπορούν να συνυπάρχουν και να αλλη-
λοενισχύονται στο πλαίσιο της πράσι-
νης επιχειρηματικότητας.
Στην Κύπρο, οι καιρικές συνθήκες και η 
εύκολη προσβασιμότητα σε κρατικά και 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα ευνοούν περαιτέρω την ανάπτυ-
ξη εταιρειών που επικεντρώνονται σε 
τεχνολογίες καθαρής και ανανεώσιμης 
ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σή-
μερα, οι εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην Κύπρο υπερβαίνουν τις 
160. Επιπλέον, το άρτια καταρτισμένο 
ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, σε συν-
δυασμό με την ποιότητα της εκπαίδευ-
σης που παρέχουν τα εκπαιδευτικά της 
ιδρύματα, μπορεί να υποστηρίξει την 
ενδυνάμωση της έρευνας και της καινο-
τομίας αλλά και την εφαρμογή σχετικών 
ιδεών στο υφιστάμενο επιχειρηματικό 
περιβάλλον. 
Στόχος του CIPA παραμένει η καθιέρω-
ση της Κύπρου ως παγκόσμιο κέντρο 
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και η 
ανάδειξή της σε διεθνούς εμβέλειας 
επενδυτικό κέντρο για ένα ευρύ φάσμα 
τομέων, όπως είναι η πράσινη τεχνολο-
γία και η επιχειρηματικότητα. Η σωστή 
και αποτελεσματική κεφαλαιοποίηση 
των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
της χώρας μας στους τομείς αυτούς, η 
παροχή στοχευμένων κινήτρων και η 
συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες πα-
γκόσμιου επιπέδου, όπως είναι ο διαγω-
νισμός ClimateLaunchpad, αποτελούν 
βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Νατάσα Πηλείδου
Γενική Διευθύντρια
Κυπριακού Οργανισμού 
Προώθησης Επενδύσεων (CIPA)

Η πράσινη τεχνολογία δημιουργεί 
επενδυτικές ευκαιρίες

Ο CIPA συνδιοργανώνει 
στην Κύπρο τον Παγκόσμιο 

Τελικό του μεγαλύτερου 
διαγωνισμού ιδεών 

πράσινης τεχνολογίας 
«ClimateLaunchpad» 
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα/
παρουσίαση που διοργάνωσε ο Παγκύπρι-

ος Σύνδεσμος Ξενοδόχων σε συνεργασία με την 
ALUMIL GROUP, στις 25 Οκτωβρίου 2017, στο 
ξενοδοχείο Atlantica Miramare Beach στη Λεμε-
σό, που είχε ως θέμα «Ενεργειακή και Αισθητική 
Αναβάθμιση Ξενοδοχειακών Έργων». 
Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στην προτεραι-
ότητα και την επιβεβλημένη ανάγκη των ξε-
νοδοχείων της Κύπρου να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις που αυξάνονται γεωμετρικά, δημι-
ουργώντας την ανάγκη τόσο για αναβάθμιση των 
ξενοδοχειακών μονάδων, όσο και για βελτίωση 
της οργάνωσης και της διαχείρισης του κόστους 
για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνε-
χώς αυξανόμενες ανάγκες που επιβάλλονται από 
την πελατειακή τους βάση. 
Η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής επιχείρησης, 
όπως τόνισε και ο γενικός διευθυντής του ΠΑ-
ΣΥΞΕ κ. Ζαχαρίας Ιωαννίδης, στον σύντομο ει-
σαγωγικό χαιρετισμό του, εξαρτάται εκτός από 
τις εμπειρίες και τις υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες που δύναται να προσφέρει στους πελάτες 
της και, σε μεγάλο βαθμό, από τις υποδομικές 
αναβαθμίσεις που άπτονται ζωτικής σημασίας 

πτυχών, όπως η αισθητική επάρκεια των έργων 
και χώρων, η ασφάλεια αλλά και η εξοικονόμηση 
ενέργειας. 
«Ήδη, τα τελευταία τρία χρόνια», είπε ο κ. Ιωαν-
νίδης, «η ξενοδοχειακή βιομηχανία του τόπου, 
αξιοποιώντας τα πολεοδομικά κίνητρα που εξήγ-
γειλε η κυβέρνηση, αμέσως μετά τα τραγικά γε-
γονότα του Eurogroup του Μαρτίου 2013, έχει 
προβεί σε σημαντικές επενδύσεις, αναβάθμισης, 
εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού πλείστων ξε-
νοδοχειακών μονάδων, με συνολικό ποσό που 
ξεπερνά τα €450 εκατομμύρια.
Η επενδυτική αυτή δραστηριότητα συνεχίζεται 
και κατά τη χειμερινή περίοδο, προσδίδοντας 
πρόσθετη αξία στο ξενοδοχειακό και τουριστικό 

