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Προτάσεις ΕΤΕΚ 
για εκσυγχρονισμό 

και απλοποίηση 
της αδειοδότησης και 

ελέγχου της ανάπτυξης

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη 
η εκπόνηση ειδικής 
μελετής για την άντληση 
νερού σε κατασκευές για 
υποβιβασμό της στάθμης 
του υδροφόρου ορίζοντα

Επίσκεψη ΕΤΕΚ 
στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου
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■  Υψηλή μηχανική αντοχή & ισχυρή συγκόλληση
■  Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία & στις αντίξοες καιρικές συνθήκες
■  Αυξημένη ελαστικότητα & μειωμένη ολίσθηση
■  Ιδανική πρόσφυση στο υπόστρωμα 
   

Πιστοποιημένες λύσεις για εσωτερική & εξωτερική εφαρμογή

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Η οικοδομή αλλάζει

Χρήστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54579 3275 Λεμεσός

Τηλ.: 00357 25343371 & 00357 25821040

Fax: 00357 25343346 & 00357 25821043

knauf@knauf.com.cy • www.knauf.gr

Η δύναμη και η ελαστικότητα που χρειάζεστε

http://www.robotex.org.cy
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Ε Τ Ε Κ  •  Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο  Δ Ε ΛΤ Ι Ο

Υπεύθυνος Έκδοσης

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

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Στέλιος Αχνιώτης 

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

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

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

Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το 
περιεχόμενο των ενυπόγραφων άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται 
στο Ενημερωτικό Δελτίο του τα οποία, σημειώνεται, δεν αντιπροσωπεύουν 
κατ’ ανάγκη την άποψη του Επιμελητηρίου αλλά των συγγραφέων τους. 
H δημοσίευση άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση της 
Συντακτικής Eπιτροπής του ενημερωτικού δελτίου.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6 Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και η Κύπρος

 Δρ Γεώργιος Παναγή, Ηλεκτρονικός Μηχανικός

ΘΕΜΑΤΑ

8  Προτάσεις ΕΤΕΚ για εκσυγχρονισμό και 

απλοποίηση της αδειοδότησης και ελέγχου της 

ανάπτυξης

9  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ: Αντλήσεις μεγάλων 

ποσοτήτων νερού από τα υπόγεια ψηλών κτιρίων

11  Διεθνής διάκριση φοιτητή Αρχιτεκτονικής

12  Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για θέματα 

ασφάλειας και υγείας

13  Επίσκεψη ΕΤΕΚ στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

23  Η σημασία και ο ρόλος του Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού-Μελετητή σε μια ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση

24  O ανασχεδιασμός των τηλεπικοινωνιακών 

υποδομών

25  Ρομποτικοί συγκολλητικοί βραχίονες

26  Διεθνές καθοδηγητικό πρότυπο για την 

Αποτελεσματική Σήμανση των Προϊόντων

http://www.robotex.org.cy
http://www.robotex.org.cy
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E D I TO R I A L

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

Τ ο ηλεκτρικό αυτοκίνητο κλείνει 
αισίως πέραν των 130 χρόνων 
ζωής. Στα τέλη του 19ου αιώνα 
και στις αρχές του 20ού το ηλε-

κτρικό αυτοκίνητο ήταν στις ΗΠΑ η πρώτη 
επιλογή από τους κατοίκους των πόλεων 
αφού ήταν εύκολο στη χρήση, αθόρυβο 
και χωρίς μυρωδιά. 
Όμως το 1908 παρουσιάστηκε στην αγο-
ρά το Model T, το θρυλικό αυτοκίνητο με 
μηχανή εσωτερικής καύσης. Ήταν πολύ πιο φτηνό από το ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο, χρειαζόταν μόλις μερικά λεπτά για να γεμίσει με καύ-
σιμα και είχε μεγαλύτερη αυτονομία. Με την ταυτόχρονη βελτίωση 
και ανάπτυξη του οδικού δικτύου στις ΗΠΑ το αυτοκίνητο με μηχανή 
εσωτερικής καύσης καθιερώθηκε ως η μόνη επιλογή.
Έτσι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρέμεινε περιθωριοποιημένο μέχρι τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν δύο νομοθετικές πράξεις στις ΗΠΑ 
το επανέφεραν στο προσκήνιο. Περίπου 15 χρόνια αργότερα μια μι-
κρή εταιρεία στην Καλιφόρνια απέδειξε ότι 
το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να γίνει εκ 
νέου η πραγματικότητα στην αυτοκίνηση.
Σήμερα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρουσιά-
ζει όλο και μεγαλύτερη δυναμική λόγω της 
επιθυμίας πολλών κρατών να μεταβούν σε 
μια οικονομία απαλλαγμένη από τις εκπο-
μπές ρύπων άνθρακα και από την εξάρτηση 
από το πετρέλαιο. 
Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποδεδειγμένα συνεισφέρει στη μείωση των 
εκπομπών ρύπων άνθρακα σε σύγκριση με ένα αυτοκίνητο με μηχανή 
εσωτερικής καύσης ενώ σε μεγάλους αριθμούς μπορεί να μειώσει την 
εξάρτηση μιας χώρας από το πετρέλαιο. Επιπλέον μειώνει τη μυρωδιά 
από τα καύσιμα και την ηχορύπανση στις κατοικημένες περιοχές. 
Με την κατασκευή νέων μπαταριών αυξήθηκε η αυτονομία του που 
σε κάποια μοντέλα πλησιάζει την αυτονομία του αυτοκινήτου με μη-
χανή εσωτερικής καύσης ενώ η φόρτισή του γίνεται όλο και πιο εύ-
κολη υπόθεση είτε στο σπίτι είτε σε ειδικά σημεία φόρτισης. Ήδη με-
γάλα ονόματα της αυτοκινητοβιομηχανίας παρουσιάζουν στην αγορά 
μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκίνητων που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα 
και ικανοποιούν αρκετές ανάγκες. 

