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Guest experience = Knauf experience
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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
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Διαφημίσεις
Γιώργος Κωνσταντίνου
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Το ΕΤΕΚ 
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 
14.000) 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.

Περιοδικό ΕΤΕΚ 
Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα (www.etek.org.
cy) του ΕΤΕΚ αποτελούν την επίσημη φωνή του ΕΤΕΚ (τα 
οποία υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, LinkedIN, issuu και YouTube). Το 
περιοδικό αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή/και ηλεκτρονικά 
σε περίπου 10,500 παραλήπτες, μέλη του ETEK, ανώτερα 
στελέχη δημόσιων οργανισμών και σε διευθυντικά 
στελέχη επιχειρήσεων.
Τα μέλη του ΕΤΕΚ προέρχονται από τους κλάδους: 
Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική 
Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική 
Μηχανική, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων 
& Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική 
Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση & Εκτίμηση Γης, 
Πολεοδομία – Χωροταξία.

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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Α γαπητά μέλη και φίλοι του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου,
Το τελευταίο άρθρο της συντακτικής επιτροπής για το 2018 
δεν θα μπορούσε παρά να ήταν μια ανασκόπηση της χρονιάς 

που φεύγει σε λίγες μέρες. 
Tο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου μέσω των εκπροσώπων του 
κλήθηκε να τοποθετηθεί σε πάρα πολλά θέματα που μόνο επιγραμματι-
κά μπορούμε να αναφέρουμε όπως το θέμα των Θαλασσινών Σπηλιών, τη 
χωροθέτηση των ψηλών κτιρίων, τα κριτήρια για τη μεμονωμένη κατοικία, 
την οδική ασφάλεια, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα σχολεία, την 
οικοπεδοποίηση στο φράγμα του Κούρη, τον εκσυγχρονισμό της αδειο-
δότησης των οικοδομών, τις κατολισθήσεις στο Πισσούρι, την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και πολλά άλλα.
Ενημερωτικές διαλέξεις, ημερίδες και σεμινάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο 
του ΕΤΕΚ αλλά και σε άλλους χώρους στη Λεμεσό και την Πάφο κάλυψαν 
μεγάλο φάσμα ενδιαφέροντος τόσο για τα μέλη όσο και για τους πολίτες, 
με θέματα όπως ασφάλεια στα κτίρια, ενημέρωση για τους κανονισμούς για 
ΑμεΑ, πυρασφάλεια στα ψηλά κτίρια και διαχείριση συμβολαίων.
Η δράση και οι παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου κάλυψαν όλο το φάσμα της 
μηχανικής επιστήμης και τα μέλη του μπορούν να ενημερωθούν από την 
ιστοσελίδα και το ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που λαμβάνουν.
Φυσικά το περιοδικό του ΕΤΕΚ δεν μπορούσε να λείψει από την προσπά-
θεια αυτή. Μέσα από τις σελίδες του προβλήθηκε και αναδείχθηκε η φωνή 
και οι απόψεις του Επιμελητηρίου για τα θέματα της μηχανικής επιστήμης 
που μας προβληματίζουν αλλά και η πολυσχιδής προσφορά του στην κυ-
πριακή κοινωνία και το κράτος.
Ωστόσο το περιοδικό του ΕΤΕΚ δεν περιορίστηκε μόνο στον ρόλο τού βή-
ματος για την ανάδειξη της δράσης και των απόψεων του ΕΤΕΚ. Μέσα από 
τις σελίδες του προσπάθησε να παρέχει επιμόρφωση και πληροφόρηση 
στα μέλη του ΕΤΕΚ αλλά και στους συμπολίτες μας γενικά με εξειδικευμένα 
άρθρα και αναλύσεις για θέματα της μηχανικής επιστήμης. 
Ως συντακτική επιτροπή του περιοδικού από την πρώτη στιγμή που ανα-
λάβαμε τα καθήκοντά μας (Μάρτιος 2018) θέσαμε ως στόχο την 
περαιτέρω αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του περιοδικού 
του ΕΤΕΚ προς όφελος του Επιμελητηρίου και των μελών του. 
Δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια είναι ο πρόεδρος, η Δι-
οικούσα Επιτροπή, το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ αλλά και 
πολλά μέλη και φίλοι που αγκάλιασαν την προσπάθεια 
αυτή. 
Ήδη θα έχετε παρατηρήσει τα πρώτα αποτελέσματα 
του εγχειρήματός μας. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των 
άρθρων και των αναλύσεων σε κάθε τεύχος με 
θεματολογία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των 
κλάδων της μηχανικής επιστήμης. 
Το μέγεθος του περιοδικού έχει αυξηθεί πα-
ρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για τη δημοσί-
ευση επιπρόσθετης ύλης.

Το περιοδικό διατίθεται σε ψηφιακή μορφή μέσω ειδικά σχεδιασμένου μη-
νύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των κοινωνικών δικτύων και ειδικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενώ η έντυπη μορφή του είναι διαθέσιμη για 
όσα από τα μέλη του ΕΤΕΚ την επιθυμούν.
Ωστόσο αυτή η προσπάθεια της ενημέρωσης αλλά και της διάθεσης να 
προβληθούν θέματα που μας απασχολούν δεν θα πετύχει αν τα μέλη του 
ΕΤΕΚ δεν την αγκαλιάσετε και δεν τη στηρίξετε.
Η συγγραφή άρθρων και αναλύσεων για διάφορα θέματα της μηχανικής 
επιστήμης για να δημοσιευθούν στο περιοδικό, η αποστολή υλικού για 
δημοσίευση από δράσεις σχετικές με τους σκοπούς του ΕΤΕΚ, η προώ-
θηση του περιοδικού μας σε φίλους και γνωστούς είναι κάποιες από τις 
ενέργειες που μπορεί να κάνει ένα μέλος του ΕΤΕΚ για να ενισχύσει την 
προσπάθεια αυτή.
Το περιοδικό δεν ανήκει στο ΕΤΕΚ ή στη συντακτική επιτροπή του αλλά 
όπως και το Επιμελητήριο ανήκει στο κάθε ένα μέλος του ξεχωριστά. 
Μέσω του περιοδικού μας μπορεί να διεισδύσει η φωνή μας πιο βαθιά 
στην κοινωνία μας και να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τη θέση του 
ΕΤΕΚ.
Μόνο με ένα ισχυρό ΕΤΕΚ και μια δυνατή, διεκδικητική και μάχιμη κοινό-
τητα μηχανικών που θα δρα συλλογικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις 
προκλήσεις και τα προβλήματα της μηχανικής επιστήμης που ταλανίζουν 
το κράτος μας αλλά και να ξεφύγουμε επιτέλους από τη μικροπολιτική, 
κοντόφθαλμη και οικονομικο-λογιστική αντιμετώπισή τους όπως γίνεται 
σήμερα. 
Με αυτές τις σκέψεις ευχόμαστε η καινούργια χρονιά να φέρει σε όλους 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Συντακτική Επιτροπή 
Περιοδικού ΕΤΕΚ

E D I TO R I A L

Ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει

Συντακτική Επιτροπή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Έλενα Χριστοδούλου - Αρχιτέκτονας • ΜΕΛΗ: Μαρία Θεοδούλου - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεώργιος Παναγή - 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός • YΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ: Αντριάνα Μιλτιάδου - Γραμματειακή Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: 
Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και 
σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής 

ενημέρωσης που έχει κοινοποιηθεί στα 
μέλη του Επιμελητηρίου επισημαίνεται ότι, 
με βάση τροποποίηση που ψηφίστηκε τον 
Δεκέμβρη του 2015 έχουν καταργηθεί οι 
μεταβατικές διατάξεις του Νόμου περί Πα-
ραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων. Την ενο-
ποιημένη σχετική νομοθεσία μπορείτε να 
τη βρείτε στον σύνδεσμο www.cylaw.org/
nomoi/enop/non-ind/2012_1_66/full.html.
Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων ή 
εξαιρέσεων, σύμφωνα με τη σχετική υπό 
αναφορά νομοθεσία ο χρόνος παραγραφής 
αρχίζει να τρέχει όταν συμπληρωθεί η βάση 
της αγωγής, ή από την 1η Ιανουαρίου 2016 
εάν η βάση της αγωγής συμπληρώθηκε 
προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 2016.
Ειδικότερα για θέματα που αφορούν σύμ-
βαση ή οιονεί σύμβαση σε σχέση με συμ-
φωνηθείσα ή εύλογη αμοιβή αρχιτέκτονα, 
πολιτικού μηχανικού ή άλλου ανεξάρτητου 
επαγγελματία ο νόμος προνοεί πως καμιά 
αγωγή που αφορά σύμβαση ή οιονεί σύμ-
βαση σε σχέση με συμφωνηθείσα ή εύλο-
γη αμοιβή δικηγόρου, ιατρού, οδοντίατρου, 
αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού, εργολά-
βου, άλλου ανεξάρτητου επαγγελματία δεν 
εγείρεται μετά πάροδο τριών ετών από την 
ημέρα συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής. 
Συνεπώς με βάση τον ισχύοντα νόμο τυχόν 
απαιτήσεις που αφορούν συμβάσεις ή οιονεί 
συμβάσεις σε σχέση με συμφωνηθείσα ή 
εύλογη αμοιβή αρχιτεκτόνων και μηχανικών
(α) των οποίων η βάση της αγωγής είναι 
προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 

παραγράφονται μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019
(β) των οποίων η βάση της αγωγής είναι 
μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 
παραγράφονται μετά από 3 έτη από την 
ημερομηνία της βάσης αγωγής.
Με βάση τα πιο πάνω το ΕΤΕΚ συστήνει στα 
μέλη του να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες 
για είσπραξη οφειλών σε σχέση με συμφω-
νηθείσα ή εύλογη αμοιβή αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών ή να μελετηθεί το ενδεχόμενο 
έγκαιρης καταχώρησης αγωγών εναντίον 
των οφειλετών, έτσι ώστε να μην χαθεί το 

δικαίωμα δικαστικής ανάκτησης των οφει-
λομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εγκύκλιος αυτή έχει καθαρά 
ενημερωτικό σκοπό και σε καμία περίπτωση 
δεν υποκαθιστά τις πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
νομική συμβουλή.
Προτρέπονται όλοι οι συνάδελφοι μηχα-
νικοί να ζητούν και να λαμβάνουν νομική 
συμβουλή για την κάθε υπόθεσή τους για 
τον χρόνο παραγραφής τυχόν απαιτήσεών 
τους, αφού η κάθε υπόθεση εξετάζεται και 
κρίνεται με βάση τα δικά της δεδομένα.

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος 
και συναφή θέματα με αμοιβή αρχιτέκτονα, 

πολιτικού μηχανικού ή άλλου ανεξάρτητου επαγγελματία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2018

Γ  ια διευκόλυνση των μελών δημοσιεύονται στην ιστοσελί-
δα του ΕΤΕΚ (https://www.etek.org.cy/site-article-2019-

35-el.php) οι οφειλές για συνδρομή και άδεια για τα μέλη 
βάσει του Αριθμού Μητρώου (δεν λαμβάνοντα υπόψη πλη-
ρωμές που έγιναν μετά τις 03/12/2018).
Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει στα γραφεία της 

Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία ή μέσω 
της ιστοσελίδας της JCC (https://www.jccsmart.com/e-
bill/13465026). 
Σημειώνεται ότι οι καταστάσεις με τις οφειλές μελών θα τα-
χυδρομηθούν εντός των ημερών, στις διευθύνσεις που είναι 
καταχωρημένες στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου.

Ετήσια συνδρομή και ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος 2019

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012_1_66/full.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012_1_66/full.html
https://www.etek.org.cy/site-article-2019-35-el.php
https://www.etek.org.cy/site-article-2019-35-el.php
https://www.jccsmart.com/e-bill/13465026
https://www.jccsmart.com/e-bill/13465026
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Το ΕΤΕΚ καλεί τον υπουργό Εσωτερικών 
και τον αρμόδιο για θέματα προστασίας 

των υδάτων υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να διαφυλά-
ξουν ως κόρη οφθαλμού την ποιότητα νερού 
στο εθνικό φράγμα Κούρη ανακαλώντας ή 
διορθώνοντας τη λανθασμένη απόφαση του 
παρελθόντος, επαναφέροντας περιοχή κοντά 
στο φράγμα από οικιστική ζώνη, σε ζώνη 
προστασίας. Με αυτό τον τρόπο θα ανοίξει 
επιτέλους μια νέα και ελπιδοφόρα σελίδα για 
την Κυπριακή Δημοκρατία και θα ξεφύγουμε 
από την πεπατημένη της αποφυγής ανάκλη-
σης λανθασμένων πολεοδομικών αποφάσε-
ων του παρελθόντος.
Με βάση πολιτική απόφαση, τον Φεβρουάριο 
του 2008, αναθεωρήθηκαν οι πολεοδομικές 
ζώνες σε περιοχή πέριξ του υδατοφράκτη 
Κούρη και ο συντελεστής δόμησης από ζώνη 
προστασίας αναβαθμίστηκε σε οικιστική 
ζώνη. Η σκανδαλώδης αυτή απόφαση λή-
φθηκε παρά την αντίθετη άποψη του αρμό-
διου Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων (ΤΑΥ) και 
παρόλο που τα δημογραφικά και πολεοδομι-
κά δεδομένα στην περιοχή, η οποία έχει και 
ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία, κατ’ ουδένα 
τρόπο δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο.
Το φράγμα του Κούρη είναι μακράν ο μεγα-
λύτερος ταμιευτήρας νερού στην Κύπρο ο 
οποίος εμπλουτίζεται με νερό από πολλα-
πλές λεκάνες και τροφοδοτεί σχεδόν όλη την 
Κύπρο. Αποτελεί, δηλαδή, το σημαντικότερο 
φράγμα στην Κύπρο από το οποίο εξαρτάται 
το 80% του πληθυσμού, και στην περίπτωση 
μόλυνσης ή υποβάθμισης της ποιότητας του 
νερού του, η επίδραση σε θέματα δημόσιας 
υγείας θα αφορά τον κάθε Κύπριο.
Η διαδικασία τροποποίησης των πολεοδομι-
κών ζωνών στη συγκεκριμένη περιοχή και η 
αλυσίδα ευθύνης τεχνοκρατικών και πολιτι-
κών αποφάσεων είναι αδιαμφισβήτητα θέμα 
που θα έπρεπε να εξεταστεί. Ιδιαίτερα δε 
εάν λάβει κάποιος υπόψη τη συγκέντρωση 
ακίνητης περιουσίας στην περιοχή από ένα 
πρόσωπο.
Είναι προφανές πως εάν δεν ανακληθεί η 
πολεοδομική αναβάθμιση, όσα προληπτικά 
μέτρα και αν ληφθούν δεν μπορεί να μη-
δενιστεί η ανθρωπογενής ρύπανση, ενώ η 
βροχόπτωση θα μεταφέρει τις επιφανεια-
κές απορροές, μαζί με όλους τους ρύπους 
που θα ξεπλένονται από τους δρόμους, τα 