προϊόν της Κύπρου. Συνεπώς, δεν είναι καθόλου 
τυχαίο που πετύχαμε τη θεαματική πορεία των 
τουριστικών μας αφίξεων κατά την τελευταία 
τριετία, με αποκορύφωμα τις επιδόσεις ρεκόρ 
του περασμένου χρόνου, όπου οι τουριστικές 
μας αφίξεις έφθασαν τα 3,2 εκ. και τα έσοδα 
από τον τουρισμό τα €2,4 δις, σημειώνοντας αυ-
ξήσεις της τάξης του 20% και 12% αντίστοιχα, 
έναντι του 2015.
Την κύρια παρουσίαση της ημερίδας ανέλαβε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ALUMIL 
GROUP κ. Γιώργος Μυλωνάς, ο οποίος ενημέ-
ρωσε για τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των 
εξειδικευμένων αρχιτεκτονικών λύσεων υψηλής 
αισθητικής και ποιότητας, που επιτρέπουν σή-
μερα σε κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση να έχει 
στη διάθεσή της τέτοιες επιλογές οι οποίες να 
συμβάλλουν θετικά στην απόδοση κάθε ξενοδο-
χειακής επιχείρησης. 
Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν πολ-
λοί ιδιοκτήτες, γενικοί διευθυντές, οικονομικοί 
διευθυντές, διευθυντικά στελέχη, αρχιτέκτονες, 
πολιτικοί μηχανικοί, εργολήπτες, εργολάβοι και 
διακοσμητές, συνεργάτες των ξενοδοχειακών 
μονάδων του νησιού. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΣΥΞΕ - ALUMIL GROUP

Ενεργειακή και Αισθητική 
Αναβάθμιση Ξενοδοχειακών Έργων

Η PwC Κύπρου χορηγός του Παγκόσμιου 
Τελικού ClimateLaunchpad 2017

Η PwC Κύπρου συμμετείχε ως απο-
κλειστικός Πλατινένιος Χορηγός στον 

Παγκόσμιο Τελικό του διαγωνισμού επι-
χειρηματικών ιδεών πράσινης τεχνολογίας 
ClimateLaunchpad, που πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στην Κύπρο. 
Ως στρατηγικός εταίρος της Chrysalis LEAP, 
του αρμόδιου φορέα διοργάνωσης του δι-
αγωνισμού στη χώρα μας, η PwC Κύπρου 
παρείχε έμπρακτη στήριξη στον διαγωνισμό 
καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του. Σε αυτό 
το πλαίσιο, στελέχη και μέλη του οργανισμού 
συμμετείχαν εθελοντικά για να στηρίξουν 
το ClimateLaunchpad σε ό,τι αφορούσε την 
ομαλή διοργάνωσή του. Είχε προηγηθεί η 
συμμετοχή του οργανισμού στο διήμερο 
bootcamp στην Ακτή Κυβερνήτη τον Ιούνιο 
με τέσσερις εθελοντές-μέλη της PwC που 
παρείχαν χρήσιμες συμβουλές και καθοδή-

γηση, καθώς και η φιλοξενία του αντίστοιχου 
εθνικού τελικού του διαγωνισμού στα κεντρι-
κά του γραφεία στη Λευκωσία.
Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Τελικού, η 
PwC Κύπρου απένειμε στην ομάδα «Vienna 
Textile Lab», από την Αυστρία, το βραβεί-
ο«Audience Award», έπειτα από σχετική 
ψηφοφορία του κοινού. 
Κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβεί-
ου του κοινού, ο διευθύνων σύμβουλός της 
PwC Κύπρου κ. Ευγένιος Ευγενίου τόνισε τη 

σημασία τέτοιων διοργανώσεων για την προ-
ώθηση της επιχειρηματικότητας και της και-
νοτομίας στην Κύπρο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυπριακή ομάδα 
«Grow Green» η οποία είχε εκπροσωπήσει την 
Κύπρο και στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό 
του Junior Achievement κέρδισε το βραβείο 
στη θεματική ενότητα «Sustainable Land Use».
 Το ClimateLaunchpad είναι μια πρωτοβου-
λία παγκόσμιας εμβέλειας, που έχει στόχο 
την ανάδειξη του τομέα της πράσινης τεχνο-
λογίας και την παροχή βοήθειας σε νεοφυείς 
επιχειρηματίες του κλάδου για να αναπτύ-
ξουν τις ιδέες τους και να εξασφαλίσουν 
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Οι 
νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού κέρδι-
σαν πρόσβαση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
επιτάχυνσης πράσινων start-ups αλλά και σε 
περαιτέρω χρηματοδότηση. 
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Στις 13 & 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 
σε ξενοδοχείο της Λεμεσού, με απόλυτη 