Όμως η τιμή αγοράς του ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραμένει αρκετά 
υψηλότερη από την τιμή αγοράς ενός αυτοκινήτου με μηχανή εσωτε-
ρικής καύσης και έτσι παρά το χαμηλότερο κόστος συντήρησης οι κα-
ταναλωτές δυσκολεύονται να το αγοράσουν. Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις 
αρκετών χώρων ανέπτυξαν μια κουλτούρα προώθησης και υποστή-
ριξης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέσω κινήτρων και επιδοτήσεων. 
Για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία δίδεται κίνητρο 4500 στερλι-
νών για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Στις ΗΠΑ η αγορά ενός 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να επιδοτηθεί φορολογικά από 2500 
μέχρι 7500 δολάρια σε ομοσπονδιακό επίπεδο και επιπλέον κίνητρα 
σε κάποιες πολιτείες. Στη Γαλλία δίδεται μπόνους €6000 για την αγο-
ρά του και επιπλέον μπόνους €4000 για την απόσυρση αυτοκινήτου 
με πετρελαιοκινητήρα ηλικίας πέραν των 10 χρόνων. Η Νορβηγία δε 
αποτελεί το χρυσό παράδειγμα για το πώς μπορεί το κράτος να αυξή-
σει τη χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Στην Κύπρο, που λόγω των μικρών αποστάσεων το ηλεκτρικό αυτοκί-
νητο με τις σημερινές δυνατότητές του είναι μια εξαιρετική λύση, τα 
μέτρα προώθησής του από το κράτος εξαντλούνται στο μηδενικό κό-

στος για την άδεια κυκλοφορίας και στην παρο-
χή δωρεάν στάθμευσης από κάποιους δήμους. 
Δυστυχώς τα κίνητρα αυτά δεν πρόκειται να 
αυξήσουν τη χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινή-
των στην Κύπρο. Χρειάζονται πολύ πιο τολμη-
ρές κινήσεις για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. 
Ένα κίνητρο προς τους πολίτες θα μπορούσε 
να ήταν η παροχή ποσού επιχορήγησης για την 
αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου όπως σε άλλες 

χώρες. Το σύνολο του κινήτρου θα μπορούσε να προέρχεται από τα 
έσοδα της μείωσης των συνολικών ρύπων που αναλογούν στην Κύπρο. 
Αν και η μείωση δεν θα οφειλόταν αποκλειστικά στη χρήση των ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων εντούτοις όσο θα μεγαλώνει ο αριθμός τους τόσο 
θα μειώνονται οι εκπομπές ρύπων και το όφελος για τη χώρα μας. 
Ένα άλλο κίνητρο προς τους πολίτες θα μπορούσε να ήταν ο μηδε-
νικός ΦΠΑ στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέχρι να φτάσει ο 
αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν έναν προκα-
θορισμένο αριθμητικό στόχο. 
Επιπλέον το Δημόσιο θα μπορούσε να αγοράζει μόνο ηλεκτρικά αυ-
τοκίνητα για τις ανάγκες του σε επιβατικά αυτοκίνητα και ταυτόχρονα 
να προχωρήσει με την εγκατάσταση σταθμών δωρεάν φόρτισης, με 
δημόσια πρόσβαση, σε κυβερνητικά κτίρια. 
Τα πιο πάνω μαζί με άλλες κινήσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος 
μιας πραγματικά τολμηρής πολιτικής απόφασης από το κράτος μας 
για να προχωρήσει στην κατεύθυνση μιας οικονομίας και μιας κοινω-
νίας όσο το δυνατόν απαλλαγμένης από εκπομπές ρύπων άνθρακα 
και την εξάρτηση από το πετρέλαιο. Η ευρεία χρήση του ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου είναι ένα μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

Δρ Γεώργιος Παναγή
Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και η Κύπρος

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
αποδεδειγμένα 

συνεισφέρει στη μείωση 
των εκπομπών ρύπων 

άνθρακα

http://www.robotex.org.cy
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RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία. 
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη 
έδρα: Αμαθούντος 3105 Λεμεσός, Κύπρος. 800 00 722 

Κάρτα πολλαπλού νομίσματος της RCB
Μία κάρτα - Πέντε νομίσματα

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com

Χωρίς προμήθεια ξένου συναλλάγματος
Άμεση πρόσβαση σε λογαριασμούς 5 νομισμάτων
Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΕΠ ΙΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  ΕΣΩΤΕΡ ΙΚΩΝ

Η αδειοδότηση και ο έλεγχος της ανάπτυξης 
αποτελεί εξαιρετικά σημαντική δραστηρι-

ότητα σε μια σύγχρονη οικονομία. Είναι συνυ-
φασμένη με την εξυπηρέτηση του πολίτη, την 
επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, και την ποιότητα του δομημέ-
νου περιβάλλοντος. 
Είναι κοινή διαπίστωση ότι το σημερινό πλαί-
σιο αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης 
έχει αποτύχει. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί και 
αλληλοσυνδεόμενοι. Δαιδαλώδης και αναχρο-
νιστική νομοθεσία, πολλές και αναπόφευκτα 
μικρές σε μέγεθος και κατακερματισμένες 
οικοδομικές αρχές (35 στο σύνολο). Ανομοι-
όμορφη ερμηνεία και αντιμετώπιση τεχνικών 
απαιτήσεων, παντελής απουσία χρήσης μέσων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως δυνατό-
τητα ηλεκτρονικής υποβολής, καθυστερήσεις 
στην έκδοση άδειων και εγκρίσεων, αδυναμία 
στην επιβολή του νόμου, παντελής απουσία 
της οικοδομικής αρχής κατά το στάδιο υλο-
ποίησης των αδειών κ.λπ. 
Όλα τα πιο πάνω συνθέτουν έναν φαύλο κύκλο, 
ο οποίος διευκολύνει την παρανομία, πολλές 
φορές εκούσια και κάποιες φορές ακούσια. Και 
επειδή η κατάσταση είναι τέτοια, η Πολιτεία 
δείχνει απαράδεκτη ανοχή στην παρανομία. 
Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει. Οι 
όποιες βελτιώσεις επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα 
ήταν οριακές λόγω αγκυλώσεων, στρεβλώσεων 
και συσσωρευμένων προβλημάτων του σημερι-
νού συστήματος. Χρειάζεται ριζικός εκσυγχρο-
νισμός του συστήματος.