σπίτια, τους οχετούς που θα πλημμυρίζουν, 
κατευθείαν στον υδατοφράκτη. Οι αρνητικές 
συνέπειες για το φράγμα από μια τέτοια εξέ-
λιξη τέθηκαν ευθαρσώς από το ΤΑΥ, το καθ΄ 
ύλην αρμόδιο τμήμα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, το οποίο ξεκαθάρισε πως σε καμία 
περίπτωση δεν δικαιολογείται η ένταξη της 
πέριξ του φράγματος του Κούρη περιοχής σε 
οικιστική ζώνη, κάτι που επιβεβαιώθηκε και 
από εμπειρογνώμονα που όρισε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
Αν και το θέμα χρονολογείται, η Πολιτεία 
εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να διορ-
θώσει αυτή τη σκανδαλώδη, για το δημόσιο 
συμφέρον, απόφαση αφού στο πλαίσιο της 
τρέχουσας εξέτασης ενστάσεων και οριστι-
κοποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών της 
περιοχής τόσο το ΤΑΥ όσο και επηρεαζόμενα 
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας έχουν προβεί 
σε έντονες παραστάσεις και έχουν υποβάλει 
σχετικές ενστάσεις.
Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως στην περίπτωση που 
αγνοηθούν οι προειδοποιήσεις του αρμόδιου 
τμήματος επί ενός θέματος που αφορά κυρί-
ως την προστασία του εθνικού ταμιευτήρια 
νερού, οι εμπλεκόμενοι στη λήψη των απο-

φάσεων θα παραμείνουν απόλυτα εκτεθει-
μένοι και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ανα-
λάβουν την ευθύνη. Είναι προφανές πως, στο 
απόλυτα ανεπιθύμητο σενάριο διατήρησης 
της υφιστάμενης κατάστασης, δημιουργείται 
εκ των πραγμάτων μια ωρολογιακή βόμβα, 
οι συνέπειες τυχόν έκρηξης της οποίας θα 
αφορούν όλη την Κύπρο. Πέραν όλων των 
άλλων συνεπειών στην περίπτωση επιδείνω-
σης της ποιότητας των νερών του Κούρη, η 
Κύπρος κινδυνεύει και από την επιβολή υψη-
λών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για παραβίαση εθνικών υποχρεώσεων, συνέ-
πεια που ωστόσο ωχριά συγκριτικά με τα όσα 
προαναφέρονται.
Για το Επιμελητήριο η προστασία της ποιότη-
τας του νερού του Κούρη δεν μπορεί παρά να 
έχει τον καθοριστικό ρόλο, έναντι οιασδήπο-
τε άλλης παραμέτρου. Πόσο μάλλον, εάν λη-
φθεί υπόψη πως καμία άδεια δεν εκδόθηκε 
και καμία ουσιαστική ανάπτυξη δεν υλοποιή-
θηκε στην περιοχή.
Στην προκείμενη περίπτωση το διακύβευμα 
είναι τέτοιο που, στην απευκταία περίπτωση 
που αφεθούν τα πράγματα στην τύχη τους 
και θέσουμε σε κίνδυνο την ποιότητα νερού 
του Κούρη, αναπόφευκτα θα φανερωθεί ο 
ρόλος και η συμμετοχή ενός εκάστου στη 
μη διόρθωση μιας κατάστασης προς εξυ-
πηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, αντί της 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, παρ’ 
όλες τις τεκμηριωμένες προειδοποιήσεις 
που είχαν τεθεί ενώπιόν τους.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Ζωτική ανάγκη 
η προστασία του Φράγματος Κούρη

Το ΕΤΕΚ 
απαιτεί άμεση επαναφορά 

πολεοδομικών ζωνών 
σε ζώνη προστασίας

http://www.etek.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Αναφορικά με τον περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε 
Αστικές Διαφορές Νόμο του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012) - Διαβούλευση 

επί διαφόρων θεμάτων που άπτονται του θεσμού της διαμεσολάβησης, 
το Επιμελητήριο απέστειλε στον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης τις απόψεις του.
Επίσης το ΕΤΕΚ συνεχάρη τον υπουργό για την πρωτοβουλία του για 
την αναβάθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης, ο οποίος σύμφωνα 
με το Επιμελητήριο «παρά τις καλές προθέσεις όλων των εμπλεκόμε-
νων παρέμεινε αναξιοποίητος». 
Το Επιμελητήριο υπέβαλε εισηγήσεις επί κειμένου που απέστειλε ο 
υπουργός Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων σημειώνει:
Α. Εφαρμογή Διαμεσολάβησης στην Κύπρο
1. Κομβικό σημείο για την ορθή αξιοποίηση του θεσμού της διαμε-
σολάβησης αποτελεί το χρονικό σημείο προώθησης της διαδικασίας 
σε σχέση με την εμφάνιση της διαφοράς μεταξύ δύο μερών στο 
πλαίσιο της μεταξύ τους συμφωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο το Επιμε-
λητήριο θεωρεί πως θα πρέπει να εισαχθεί σύμφωνα με τη μελέτη 
η υποχρεωτική διαμεσολάβηση στο επίπεδο των επαρχιακών δικα-
στηρίων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της διαμε-
σολάβησης στο διάστημα πριν η διαφορά να οδηγηθεί στη δικαιο-
σύνη μέσω της εισαγωγής ρήτρας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
σε συμφωνίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στο επίπεδο 
του Ανώτατου Δικαστηρίου η εισαγωγή της διαμεσολάβησης θεω-
ρούμε πως θα είναι αναποτελεσματική, εφόσον το ένα μέρος έχει 
ήδη μία απόφαση υπέρ του την οποία είναι λογικό να μην θέλει να 
βάλει σε διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης.
2. Η θέση αυτή σε σχέση με τη ρήτρα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
στα συμβόλαια βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στον τομέα των κατασκευ-
ών. Η ευρεία εφαρμογή των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφο-
ρών στο πλαίσιο των συμβάσεων για οικοδομικά και τεχνικά έργα, απο-
τελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αντιδικιών 
που προκαλούν κατασπατάληση πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων, 
προστριβές, αλλά και τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 
έργων. Όπως έχει δείξει η εμπειρία, τόσο στην Κύπρο αλλά και διεθνώς, 
η συσσώρευση προβλημάτων κατά την υλοποίηση ενός έργου και η μη 

έγκαιρη αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο μιας ορθολογικά σχεδιασμέ-
νης διαδικασίας επίλυσης διαφορών, γρήγορης και οικονομικής, οδηγεί 
κατά κανόνα σε συγκρούσεις και κατασπατάληση πόρων με ορατό τον 
κίνδυνο να ανατραπούν οι προσδοκίες και ο προγραμματισμός για την 
επίτευξη των στόχων που τέθηκαν ευθύς εξ αρχής για την υλοποίηση 
του έργου.
3. Το Επιμελητήριο έχει ήδη προωθήσει την εισαγωγή ρήτρας διαμε-
σολάβησης στα κατασκευαστικά συμβόλαια του ιδιωτικού τομέα, η 
οποία έχει ήδη εισαχθεί στα Συμβόλαια της Μικτής Επιτροπής Δομικών 
Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ), με στόχο την επίλυση των διαφορών 
γρήγορα και αποτελεσματικά, διευκολύνοντας την επιτυχημένη ολο-
κλήρωση του έργου (Παρ.1). Δυστυχώς στα συμβόλαια του δημοσίου 
η ρήτρα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (διαιτησία) αφαιρέθηκε προ 
οκταετίας, οδηγώντας τις διαφορές που προέκυψαν από αυτά σε μα-
κροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες, με εμφανή και γνωστό τον αρνητικό 
τους αντίκτυπο στα ίδια τα έργα, τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, 
και ευρύτερα στην αγορά. Το Επιμελητήριο θεωρεί πως το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης θα πρέπει να υλοποιήσει παρεμβάσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση, πιέζοντας για την επαναφορά της ρήτρας 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο των δημοσίων συμ-
βάσεων για παροχή υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης, καθώς και των 
κατασκευαστικών συμβάσεων. Σημειώνεται δε πως η προσπάθεια του 
Επιμελητηρίου και οι παρεμβάσεις του προς την ΚΕΑΑ (Κεντρική Επι-
τροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων) για την εισαγωγή ρήτρας εναλλακτι-
κών μεθόδων επίλυσης διαφορών (κριτική διαδικασία/adjudication και 
επαναφορά διαιτησίας) σε κατασκευαστικά συμβόλαια του Δημοσίου, 
δυστυχώς προσέκρουσε στην αρνητική τοποθέτηση της ΚΕΑΑ.
4. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που μελετά το Επιμελητήριο η νομοθετική 
ρύθμιση του θέματος των κατασκευαστικών συμβολαίων με αναφορά 
στις πρόνοιες του αγγλικού δικαίου και πιο συγκεκριμένα στον νόμο 
«Housing Grants, Construction & Regeneration Act 1996» και στον 
Κανονισμό «Part II Construction Contracts», το οποίο εφαρμόζεται με 
επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσε να αποσυμφορήσει το 
πεδίο και να αποτελέσει έδαφος για την αξιοποίηση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης.

Εισηγήσεις ΕΤΕΚ προς Ιωνά Νικολάου για 
αναβάθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

Με την ευκαιρία απάντησης του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων σε σχετική ερώτηση του βουλευτή 
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, για τον έλεγ-
χο παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
(η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο), το 
ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολή στην υπουργό 
Μεταφορών με την οποία διατυπώνει τη 
θέση ότι «θεωρεί πως η υφιστάμενη ρύθ-
μιση και ειδικότερα ο προαιρετικός χαρα-
κτήρας του επανελέγχου ηλεκτρικών εγκα-
ταστάσεων δεν έχει πετύχει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα». 

Το ΕΤΕΚ τονίζει στην επιστολή του ότι «τη-
ρουμένης και της αρχής της αναλογικότη-
τας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συγκεκριμέ-
νων κτιρίων δημόσιας χρήσης ή και άλλες 
ειδικές περιπτώσεις ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων υψηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται 
μέσω του περί Ηλεκτρισμού Νόμου να ελέγ-
χονται περιοδικά». 
Περαιτέρω σημειώνεται από το Επιμελητή-
ριο πως «ακόμη και σε περιπτώσεις όπου 
άλλες νομοθεσίες προβλέπουν τον περιοδι-
κό επανέλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
π.χ. κολυμβητικές δεξαμενές, υπάρχουν ου-

σιαστικά προβλήματα στην επιβολή εφαρ-
μογής της νομοθεσίας». 
Το ΕΤΕΚ εισηγείται πως θα πρέπει να μελε-
τηθεί συνολικά το θέμα της θεσμοθέτησης 
τακτικού ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων, έτσι ώστε να ετοιμαστεί ένα 
λειτουργικό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα 
εκχωρεί αρμοδιότητες διεξαγωγής του πε-
ριοδικού ελέγχου σε ιδιώτες επαγγελματίες, 
αφήνοντας στο κεντρικό κράτος τις στρατη-
γικές αρμοδιότητες του επόπτη και της δι-
ασφάλισης της ορθής λειτουργίας του όλου 
συστήματος.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ  ΠΡΟΣ  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αναγκαία η θεσμοθέτηση ελέγχου παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
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Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικο-
νομίας έχουν δημιουργήσει τις προϋ-

ποθέσεις για αύξηση του κρατικού αναπτυ-
ξιακού προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό 
φαίνεται να έχουν δρομολογηθεί ενέργει-
ες για την εξεύρεση μόνιμων λύσεων για 
τη στέγαση υπουργείων και κυβερνητικών 
τμημάτων. 
Διαπίστωση του Επιμελητηρίου είναι ότι «κα-
νείς δεν είναι περήφανος για την ποιότητα 
του δομημένου περιβάλλοντος στην Κύπρο. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πρωτεύουσα 
το φαινόμενο είναι εντονότερο. Πέραν της 
κακής ποιότητας του δομημένου περιβάλ-
λοντος λόγω διάφορων κρατικών πολιτικών 
ή και αποφάσεων, αλλά και οικονομικών 
και άλλων συγκυριών, έχουν δημιουργηθεί 
διάφορες πολεοδομικές στρεβλώσεις στη 
Λευκωσία». 
Με επιστολή του για το πιο πάνω θέμα προς 
την υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων και τον υπουργό Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ 
διατυπώνει την άποψη ότι «είναι δεδομένο 
πως τα κτίρια υπουργείων ή και κεντρικών 
κυβερνητικών τμημάτων έχουν ευρύτερη 
κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική, 
συμβολική και περιβαλλοντική σημασία και 
η λειτουργία τους, ο όγκος, η θέση ή και 
άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους έχουν 

σημαντική επίδραση στο ευρύτερο δομημέ-
νο ή φυσικό περιβάλλον. Συνεπώς η χωρο-
θέτηση αλλά και η αρχιτεκτονική ποιότητα 
τέτοιων κτιρίων έχουν εξαιρετικό ρόλο να 
διαδραματίσουν στη βελτίωση της ποιότη-
τας του δομημένου περιβάλλοντος, όσο και 
στην εξυπηρέτηση της ορθολογικής πο-
λεοδομικής ανάπτυξης και ευημερίας της 
πόλης». 
Εξ αφορμής του διαγωνισμού για την αγορά 
υπηρεσιών από εξειδικευμένους οικονο-
μικούς και τεχνικούς συμβούλους για τον 
εντοπισμό, ανάλυση, αξιολόγηση των δια-
θέσιμων επιλογών του κράτους αναφορικά 
με την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
υπουργείων και κυβερνητικών τμημάτων 
(αρ. απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 
84.859 της 2.5.2018), το Επιμελητήριο τονί-
ζει προς τους δύο υπουργούς ότι «το θέμα 
της χωροθέτησης αλλά και η επιλογή της 
μεθόδου υλοποίησης των έργων αυτών εί-
ναι εξαιρετικής σημασίας και έχει μια σειρά 
κρίσιμων επιπτώσεων, πέραν της χρηματο-
οικονομικής, όπως έχουν αναφερθεί συνο-
πτικά πιο πάνω. 
Λόγω της σημασίας του θέματος το ΕΤΕΚ 
θέτει εαυτόν στη διάθεσή σας για άμεση 
συμμετοχή στη διαδικασία που αφορά τη 
μελέτη των επιλογών κάλυψης των στεγα-

στικών αναγκών υπουργείων και κυβερνη-
τικών τμημάτων, με γνώμονα την εξυπη-
ρέτηση των επιδιωκόμενων στόχων όπως 
προαναφέρονται χωρίς να παραγνωρίζονται 
οι στόχοι της ταχείας ολοκλήρωσης αλλά 
και των χρηματοοικονομικών περιορισμών. 
Συναφώς με το πιο πάνω θέμα, στο πλαίσιο 
αύξησης του αναπτυξιακού προϋπολογι-
σμού, έχουμε παρατηρήσει πως ο κρατικός 
προϋπολογισμός του 2019 περιλαμβάνει 
πληθώρα πολεοδομικών έργων τα οποία 
αφορούν πλατείες, πάρκα, αναπλάσεις κ.λπ. 
Είναι γνωστές οι πιέσεις για την κατά το δυ-
νατό μεγαλύτερη ποσοτική υλοποίηση του 
αναπτυξιακού προϋπολογισμού. Ως αποτέ-
λεσμα αυτών ωστόσο, το σύστημα δυστυ-
χώς οδηγείται συχνά σε λύσεις οι οποίες 
παραγνωρίζουν ποιοτικά στοιχεία όπως της 
αισθητικής και της αρχιτεκτονικής μέσω μη 
κατάλληλων διαδικασιών (π.χ. design and 
built), ακόμη και σε τεχνικά ή και οικοδο-
μικά έργα που έχουν ευρύτερη κοινωνική, 
αρχιτεκτονική, πολεοδομική σημασία και 
τα οποία θα έχουν σημαντική επίδραση στο 
δομημένο ή φυσικό περιβάλλον τις επόμε-
νες δεκαετίες 
Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως για μια σειρά σημαντι-
κών πολεοδομικών και οικοδομικών έργων 
μπορεί να διασφαλιστεί η απαιτούμενη 
ποιότητα, χωρίς να θυσιάζεται η ταχύτητα 
υλοποίησης, μέσω της αξιοποίησης της δι-
αδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
(τυπικός ή μικρής διάρκειας) ή μέσω της 
διαδικασίας προμήθειας μελετητικών υπη-
ρεσιών με ποιοτικά κριτήρια, έτσι ώστε να 
απομακρυνθούμε από την προσέγγιση των 
αμιγώς μειοδοτικών διαγωνισμών ή των δι-
αγωνισμών design and built. 
Γενικότερα ωστόσο θα πρέπει να αναγνω-
ριστεί πως η οριστική επίλυση τέτοιων ζη-
τημάτων απαιτεί καλύτερο, πιο έγκαιρο και 
πιο μακρόπνοο προγραμματισμό καθώς και 
καθορισμό κρατικής πολιτικής για τις βέλ-
τιστες διαδικασίες υλοποίησης τέτοιων έρ-
γων, η οποία παρά τις επίμονες πιέσεις του 
Επιμελητηρίου και τη δέσμευση του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
δεν έχει μέχρι σήμερα καθοριστεί».