επιτυχία, το σεμινάριο ζωτικής σημασίας με 
τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) για εταιρείες ανάπτυξης γης». Διορ-
γανωτής του σεμιναρίου ήταν η εταιρεία Q 
NETWORK CONSULTING LTD.
Στην Κύπρο η διαχείριση των Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) είναι ένα φλέγον κεφάλαιο. Ο εθνικός 
στόχος, ο οποίος είναι και δεσμευτικός σύμ-
φωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/2008, είναι 
μέχρι το 2020 να συλλέγονται όλα τα ΑΕΚΚ και 
να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 70% από 
αυτά. 
Στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης και για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι 
μόνο η τεχνική και οικονομική διάσταση αλλά 
και η περιβαλλοντική, αισθητική και κοινωνική 
διάσταση.
Ιδιαίτερα σε χώρες με ανεπτυγμένο τουρισμό 
η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων 
είναι σημαντικός παράγοντας, ο οποίος μπορεί 
να συμβάλει στην αναβάθμισή τους, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι η διαχείριση αποβλήτων είναι 
δείκτης του οικονομικού και κοινωνικού επιπέ-
δου. 
Ειδικά στο θέμα των Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), η ει-
κόνα των παρατημένων αποβλήτων παρα-
πλεύρως των δρόμων και σε εγκαταλελειμμένα 
οικόπεδα δεν αρμόζει σε μια χώρα με ανεπτυγ-

μένο τουρισμό, ενώ ταυτόχρονα η άσκοπη κα-
τάχρηση των πρώτων υλών πρέπει να σταμα-
τήσει τη στιγμή που μπορούν να ανακτηθούν 
τεράστιες ποσότητες Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και να χρησι-
μοποιηθούν εκ νέου στις κατασκευές στο πλαί-
σιο της αειφορίας.
Οι κύριοι στόχοι του σεμιναρίου ήταν:
H ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις ευ-
ρωπαϊκές και τοπικές νομοθεσίες, που σχετίζο-
νται με το θέμα αυτό
Η ενημέρωση για θέματα κινδύνων που πα-
ρουσιάζονται σε εργοτάξια και σχετίζονται με 
τα ΑΕΚΚ
Η ενημέρωση για το ποιος έχει την ευθύνη της 
διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατα-
σκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
Να ξεκαθαριστεί η σημασία και τα προβλήμα-
τα της διαχείρισης των ΑΕΚΚ σε παγκόσμια και 
τοπική κλίμακα
Οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε 
μηχανικός, μελετητής και κατασκευαστής βά-
σει της νέας νομοθεσία και του ΚΔΠ 159/2011.
Τρόποι και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα πρό-
ληψης, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατα-
σκευών και Κατεδαφίσεων.
Ομιλητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Παναγιώτης 
Αλαβέρας. Ο κ. Αλαβέρας είναι πολιτικός μηχα-
νικός, διαπιστευμένος ΒΙΜ εμπειρογνώμονας 
AS, ανώτερος σύμβουλος Καινοτομίας και Πε-
ριβάλλοντος με πολυετή εμπειρία σε θέματα 
Διαχείρισης Αποβλήτων.

Της Μύριας Κωνσταντινίδου

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ) για εταιρείες ανάπτυξης γης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ένα δισεκατομμύριο 
νέες θέσεις εργασίας 
θα απαιτηθούν τα 