Τέσσερις πυλώνες
Το ΕΤΕΚ, εδώ και δεκαετίες παρακολουθεί και 
στιγματίζει, με εισηγήσεις σε αρμοδίους, ανα-
κοινώσεις και αρθρογραφία στελεχών του, τα 
κακώς έχοντα. Δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ κα-
μία έμπρακτη ανταπόκριση. Για αυτό τον λόγο 
το Επιμελητήριο ανέλαβε πρωτοβουλία και 
κατέθεσε, τον Ιούνιο του 2018, ολοκληρωμένη 
πρόταση στον υπουργό Εσωτερικών:
• Θεμελιώδης (πρώτος) πυλώνας της πρό-
τασης του ΕΤΕΚ είναι η εκχώρηση περαιτέρω 
αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μελετητές – επι-
βλέποντες. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό 
είναι η επιβολή υποχρεώσεων σε αυτούς, αλλά 
παράλληλα και η θωράκιση της ανεξαρτησίας 
και αμεροληψίας τους
• Δεύτερος σημαντικός πυλώνας είναι ο εκ-
συγχρονισμός, η απλοποίηση και η βελτίωση 
του νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης, βρα-
χυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (ριζική ανα-
θεώρηση)
• Τρίτος πυλώνας είναι η βελτίωση του πά-

σχοντος σήμερα οικοδομικού ελέγχου
• Τέταρτος πυλώνας είναι η αναδιάρθρωση 
τόσο της δομής όσο και του τρόπου λειτουργί-
ας και περαίωσης των αιτήσεων από τις πολεο-
δομικές / οικοδομικές αρχές και από το Κτημα-
τολόγιο.
Οι πιο πάνω τέσσερις πυλώνες αναλύονται 
στην πρόταση του Επιμελητηρίου σε 21 ση-
μεία, τα οποία επιχειρούν να βελτιώσουν όλα 
τα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας Πολεοδο-
μική Αδειοδότηση, Οικοδομική Αδειοδότηση, 
Οικοδομικός Έλεγχος / Εκτέλεση εργασιών στο 
εργοτάξιο, Οικοδομική Έγκριση, Τιτλοποίηση 
και Μεταβίβαση. 

Οδικός χάρτης
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ είχε εντός του Ιούνιου 
2018 συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών 
Κωνσταντίνο Πετρίδη. Στη συνάντηση παρου-
σιάστηκαν οι προτάσεις του ΕΤΕΚ και συζητή-
θηκε και το ενδεχόμενο ριζικής αναθεώρησης 
του νομικού πλαισίου (περί Πολεοδομίας και 
περί Οδών και Οικοδομών) όπως και η θέσπιση 
ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, με διακριτή 
και εύκολα κατανοητή δομή, όπου οι Κανονι-
σμοί θα περιέχουν μόνο λειτουργικές απαιτή-
σεις και οι λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις θα 
περιλαμβάνονται σε ευέλικτα τεχνικά κείμενα. 
Συναφώς θα πρέπει να γίνουν οι τομές εκείνες 
και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε 
να μειωθούν οι χρόνοι έκδοσης των αδειών και 
των εγκρίσεων. Τόσο ο υπουργός Εσωτερικών 
όσο και το ΕΤΕΚ συμφώνησαν ότι η ανάγκη ενός 
οδικού χάρτη, με χρονοδιαγράμματα, ο οποίος 
θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα, 
είναι επιτακτική. Τα 21 σημεία της πρότασης 
του ΕΤΕΚ τα οποία παρουσίασε στον υπουργό 
παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω: 
1. Άμεση προώθηση, ψήφιση και εφαρμογή 

Μητρώου Μελετητών το οποίο θα ανα-
βαθμίσει τον ρόλο του μελετητή και θα 
επιτρέψει στην Πολιτεία να εκχωρήσει 
πρόσθετες αρμοδιότητες / υποχρεώσεις 
στους ιδιώτες επαγγελματίες

2.  Απαίτηση πριν τον έλεγχο για ηλεκτρο-
δότηση της οικοδομής να έχει κατατεθεί 
συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση οικοδο-
μικής έγκρισης, συνοδευόμενη από πιστο-

ποιητικό συμπλήρωσης εργασιών
3.  Εφαρμογή του θεσμού του ελεγκτή δό-

μησης τρίτου μέρους, με αξιοποίηση και 
ιδιωτών επαγγελματιών

4.  Εισαγωγή πρόνοιας η οποία να διασφαλίζει 
ότι έχει καταβληθεί η αμοιβή των μελετη-
τών που αφορά την εργασία μέχρι και την 
κατάθεση της αίτησης για άδεια

5. Απλοποίηση της μεθόδου υπολογισμού 
των τελών και δικαιωμάτων. Υποχρέωση 
καταβολής των δικαιωμάτων με την αίτη-
ση. Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων και 
επιβολή μείωσης των τελών της άδειας 
για καθυστέρηση πέραν των προδιαγε-
γραμμένων

6. Καθορισμός διαφορετικών απαιτήσεων και 
εσωτερικών διαδικασιών και μέγιστου χρό-
νου εξέτασης / ανταπόκρισης ανάλογα με 
το είδος και τη χρήση της οικοδομής (ανά-
λογα με το ρίσκο) περιλαμβανομένης και 
της αξιοποίησης της απλής κοινοποίησης 

7. Ουσιαστική απλοποίηση της διαδικασίας 
αδειοδότησης για οικοδομές μέχρι τε-
τρακατοικία, σε εγκεκριμένο οικόπεδο με 
την καθιέρωση τυπικού εκ των προτέρων 
ελέγχου μόνο της πληρότητας των υπο-
βαλλόμενων μελετών. Δηλαδή ότι υποβλή-
θηκαν οι απαιτούμενες μελέτες από τους 
κατάλληλους μηχανικούς (οι οποίοι έχουν 
την επαγγελματική ευθύνη) και ταυτοποί-
ηση πως αυτές αφορούν την υπό αίτηση 
ανάπτυξη

8. Εκσυγχρονισμός των διαβουλεύσεων. Ανα-
σκόπηση, μείωση αριθμού διαβουλεύσεων 
και βελτίωση της ταχύτητας ανταπόκρισης 
και της αποτελεσματικότητάς τους

9. Καθιέρωση εσωτερικού συστήματος δια-
σφάλισης ποιότητας και εφαρμογή ισορ-
ροπημένου δειγματοληπτικού συστήματος 
ελέγχου, διάφορων βαθμίδων ελέγχου 
(έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων 
υπολογισμών, επαλήθευση των αποτε-
λεσμάτων, πλήρης έλεγχος των μελετών) 
πριν αλλά και μετά την παραχώρηση άδειας 
σε χαμηλού ρίσκου κτίρια

10. Έκδοση ειδικού διατάγματος εξαίρεσης 
από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας 
(αδειοδότηση με κοινοποίηση)