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για την κρατική πολιτική 
για τη στέγαση υπουργείων και τμημάτων

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ; 

http://www.etek.org.cy
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Γίγαντας Ανταίος Τουβλοποιείο Λτδ
6, Pigis str., 2548, Dali, Nicosia, Cyprus
Τηλ: +357 99374349
Fax: +357 22573356
info: antaios@antaiosblocks.com
www.antaiosblocks.com
f.b.GigantasAntaiosTouvlopiioLtd

Συμπιεσμένοι Ωμόπλινθοι
(Compressed Earth Blocks)

Το οικονομικά και περιβαλλοντικά 
αειφόρο δομικό υλικό
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δη-
μοσίευσε έκθεση, τον Νοέμβριο, με 

ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των 
εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν 
και γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας κατά το έτος 2017.
Από τη στατιστική ανάλυση των εργατι-
κών ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν 
στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά 
το 2017, προκύπτει ότι κατά την περίοδο 
2016-2017 συνεχίσθηκε η αυξητική τάση 
του αριθμού των ατυχημάτων (αύξηση 
8,7%) σε συνέχεια της αύξησης του αριθ-
μού των ατυχημάτων που παρατηρήθηκε 
κατά την περίοδο 2015-2016 (αύξηση 
19,4%). Η αυξητική αυτή τάση παρατη-
ρείται σε αντίθεση με μια σταδιακή και 
συνεχή μείωση που παρατηρήθηκε κατά 
την περίοδο 2008-2013, κατά τη διάρκεια 
της οποίας υπήρξε μια συνολική μείωση 
της τάξης του 35%. Σημειώνεται σχετικά 
ότι κατά την περίοδο 2013-2015 παρατη-
ρήθηκε μια αυξομείωση του αριθμού των 
ατυχημάτων με αύξηση 5,2% κατά την 
περίοδο 2013-2014 και μείωση 1,4% κατά 
την περίοδο 2014-2015.
Σύμφωνα με σχετική ανάλυση που διεξή-
χθη, η αύξηση του αριθμού των ατυχημά-
των κατά το έτος 2017 σε σύγκριση με το 
έτος 2016, οφειλόταν βασικά στην αύξηση 
που παρατηρήθηκε στους πιο κάτω τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας:
(α) Κατασκευές: 46,5% (2016: 172 ατυ-
χήματα, 2017: 252 ατυχήματα)
(β) Μεταφορές - Αποθήκευση: 14,4% 
(2016: 132 ατυχήματα, 2017: 151 ατυχή-
ματα)
(γ) Ξενοδοχεία - Εστιατόρια: 9,3% (2016: 
518 ατυχήματα, 2017: 566 ατυχήματα)
Διευκρινίζεται ότι με βάση τη σχετική 
νομοθεσία για τη γνωστοποίηση των 

εργατικών ατυχημάτων, ο εργοδότης εί-
ναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί όλα 
τα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν 
στους εργοδοτούμενούς του και προκά-
λεσαν την απουσία τους από την εργασία 
για περισσότερες από 3 ημερολογιακές 
ημέρες (εξαιρουμένης της ημέρας του 
ατυχήματος). 
Η έκθεση έχει σκοπό την ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων, όπως των εργοδοτών, 
των εργοδοτουμένων, των κοινωνικών 
εταίρων, αλλά και γενικότερα των επαγ-
γελματιών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και 
Υγείας για την εικόνα που υπήρχε κατά το 
έτος αναφοράς σε ό,τι αφορά τον απόλυτο 
αριθμό των ατυχημάτων, τη συχνότητα και 
τη σοβαρότητά τους, αλλά και άλλων στοι-
χείων που χαρακτηρίζουν ένα ατύχημα.
Επίσης, η Στατιστική Ανάλυση των Ατυχη-
μάτων αποτελεί προφανώς το πιο σημα-
ντικό εργαλείο που το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της 
προσπάθειας που καταβάλλει για στόχευ-
ση και προγραμματισμό των ενεργειών 
του, για την όσο το δυνατό πιο αποτελε-
σματική παρακολούθηση και διαχείριση 
των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας. 

Όλες οι λεπτομέρειες της Έκθεσης είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: 
www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/
F1934CDCE705BAD1C22583400043934
0?OpenDocument 

Παρέμβαση ΕΤΕΚ
Με αφορμή μια σειρά εργατικών ατυχημά-
των, το Επιμελητήριο είχε εκδώσει σχετι-
κή ανακοίνωση τον περασμένο Ιούλιο. Το 
ΕΤΕΚ είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία 
του για την έλλειψη κουλτούρας και συ-
νείδησης ασφάλειας. Στην ανακοίνωση 
τονίστηκε ότι το Επιμελητήριο, μέσω της 
ενεργής συμμετοχής του στο Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας και στις 
Ομάδες Εργασίας για την επίτευξη των 
στόχων της Κοινής Δήλωσης Πολιτικής 
για τη μείωση των ατυχημάτων στον κα-
τασκευαστικό τομέα, γνωρίζει τις προσπά-
θειες και τις δράσεις που προωθούνται 
για τη βελτίωση των επίπεδων ασφάλειας 
και υγείας στους χώρους εργασίας και τη 
μείωση των ατυχημάτων. Όπως σημείω-
σε «η αύξηση των ατυχημάτων και ειδικά 
των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών 
ατυχημάτων επιβάλλει την εντατικοποίη-
ση των προσπαθειών και την προώθηση 
δράσεων, για την καλλιέργεια κουλτούρας 
ασφάλειας και αυστηρή επιβολή της συμ-
μόρφωσης με τη νομοθεσία, από όλους 
τους εμπλεκόμενους οργανισμούς και φο-
ρείς και βέβαια το κράτος. Πέρα από τον 
ανθρώπινο πόνο που προκαλούν τα ατυ-
χήματα, είναι αποδεδειγμένο ότι αυτά επι-
βαρύνουν με οικονομικό κόστος, σε υψηλό 
ποσοστό, τις επιχειρήσεις και το κράτος.
Ο κάθε εργοδότης και κάθε επαγγελματίας 
πρέπει να θέτουν τα θέματα ασφάλειας 
και υγείας ψηλά στις προτεραιότητές τους 
και να εφαρμόζουν τις αρχές πρόληψης σε 
κάθε ενέργεια και απόφασή τους. 
Το ΕΤΕΚ θέτει τα θέματα ασφάλειας και 
υγείας ψηλά στις προτεραιότητές του και 
δηλώνει την εντατικοποίηση των δράσε-
ών του προς τον σκοπό αυτό. Μεταξύ των 
δράσεων που προωθούνται είναι η υπο-
χρεωτική εκπαίδευση των μελών του στα 
θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και 
οριζόντια μέτρα διασφάλισης της συμμόρ-
φωσης των μελών του ΕΤΕΚ για την εφαρ-
μογή της πρόληψης».

Αυξητική τάση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ 

Ανάλυση στατιστικών 
στοιχείων των ατυχημάτων 

που συνέβησαν 
σε εργοδοτούμενα 
πρόσωπα, κατά τη 

διάρκεια της εργασίας 
τους το 2017

http://www.etek.org.cy
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F1934CDCE705BAD1C225834000439340?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F1934CDCE705BAD1C225834000439340?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F1934CDCE705BAD1C225834000439340?OpenDocument
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ΚΡΥΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ

Η κρύα άσφαλτος 
αποτελεί μία γρήγορη και 

εύκολη λύση για την 
επιδιόρθωση των λακούβων 

στο οδόστρωμα. Ένα από τα 
πολλά πλεονεκτήματα του 

συγκεκριμένου υλικού είναι η υψηλή 
αντοχή του και το ότι είναι έτοιμο να 

χρησιμοποιηθεί κατευθείαν από τη 
συσκευασία καθιστώντας τo, ιδανική λύση για 

κάθε λακούβα σε οποιοδήποτε δρόμο χωρίς την 
χρήση οποιασδήποτε συγκολλητικής επάληψης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η εφαρμογή της 
κρύας ασφάλτου γίνεται χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου  

εξοπλισμού. Η τοποθέτηση της κρύας ασφαλτου μπορεί να γίνει με τη 
χρήση μιας σκούπας και ενός φτυαριού κάτω από οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες. 

Στα πλεονεκτήματα της κρύας ασφάλτου είναι και το γεγονός ότι έχει την ιδιότητα 
να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά 

των οχημάτων, καθώς έχει καλή πρόσφυση και δένει καλά με άλλα υλικά όπως 
τσιμέντο ή σίδερο. Η κρύα άσφαλτος δεν παρουσιάζει ρωγμές λόγω συστολής – 

διαστολής, σφραγίζει και προστατεύει το οδόστρωμα από τη διάβρωση, είναι ανθεκτική 
στα άλατα του υπεδάφους και απρόσβλητη από αραιά διαλύματα  οξέων και βάσεων. 

Ταυτόχρονα, είναι ένα ακίνδυνο υλικό, μη τοξικό και επιβλαβές για την υγεία των 
εργαζομένων.

Το προϊόν αυτό προσφέρει άμεση παράδοση στην κυκλοφορία του επισκευασμένου 
οδοστρώματος και μπορεί να αποθηκευτεί μέχρι και 12 μήνες.

Η κρύα άσφαλτος δημιουργεί ένα ισχυρό συμπαγές προϊόν κατάλληλο για μόνιμες επισκευές 
λακκουβών, καθιζήσεων και ρωγμών στο οδόστρωμα.  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 22 427 230 και στο email: info@cyfieldgroup.com
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Έκχυση συνεχούς ρεύματος (DC) 
από μετατροπείς Φ/Β στο Δίκτυο Διανομής
Με σκοπό την αντιμετώπιση προ-

βλημάτων που παρατηρήθηκαν 
στη λειτουργία μετατροπέων σε μονάδες 
παραγωγής ΑΠΕ σε σχέση με την έκχυση 
συνεχούς ρεύματος, ο διαχειριστής Συ-
στήματος Διανομής προέβη σε ενδελεχή 
μελέτη του θέματος αυτού με τη συν-
δρομή και του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Από τη μελέτη έχει φανεί ότι μονά-
δες παραγωγής ΑΠΕ συνδεδεμένες στο 
δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης απο-
συνδέονταν από το δίκτυο μετά την 
ενεργοποίηση της προστασίας για έκ-
χυση συνεχούς ρεύματος υπό κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας δικτύου. Από τις 
μετρήσεις που έχουν διεξαχθεί έχει δι-
απιστωθεί ότι ο λόγος αποσύνδεσης των 
μετατροπέων ήταν η έγχυση συνεχούς 
ρεύματος μεγαλύτερου του επιτρεπτού 
ορίου.
Επιπρόσθετα, έχει φανεί ότι η πιο πάνω 
προστασία δεν είναι διαθέσιμη από αριθ-
μό κατασκευαστών μετατροπέων.
Επίσης από τη μελέτη έχει επαληθευ-
τεί η ύπαρξη κινδύνων από την έκχυση 
συνεχούς ρεύματος, τόσο για το δίκτυο 
όσο και για τους ίδιους τους χρήστες του 
δικτύου, ενώ παράλληλα έχουν καταγρα-
φεί οι πρακτικές που εφαρμόζονται από 
άλλες χώρες για αντιμετώπιση του συ-
γκεκριμένου προβλήματος.
Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη απαιτού-
μενη ρύθμιση για την προστασία έναντι 
έκχυσης συνεχούς ρεύματος είχε καθο-
ριστεί στο 0,5% της ονομαστικής τιμής 

της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος 
της Φ/Β εγκατάστασης, λαμβάνοντας 
υπόψη διεθνή πρότυπα/οδηγίες και 
η αποσύνδεση να γίνεται σε χρονικό 
παράθυρο 200 ms. Από 1/1/2020, θα 
εφαρμοστεί χαλάρωση του ορίου στο 
1%, το οποίο επίσης διασφαλίζει ότι η 
διακίνηση συνεχών ρευμάτων στο δί-
κτυο διανομής θα διατηρείται σε επίπε-
δα αποδεκτά για την εύρυθμη λειτουρ-
γία των μηχανισμών προστασίας των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, ο 
διαχειριστής Συστήματος Διανομής, με 
γνώμονα την ασφάλεια τόσο του δικτύ-
ου διανομής αλλά και των χρηστών του, 
κατέληξε στα πιο κάτω μέτρα για διαχεί-
ριση του προβλήματος. Τα νέα μέτρα θα 
ισχύσουν για όλες τις νέες μονάδες ΑΠΕ 
που συνδέονται στο δίκτυο διανομής χα-
μηλής τάσης και για τις οποίες η αίτηση 
σύνδεσης θα ληφθεί μετά την 1/1/2020:
(α) για μετατροπείς που διαθέτουν προ-
στασία έναντι έκχυσης συνεχών ρευμά-
των η απαιτούμενη ρύθμιση της προστα-
σίας θα είναι 1% της ονομαστικής τιμής 
του ρεύματος φάσης σε χρόνο 200 ms.
(β) για περιπτώσεις μετατροπέων όπου η 
πιο πάνω προστασία δεν είναι διαθέσιμη, 
θα απαιτείται η εγκατάσταση μετασχη-
ματιστή απομόνωσης ανάλογης δυναμι-
κότητας.
(γ) για περιπτώσεις μετατροπέων όπου η 
πιο πάνω προστασία είναι μεν διαθέσι-
μη, αλλά παρατηρείται αποσύνδεση της 

Φ/Β εγκατάστασης λόγω της προστασίας 
αυτής, συστήνεται η εγκατάσταση μετα-
σχηματιστή απομόνωσης. Τονίζεται ταυ-
τόχρονα ότι σε περίπτωση που παραβιά-
ζεται μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης 
η ρύθμιση της παραγράφου (α), τότε θα 
απαιτείται η εκ των υστέρων εγκατάστα-
ση μετασχηματιστή απομόνωσης και η 
Φ/Β εγκατάσταση θα απομονώνεται από 
το δίκτυο μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι πλη-
ρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις.
(δ) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
και για αιτήσεις που θα ληφθούν πριν 
την 1/1/2020,
(1) δεν απαιτείται η εγκατάσταση μετα-
σχηματιστή απομόνωσης
(2) η ύπαρξη έγκυρου πιστοποιητικού 
από τον κατασκευαστή ότι ο μετατροπέ-
ας πληροί την απαίτηση της παραγράφου 
(α) θεωρείται αρκετή.
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι με βάση 
τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρι-
σμού Νόμο και τους Κανόνες Μεταφο-
ράς και Διανομής, ο διαχειριστής Συστή-
ματος Διανομής οφείλει να διατηρεί ένα 
ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα διανο-
μής της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό 
το πλαίσιο αποτελεί αρμοδιότητά του να 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προς 
την κατεύθυνση αυτή, που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν και μέτρα που απαιτούν 
ενέργειες από τους ίδιους τους κατανα-
λωτές και/ή παραγωγούς, που δυνατόν 
να αναθεωρούνται ανάλογα με την κατά-
σταση του συστήματος.