επόμενα δέκα χρόνια

Τα ερχόμενα δέκα χρόνια θα απαιτη-
θούν παγκοσμίως ένα δισεκατομμύ-

ριο νέες θέσεις εργασίας, διαφορετικών 
ειδικοτήτων, όπως ψηφιακά επαγγέλμα-
τα,  ρομποτική, ή ακόμα και στην παροχή 
υπηρεσιών. Παράλληλα, θα αναβαθμι-
στούν οι προσφερόμενες  θέσεις εργασί-
ας σε συνταξιούχους, ενώ οι νέες θέσεις 
θα έχουν ορισμένα ωφελήματα, που σή-
μερα δεν υπάρχουν, όπως για παράδειγμα  
ευέλικτο  ωράριο, περισσότερες ημέρες 
άδειας τον χρόνο, καλύτερη εκπαίδευση, 
πιο άνετοι χώροι εργασίας, κ.ο.κ.
Αυτά ήταν μερικά μόνο από τα όσα επιση-
μάνθηκαν  στο διήμερο 10ο  Διεθνές Συνέ-
δριο «Καινοτόμα Περιβάλλοντα Μάθησης 
2017» με θέμα: «Πολιτικές και Πρακτικές 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Παιχνιδοποίη-
ση και Επιχειρηματικότητα», που διεξήχθη 
στις 12 και 13 Οκτωβρίου στις εγκαταστά-
σεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη 
Μακεδονίτισσα. Το διεθνές συνέδριο  δι-
οργάνωσαν με εξαιρετική επιτυχία  το Κέ-
ντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης 
στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET), 
σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Υποθέσεων  του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, το International 
Council for Educational Media και το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δύο ευ-
ρωπαϊκών έργων Erasmus+, συγκεκριμένα 
του έργου «EntrInnO: Online Game for 
Entrepreneurship and Innovation» (http://
www.entrinno.org) και του έργου «DIMA 
- A Toolkit for Developing, Implementing 
and Monitoring Adult Education 
Strategies» (http://dima-project.eu).
Στη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου 
διεξήχθησαν εργαστήρια, με θέματα 
όπως «Παίζοντας με την αρχαία ελληνι-
κή ποίηση», «Εργαλεία μάθησης για την 
Υγεία», «Από την Ιδέα στις Επιχειρή-
σεις», «Εκπαίδευση ενηλίκων για επαγ-
γελματική ανάπτυξη» κ.λπ.
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Με μια άκρως επιτυχημένη εκδήλωση, όσον 
αφορά τη διοργάνωση και τη σύνθεση 

ακροατηρίου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποί-
ησης (CYS) γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Προ-
τύπων για 4η συνεχή χρονιά. Στις 13 Οκτωβρίου 
2017, στο Αμφιθέατρο της CYTA, πραγματοποιή-
θηκε η Ημερίδα CYStandarDay, η οποία είχε ως 
φετινό θέμα εορτασμού την «Οικοδόμηση Βιώσι-
μων Πόλεων μέσω της Χρήσης των Προτύπων». 
Το επίκαιρο θέμα των Βιώσιμων και Έξυπνων 
Πόλεων παρουσιάστηκε πολύπλευρα από τους 
εισηγητές, γεγονός το οποίο προσέφερε στους 
παρευρισκόμενους ευρεία ενημέρωση επί του 
θέματος. Παρών στην εκδήλωση και ο δήμαρχος 
Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο οποίος 
παρουσίασε τις ενέργειες του δήμου στην προ-
σπάθεια να καταστεί έξυπνη πόλη. Άξιο σημείο 
αναφοράς της παρουσίασής του ήταν η αποκόμι-
ση σημαντικού αριθμού πλεονεκτημάτων για τον 
δήμο από τη χρήση των προτύπων στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Στροβόλου χρησιμοποιώ-
ντας τα πρότυπα στις καθημερινές δράσεις του 
επιδιώκει να καταστήσει τον Στρόβολο πρότυπο 
έξυπνου δήμου. Επίσης, μια άλλη καλή πρακτική 
από τον Δήμο Στροβόλου παρουσιάστηκε κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης και αφορούσε την πλατ-
φόρμα INSPECT για την επικοινωνία μεταξύ των 

δημοτών και της Αστυνομίας Κύπρου. 
Πέρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, σημαντική 
παρέμβαση είχε και η CYTA η οποία ήταν και ο 
χορηγός της εκδήλωσης. Εκπρόσωπός της πα-
ρουσίασε ιδέες για το πώς θα μπορούσε να κα-
ταστεί μια πόλη έξυπνη από τη σκοπιά της ψηφι-
ακής επικοινωνίας και την ορθολογιστική χρήση 
των προτύπων. Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η 
τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο 
στις προσπάθειες των αρμοδίων για οικοδόμηση 
έξυπνων και συνάμα βιώσιμων πόλεων. 
Επίσης, εκ μέρους του CYS, παρουσιάστηκε ένας 
νέος καινοτόμος θεσμός ο οποίος αφορά την 
εφαρμογή σχεδίου βραβεύσεων εξωτερικών 
συνεργατών. Ο θεσμός ανακοινώθηκε για πρώτη 
φορά κατά τη διάρκεια της περσινής γιορτής των 
προτύπων. Έτσι φέτος, η δράση αυτή πήρε σάρ-