11. Τυποποίηση των απαιτήσεων για τελική 
έγκριση και ετοιμασία check list αυτοελέγ-
χου που να συμπληρώνεται από επιβλέπο-
ντες μηχανικούς

12. Ρύθμιση της αποκάλυψης πληροφοριών 
πριν την πώληση ετοιμοπαράδοτης κατοι-
κίας ή γης

13. Ρύθμιση της αναδρομικής αδειοδότησης 

Προτάσεις ΕΤΕΚ για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση 
της αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης

ΕΤΕΚ: «Το σημερινό 
πλαίσιο αδειοδότησης 

και ελέγχου της ανάπτυξης 
έχει αποτύχει»

http://www.robotex.org.cy
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Αντλήσεις μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα υπόγεια ψηλών κτιρίων 

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η αδειοδότηση και 
κατασκευή πολλών ψηλών κτιρίων στο 

παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού δυνατό να 
επιφέρει ταπείνωση του υδροφόρου ορίζο-
ντα της περιοχής, που μπορεί με τη σειρά 
του να δημιουργήσει προβλήματα στο δο-
μημένο περιβάλλον της παραλιακής περιο-
χής της Λεμεσού. 
Σε επιστολή του προς τον Δήμο Λεμεσού, 
η οποία κοινοποιήθηκε στα τμήματα Περι-
βάλλοντος και Πολεοδομίας, το Επιμελητή-
ριο τονίζει ότι «ένα τέτοιο πιθανό πρόβλημα 
είναι η δημιουργία διαφορικών καθιζήσεων 
των θεμελίων υφιστάμενων κτιρίων και ει-
δικά παλαιών πολυκατοικιών που ενδέχεται 
να είναι πολύ ευαίσθητες σε διαφορικές 
καθιζήσεις». Στην επιστολή σημειώνεται ότι 
«πολλά από τα προγραμματιζόμενα ή υπό 
κατασκευή ψηλά κτίρια στο παραλιακό μέ-
τωπο της Λεμεσού περιλαμβάνουν βαθιές 
εκσκαφές, οι οποίες στο στάδιο της κατα-
σκευής των θεμελιώσεων και των υπόγειων 
χώρων είναι αναγκαίο να διατηρούνται στε-
γνές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω άντλησης 
του υπόγειου νερού, το μεγαλύτερο μέρος 
του οποίου καταλήγει στη θάλασσα ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις, οι ολικές αντλήσεις 
δυνατό να ανέλθουν σε μερικές εκατοντά-
δες χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού».
Το ΕΤΕΚ προτείνει στην επιστολή «για κάθε 
νέο μεγάλο κτίριο που περιλαμβάνει βαθιές 
εκσκαφές και στο οποίο κατά συνέπεια θα 
απαιτηθούν μεγάλες αντλήσεις, να τεθεί 
ως απαραίτητος όρος για την αδειοδότησή 
του η ετοιμασία κατάλληλης μελέτης που 
να εξετάζει τις συνέπειες στο δομημένο 
προβάλλον της περιοχής και να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα ελαχιστοποίησης των 
αντλήσεων αλλά και των συνεπειών τους».

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Απαντώντας στην επιστολή του ΕΤΕΚ, το 
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης υιοθετεί 
πλήρως την εισήγηση ως προς την επι-
βολή συγκεκριμένου όρου για την αδειο-
δότηση παρόμοιων αναπτύξεων, τονίζο-
ντας ότι οι επιπτώσεις από την άντληση 
μεγάλων ποσοτήτων υπόγειου νερού, στο 
στάδιο θεμελίωσης και κατασκευής των 
υπόγειων χώρων, θα πρέπει να αποτελέ-
σει εξειδικευμένο μέρος της γεωλογικής 
έρευνας, που θα πρέπει να γίνει πριν από 
την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών.

Γιώργος Περδίκης
Εξάλλου, σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Πολίτης», η οποία ασχολήθηκε με το 

θέμα δημοσιεύοντας την παρέμβαση του 
ΕΤΕΚ, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολό-
γων Γιώργος Περδίκης εξασφάλισε, από 
τον δήμαρχο Λεμεσού Νίκο Νικολαΐδη, 
δέσμευση ότι, μετά την κατ’ αρχήν άδεια 
που χορηγήθηκε στην εταιρεία Παφί-
λια για την ανέγερση του πολυώροφου 
συγκροτήματός της στην παραλιακή λε-
ωφόρο, ο Δήμος Λεμεσού δεν θα προω-
θήσει άλλη πολεοδομική άδεια για ψηλά 
κτίρια προτού ολοκληρωθεί η στρατηγική 
μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και τις ανέσεις των κατοίκων. 
Με επιστολή του προς τους υπουργούς 
Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος, ο κ. Περδίκης 
τόνιζε την επείγουσα ανάγκη εκπόνησης 
της στρατηγικής μελέτης επιπτώσεων στο 
περιβάλλον για την ανάπτυξη των ψηλών 
κτιρίων όπως προνοεί ο σχετικός νόμος 
του 2005. Παράλληλα απηύθυνε έκκλη-
ση να ανασταλεί η εξέταση και έκδοση 
αδειών από τη διευθύντρια του Τμήματος 
Πολεοδομίας μέχρι να εκπονηθεί η με-
λέτη. «Είναι λοιπόν στα δικά σας χέρια η 
ευθύνη», αναφέρει στην επιστολή του, «να 
βάλετε ένα φρένο στην αλόγιστη, ανεξέ-
λεγκτη και χωρίς συνολικό σχεδιασμό 
κατάθεση αιτήσεων, οι οποίες ήδη εξε-
τάζονται». «Εάν δεν τεθεί σήμερα ένα μο-
ρατόριουμ μέχρι να εκδοθεί η εντολή του 
Υπουργείου Εσωτερικών», προειδοποιεί, 
«θα έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα, δι-
ότι οι ήδη κατατεθείσες αιτήσεις θα εξε-
ταστούν στη βάση του νομικού πλαισίου 
που ίσχυε όταν κατατέθηκαν». «Οι ευθύνες 
σας είναι τεράστιες» αναφέρει καταλήγο-
ντας. «Σταματήστε αμέσως αυτή τη μόδα 
και τον ανεξέλεγκτο συρμό».