Εισφορά για την ενίσχυση πυροπαθών Αττικής
Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου αποφάσισε τη συνεισφο-
ρά €5.000 για την ενίσχυση του εράνου που διεξήγαγε 
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ), με στόχο το ποσό που θα συγκεντρωθεί να διατε-
θεί σε συγκεκριμένο έργο ή δράση για την αποκατάσταση 
των υποδομών των πληγεισών περιοχών της Αττικής, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και της Ελλάδας.
Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε τη συνεισφορά 
€5.000 στη δεσμίδα δράσεων του προγράμματος Επεί-
γουσας Έκκλησης «Wild Fires Greece 2018», το οποίο θα 
υλοποιήσει ένα πλάνο δράσης διάρκειας 9 μηνών για τα 
θύματα από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής. 

http://www.etek.org.cy
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Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου στη Λευκωσία κατά το διήμερο 1-2 

Νοεμβρίου 2018 το 6ο Διεθνές Συνέδριο για 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή 
Απόδοση - Νέες Προκλήσεις (RESEE2018), το 
οποίο διοργανώνεται ανά διετία από το Κυπρι-
ακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) υπό την αιγίδα του υπουργού Ενέργει-
ας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
Στο συνέδριο μίλησαν επιστήμονες διεθνούς 
κύρους, παρουσιάστηκαν 52 εργασίες από 13 
χώρες και συμμετείχαν πέραν των 200 συνέ-
δρων, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επιχειρημα-
τίες από την Κύπρο και το εξωτερικό. 
Κοινά σημεία όλων των εισηγήσεων, η αυξα-
νόμενη σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), ως μέσου αποτροπής της 
κλιματικής αλλαγής: Ο στόχος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για 27% ενέργεια από ΑΠΕ το 2030 
είναι χαρακτηριστικός, όπως άλλωστε και η 
ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτι-
κότητας στο ίδιο διάστημα κατά επίσης 27%. 
Μερικά σημεία άξια αναφοράς στην κατεύθυν-
ση αυτή: 
• Ο δρ Paul Durrant, από τον Διεθνή Ορ-
γανισμό για τις ΑΠΕ (IRENA), ανέδειξε την 
ανάγκη για καινοτόμες επιλογές ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, στον δρόμο προς ένα 
βιώσιμο μέλλον.
• Ο δρ Charles Ellinas, από τη βρετανική E-C 
Natural Hydrocarbons Company, υπογράμμισε 
την ανάγκη μετάβασης στις ΑΠΕ και τον αντί-
κτυπο αυτής στην Ανατολική Μεσόγειο. 
• Ο δρ Zeger Vroom, από το ολλανδικό Πα-
νεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Zuyd, 
παρουσίασε νέες τεχνολογίες σε ενσωματω-
μένα φωτοβολταϊκά συστήματα στο κέλυφος 
κτιρίων (BIPV).
• Ο δρ Alarcón-Padilla, από το ερευνητικό 
κέντρο CIEMAT - Plataforma Solar de Almeria 
στην Ισπανία, πρόβαλε την ηλιακή αφαλάτωση 
νερού ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της 
λειψυδρίας με μικρό ενεργειακό κόστος. 
• Ο καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος, από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
αναφέρθηκε στον συνδυασμό θερμικής άνε-
σης και μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 
στα κτίρια, που από το 2020 αποτελεί νομοθε-
τική υποχρέωση.
Από κυπριακής πλευράς, ο δρ Ανδρέας Πουλ-
λικκάς, πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου, παρουσίασε την ανάπτυξη 

των ενεργειακών στρατηγικών για ένα βιώσιμο 
μέλλον. Επίσης, ο δρ Κωνσταντίνος Βαρνάβα, 
διευθυντικό στέλεχος στον Διαχειριστή Συ-
στήματος Μεταφοράς Κύπρου, μίλησε για την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ώριμες λύσεις
Από το σύνολο των εργασιών που παρουσι-
άστηκαν, και από τις συζητήσεις που έγιναν, 
προέκυψε ότι οι τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών (φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συ-
στήματα παραγωγής ηλεκτρισμού, ηλιακή 
θέρμανση και κλιματισμός, ηλιακή αφαλάτωση 
νερού, κ.λπ.) είναι πλέον μια ώριμη λύση για 
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τη 
βιομηχανία, ενώ η ολιστική προσέγγιση του 
ενεργειακού ζητήματος περιλαμβάνει τα ηλε-
κτροκίνητα οχήματα αλλά και τα ευφυή δίκτυα, 
στην κατεύθυνση των έξυπνων πόλεων. Ιδιαί-
τερη αναφορά έγινε στα θέματα που αφορούν 
το φυσικό αέριο στην Κύπρο. 

Επιχειρηματική διάσταση
Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική διάσταση 
των ΑΠΕ, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ορ-

γανώθηκε από την εταιρεία Deloitte, που ήταν 
και ο επίσημος χορηγός του συνεδρίου. Στη 
συζήτηση αυτή που συντόνισε ο κ. Νίκος Κυ-
ριακίδης, διευθυντικό στέλεχος της Deloitte, 
έλαβαν μέρος ξένοι και Κύπριοι εμπειρο-
γνώμονες από τον επιχειρηματικό και τον 
επιστημονικό τομέα. Ο κ. A. Feldman διευθυ-
ντικό στέλεχος της Green Future Technologies 
από το Ισραήλ, ο κ. Y. Vlasov ιδρυτικό και δι-
ευθυντικό στέλεχος της Watts Battery Ltd 
από τη Ρωσία, και από κυπριακής πλευράς ο 
πρόεδρος της ΡΑΕΚ, ο δρ Β. Ευθυμίου από το 
ερευνητικό κέντρο ΦΩΣ του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και ο δρ Μ. Γεωργίου από το Ινστιτού-
το Κύπρου. Όλοι ανέδειξαν την ανάγκη ταχύ-
τερης και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες σε επιχειρηματικό επίπεδο.
Τέλος, παρουσιαστήκαν οι ερευνητικές δρα-
στηριότητες των κυπριακών πανεπιστημίων 
και ερευνητικών ιδρυμάτων, ενώ υπήρχε και 
ειδική εκδήλωση παρουσίασης του έργου με-
ταπτυχιακών φοιτητών και νέων ερευνητών.
Κηρύσσοντας τη λήξη των εργασιών του 
συνεδρίου, τόσο ο πρόεδρος του συνεδρί-
ου δρ Μιχαηλίδης, όσο και ο πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής καθηγητής Άγις 
Παπαδόπουλος εξέφρασαν την ικανοποίη-
σή τους για την υψηλή ποιότητα των εργα-
σιών του συνεδρίου, τις ζωντανές και εποι-
κοδομητικές συζητήσεις που ακολούθησαν 
τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις, καθώς επί-
σης και τις σχέσεις και τις συνεργασίες που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών 
του συνεδρίου που ήταν και ένας από τους 
βασικούς σκοπούς του. 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

6ο Διεθνές Συνέδριο για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και την Ενεργειακή Απόδοση

Κοινά σημεία όλων 
των εισηγήσεων, η 

αυξανόμενη σημασία 
των ΑΠΕ, ως μέσου 

αποτροπής της 
κλιματικής αλλαγής

http://www.etek.org.cy
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GE LED 
Filament lamp 
Heritage with innovation.

GE Lighting has over 135 years experience in lamp 
manufacturing and is taking things back to the 
beginning with the new LED Filament lamp designed 
to replace traditional incandescent lamps.

Take all the advantages of GE’s LED experience 
and combine it with our unique, PATENTED DESIGN for: 

• Classic incandescent look and feel 
• Excellent 360° light distribution
• Instant on 
• Extra warm white colour
• Aesthetic design for hospitality and household lighting

Designed by G
EM

ade in Europe

360° beam angle
Excellent light distribution

Classic look and feel
Aesthetic design for hospitality 

and household lighting

   Instant on
        Instant full brightness with 

        a warm, soft, white light

www.gelighting.com/eu

GE LED Filament lamp 
Heritage with innovation.
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεα-
ζόμενους επαγγελματίες και το καταναλωτικό 
κοινό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει υποβλη-
θεί πρόταση για εισαγωγή νέου περιορισμού 
για την απαγόρευση χρήσης κονιορτοποιη-
μένων ελαστικών σε αθλητικές εγκαταστά-
σεις, γήπεδα με τεχνητό γρασίδι καθώς και 
σε παιδότοπους, πάρκα, παιδικές χαρές κ.ά. Η 
απαγόρευση αφορά το περιεχόμενό τους σε 
οκτώ συγκεκριμένους Πολυκυκλικούς Αρω-
ματικούς Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ-PAHs), οι 
οποίοι σε αθροιστικό ποσοστό δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τα 17 mg/Kg κατά βάρος. Ο προτει-
νόμενος περιορισμός θα ενταχθεί στο Παράρ-
τημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 
1907/2006 (REACH). 
Οι οκτώ ΠΑΥ ταξινομούνται ως ουσίες καρ-
κινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για 
την αναπαραγωγή. Οι λόγοι ανησυχίας πηγά-
ζουν από τον πιθανό κίνδυνο καρκινογένεσης 
λόγω της έκθεσης των αθλητών, των παιδιών 
αλλά και των εργατών στο κονιορτοποιη-

μένο πλαστικό που προέρχεται κυρίως από 
ανακύκλωση πεπαλαιωμένων ελαστικών και 
χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης στις εν 
λόγω εγκαταστάσεις. Το όριο των 17 mg/Kg 
που προτείνεται αντιστοιχεί στον μέσο όρο 
του 95% των μετρηθέντων δειγμάτων, που 
ήταν κυρίως ευρωπαϊκής προέλευσης. Με το 
όριο των 17 mg/Kg οι κίνδυνοι για την υγεία 
των ατόμων που εκτίθενται μειώνονται στο 
2,6x10-6 (2,6 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο).
Στον ίδιο φάκελο περιορισμού προτείνεται ως 
δεύτερη επιλογή το αθροιστικό όριο των 6,5 
mg/Kg, το οποίο αντιστοιχεί με το κοινώς απο-
δεκτό όριο για καρκινογένεση στο εκτιθέμενο 

καταναλωτικό κοινό, που πρέπει να είναι κάτω 
από 1x10-6 (μία στο εκατομμύριο).
Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αφορά μόνο 
την περιεκτικότητα των κονιορτοποιημένων 
ελαστικών σε χύδην μορφή σε ΠΑΥ. Το περι-
εχόμενο των πλαστικών αντικειμένων στους 
οκτώ ΠΑΥ περιορίζεται ήδη με βάση το σημείο 
50(5) του Παραρτήματος XVII του REACH (όριο 
1 mg/Kg ανά ΠΑΥ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν 
τον φάκελο του προτεινόμενου περιορισμού 
και να υποβάλουν τις απόψεις τους, τυχόν 
αναλυτικά δεδομένα που κατέχουν, σχετικές 
πληροφορίες κόστους, επιπτώσεων και αν-
θρώπινης έκθεσης στην ακόλουθη ιστοσε-
λίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA): http://echa.europa.eu/el/
restrictions-under-consideration
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
σχολίων είναι η 19η Μαρτίου 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 
τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 
22405609 και 22405608. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Σεμινάριο: Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα, 
οι υποχρεώσεις και ο ρόλος των μελετητών

Πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, στην 
Πάφο, το σεμινάριο με θέμα «Ασφάλεια και υγεία στα κατα-

σκευαστικά έργα, οι υποχρεώσεις και ο ρόλος των μελετητών». 
Το σεμινάριο, το οποίο ήταν ανοικτό σε όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Τράπεζας Κύπρου.
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση της φιλοσοφίας και 
των βασικών προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, με ειδική ανα-
φορά στις υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τον ρόλο των μελετη-
τών στα θέματα ασφάλειας και υγείας στις κατασκευές. 
Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, δι-
πλωµατούχα πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, µε μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση σε θέµατα επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας 
από το Πανεπιστήµιο Aston University και µεταπτυχιακό τίτλο 
“Master in Public Sector Management”. Η κ. Τσουλόφτα, από το 
2017, κατέχει θέση ανώτερης λειτουργού Επιθεώρησης Εργασί-
ας στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι προϊστάµενη 
του Κλάδου Μεταποίησης και Κατασκευών. Είναι μέλος του 
Γενικού Συµβουλίου του ΕΤΕΚ και συντονίστρια της Επιτροπής 

Ασφάλειας και Υγείας. Επίσης, είναι Α΄ αντιπρόεδρος του Κε-
ντρικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μη-
χανικών Κύπρου. Το σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία της Περιφερειακής Επιτροπής ΕΤΕΚ Πάφου, είχε 
μεγάλη επιτυχία.

Απαγόρευση χρήσης 
κονιορτοποιημένων 

ελαστικών σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις, γήπεδα 

με τεχνητό γρασίδι καθώς 
και σε παιδότοπους

Περιορισμός Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων
σε αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδότοπους

http://www.etek.org.cy
http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration
http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration
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Έργο «Επέκταση και Λειτουργία Συστήµατος Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΕΠ)» 
Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ 
και την ΑνΑ∆ ως εθνική συµµετοχή.

Απευθυνθείτε τώρα σε ένα από τα εγκεκριµένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) (www.anad.org.cy)

Πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων 
µε ευρωπαϊκή αναγνώριση

Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων 

Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της αξιολόγησης των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ατόµου στη βάση ενός Προτύπου Επαγγελµατικού Προσόντος

Προϋπολογισµός Έργου:  €6.000.000   |   Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταµείου: 85%

Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων 

Ταυτότητα Αριστείας! 
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Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Δια-
χείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολο-

γικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε 
την ετήσια διάλεξή της στις 8 Νοεμβρίου 
2018, στη Λεμεσό. Ομιλητής ήταν ο δρ Hans 
Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
(European Environment Agency). Ο Ευρωπα-
ϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, με έδρα την 
Κοπεγχάγη, είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με αποστολή την παροχή έγκυρης 
πληροφόρησης για το περιβάλλον και την 
υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής 
της ΕΕ. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με 
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, καθότι 
εντάχθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης με 
τους πολίτες που πραγματοποιείται πανευ-
ρωπαϊκά σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.
Στη διάλεξή του ο δρ Bruyninckx περιέγραψε 
το όραμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περι-
βάλλοντος για το πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές 
χώρες να μετεξελιχθούν σε αειφόρες κοινω-
νίες ώστε να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. 
Στόχος μας πρέπει να είναι να «έχουμε καλή 
ζωή εντός των οικολογικών ορίων του πλανή-
τη», κάτι που μέχρι στιγμής, όπως υπέδειξε, 
καμία χώρα δεν έχει πετύχει. 
Η διάλεξη του δρος Bruyninckx είναι διαθέ-
σιμη στο κανάλι Youtube του ΤΕΠΑΚ: https://
youtu.be/TLQz-GlGs-w. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρύτανης του 
ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και 
εκπρόσωπος του υπουργού Γεωργίας. Τη δι-
άλεξη παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο 
πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου, Ανδρέας Πουλλικκάς, ο γενικός διευ-
θυντής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, 
Βασίλης Τσάκαλος, και ο βουλευτής Λευκωσί-
ας Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. 