κα και οστά και, μέσω του σχεδίου αξιολόγησης, 
βραβεύθηκαν δύο πολύ δραστήριοι συνεργάτες 
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης για τη 
διαχρονική και ουσιαστική προσφορά τους στην 
Τυποποίηση. Συγκεκριμένα, βραβεύθηκε ο δρ 
Κρίστης Χρυσοστόμου στην κατηγορία «Εθνικός 
Αντιπρόσωπος» και η κ. Δέσποινα Ζάκου στην 
κατηγορία «Μέλος Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής».
Η εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του 
υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ήταν 
ανοικτή προς το κοινό και σε αυτήν παρέστη-
σαν ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη 
του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
εκπρόσωποι από οργανώσεις και φορείς του ιδι-
ωτικού τομέα, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες συ-
νεργάτες του οργανισμού από όλους τους τομείς 
της οικονομίας και της κοινωνίας.

Γιορτάστηκε και φέτος από τον CYS 
με επιτυχία η Διεθνής Ημέρα Προτύπων 

Συμβολή του Ερευνητικού Ιδρύματος Πανεπιστημίου
Λευκωσίας στη δημιουργία Αστεροσκοπείου

Το Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας (UNRF) ανακοίνωσε τη συμμετοχή 

του στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει την 
εκτέλεση πρότασης, η οποία περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τη δημιουργία αστεροσκοπεί-
ου στην κοινότητα Αγρίδια στο Τρόοδος. Η 
πρόταση, που έχει ήδη εγκριθεί και από τον 
αρμόδιο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
υλοποιηθεί βάσει χρονοδιαγράμματος, στους 
επόμενους 36 μήνες.
Το UNRF είναι ιδιαίτερα περήφανο που είναι 
ένας από τους βασικούς συντελεστές του έρ-
γου. Η δημιουργία ενός προσιτού, για το κοι-
νό, αστεροσκοπείου αποτελεί την υλοποίηση 
ενός οράματος δεκαετιών και αναμένεται να 
δώσει σε παιδιά, μαθητές αλλά και σε όλους 
τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες της 
Κύπρου, πρόσβαση σε ένα μοναδικό παράθυ-

ρο στον συναρπαστικό κόσμο των άστρων και 
του Διαστήματος.
Η μελέτη και η ενασχόληση με το Διάστημα, 
θεμελιωμένη σε ένα νέο μοντέλο με καινούρ-
γιες και καινοτόμες βάσεις, αναμένεται να 
αποτελέσει μία από τις κύριες προκλήσεις της 
ανθρωπότητας στα αμέσως επόμενα χρόνια.
Ο απώτερος σκοπός του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας και του Ερευνητικού Ιδρύματος UNRF 

είναι η σταθερή προσήλωση και η πρωτοπο-
ρία στις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες. Η 
ίδρυση του αστεροσκοπείου στον τόπο μας 
θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό βήμα 
στην Κύπρο για τη μελέτη του Διαστήματος, 
καθώς και το έναυσμα ώστε οι νέες γενιές 
να μπορέσουν να ανταποκριθούν θετικά και 
εποικοδομητικά σε αυτή την πρωτοποριακή 
πρόκληση.
Το Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας ευχαριστεί και  δημόσια τους ακόλου-
θους οργανισμούς και φορείς για τη σημα-
ντική στήριξη και την πολύτιμη συνεργασία 
τους: την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελληνι-
κή Δημοκρατία, την Κοινότητα Αγρίδια - Τρό-
οδος, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, 
τον Δήμο Σητείας - Κρήτη, το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και τη Φιλαγροτική Συμβουλευτική. 
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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/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 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.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 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) .



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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SAKREΤ ZEIPEKKIS - Ολοκληρωμένες λύσεις δόμησης
Συστήματα επικόλλησης πλακιδίων

Εμπιστευθείτε τον ειδικό για 
την επικόλληση των πλακιδίων 
σας στις εσωτερικές και εξω-
τερικές επιφάνειες της κατα-
σκευής σας.

Νιώστε σίγουροι και επιλέξτε 
τα ολοκληρωμένα συστήμα-
τα επικόλλησης πλακιδίων της 
SAKREΤ ZEIPEKKIS για ασφα-
λές, ποιοτικό και πιστοποιη-
μένο αποτέλεσμα σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους 
αυξημένης υγρασίας.

SAKRET κόλλα πλακιδίων 
συνήθης C 1 Ε

SAKRET κόλλα πλακιδίων Extra 
C1 TΕ

SAKRET κόλλα πλακιδίων 
Flex C2 TE

SAKRET κόλλα πλακιδίων Super 
Flex C2 TE - S1

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