οικοδομών που κτίστηκαν χωρίς άδεια 
14. Ρύθμιση της εφαρμογής των Ευρωκωδίκων 

σε κατακόρυφες προσθήκες και μετατρο-
πές υφισταμένων οικοδομών

15. Τροποποίηση / εκσυγχρονισμός της ΚΔΠ 
111/2006 με τη ρύθμιση της απαίτησης οι 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις να 
επιβλέπονται από μελετητές της κατάλλη-
λης ειδικότητας

16. Το Κτηματολόγιο να ζητά υπηρεσίες από 
τον ιδιωτικό τομέα, για επίσπευση της δι-
αδικασίας έκδοσης εκσυγχρονισμένων τίτ-
λων ιδιοκτησίας (παλαιότερων υποθέσεων)

17. Ετοιμασία και δημοσίευση από το ΕΤΕΚ 
Πρότυπης Σύμβασης Εντολέα – Ομάδας 
Μελετητών, για την προμήθεια μελετητι-
κών υπηρεσιών – υπηρεσιών επίβλεψης 

18. Διαφοροποίηση της εσωτερικής διαδικασί-
ας έτσι ώστε η έναρξη της έκδοσης εκσυγ-
χρονισμένου τίτλου να ξεκινά πολύ πριν την 
έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, με 
την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας και με τη 
μέθοδο της αυτοδήλωσης / αυτοελέγχου. 
Για την αξία να υπάρχει η επιλογή να αξιο-
ποιούνται ιδιώτες εκτιμητές

19. Ταχεία ολοκλήρωση της μηχανογράφησης 

(Έργο Ιππόδαμος) και δυνατότητα ηλε-
κτρονικής υποβολής πολεοδομικών και 
οικοδομικών αιτήσεων

20. Ριζική αναθεώρηση του περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρύθ-
μισης Οδών και Οικοδομών Νόμου στη 
βάση και συγκεκριμένων εισηγήσεων της 
Τεχνικής Βοήθειας, περιλαμβανόμενης και 
της ετοιμασίας σύγχρονου Οικοδομικού 
Κώδικα

21. Εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στο μέρος που αφορά τις πολεοδομι-
κές / οικοδομικές αρχές.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ  ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πιθανή δημιουργία 
διαφορικών καθιζήσεων 

των θεμελίων υφιστάμενων 
κτιρίων

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Στις 14 Φεβρουαρίου 2018 το Ινστιτούτο 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου προ-

κήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανέ-
γερση του νέου του κτιρίου, υπαίθριου αμφι-
θεάτρου και εξωτερικού περιμετρικού δρόμου, 
δίπλα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του 
Ινστιτούτου, στον Άγιο Δομέτιο, στη Λευκωσία.
Ο προϋπολογισμός κόστους του έργου ανέρ-
χεται στα €15 εκατ. συν ΦΠΑ.
Οι Όροι Προκήρυξης του διαγωνισμού, ο οποί-
ος διεξήχθη σύμφωνα με την κείμενη περί 
δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, βασίστηκαν 
στα πρότυπα έγγραφα «Κανονισμοί Διεξαγω-
γής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Επιστημονι-
κού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου». 
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος αρχιτεκτονικά 
γραφεία από την Κύπρο και άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβλήθηκαν συνολι-
κά 16 αρχιτεκτονικές προτάσεις.
Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις που υποβλήθη-
καν στις 13 Ιουνίου 2018 αξιολογήθηκαν από 
πενταμελή Κριτική Επιτροπή, στην οποία εκ-
προσωπήθηκαν τόσο το ΕΤΕΚ, όσο και ο Σύλ-

λογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κριτικής Επι-
τροπής, τα βραβεία θα απονεμηθούν στις εξής 
συμμετοχές:
• 1ο βραβείο: κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 
και κ. Γεωργία Δασκαλάκη.
• 2ο βραβείο: Ομάδα: κ. Ελένη Παυλίδου, κ. 
Δομινίκη Δαδάτση, κ. Ερμής Αδαμαντίδης (Not 
a Number Architects). 
• 3ο βραβείο: Buerger Katsota ZT GmbH 
• Έπαινος: κ. Άλκης Δίκαιος. 
• Έπαινος: κ. Μάριος Χριστοδουλίδης. 
Όλες οι αρχιτεκτονικές προτάσεις που έχουν 
υποβληθεί στο πλαίσιο του αρχιτεκτονι-
κού διαγωνισμού εκτέθηκαν στο Ινστιτούτο 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου μεταξύ 
13/09/2018-18/09/18 όπου και αναρτήθηκαν 
αντίγραφα της έκθεσης της Κριτικής Επι-
τροπής. H τελετή βράβευσης των πέντε επι-
τυχόντων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
13/09/2018. Την τελετή ακολούθησε παρουσί-
αση της μελέτης που βραβεύθηκε με το πρώ-
το βραβείο.

Οι νικητές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
για το νέο κτίριο Ινστιτούτου Νευρολογίας

Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 
(ΨΕΥ) για θέματα ασφάλειας και 

υγείας στην εργασία αναπτύχθηκε το 
2008 από το Κέντρο Παραγωγικότητας 
Κύπρου (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ). Το 
υλικό αυτό είναι προσβάσιμο μέσω του 
συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης 
του ΚΕΠΑ «e-Gnosis» και στοχεύει στην 
πληροφόρηση του πολίτη, του κάθε 
εργαζόμενου και του κάθε εργοδότη 
για θέματα ασφάλειας και υγείας στον 
χώρο εργασίας, ώστε να αναπτυχθεί 
συνείδηση ασφάλειας, ικανότητα στοι-
χειώδους εκτίμησης των κινδύνων στην 
εργασία και απόκτησης βασικών γνώσε-
ων στα θέματα αυτά.
Το ΨΕΥ είναι διαθέσιμο για ελεύθερη 
χρήση και μπορεί να αξιοποιηθεί σε 
χώρο και χρόνο που βολεύει τον κάθε 
ενδιαφερόμενο. Το υλικό αυτό:
• συνδυάζει κείμενο, εικόνα, ήχο, 
προσομοίωση και εκπαιδευτικές ταινί-
ες, τα οποία εξασφαλίζουν εύκολη και 
γρήγορη κατανόηση και αφομοίωση του 
θέματος,
• προσφέρει τη δυνατότητα αυτοα-
ξιολόγησης με ασκήσεις και άλλα δοκί-
μια μετά από κάθε ενότητα,
• μπορεί να αξιοποιηθεί σε χώρο και 
χρόνο που βολεύει τον κάθε εργοδότη 
και εργαζόμενο,
• είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρή-
ση, και
• είναι προσβάσιμο μέσω του συ-
στήματος ηλεκτρονικής μάθησης του 
ΚΕΠΑ «e-Gnosis» στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση www.e-gnosis.gov.cy.