Συνέντευξη στο ΚΥΠΕ
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο εκτελε-
στικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Περιβάλλοντος, δρ Hans Bruyninckx, 
σε σχέση με το μέλλον του πλανήτη μας και 
την αναγκαιότητα λήψης δραστικών αλλαγών 
που θα οδηγήσουν στη μετάβασή μας σε αει-
φόρες κοινωνίες. Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι 
η Κύπρος, αν και απέχει από τον στόχο για 
αειφόρο ανάπτυξη, διαθέτει όλα εκείνα τα 
πλεονεκτήματα για ν’ αντιμετωπίσει τις προ-
κλήσεις και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής 
ερήμωσής της.

Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, με αφορμή 
τη διάλεξη του που οργάνωσε το ΤΕΠΑΚ και 
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο δρ 
Bruyninckx τόνισε πως, δυστυχώς, απέχουμε 
πολύ ως κράτη μέλη από τον στόχο μετάβα-
σης σε αειφόρες κοινωνίες, όπως καταγρά-
φεται στο 7ο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, ο στόχος ορίζει ότι το έτος 2050 
θα έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής εντός των 
οικολογικών ορίων του πλανήτη, δηλαδή, όλοι 
οι κάτοικοι του πλανήτη θα πρέπει να απολαμ-
βάνουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες (επαρκή 
τροφή, στέγη, ασφάλεια και υγεία), χωρίς να 
θέτουν σε κίνδυνο τους φυσικούς πόρους της 
Γης και χωρίς να μεταβάλλουν το κλίμα και τη 
φύση του πλανήτη με μη αντιστρεπτό τρόπο. 
“Ουσιαστικά αυτός είναι ένας ορισμός της αει-
φόρου κοινωνίας, και αυτό εκφράζεται στους 
στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη, που υιοθετήθηκαν το 
2015 από όλα τα κράτη της Γης”, είπε, σημει-
ώνοντας παράλληλα πως “απέχουμε πολύ από 
το να πετύχουμε αυτό τον στόχο.”
 Ο δρ Bruyninckx θεωρεί αναγκαίες θεμελιώ-
δεις αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε και 
καταναλώνουμε την τροφή και την ενέργεια 
μας, καθώς και στον τρόπο που μετακινούμα-

στε και οργανώνουμε τη ζωή στις πόλεις μας 
και υπογραμμίζει ότι “τέτοιες δραστικές αλλα-
γές μπορούν να οδηγήσουν στη μετάβαση σε 
αειφόρες κοινωνίες”.
 Στην παρατήρηση ότι η Κύπρος απέχει πολύ 
από τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη, 
δηλώνει ότι όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε θέματα βιώσι-
μης ανάπτυξης, ωστόσο, μας υποδεικνύει τα 
πλεονεκτήματά μας και τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να αποφύγουμε να δούμε 
τον τόπο μας να μετατρέπεται σε ερημονήσι. 
“Η Κύπρος, ως νησί με ημίξηρο κλίμα και χω-
ρίς ισχυρές περιβαλλοντικές πολιτικές μέχρι 
πριν από μερικά χρόνια, έχει βεβαίως προ-
βλήματα, όμως σκεφτείτε τα πλεονεκτήματά 
σας”, λέει και σημειώνει “έχετε περισσότερη 
ηλιοφάνεια από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊ-
κή χώρα, οπότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε 
την ηλιακή ενέργεια πολύ περισσότερο από 
όσο κάνετε σήμερα, ενώ ανήκετε στην ΕΕ, 
κάτι που έχει ωφελήσει αφάνταστα την περι-
βαλλοντική σας πολιτική”.
Οι δυνατότητες της Κύπρου για μετάβαση σε 
μια αειφόρο κοινωνία είναι πολλές, τονίζει, 
φτάνει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνει 
και κάθε άλλη χώρα, δηλαδή ένα μακροπρό-
θεσμο όραμα που να οδηγεί στη μετάβαση 
αυτή. “Μπορείτε να αξιοποιήσετε τους άφθο-
νους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους 
που είναι διαθέσιμοι για την προστασία του 
κλίματος και της φύσης και μπορείτε, βεβαί-
ως, να μεταρρυθμίσετε το φορολογικό σας 
σύστημα, ώστε να συνάδει με τον στόχο να 
μετατραπείτε σε μια οικονομία που διαχειρί-
ζεται αποδοτικά τους φυσικούς πόρους, την 
ενέργεια και τα απόβλητά της”, συμπληρώνει. 
Κατά τον ίδιο “δεν υπάρχει εναλλακτική λύση” 
και μας ζητά να φανταστούμε τον πλανήτη 
μας με μέση θερμοκρασία τέσσερις βαθμούς 
Κελσίου περισσότερους σε σχέση με την 
προβιομηχανική περίοδο.

ΔΙΑΛΕΞΗ Δ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Μετάβαση σε περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες κοινωνίες

«Η Κύπρος διαθέτει 
όλα εκείνα τα 

πλεονεκτήματα για 
να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις και το 

ενδεχόμενο 
μιας μελλοντικής 
ερήμωσής της»

http://www.etek.org.cy
https://youtu.be/TLQz-GlGs-w
https://youtu.be/TLQz-GlGs-w
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Πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 
2018 η Τελετή Απονομής των Κυπριακών 

Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ - 2018 που απο-
τελεί την ανώτατη διάκριση στη χώρα μας για 
την πιο επιτυχημένη καινοτομία, θεσμός που 
στηρίζεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).
Τα βραβεία απένειμε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος στην 
εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε σε μια 
σειρά από δράσεις και αποφάσεις της κυβέρ-
νησης οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν 
το δίδυμο καινοτομία - έρευνα στην Κύπρο. 
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
«προωθείται η υιοθέτηση ενός νέου ολοκλη-
ρωμένου νομοθετικού πλαισίου Έρευνας και 
Καινοτομίας και ακόμη η υιοθέτηση του e - 
entrepreneur».

Στον δικό του χαιρετισμό ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) Χρίστος Μιχαηλίδης επεσήμανε ότι η 
καινοτομία δίνει απαντήσεις και λύσεις στα 
σύγχρονα προβλήματα και δημιουργεί ευ-
καιρίες και προοπτικές αποτελώντας βασική 
παράμετρο ανταγωνιστικότητας μιας επιχεί-
ρησης ή μιας χώρας.

Ο αντιπρόεδρος του ΙΠΕ, επικεφαλής επιστή-
μονας της Δημοκρατίας και πρόεδρος της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Βραβείων Καινο-
τομίας Κυριάκος Κόκκινος είπε ότι «το φιλό-
δοξο όραμά μας είναι η ανάδειξη της Κύπρου 
σε περιφερειακό πόλο αριστείας, έρευνας και 
καινοτομίας».

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ
Το Βραβείο Καινοτομίας 2018 στον πρωτογενή 
τομέα απονεμήθηκε στην Παραδεισιώτης Λτδ 
για την επιτυχή καινοτομία της που αφορά την 
εγκατάσταση συστήματος σταθερής και ελεγ-
χόμενης θέρμανσης CUBORA στα δύο υπερ-
σύγχρονα και αυτοματοποιημένα υποστατικά 
εκτροφής πουλερικών.
Το Βραβείο Καινοτομίας στην κατηγορία με-
ταποιητικού τομέα απονεμήθηκε στη Muskita 
Aluminium Industries Ltd για την επιτυχή 
καινοτομία που εφάρμοσε και παρουσίασε, η 
οποία αφορά τον σχεδιασμό του πρωτοπόρου 
μινιμαλιστικού συστήματος αλουμινίου για συ-
ρόμενες πόρτες και παράθυρα THEA Minimal 
Aluminium Frames.
Το Βραβείο Καινοτομίας στην κατηγορία 
των υπηρεσιών απονεμήθηκε στην Odyssey 
Consultants Ltd για την καινοτομία που αφο-
ρά τον σχεδιασμό της Πλατφόρμας Διαχείρι-
σης Πληροφοριών και Συμβάντων Ασφάλειας 
ClearSkies Big Data Analytics.
Το βραβείο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
απονεμήθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας για την καινοτομία που αφορά 
τον σχεδιασμό της πρωτοποριακής Διαδικτυ-
ακής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, 
γνωστής ως «DLS PORTAL».

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Τελετή Απονομής των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ - 2018

Θεσμός που στηρίζεται 
από το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
και το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας (ΙΠΕ)

Οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν ένα ευρύ 
φάσμα από δραστηριότητες σε διαφο-

ρετικούς τομείς και επηρεάζουν την οικονο-
μική δραστηριότητα αλλά και τις περιβαλλο-
ντικές επιδόσεις της Κύπρου.
Έχει αναγνωριστεί ότι το υψηλό λειτουργικό 
κόστος των επιχειρήσεων συμβάλλει αρνη-
τικά στην ανταγωνιστικότητά τους και αυτό 
αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που αντιμε-
τωπίζει η χώρα μας στον τομέα της ενερ-
γειακής απόδοσης και εξοικονόμησης αλλά 
και την εξάρτησή της από τις εισαγωγές 
πετρελαίου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης ενεργειών που θα 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επι-
χειρήσεων, το Ενεργειακό Γραφείο οργάνωσε 
συνάντηση με επιλεγμένους φορείς με απώ-
τερο στόχο να ενισχυθούν οι πολιτικές για 
την προώθηση εξοικονόμησης ενέργειας και 
ΑΠΕ όπως περιγράφονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη 2014-2020». Οι συναντήσεις 
με επιλεγμένους φορείς θα συνεχιστούν 
μέσα σε ένα τετραετές πλάνο με στόχο τη 
δημιουργία ουσιαστικών προτάσεων (σχέδιο 
δράσης) πολιτικής και την προώθησή τους 

στους αρμόδιους φορείς για υλοποίηση. Στις 
ενέργειες αυτές θα προστεθούν συναντή-
σεις και ανταλλαγή εμπειριών με υπουργεία 
που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκά νησιά και 
μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες όπως Κανά-
ρια Νησιά (Ισπανία), Μαδέρα (Πορτογαλία) 
και Réunion (Γαλλία). Όλες οι δράσεις του 
Ενεργειακού Γραφείου θα συγχρηματοδοτη-
θούν από το ευρωπαϊκό έργο RESOR.
Περισσότερες πληροφορίες για τις επό-
μενες δραστηριότητες του Ενεργειακού 
Γραφείου στο τηλ. 22667716 ή στο email: 
info@cea.org.cy.

ΤΑ  ΒΡΑΒΕ ΙΑ  ΑΠΕΝΕ ΙΜΕ  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑΣ 

RESOR: Προώθηση ενεργειακών πολιτικών 
για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

mailto:info@cea.org.cy
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Η προώθηση ενός νέου συστήματος και νέου 
πλαισίου διακυβέρνησης στα θέματα της 

έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί κορυφαία 
προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ανέφερε ο 
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Μετά 
την πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας, στις 26 Νοεμβρίου 
2018, το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο 
τον περασμένο Οκτώβριο, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε 
ότι «μετά την αντιμετώπιση των πιεστικών συνε-
πειών της πρόσφατης οικονομικής κρίσης αυτό 
που πρέπει τώρα να κάνουμε είναι να προωθή-
σουμε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές όχι μόνο στο 
κράτος αλλά και στην οικονομία μας».
Πρόσθεσε ότι «είμαστε πεπεισμένοι ότι η διεύ-
ρυνση της παραγωγικής βάσης που θα μας επι-
τρέψει να πετύχουμε τον στόχο της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να προέλθει μέσα 
από την προώθηση της έρευνας και της καινοτό-
μου επιχειρηματικότητας». Σημείωσε επίσης ότι το 
νεοσύστατο συμβούλιο το οποίο θα έχει το γενικό 
πρόσταγμα σε αυτή την προσπάθεια αποτελείται 
από εκλεκτούς επιστήμονες και επαγγελματίες 

που συνδυάζουν την πανεπιστημιακή, ερευνητική, 
επιστημονική δράση, με τη δράση στον τομέα της 
οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
Ο επικεφαλής του συμβουλίου Φίλιππος Πατσα-
λής δήλωσε ότι «η Κύπρος μπορεί να καταστεί 
μια ανταγωνιστική και ανεπτυγμένη χώρα με 
βασικούς πυλώνες προώθησης την έρευνα και 
την καινοτομία, την επιστημονική αριστεία, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικό-
τητα». Συνεχίζοντας εξέφρασε την άποψη ότι 
«η Κύπρος έχει ανάγκη αυτό το μοντέλο και η 
κυβέρνηση έχει προχωρήσει αποφασιστικά στην 
υλοποίηση αυτού του μοντέλου ανάπτυξης με 
τον διορισμό του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας 

και Καινοτομίας». Πρόσθεσε ότι το συμβούλιο 
θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει μια νέα και 
ολοκληρωμένη δομή διακυβέρνησης, ένα οικο-
σύστημα στο οποίο θα εργάζονται συντονισμέ-
να όλοι οι παραγωγικοί ιστοί στον δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα ενώ θα λειτουργήσει στη 
βάση μιας καλά μελετημένης μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής. Σημείωσε ότι μέσα από ένα συντο-
νισμένο στρατηγικό πλάνο στο οποίο θα καθο-
ριστούν συγκεκριμένες πολιτικές και ενέργειες 
και με καλό συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων, τα αποτελέσματα θα είναι τα 
σημαντικότερα εργαλεία προόδου και ανάπτυξης 
της οικονομίας της χώρας.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Τελετή Απονομής Βραβείων Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2018 

Άρχισε τη λειτουργία του το Εθνικό Συμβούλιο 
Έρευνας και Καινοτομίας

Φ. Πατσαλής: Το 
Συμβούλιο θα αναπτύξει 
και θα λειτουργήσει μια 
νέα και ολοκληρωμένη 
δομή διακυβέρνησης

Ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής απένειμε 

στις 23 Νοεμβρίου 2018 τα Βραβεία Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων, που πραγματοποιού-
νται στην Κύπρο για πέμπτη συνεχή χρονιά και 
επέδωσε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής 
Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS σε 
οργανισμούς/επιχειρήσεις.
Παράλληλα με τα βραβεία αυτά, βραβεύτηκαν οι 
καλύτερες προτάσεις της Περιβαλλοντικής Δρά-
σης που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε 
όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
2018. Η διοργάνωση της περιβαλλοντικής δράσης 
πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η διοργάνωση της απονομής των βραβείων 
πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλο-
ντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών.

Τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσε-
ων της Κύπρου, CY GPP Awards, είναι ένας θε-
σμός που ξεκίνησε το 2014 και φαίνεται να έχει 
σημαντική ανταπόκριση από τις Αναθέτουσες 
Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς (Κρατικές 
Αρχές-Δημόσιος Τομέας), καθώς και από τους 
Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τις Αρχές της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον ιδιωτικό 
τομέα, ο οποίος συμμετέχει για δεύτερη χρονιά.
Οι κατηγορίες αγορών για τις οποίες εφαρμό-
στηκαν τα Βραβεία CY GPP Awards 2018 είναι:
• Ολοκληρωμένης πολιτικής Πράσινων Συμβά-

σεων/Προμηθειών
• Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικές 

Συσκευές Οικιακής Χρήσης
• Εσωτερικός Φωτισμός
• Οδικός και Εξωτερικός Φωτισμός (μόνο για 

δημόσιο τομέα)
• Οχήματα
• Ελαστικά
• Κλιματιστικά
• Κτιριακές Κατασκευές - Ενεργειακή Απόδο-

ση Κτιρίων
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
• Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισμού
• Χαρτί Φωτοτυπικό/Εκτυπωτικό
• Τρόφιμα και Υπηρεσίες Τροφίμων
• Προϊόντα και Υπηρεσίες Διαχείρισης 

Χώρων Πρασίνου

• Περιβαλλοντική Δράση «Σκέψου, Δράσε, Άλλα-
ξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες»

Βασικός σκοπός της Περιβαλλοντικής Δράσης 
«Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις 
πλαστικές σακούλες» ήταν η αναγνώριση των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από 
την αλόγιστη χρήση της πλαστικής σακούλας, 
την ακατάλληλη επεξεργασία της στο τέλος 
του κύκλου ζωής της, των επιπτώσεων κατά 
τη διαδικασία παραγωγής της, την ανθεκτι-
κότητά της και την ανεξέλεγκτη απόρριψή 
της, όπως επίσης και πώς αυτή επηρεάζει το 
περιβάλλον και την υδρόβια ζωή, συντείνει 
στην εξάντληση των φυσικών πόρων, στην 
αύξηση της παραγωγής των απορριμμάτων, 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας 
μέσω της εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων 
και προτάσεων διαχείρισης ή μείωσής της, 
καθώς επίσης και την καταγραφή στατιστικών 
στοιχείων πριν από την εφαρμογή του μέτρου 
και μετά την εφαρμογή του.
Όλοι οι βραβευθέντες είναι αναρτημένοι 
στην ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%C
E%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%
B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.
html?id=4924#flat 

http://www.etek.org.cy
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=4924#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=4924#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=4924#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=4924#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=4924#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=4924#flat
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Όταν η Πάφος 
κέρδισε το 

χρίσμα της Πολιτι-
στικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης 
(ΠΠΕ) το 2013 και 
αμέσως ακολού-
θησε η οικονομική 
λαίλαπα, ούτε στα 
τολμηρότερα όνειρά μας θα μπορού-
σαμε να φανταστούμε την επανάσταση 
που επήλθε στο πρόσωπο της πόλης. Οι 
ευτυχείς συγκυρίες της ύπαρξης, επιτέ-
λους, πολιτικής βούλησης από την το-
πική αρχή και της χρηματοδότησης από 
το κράτος βοήθησαν καταλυτικά. 
Η ιστορία ξεκινά κάπου το 2011, τον 
καιρό της διεκδίκησης του τίτλου της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώ-
πης. Η ομάδα επιστημόνων μηχανικών 
και άλλων ειδικών που συγκεντρώθηκε 
έστησε το κεντρικό όραμα υπό την κα-
θοδήγηση ομάδας ακαδημαϊκών από τη 
Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλ-
λοντικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Νεάπολις στην Πάφο. Οι συμμετοχές 
έγιναν μετά από ανοιχτή πρόσκληση 
προς όλους τους συναδέλφους που 
ανταποκρίθηκαν μαζικά. Συνολικά 54 
άτομα συμμετείχαν από πολλές ειδι-
κότητες, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, 
πολιτικοί μηχανικοί, καλλιτέχνες, και 
πολλοί άλλοι, σε διάφορες περιόδους. 
Μετά την απόκτηση του τίτλου η ομά-
δα μειώθηκε και, υπό την ευθύνη του 
υποφαινόμενου, αποτέλεσε την ομάδα 
υποδομών που δρομολόγησε το τελικό 
πρόγραμμα, το υπέβαλε για χρηματο-
δότηση στο τότε Γραφείο Προγραμμα-
τισμού και επέβλεψε και υποβοήθησε 
τις εφεξής διαδικασίες όπως την προ-
ετοιμασία τεσσάρων αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών και την προετοιμασία της 
τελικής υποβολής των έργων για χρη-
ματοδότηση. Επιπρόσθετες βοήθειες 
δόθηκαν στους Δήμους Γεροσκήπου και 
Πόλης Χρυσοχούς για τη δημιουργία δι-
κού τους προγράμματος υποδομών, στο 
Τμήμα Αρχαιοτήτων για την προετοιμα-
σία της διαδικασίας για την ανάπλαση 

του τοπικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
και αλλού. Το υψηλό επίπεδο, ο εθε-
λοντισμός και η συνεργασία πολλών 
ειδικοτήτων της μηχανικής προς όφε-
λος της κοινωνίας έδωσαν στην όλη 
προσπάθεια εύφημη μνεία στα Βραβεία 
Μηχανικής του ΕΤΕΚ το 2015.
Χρειάζεται να σημειωθεί ότι ο οργα-
νισμός ΠΠΕ Πάφος 2017 δεν είχε στη 
φύση του ή τους σκοπούς του την 
εκτέλεση των έργων που από την αρχή 
είχε αποφασιστεί ότι θα εκτελεστούν 
από τις τοπικές αρχές.
Ξεπερνώντας το ακανθώδες ερώτημα 
του κατά πόσον οι αρχιτέκτονες και 
λοιποί μελετητές πρέπει να κάνουν 
εργασίες δωρεάν, οι συνάδελφοι συ-
ντάχθηκαν με την πόλη τους σε μια 
μεγάλη προσπάθεια όλης της κοινωνί-
ας που απέδωσε καρπούς και ανέβασε 
το κύρος του μηχανικού στην κοινωνία. 
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, η πι-
στή εφαρμογή της νομοθεσίας και της 
ηθικής του επαγγέλματος. Όλα τα κύρια 
έργα έγιναν με ανοιχτούς αρχιτεκτονι-
κούς διαγωνισμούς που έφεραν υψη-
λότατου επιπέδου αποτελέσματα. Δύο 

από τα τρία ολοκληρωμένα έργα των 
διαγωνισμών κοσμούν την εθνική λίστα 
υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mies 
Van Der Rohe φέτος.
Η ουσία της κεντρικής ιδέας του Πά-
φος 2017 που ενυπήρχε πίσω από τη 
διοργάνωση των έργων ήταν το Open 
Air Factory ή Ανοιχτό Εργοστάσιο Πο-
λιτισμού που πρέσβευε εν ολίγοις ότι 
όλη η πόλη, οι πλατείες, οι αρχαιολο-
γικοί χώροι, η ύπαιθρος, τα εργοστάσια, 
τα μουσεία, κάθε αναπάντεχος χώρος 
γίνεται η σκηνή των εκδηλώσεων. Έτσι, 
το αντικείμενο των παρεμβάσεων ήταν 
η ανάπλαση του δημόσιου χώρου που 
είχε αφεθεί στη μοίρα του για 50 χρό-
νια. 
Το πνεύμα των κονδυλίων της ΕΕ για το 
2014-2020 έδωσε μια επιπρόσθετη δι-
άσταση στα έργα, αυτά της κοινωνικής 
ωφέλειας εφόσον έπρεπε να στοιχειο-
θετηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, 
η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, 
η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, 
η διατήρηση της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και η οικονομική ανάπτυξη με 
παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης. Τα 
έργα ήταν από τη φύση τους στοχευ-
μένα σε παρεμφερείς στόχους όπως 
η επέμβαση στην τουρκοκυπριακή συ-
νοικία του Μούτταλου με τα μύρια όσα 
θέματα κοινωνικής συνοχής.

Γιάννης Κουτσόλαμπρος
Αρχιτέκτονας, πρώην μέλος του ΔΣ 
Πάφος 2017 και υπεύθυνος υποδομών

Τα έργα του Πάφος 2017
Η ιστορία ξεκινά κάπου 

το 2011, τον καιρό 
της διεκδίκησης του 

τίτλου της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης
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Η Κύπρος ήταν γνω-
στή στην αρχαιό-

τητα για την παραγωγή 
χαλκού, εξ ου και το 
όνομά της Cuprum, η 
λατινική λέξη για τον 
χαλκό. Ο χαλκός βρίσκε-
ται κυρίως στα θειούχα 
κοιτάσματα «τύπου Κύ-
πρου» τα οποία συναντώνται στα ηφαιστει-
ακά πετρώματα, σε σχέση δηλαδή με τον 
οφιόλιθο του Τροόδους. Η εκμετάλλευση 
χαλκού στην Κύπρο ξεκινά από το 3500 π.Χ. 
και το νησί αποτελούσε σπουδαίο παραγωγό 
χαλκού κατά την αρχαιότητα. Άλλα πετρώμα-
τα και ορυκτά που σχετίζονται με τις λιθο-
λογίες του οφιόλιθου του Τροόδους όπως ο 
αμιάντος, ο χρωμίτης, ο πυρίτης, η ούμπρα, ο 
διαβάσης, ο γάβρος, και σε μικρότερο βαθμό, 
ο κελαδονίτης, η ώχρα, ο πικρόλιθος, έχουν 
τύχει εκμετάλλευσης, με τα μεταλλεία του 
χαλκού και πυρίτη και το μεταλλείο του Αμιά-
ντου όμως να αποτελούν χώρους με σημα-
ντικά περιβαλλοντικά θέματα.
Η παρούσα νομοθεσία για την υποχρεω-
τική αποκατάσταση μεταλλείων δεν έχει 
αναδρομική ισχύ για παλαιότερα προνόμια, 
με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός 
εγκαταλελειμμένων μεταλλείων, πέραν των 
25, να παραμένουν χωρίς αποκατάσταση. 
Κύριο ρόλο στην αποκατάσταση μεταλλείων 
παίζει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε 
συνεργασία και με άλλα τμήματα του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και όχι μόνον. Τα μεταλλεία 
χαλκού και πυρίτη αποτελούνται από έναν 
κρατήρα, ο οποίος μετά την εγκατάλειψη 
γεμίζει με νερό (λίμνη). Άλλο χαρακτηριστικό 
είναι οι σωροί των μεταλλευτικών αποβλή-
των, τα στείρα δηλαδή υλικά, τα οποία τοπο-
θετούνταν περιμετρικά του κρατήρα, συχνά 
όμως και σε κοίτες ποταμών, όπως συμβαίνει 
σε Σια, Μιτσερό και Καμπιά. Μερικές φορές 
αυτό ισχύει και σε εγκαταστάσεις επεξεργα-
σίας του μεταλλεύματος που εξυπηρετούσαν 
μεγάλες μεταλλευτικές περιοχές. Τα υλικά 
αυτά περιέχουν θειούχα ορυκτά τα οποία, 
ερχόμενα σε επαφή με νερό και οξυγόνο, 
παράγουν όξινες απορροές, συχνά με pH μι-
κρότερο από 3 και με υψηλή περιεκτικότητα 
σε μέταλλα. 
Οι απότομες, γυμνές από βλάστηση πλαγιές 
των σωρών των αποβλήτων και οι πλαγιές 
των κρατήρων δημιουργούν προβλήματα 
αστάθειας των πρανών. Μετά την εγκατάλει-
ψη, οι πλαγιές σε ορισμένες περιπτώσεις κα-

λύφθηκαν από βλάστηση και σταθεροποιή-
θηκαν, αλλά κατά κύριο λόγο αποτελούν έναν 
πιθανό κίνδυνο και, πέρα από το γεγονός ότι 
είναι οπτικά παρεμβατικοί, αποτελούν πιθανή 
πηγή ατμοσφαιρικής, εδαφικής και υδατικής 
ρύπανσης. Ειδικά στο μεταλλείο Αμιάντου, οι 
απότομες πλαγιές παρέμειναν γυμνές με τις 
ίνες αμιάντου να απελευθερώνονται εύκολα 
στον αέρα. Επιπρόσθετα, σε πολλές περι-
πτώσεις οι κρατήρες καταλήγουν να γίνονται 
παράνομες χωματερές. Εξαίρεση αποτελούν 
μόνο τα μεταλλεία του χρωμίτη που είναι 
υπόγεια.

Ρύπανση
Διάφορες μελέτες έχουν ασχοληθεί με τη 
ρύπανση που σχετίζεται με τα εγκαταλελειμ-
μένα μεταλλεία και εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας στην Κύπρο, καθώς αυτές αποτελούν 
πιθανά μεγάλη πηγή ρύπανσης με μέταλλα. 
Μια μελέτη των Charalambides et al. (2003) 
αναφέρει ότι κοντά στο χωριό Σια, όπου βρί-
σκεται ένα παλιό μεταλλείο μικτών θειούχων, 

οι μετρήσεις έδειξαν ότι το pH του βρόχινου 
νερού είναι σημαντικά χαμηλότερο (pH=4,7) 
συγκρινόμενο με άλλες περιοχές της Κύπρου 
(pH≥6,5), καθώς και αυξημένες συγκεντρώ-
σεις θειικού άλατος στα όμβρια ύδατα. Επι-
πλέον, αυτή η μελέτη έδειξε ότι οι εκπομπές 
θείου είναι στην αέρια φάση και όχι ως αε-
ρολύματα, τα οποία συνδέονται με μεταφορά 
ρύπων σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Μια με-
λέτη από τους Hudson-Edwards et al. (2005) 
σχετικά με το βόρειο μεταλλείο Μαθιάτη διε-
ρευνά την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα 
των σωρών των μεταλλευτικών αποβλήτων 
γύρω από τον κρατήρα καθώς και σε ιζήματα 
στα γύρω ρυάκια και σε κρούστες αλάτων. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι τα περισσότερα 
δείγματα που συλλέχθηκαν ήταν εμπλουτι-
σμένα σε As, Cu, Pb και Zn. Παραδείγματα 
τέτοιων απορροών υπάρχουν και σε παραθα-
λάσσιους χώρους όπως τη Λίμνη και τη Λεύ-
κα που μεταβάλλουν την ποιότητα του πα-
ραλιακού περιβάλλοντος. Στο μεταλλείο της 
Κοκκινοπεζούλας στο Μιτσερό έχει αναφερ-
θεί από τους Gavriel et al. (2013) μεταφορά 
των εμπλουτισμένων σε μέταλλα αποβλήτων 
μέσω ρυάκιών περιμετρικά του μεταλλείου, 
τα οποία κατευθύνονται προς την κοινότητα.

Αποκατάσταση
Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη 
διαδικασία επαναφοράς της τοπογραφίας, 
του τοπίου, του οικοσυστήματος (χλωρίδα 

Αποκατάσταση στα εγκαταλελειμμένα μεταλλεία του Τροόδους
Η παρούσα νομοθεσία 
για την υποχρεωτική 

αποκατάσταση 
μεταλλείων δεν έχει 

αναδρομική ισχύ

Εγκαταλελειμμένο μεταλλείο Σιας.