Για την πρόσβαση στο ΨΕΥ:
1. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο 
Internet Explorer.
2. Θα χρειαστούν μερικά λεπτά για 
την εγκατάσταση του προγράμματος 
«Adobe Shockwave Player», στην περί-
πτωση που το πρόγραμμα αυτό δεν εί-
ναι ήδη εγκατεστημένο στον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή.

Στο ΨΕΥ περιλαμβάνονται δέκα εκπαι-
δευτικές ενότητες.

Ψηφιακό εκπαιδευτικό 
υλικό για θέματα 

ασφάλειας και υγείας

Διασύνδεση των νομοθετικών διατάξεων για τις 
χημικές ουσίες, τα προϊόντα και τα απόβλητα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες και απόψεις 
μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου για 
τον τρόπο διαχείρισης των Χημικών Ουσιών 
Υψηλής Ανησυχίας (Substances of Very High 
Concern - SVHC) στα απόβλητα. Οι στόχοι της 
πιο πάνω διαβούλευσης είναι:
• Η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού 

πληροφόρησης για την ύπαρξη Ουσιών 
Υψηλής Ανησυχίας σε προϊόντα.

• Η μεταφορά των πληροφοριών αυτών σε 
όλη την αλυσίδα χρήσης και εν τέλει στους 
διαχειριστές αποβλήτων και

• Η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών 
με ασφαλέστερες, εναλλακτικές επιλογές 
όπου αυτό είναι εφικτό, δημιουργώντας 
κύκλους χρήσης προϊόντων μειωμένης το-
ξικότητας.

Όπως έχει αποδειχθεί, οι πληροφορίες για την 
παρουσία Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας δεν είναι 
συχνά διαθέσιμες στις εταιρείες που διαχειρί-
ζονται τα προϊόντα πριν αλλά και ως απόβλη-
τα. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες δράσεις η 
Επιτροπή καλείται μέχρι το τέλος του 2019 να 
ετοιμάσει Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων στην 
οποία όλοι οι διανομείς αντικειμένων στην 

Ευρώπη θα κοινοποιούν τις Ουσίες Υψηλού 
Κινδύνου που περιέχονται στα προϊόντα τους. 
Σε αυτή τη Βάση Δεδομένων θα παρέχεται 
πρόσβαση στις εταιρείες ανακύκλωσης και στο 
ευρύ κοινό. Επίσης προτείνεται, μεταξύ άλλων, 
η επαναξιολόγηση της ταξινόμησης κάποιων 
αποβλήτων καθώς και η περαιτέρω εναρμόνι-
ση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των κριτηρίων που 
καθορίζουν το πότε ένα προϊόν παύει να είναι 
απόβλητο. 
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ιδιώτες, 
εταιρείες, οργανώσεις, μη κυβερνητικοί οργανι-
σμοί, δημόσιες αρχές κ.λπ. καλούνται να συμμε-
τάσχουν στη διαβούλευση με συμπλήρωση του 
σχετικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολό-
γιο είναι διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα 
στην πιο κάτω ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/info/consultations/
public-consultation-addressing-interface-
between-chemical-product-and-waste-
legislation_el 
Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο μπορούν να 
υποβληθούν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφω-
να 22405609, 22405608 και 22405611.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  Δ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

http://www.robotex.org.cy
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Του Γιάννη Κακουλλή

Η ΟΕΔΑ Πεντακώμου άρχισε επίσημα να παραλαμβάνει απόβλη-
τα τον Νοέμβριο του 2017 έφερε μαζί της νέα προβλήματα και 

αδιέξοδα τα οποία απασχόλησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
την κοινή γνώμη. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν οι μεγάλες ποσότητες 
υπολειμμάτων RDF (Refuse Derived Fuel) και SRF (Solid Recovered Fuel) 
τα οποία παραμένουν μετά την απομάκρυνση των κύριων ανακυκλώσι-
μων υλικών (πλαστικά, χαρτιά, γυαλιά και μέταλλα). Όπως αναφέρθηκε 
τότε, τα υπολείμματα αυτά ήταν εκτός προδιαγραφών και ως εκ τούτου 
κρίθηκε ακατάλληλη ή/και υπερβολικά δαπανηρή η καύση τους στην 
παρακείμενη Τσιμεντοποιία Βασιλικού. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η 
ταφή τους σαν προσωρινή λύση σε ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων) μέχρις εξεύρεσης οριστικής λύσης. Σημειώνεται ότι η 
Τσιμεντοποιία Βασιλικού παραλαμβάνει ήδη εναλλακτικό καύσιμο RDF 
από άλλες χώρες το οποίο και αξιοποιεί στον κλίβανό της εδώ και καιρό 
επιτυγχάνοντας έτσι μείωση της εξάρτησής της από άλλα συμβατικά 
καύσιμα όπως και μείωση των αντίστοιχων ρύπων. 
Τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν ήταν πολλά, όπως π.χ.:
• γιατί παράγονται τόσα πολλά υπολείμματα RDF
• τι προνοούσε η σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου 
• γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμένος προορισμός γι’ αυτά τα υπο-

λείμματα και οδηγούνται προς ταφή
• γιατί η Τσιμεντοποιία Βασιλικού αρνείται να παραλάβει το κυπριακό 

RDF.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφερειακή Επιτροπή Λεμεσού ΕΤΕΚ ζήτησε 
από την αρμόδια αρχή, η οποία είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, να 
της επιτραπεί να επισκεφθεί τη μονάδα ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο. Η επί-
σκεψη, η οποία ήταν ενημερωτικής φύσεως, πραγματοποιήθηκε στις 
10 Μαΐου 2018. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η διευθυντική ομάδα 
της μονάδας, εκπρόσωπος του συμβουλευτικού γραφείου Ατλαντίς και 
εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ.
Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλικό κλίμα και ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και 
διαφωτιστική. Οι εκπρόσωποι της μονάδας ανέλυσαν τον τρόπο λει-
τουργίας της μονάδας και τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Συνοπτικά, τα καίρια σημεία που επισημάνθηκαν στη συνάντηση ήταν 
τα ακόλουθα:
• Η δυναμικότητα μηχανικής επεξεργασίας της μονάδας είναι 

140.000 τόνοι αποβλήτων ανά έτος
• Η σύμβαση για τη λειτουργία της μονάδας έχει χρονική διάρκεια 10 

χρόνια
• Υπάρχουν 2 γραμμές επεξεργασίας στη μηχανική επεξεργασία οι 

οποίες εργάζονται σε 2 βάρδιες
• Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα είναι 50% της ετήσιας ποσότητας 

δηλαδή 70.000 τόνοι ανά έτος. Σε περίπτωση που η ετήσια ποσό-
τητα που θα παραδοθεί στη μονάδα είναι λιγότερη, τότε εφαρμό-
ζεται χρέωση σαν να παραδόθηκαν 70.000 τόνοι 

• Στο τελικό στάδιο το SRF και RDF αναμειγνύονται σχηματίζοντας 
το τελικό προϊόν της σύμβασης SRF/RDF το οποίο προορίζεται για 
καύση

• Το μείγμα SRF/RDF που παράγεται από τη μονάδα είναι ιδιοκτησία 
του κυπριακού κράτους και προορίζεται για αξιοποίηση ως εναλλα-
κτικό καύσιμο. Η ποσότητά του πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη 

από το 50% κατά βάρος επί του εισερχόμενου ρεύματος
• Τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι ιδιοκτησία του Αναδόχου ο οποίος 

υποχρεούται να ανακτά τουλάχιστον το 13% επί του εισερχόμενου 
ρεύματος 

• Η θερμογόνος δύναμη του μείγματος RDF/SRF πρέπει να είναι ίση 
ή μεγαλύτερη από 13 MJ/kg

• Η υγρασία του μείγματος RDF/SRF πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη 
από 20%

• Το SRF είναι ένα οργανικό προϊόν το οποίο προκύπτει από την 
αναερόβια χώνευση αφού αφυγρανθεί και ξηρανθεί. Η τελική του 
υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 2-5%. Εκ πρώτης όψεως το SRF φαίνε-
ται ομοιογενές υλικό και πιθανώς κατάλληλο ως εδαφοβελτιωτικό 
υλικό αφού έχει ήδη χωνευθεί και είναι καθαρά οργανικό. Ωστόσο 
η πιθανότητα αυτή ευρίσκεται ακόμα υπό εξέταση από το αρμόδιο 
υπουργείο

• Υπάρχει πρόνοια στη σύμβαση να αναλάβει ο Ανάδοχος να κατα-
σκευάσει χωριστή μονάδα κομποστοποίησης για τα οργανικά από-
βλητα αν του ζητηθεί. Η μελέτη έχει γίνει και έχει εγκριθεί

• Η μονάδα μπορεί να αγοράζει προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά 
στην τιμή των €10/τόνο

• Η μονάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα συμμόρφωσής της με τις 
συμβατικές της υποχρεώσεις ως αναφέρονται πιο πάνω

Από τα πιο πάνω ξεχωρίζει η υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει 
στο κράτος το 50% των εισερχομένων αποβλήτων υπό μορφή SRF/RDF 
το οποίο εξηγεί τις μεγάλες ποσότητες που παράγονται οι οποίες, ελ-
λείψει προορισμού, παραμένουν αδιάθετες και οδηγούνται στον ΧΥΤΥ. 
Επίσης διαφαίνεται ότι ο αρχικός στόχος στον σχεδιασμό της μονάδας 
ήταν η δημιουργία αποτεφρωτήρα με σκοπό την καύση των εν λόγω 
ποσοτήτων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σύμβαση (Τόμος C/C2) 
στην οποία αναφέρεται ότι
«Βασικός στόχος της φιλοσοφίας σχεδιασμού της Μονάδας Επεξεργα-
σίας είναι η παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (από τα υλικά που δεν 
μπορούν να αξιοποιηθούν ως ανακυκλώσιμα) το οποίο θα αξιοποιηθεί 
περαιτέρω για την παραγωγή ενέργειας. Το παραγόμενο καύσιμο, ανά-
λογα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, μπορεί να είναι αποκλειστικά 
SRF (ως προϊόν βιολογικής ξήρανσης) ή εναλλακτικά μείγμα SRF και RDF 
(ανακτημένο με μηχανικές και οπτικές μεθόδους)».
Σχετικά με το καυτό θέμα της αποτέφρωσης αποβλήτων η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή με πρόσφατη ανακοίνωσή της (COM2017-34), χωρίς να 
απαγορεύει εντελώς την αποτέφρωση και αποδεχόμενη την αποτέ-
φρωση σε ειδικές περιπτώσεις, δίνει σαφείς κατευθύνσεις όσον αφορά 
τη διαχείριση αποβλήτων δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή, 
προτεραιότητα στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων και υπεροχή της 
κυκλικής πορείας των αποβλήτων.

Επίσκεψη ΕΤΕΚ στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου
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Τον Ιούλιο του 2017 δημοσιεύθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή 
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες εμπλουτίζεται και εκ-

συγχρονίζεται ριζικά ο Κανονισμός 61Η – Χρήση Οικοδομών Από 
Ανάπηρα Πρόσωπα με τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και σύγ-
χρονου κανονιστικού κειμένου αναφορικά με τεχνικές προδιαγρα-
φές και απαιτήσεις σε οδούς και οικοδομές σε σχέση με ασφαλή 
πρόσβαση και χρήση από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία. Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις 
ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα, περιλαμβα-
νομένων ΑμεΑ, τέθηκαν σε υποχρεωτική εφαρμογή από την 31η 
Αυγούστου 2018.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη Λευκωσία, 

στις 4 Ιουλίου 2018 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΕΤΕΚ και στη Λε-
μεσό, στις 11 Ιουλίου 2018 στο ΤΕΠΑΚ, σεμινάρια σχετικά με τις 
νέες τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις ασφαλούς πρόσβασης και 
χρήσης από όλα τα άτομα, στο πλαίσιο της οικοδομικής αδειοδό-
τησης. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν περίπου 200 μηχανικοί και 
εκπρόσωποι οικοδομικών αρχών. Βασικοί εισηγητές του σεμιναρίου 
ήταν η Άντρη Πατσαλοσαββή και η Αθηνά Γιάννακα. Τα υπό ανα-
φορά σεμινάρια συνδιοργανώθηκαν από το ΕΤΕΚ και το Υπουργείο 
Εσωτερικών και σε ό,τι αφορά αυτό που υλοποιήθηκε στη Λεμεσό 
και από το ΤΕΠΑΚ. 
Τα κείμενα νομοθεσίας και οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Νέες τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις ασφαλούς 
πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το HAPPEN είναι έργο του «Ορίζοντα 
2020», υπό την ηγεσία του Ιταλικού Εθνι-