➤

http://www.etek.org.cy
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και πανίδα) και της ποιότητας του υπόγειου 
νερού και του εδάφους σε μια κατάσταση 
όσον το δυνατόν παρόμοια με την αρχική. 
Ιδιαίτερα επιθυμητή και η ανεύρεση τρόπων 
χρήσης των αποβλήτων για άλλους σκοπούς, 
ειδικότερα για εξαγωγή εναπομένοντος με-
ταλλεύματος. Όλα αυτά γίνονται με σεβασμό 
στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. 
Φυσικά, η πλήρης αποκατάσταση δεν είναι 
πάντα εφικτή, οφείλουμε όμως να μειώσου-
με στο ελάχιστο τις παρεμβάσεις που έγιναν 
στον χώρο. Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση 
περιοχών με όξινες απορροές δεν είναι μόνο 
δαπανηρή αλλά και δύσκολη. 
Σε ορισμένα μεταλλεία της Κύπρου κάποια 
είδη χλωρίδας μεγαλώνουν και εξαπλώνο-
νται ακόμη και πάνω στα όξινα, εμπλουτι-
σμένα σε μέταλλα μεταλλευτικά απόβλητα. 
Μια μελέτη σχετικά με τα φυτά τα οποία 
είναι ανθεκτικά στις καιρικές αλλά και ιδι-
αίτερες εδαφικές αυτές συνθήκες, θα ήταν 
χρήσιμη για την εφαρμογή μεθόδων φυ-
τοαποκατάστασης. Η φυτοαποκατάσταση 
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των ρυπα-
σμένων χώρων, είναι οικονομικά αποδοτική, 
έχει αισθητικά πλεονεκτήματα και μακρο-
πρόθεσμη εφαρμογή (Chhotu and Fulekar, 
2009). 
Στην Κύπρο, έργα αποκατάστασης έχουν 
γίνει στα μεταλλεία Αμιάντου, Αγροκηπιάς, 
Λίμνης και Μαγκαλένης. Συγκεκριμένα, στο 
μεταλλείο Αμιάντου έχουν γίνει έργα για 
σταθεροποίηση και αποκατάσταση της βλά-
στησης των πρανών και τη δημιουργία εναλ-
λακτικών χρήσεων, όπως ο βοτανικός κήπος, 
το κέντρο επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροό-
δους και πρόσφατα η λίμνη του κρατήρα. Στο 
μεταλλείο Αγροκηπιάς έχει διαμορφωθεί ο 

χώρος για εύκολη πρόσβαση και μελέτη από 
γεωλόγους, και στο παλιό μεταλλείο ούμπρας 
στην Παρεκκλησιά ο χώρος εξυπηρετεί σή-
μερα φάρμα αλόγων και πίστες ιππασίας. Σε 
άλλες χώρες υπάρχουν παραδείγματα αλλα-
γής χρήσης όπως για παράδειγμα δημιουρ-
γίας συναυλιακών χώρων, θεματικών χωριών 
και πάρκων, αποθηκευτικών χώρων, οργανω-
μένων χωματερών, μουσείων, αθλητικών χώ-
ρων, τεχνητών λιμνών και χώρων πτηνοπαρα-
τήρησης, κήπων και άλλες χρήσεις.

Γεωλογικός τουρισμός
Δεδομένης της ιστορικής, αρχαιολογικής, γεω-
λογικής και περιβαλλοντικής αξίας των χώρων 
αυτών, μια στρατηγική αποκατάστασης και ταυ-
τόχρονης αξιοποίησής τους θα δημιουργούσε 

μια καινούργια ώθηση ειδικά στον γεωλογικό 
τουρισμό της Κύπρου, ιδιαίτερα μετά και τη δη-
μιουργία του Γεωπάρκου Τροόδους, που από το 
2015 αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου 
των Γεωπάρκων της UNESCO. Λόγω του υψηλού 
κόστους για την αποκατάσταση των μεταλλείων 
θα πρέπει να αναζητηθούν οικονομικές, αποτε-
λεσματικές και μακροχρόνιες λύσεις, μέσα από 
τον σωστό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό μιας 
στρατηγικής επίλυσης του προβλήματος σε 
ολόκληρο το νησί.

Ιφιγένεια Γαβριήλ
Γεωλόγος - MSc Μηχανική Περιβάλλοντος
Ερευνητική Συνεργάτης Εργαστηρίου 
Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής 
Αειφορίας, ΑΠΚΥ

Σχετικά με την αναμόρφωση του χώρου στάθμευσης παρά την 
πολυκατοικία ΔΗΠΑ, στη Λάρνακα, το ΕΤΕΚ με επιστολή του προς 

τον δήμαρχο Λάρνακας εκφράζει την υποστήριξή του στη θέση του 
δήμου για ενιαίο σχεδιασμό με στόχο ένα αισθητικά και λειτουργικά 
ενιαίο τελικό αποτέλεσμα.
Απόφαση του δήμου ήταν η κατεδάφιση των υφιστάμενων υποστα-
τικών στο εν λόγω τουρκοκυπριακό τεμάχιο. Το Επιμελητήριο σημει-
ώνει πως «για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος του δήμου, ο οποίος 
θα αναβαθμίσει αισθητικά τον αστικό χώρο και θα προωθήσει την 
αστική κινητικότητα, θα πρέπει να διεξαχθεί ανοιχτός αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός, με μικρή διάρκεια και μειωμένο κόστος. 
Η μελέτη θα πρέπει να διαλαμβάνει την κατεδάφιση των υφιστά-
μενων υποστατικών, τον σχεδιασμό των νέων υποστατικών που θα 
ικανοποιούν τις ανάγκες των υφιστάμενων δικαιούχων, καθώς και 
την κυκλοφοριακή ρύθμιση σε συνδυασμό με την κατασκευή σταθ-
μού μετεπιβίβασης και χώρου στάθμευσης. Η δημιουργία αναβαθμι-
σμένων χώρων πρασίνου και κοινωνικής συναναστροφής θα πρέπει 

επίσης κατά προτεραιότητα να μελετηθεί στο πλαίσιο του αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού, ώστε οι εργασίες που θα γίνουν στο τεμάχιο να 
δημιουργήσουν έναν αξιόλογο δημόσιο χώρο για τους κατοίκους και 
ένα νέο σημείο έλξης, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη 
και για την αναβάθμιση κτιρίων, δρόμων και δημόσιων χώρων στην 
ευρύτερη περιοχή. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εκτός του αρχιτε-
κτονικού διαγωνισμού δύναται να υποβαθμίσει τον χαρακτήρα της 
περιοχής, χρησιμοποιώντας τυποποιημένες λύσεις και αναπαράγο-
ντας την υφιστάμενη κατάσταση των ανόμοιων και δίχως συνολική 
ταυτότητα κτισμάτων». 
Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ τονίζει επίσης πως «η αναβάθμιση χώρων 
αυτής της κλίμακας με τη δημιουργική διαδικασία του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού, όπως συχνά βλέπουμε σε πόλεις του εξωτερικού όπως 
η Βαρκελώνη, οδηγεί σε νέους δημόσιους χώρους, αναβαθμίζει την 
ποιότητα ζωής των πολιτών και εν τέλει δημιουργεί κύτταρα εμπο-
ρικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης για τις τοπικές κοινό-
τητες». 

Το ΕΤΕΚ εισηγείται αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τουρκοκυπριακό τεμάχιο στη Λάρνακα

Άποψη της ανατολικής και νότιας πλευράς του μεταλλείου της Κοκκινοπεζούλας στο Μιτσερό. Είναι 
προφανές ότι στην ανατολική πλευρά του ορυχείου αναπτύσσονται πολύ λίγα δέντρα, ενώ στη νότια 
πλευρά αναπτύσσονται φυσικά κάποια δέντρα κυρίως πεύκα (pinus brutia).
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Ένα από τα κύρια στοιχεία προώθησης 
της παγκόσμιας ανάπτυξης ενεργειακών 

συστημάτων είναι οι καινοτομίες σχετικά με 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ηλε-
κτρονικά συστήματα ισχύος και τεχνολογίες 
έξυπνων δικτύων. Ωστόσο, η αύξηση δια-
σπαρμένων πηγών ενέργειας με στόχο την 
απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές πα-
ραγωγής, αυξάνει τη δυσκολία διατήρησης 
της σταθερότητας και της αξιοπιστίας ενός 
ενεργειακού δικτύου. Αυτές οι διαλείπουσες 
πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα η αιολική και η ηλι-
ακή, δεν βρίσκονται πάντα κοντά στα σημεία 
κατανάλωσης και δεν συμπίπτουν πάντοτε με 
τη ζήτηση.
Παρόλο που η Κύπρος έχει το υψηλότερο 
δυναμικό ηλιακής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, συνεχίζει να καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος των ενεργειακών της αναγκών μέσω 
της εισαγωγής ορυκτών καυσίμων. Ένα μικρό 
μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας (μόλις 10%) 
διατηρεί την Κύπρο στην πορεία επίτευξης 
του στόχου για το 2020 (16% της ακαθάρι-
στης τελικής ενέργειας κατανάλωσης να προ-
έρχεται από ΑΠΕ) το οποίο, σύμφωνα με τον 
Οδικό Χάρτη της Κύπρου για τις ΑΠΕ, θα μπο-
ρούσε να φτάσει μέχρι το 2030 το 25-40% 
της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η αποθήκευση περίσσειας ενέργειας σε συ-
στήματα μπαταριών μέχρι την κατανάλωσή 
της θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος αύξη-
σης της χρήσης ΑΠΕ και αντιμετώπισης της 
συμφόρησης του δικτύου διανομής, βελτιώ-
νοντας παράλληλα την αξιοπιστία του δικτύου 
και ενισχύοντας την περαιτέρω εξέλιξη των 
ενεργειακών συστημάτων.
Οι μπαταρίες για ενεργειακά συστήματα απο-
τελούν σήμερα ένα σχετικά μικρό μέρος της 
ενεργειακής βιομηχανίας, αλλά με μεγάλο 
βαθμό ρυθμό ανάπτυξης σε σπίτια με Φω-
τοβολταϊκά (ΦΒ) και συγκεντρωτικά σημεία 
σε δίκτυα διανομής. Εξαιτίας των αυξημένων 
αναγκών, η Κύπρος προσπαθεί να εξελίξει πε-
ρισσότερο το ενεργειακό της σύστημα, προ-
ωθώντας νέες τεχνολογίες στον ενεργειακό 
τομέα στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ερευ-
νητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Μηχα-
νικών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).
Προκειμένου να αναπτυχθεί μια βέλτιστη πο-
λιτική για την αποτελεσματική ενσωμάτωση 
συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 
StoRES (Promotion of higher penetration of 
distributed PV through storage for all) υπο-
στηρίζει πιλοτικές εγκαταστάσεις σε Κύπρο, 
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία και 
Ισπανία. Ο κύριος στόχος του προγράμματος 
είναι να ενισχύσει την αυτοκατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας από ΦΒ στην περιοχή της 
Μεσογείου, επιλύοντας ταυτόχρονα τεχνικά 
προβλήματα και προβλήματα αγοράς, δικτύων 
και διατιμήσεων χωρίς να κινδυνεύει η σταθε-
ρότητα και η αξιοπιστία του δικτύου.
Τον Μάιο του 2018, ένα σύστημα αποθήκευ-
σης ηλεκτρικής ενέργειας 30 kW / 50 kWh 
συνδέθηκε με έναν συμβατικό Υποσταθμό 
Διανομής στη Λευκωσία. Είναι το πρώτο ση-
μαντικό βήμα για σύνδεση συστημάτων απο-
θήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο 
διανομής στην Κύπρο. Το συγκεκριμένο σύ-
στημα (ονομαζόμενο Community Pilot) απο-
τελείται από τελευταίας τεχνολογίας μπατα-
ρίες ιόντων λιθίου υψηλής τάσης. Το σύστημα 
μπαταριών παρέχει υπηρεσίες στο δίκτυο 
διανομής όπως Εξισορρόπηση Ισχύος, Υπο-
στήριξη Συχνότητας και Τάσης δικτύου, καθώς 
και Έλεγχο Ενεργής και Άεργης Ισχύος, υπη-
ρεσίες που σταθεροποιούν και προστατεύουν 
την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και 
κρίνονται πλέον απαραίτητες για σύγχρονα 
δίκτυα ενέργειας.
Στη Γερμανία, η μείωση του κόστους των φω-
τοβολταϊκών πλαισίων μαζί με τα αυξημένα 
κόστη δικτύου έχουν μεγαλώσει το ενδια-
φέρον για συνδυασμένη χρήση μπαταριών. 
Αν και το κόστος των μπαταριών έχει μειωθεί 
δραστικά, είναι χρονοβόρα η ευρεία ενσωμά-
τωσή τους στο δίκτυο.
Επιπλέον, υπάρχει μια σαφής αποστολή: να 
βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση και η ενσω-

μάτωση των ΑΠΕ με γρήγορη απορρόφηση 
ή έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου 
να σταθεροποιηθεί και να προστατευτεί η λει-
τουργία του δικτύου. 
Οι προκλήσεις για την ΑΗΚ είναι να εντοπι-
στούν τα αδύνατα και μη αποδοτικά σημεία 
του δικτύου και να εγκατασταθούν ασφα-
λή και αξιόπιστα συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας. 
Η ΑΗΚ έχει μακρά εμπειρία στην εκπόνηση 
μελετών δικτύου και θα είναι σε θέση να κα-
θορίσει τη βέλτιστη τεχνολογία αποθήκευσης 
και το μέγεθος για κάθε εφαρμογή. 
Όπως γνωρίζουμε, η αγορά αποθήκευσης 
ενέργειας σε μπαταρίες για δίκτυα, σπίτια και 
αυτοκίνητα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και 
το ρυθμιστικό πλαίσιο στην ΕΕ θα είναι σύ-
ντομα έτοιμο. Το πιλοτικό αυτό έργο αποτελεί 
την πρώτη προσπάθεια ενσωμάτωσης συστη-
μάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες 
στο δίκτυο διανομής στην Κύπρο, εξάγοντας 
πολύτιμα συμπεράσματα για τη λειτουργία 
τους και την καθιέρωση τυποποιημένης με-
θοδολογίας ενσωμάτωσής τους στο δίκτυο. 
Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μεσο-
γείου (Interreg) στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος StoRES.

Ανδρέας Αρμενάκης
Διαχειριστής Συστήματος Διανομής 
της ΑΗΚ
AndreasArmenakis@eac.com.cy

Νικόλας Χατζηγεωργίου 
Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής 
Αειφορίας ΦΩΣ, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
nchatz05@ucy.ac.cy

Ενσωμάτωση Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας
με μπαταρίες στο Δίκτυο Διανομής της Κύπρου
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Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στις 24 Οκτωβρίου με συνδιοργανωτές 

τον ΚΣΙΑ και το ΕΤΕΚ, εξήχθη ως κύριο μήνυ-
μα τα όσα μπορούν να προκύψουν από τον 
τίτλο του άρθρου μας. Και δεν είναι σχήμα 
λόγου, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια. 
Υψηλόβαθμα στελέχη των κρατικών υπηρε-
σιών και των δήμων που ασχολούνται με τον 
τομέα των ακινήτων ήταν μεταξύ των κύριων 
ομιλητών της εκδήλωσης. Το πρώτο ξεκάθα-
ρο μήνυμα που έδωσαν οι τοποθετήσεις των 
πιο πάνω ήταν ότι πολύ δύσκολα εξασφαλίζεται ο αγοραστής, στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου που αγο-
ράζει.
Η κατάθεση στο Κτηματολόγιο πωλητηρίου εγγράφου, στις περιπτώ-
σεις που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, δια-
σφαλίζει ότι ο πωλητής δεν μπορεί να ξαναπω-
λήσει το ίδιο ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, 
επιτρέπει στον αγοραστή να απευθυνθεί στο 
Δικαστήριο και να απαιτήσει τη μεταβίβαση 
του ακινήτου στο όνομά του, αν ο πωλητής δεν 
τηρήσει τους όρους της σύμβασης. Αυτό όμως 
προϋποθέτει ότι προϋπάρχει ο τίτλος ιδιοκτη-
σίας. Εάν ο πωλητής (εταιρεία ανάπτυξης για τα 
καινούρια ακίνητα) δεν καταφέρει ή δεν θέλει 
να εκδώσει τίτλο, τότε ο αγοραστής θα βρεθεί 
σε αδιέξοδο. Εάν υπήρξαν παρατυπίες στο κα-
τασκευαστικό μέρος, πιθανόν να μην μπορεί ποτέ να εκδοθεί ο τίτλος.
Ένα δεύτερο μήνυμα είναι ότι κανένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κα-
τάστημα, γραφείο) δεν μπορεί να κατοικηθεί ή να χρησιμοποιηθεί εάν 
δεν διαθέτει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Αυτό λέει ξεκάθαρα ο 
νόμος. Ποιος όμως ακολουθεί τον συγκεκριμένο νόμο; Ποιος θα περι-
μένει ένα με δύο χρόνια, τουλάχιστον, για να εκδοθεί το πιστοποιητικό, 
για να κατοικήσει στο ακίνητο; Και σε τελευταία ανάλυση, τι κόστος θα 
συνεπάγεται αυτό;
Το τρίτο μήνυμα ήταν ότι τα πλείστα συμβόλαια, που υπογράφονται 
μεταξύ εταιρειών ανάπτυξης γης και αγοραστών, περιέχουν απαγορευ-
τικές ρήτρες, κατά παράβαση του περί προστασίας των καταναλωτών 

νόμου.
Όλα τα πιο πάνω προβλήματα, που αναφέρθηκαν ως μηνύματα που 
εξήχθησαν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση θα μπορούσαν να λυθούν 
με έναν πολύ πιο απλό τρόπο, αφού όλα έχουν την ίδια αφετηρία. Αυτή 
η αφετηρία δεν είναι άλλη από την καθυστέρηση που υπάρχει στην 
έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης και τίτλου από τη στιγμή που 
μια κατασκευή ολοκληρώνεται.
Όλα, δηλαδή, τα πιο πάνω θα επιλύονταν, εφόσον τόσο το πιστοποιη-
τικό όσο και ο τίτλος εκδίδονταν την ώρα της παράδοσης του ακινήτου 
στον αγοραστή, δηλαδή με την παράδοση του κλειδιού να παραδίδεται 
και ο τίτλος.
Αυτό θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί, εάν οι έλεγχοι από τα διά-
φορα τμήματα ξεκινούσαν τη στιγμή που το κέλυφος της κατασκευής 
συμπληρωνόταν.
Η Πολεοδομία, το Κτηματολόγιο, οι δημοτικές αρχές και οι έπαρχοι, 

να καθίσουν με το ΕΤΕΚ και να καθορίσουν τις 
λύσεις, να επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές 
που χρειάζεται η νομοθεσία, για να επιλύσουμε 
αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Θυμίζουμε ότι η Κύπρος είχε εκτεθεί σοβαρά 
τόσο στη Βουλή των Λόρδων όσο και στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις απαράδεκτες κα-
θυστερήσεις στην έκδοση τίτλων.
Δέκα χρόνια αργότερα, δυστυχώς, είμαστε σχε-
δόν στο ίδιο σημείο.
Καταλήγοντας, μέχρι να διορθωθεί το πιο πάνω 
πρόβλημα και αφού η αγορά ακινήτου είναι η 

μεγαλύτερη επένδυση που κάνει κάποιος στη ζωή του, είναι αδιανόητο 
κάποιος αγοραστής να μην συμβουλεύεται τους ειδικούς, πριν προ-
χωρήσει σε μια τέτοια αγορά. Και οι ειδικοί, φυσικά, δεν είναι άλλοι 
από τους επαγγελματίες κτηματομεσίτες για τα πλείστα θέματα και οι 
μηχανικοί για κάποια τεχνικά θέματα. Με σύμβουλο έναν επαγγελματία 
κτηματομεσίτη οι κίνδυνοι που προαναφέραμε μειώνονται στο ελάχι-
στο εάν δεν υπάρχει τίτλος και εκμηδενίζονται εκεί που υπάρχει τίτλος. 

Γιώργος Μουσκίδης
Διευθυντής FOX Smart Estate Agency
Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ)

Αγορά ακινήτων: Οι αγοραστές συνεχίζουν να κινδυνεύουν

Πολύ δύσκολα 
εξασφαλίζεται ο αγοραστής, 
στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας 
του ακινήτου που αγοράζει
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Το μεγαλύτερο πε-
ριουσιακό στοιχείο 

ενός οργανισμού είναι 
το ανθρώπινο δυναμι-
κό του. Ο αντίκτυπος 
που έχουν οι νεοπρο-
σληφθέντες στην επι-
τυχία μιας εταιρείας 
είναι μερικές φορές 
ασαφής ή μήπως όχι; 
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 
έχει πρόσφατα δημοσιεύσει νέες διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες παρέχουν 
στους υπεύθυνους προσλήψεων ένα μετρικό 
όργανο για να εκτιμήσουν πόσο καλά «έχουν 
κάνει τη δουλειά τους» στην πρόσληψη των 
πιο κατάλληλων υπαλλήλων.
Όσον αφορά τις προσλήψεις, η εξεύρεση του 
κατάλληλου προσώπου όχι μόνο καλύπτει 
την κενωθείσα θέση εργασίας αλλά ταυτό-
χρονα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στο σύνολο της εταιρείας/οργανισμού. Ανα-
γνωρίζοντας το γεγονός αυτό, τα τμήματα 
ανθρώπινου δυναμικού στη σύγχρονη επο-
χή αποτελούν συχνά στρατηγικούς εταίρους 
στο πλαίσιο μιας εταιρείας. Ως αποτέλεσμα ο 
αντίκτυπος της εμπειρογνωμοσύνης τους όχι 
μόνο καταδεικνύει την αξία τους σε μια δε-

δομένη στιγμή, αλλά συμβάλλει και στη συ-
νεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εταιρείας/
οργανισμού. 
Η μέτρηση της «ποιότητας της πρόσληψης», 
ή το όφελος που προσφέρει το νεοπροσλη-
φθέν προσωπικό σε μια εταιρεία, είναι, ως εκ 
τούτου, ουσιώδους σημασίας για τον καθορι-
σμό της αποτελεσματικότητας της διαδικασί-
ας πρόσληψης. 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η διεθνής τεχνική 
προδιαγραφή ISO/TS 30411: 2018 «Human 
Resource Management - Quality of hire 
metric», η οποία περιγράφει τη βέλτιστη δι-
εθνή πρακτική για μια ποιοτική αξιολόγηση 
πρόσληψης. Προσδιορίζει τις παραμέτρους 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των εργασι-
ών του νέου ατόμου και της εκπλήρωσης των 
στόχων του οργανισμού. 
Ο δρ Ron McKinley, πρόεδρος της Τεχνικής 
Επιτροπής ISO/TC 260, η οποία ετοίμασε το 
πρότυπο ISO/TS 30411, δήλωσε ότι αποτελεί 
βασικό εργαλείο για κάθε οργανισμό, ανε-
ξαρτήτως μεγέθους ή τομέα δραστηριοποίη-
σης και πρόσθεσε: «Θέλοντας να μετρήσουμε 
την απόδοση των νεοπροσληφθέντων, αυτή 
η τεχνική προδιαγραφή παρέχει έναν συγκε-
κριμένο τρόπο αξιολόγησης των επιδόσεών 
τους έναντι συγκεκριμένων μετρήσιμων στό-
χων ή προσδοκιών που σχετίζονται με τη συ-
νολική επιτυχία της εταιρείας/οργανισμού και 
ως εκ τούτου λειτουργεί ως ιδιαίτερα χρήσι-
μο εργαλείο για την υποβολή εκθέσεων».
Το ISO/TS 30411 μπορείτε να το προμηθευ-
τείτε ή να το μελετήσετε από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι 
ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου.

Πηγή: ISO

Μαριλένα Νικολάου 
Λειτουργός Διοίκησης 
και Διεθνών Σχέσεων στον 
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Πρόσληψη των καταλληλότερων με 
το νέο διεθνές Πρότυπο ISO/TS 30411

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Νέες κατευθυντήριες 
γραμμές παρέχουν 
στους υπεύθυνους 

προσλήψεων ένα μετρικό 
όργανο για να εκτιμήσουν 
πόσο καλά «έχουν κάνει 

τη δουλειά τους»

« H U M A N  R E S O U R C E  M A N A G E M E N T  -  Q U A L I T Y  O F  H I R E  M E T R I C »

http://www.etek.org.cy
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Με αφορμή την 
Ε β δ ο μ ά δ α ς 

Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία 2018 
που ήταν τον Οκτώ-
βριο, στο πλαίσιο της 
εκστρατείας Α&Υ 
2018-2019, η ΟΣΕΟΚ 
(Ομοσπονδία Συνδέ-
σμων Εργολάβων Οι-
κοδομών Κύπρου) κρούει για άλλη μία φορά 
τον κώδωνα του κινδύνου που ελλοχεύει στην 
ανάθεση οικοδομικών εργασιών σε μη προ-
σοντούχα άτομα, δηλ. μη εγγεγραμμένους 
αδειούχους εργολήπτες / κατόχους ετήσιας 
άδειας Οικοδομικών ή Τεχνικών Έργων από το 
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
(ΣΕΕΕ).
Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Ιδιοκτήτες των 
Έργων θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την 
υποχρέωση τήρησης των προνοιών των Νο-
μοθεσιών με πρώτιστη την περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία, με κύριο μέ-
λημα την προστασία της ζωής των εργαζομέ-
νων τους και των ιδίων και να λαμβάνουν πολύ 
σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τους αναλο-
γούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιπτώσεις 
μπορεί να αποβούν μοιραίες για οποιονδήποτε 
εργαζόμενο, αυτοεργοδοτούμενο ή μη.Η Ομο-
σπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών 
Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), εκπροσωπώντας έναν από 
τους μεγαλύτερους και παραγωγικότερους 
κλάδους της οικονομίας, αποτελεί έναν εκ των 
κοινωνικών εταίρων οι οποίοι σχεδιάζουν και 
εφαρμόζουν τη στρατηγική της Κύπρου στον 
τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, 
ως μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφά-
λειας και Υγείας (ΠΣΑΥ) που συντονίζει το Τμή-
μα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ).
Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία προέρχονται 
από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδο-
τών και εργαζομένων συμμετέχουν σε Τεχνι-
κές Επιτροπές του ΠΣΑΥ για εφαρμογή μέ-
τρων πρόληψης ατυχημάτων και βελτίωση της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας, καθώς και στο Εργατικό Συμ-
βουλευτικό Σώμα όπου εξετάζεται η ανάγκη 
για αναθεώρηση ή εισαγωγή νέας νομοθεσίας 
στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας. Το ΤΕΕ συμ-
βουλεύει τον/την εκάστοτε υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ΟΣΕΟΚ, που εκπροσωπεί τους οργανωμέ-
νους εργολήπτες, είναι ιδιαίτερα ευαισθητο-
ποιημένη στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας 
και, σε συνεργασία με τους συνδέσμους - μέλη 
της, δίδει ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρό-
νια στον τομέα της ενημέρωσης και της επι-
μόρφωσης τόσο των εργοληπτών όσο και των 
εργαζομένων τους, με αποτέλεσμα ο αριθμός 
των εκπαιδευόμενων που έχουν παρακολου-
θήσει το εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφάλειας 
και Υγείας να ξεπερνά τα 3.000 άτομα. 
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΟΣΕΟΚ, το οποίο 
είναι εγγεγραμμένο στην Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), εξακολουθεί 
να εντάσσει στα εξαμηνιαία προγράμματά του 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας. 

Η ΟΣΕΟΚ, η οποία ενημερώνει τα μέλη των 
συνδέσμων της για τις σχετικές νομοθεσί-
ες που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζομένων και τρίτων προσώπων στους χώ-
ρους εργασίας, διαχωρίζει τη θέση της από τη 
μεγάλη μερίδα των ανοργάνωτων εργοληπτών, 
οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω έλλει-
ψης γνώσεων, δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα, τα οποία προϋποθέτουν επιπλέον κό-
στος για τις επιχειρήσεις τους και λειτουργούν 
εις βάρος της Ασφάλειας και Υγείας των ερ-
γαζομένων τους καθώς και των οργανωμένων 
εργοληπτών. 
Ταυτόχρονα, η ΟΣΕΟΚ καλεί το κράτος να δώ-
σει πρόσθετα κίνητρα, με στοχευμένα σχέδια 
επιχορήγησης, όπως έγινε και στο παρελθόν 
με πολύ θετικά αποτελέσματα, που ενθαρρύ-
νουν τους σωστούς εργοδότες οι οποίοι επεν-
δύουν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους 
χώρους εργασίας, φέρνοντας μάλιστα από οι-
κονομικής πλευράς σε δυσμενέστερη θέση τις 
επιχειρήσεις τους.

Πολύ σοβαρά υπόψη θα πρέπει να λαμβάνο-
νται, επίσης, οι ευθύνες που αναλογούν στον 
ιδιοκτήτη του έργου που αναθέτει σε αρκετές 
περιπτώσεις κατευθείαν οποιαδήποτε οικοδο-
μική εργασία, χωρίς να γνωρίζει τις πλείστες 
φορές τις υποχρεώσεις του, αλλά και τις επι-
πτώσεις που πιθανόν να προκύψουν σε περί-
πτωση ατυχήματος. Εδώ επισημαίνουμε και 
την ευθύνη του μελετητή, όπου υπάρχει, να 
ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για τις ευθύνες του 
και την υποχρέωση εκπόνησης Σχεδίου Ασφά-
λειας και Υγείας.
Συνοψίζοντας, παραθέτουμε πιο κάτω τις ση-
μαντικότερες παραμέτρους, που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τους εμπλεκόμενους, 
με στόχο τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων:
1. Η ανάθεση εργασιών σε μη εγγεγραμμέ-
νο και κατάλληλα αδειούχο εργολήπτη αυξάνει 
τον κίνδυνο σε βάρος των εργαζομένων, με τη 
νομική ευθύνη να βαραίνει τον ιδιοκτήτη του 
έργου. 
2. Κάθε εργοδότης ή και αυτοεργοδοτού-
μενος θα πρέπει να λαμβάνει και να παρέχει 
τα κατάλληλα και σωστά μέτρα προστασίας, 
ακολουθώντας τις ορθές διαδικασίες και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές 
Νομοθεσίες. 
3. Στις εργασίες αυξημένου κινδύνου, και 
όχι μόνο, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η πα-
ράμετρος του κατάλληλου και σύγχρονου εξο-
πλισμού, η επαρκής γνώση συναρμολόγησης 
και χρήσης του, καθώς και η διατήρησή του σε 
χρησιμοποιήσιμη κατάσταση.
4. Πέρα από τα μέτρα που πρέπει να λαμβά-
νει ο εργοδότης, ο κάθε εργαζόμενος, σεβόμε-
νος τον εαυτό του και την προστασία της ζωής 
του, πρέπει να ακολουθεί τις ορθές διαδικασί-
ες χρήσης εξοπλισμού και να χρησιμοποιεί τα 
ανάλογα μέσα ατομικής προστασίας που του 
παρέχει ο εργοδότης του.
Ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες φέρουν ακέραια 
την ευθύνη της επιλογής του κατάλληλου 
αδειοδοτημένου εργολήπτη. Εργολήπτες, επι-
βλέποντες μηχανικοί, υπεύθυνοι συντονιστές 
/ λειτουργοί για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, 
υπεργολάβοι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν 
εξίσου βαρύνουσες νομικές υποχρεώσεις. 

Κυριακή Αντωνίου 
Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων ΟΣΕΟΚ

Η ΟΣΕΟΚ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
τους μη Εγγεγραμμένους Αδειούχους Εργολήπτες

Εργοδότες, Εργαζόμενοι 
και Ιδιοκτήτες Έργων 
θα πρέπει να είναι 

ενήμεροι για τις πρόνοιες 
της Νομοθεσίας περί 
Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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