κού Κέντρου Ερευνών (National Research 
Centre - CNR), που στοχεύει στην τόνωση 
της αγοράς για ολική ενεργειακή αναβάθμι-
ση κτιρίων και στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου, μια 
περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύ καλές 
κλιματολογικές συνθήκες.
Πανεπιστήμια, δημόσιες αρχές, ερευνητικά 
κέντρα, οικονομικοί και τεχνικοί φορείς θα 
μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη τους και 
τις προοπτικές τους, ούτως ώστε να αναπτύ-
ξουν μια στοχευμένη στρατηγική ανακαίνι-
σης η οποία θα είναι εύκολο να αναπαραχθεί 
και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.
Τα αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν 
σταδιακά σε εννέα πιλοτικές εγκαταστάσεις 
σε επτά χώρες: την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γαλ-

λία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κροατία και 
τη Σλοβενία. Συγκεκριμένα, για την Κύπρο, 
επιλέχθηκαν το Δημοτικό Μέγαρο του Στρο-
βόλου και σε επόμενο στάδιο θα επιλεχθούν 
τρία ακόμα οικιστικά κτίρια στην επικράτεια 
του δήμου, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης 
από το Ενεργειακό Γραφείο. Η φιλόδοξη πρό-
κληση αυτού του έργου είναι η τόνωση της 
αγοράς στον τομέα των κτιριακών ανακαινί-
σεων ούτως ώστε να επιτύχουν τη βέλτιστη 
ενεργειακή απόδοση, αυξάνοντας ταυτοχρό-
νως την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερο-
μένων μερών για το θέμα της ενεργειακής 
απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, κάθε περιοχή 
θα φιλοξενήσει ένα «Living Lab» που θα συ-

γκεντρώνει τους κατοίκους, τους ιδιοκτήτες 
κτιρίων, τις επιχειρήσεις και τους πολιτικούς 
φορείς, για να δημιουργήσουν μαζί τεχνι-
κές, οικονομικές και κοινωνικές λύσεις για 
τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας. Τα 
Living Labs θα αποτελέσουν επίσης πλαίσιο 
κατάρτισης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τε-
χνογνωσίας.
Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών δραστη-
ριοτήτων του έργου, θα δημιουργηθεί μια 
ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα φέρει 
κοντά αυτούς που αναζητούν και αυτούς που 
προσφέρουν λύσεις ενεργειακής αναβάθμι-
σης (ψηφιακή αγορά). Πληροφορίες: www.
cea.org.cy/happen/

HAPPEN: Έργο για την προώθηση ριζικών 
ανακαινίσεων κτιρίων που βρίσκονται στη Μεσόγειο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΤΕΚ ΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Την παρουσίαση της έκδοσης του Τμή-
ματος Αρχαιοτήτων και του Κυπριακού 

Τμήματος του ICOMOS «Ακάμας Φύση Μύ-
θος Άνθρωπος» έκανε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ 
Στέλιος Αχνιώτης, κατά τη διάρκεια εκδήλω-
σης στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενι-
κής Συνέλευσης της ICOMOS που έγινε στις 
7 Ιουλίου 2018.
Την έκδοση επιμελήθηκαν η αρχιτέκτονας 
και μηχανικός περιβάλλοντος Αντωνία Θεο-
δοσίου και η αρχαιολόγος Εύη Φιούρη. Πα-
ρουσιάζοντας την έκδοση, ο πρόεδρος του 
ΕΤΕΚ τόνισε ότι, δυστυχώς, έχουμε αποτύχει 
ως κράτος να προστατεύσουμε τον Ακάμα. 
«Μας λυπεί αφάνταστα», είπε, «το γεγονός 
ότι ακόμα και η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν μας βοήθησε, καταρχάς ως κρά-
τος, να παραδειγματιστούμε από τις καλές 
πρακτικές άλλων εταίρων μας που έχουν να 
προστατεύσουν περιοχές Natura δεκαπλά-
σιας έκτασης από τον Ακάμα». 
Σύμφωνα με τον κ. Αχνιώτη, «το τοπίο της 
Χερσονήσου του Ακάμα είναι φυσικό και 
πολιτιστικό, και καθεμία από τις δύο πτυχές 
του είναι αδιαχώριστη από την άλλη. Αυτή 
ακριβώς τη μοναδικότητα έρχεται να αποτυ-
πώσει η έκδοση που έχουμε στα χέρια μας 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα κεφά-
λαια του βιβλίου επιχειρούν να αποδώσουν 
τις πολλαπλές στρώσεις που συναποτελούν 
και συγκροτούν την ταυτότητα του τοπίου: 
το γεωλογικό υπόβαθρο, τα στοιχεία του 
φυσικού περιβάλλοντος, τη χλωρίδα και την 
πανίδα, την πολιτιστική κληρονομιά και τη 
μυθολογία του τόπου. Η προσέγγιση αυτή 
καθιστά την έκδοση πολύτιμη, ακριβώς δι-
ότι μας υπενθυμίζει πως καθένα από αυτά 
τα συστατικά είναι εξίσου σημαντικό και πως 

η καταστροφή ή η απομόνωση ενός θα οδη-
γήσει αναπόφευκτα στον μαρασμό και των 
άλλων. Η μοναδικότητα του Ακάμα και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει, 
ακόμα κι αν μιλήσουμε με όρους τουριστι-
κού προϊόντος και οικονομικής αξιοποίησης, 
έγκειται ακριβώς σε αυτήν την πολλαπλό-
τητα. Οι αφηγήσεις για τον Ακάμα, οι δια-
δρομές στη φύση του, τα ίχνη πολιτιστικής 
κληρονομιάς στο τοπίο, οι παραδόσεις και 
οι ιστορίες των ανθρώπων του, όλα μαζί και 
αδιαχώριστα είναι εκείνα που συγκροτούν 
την ταυτότητά του. Υπάρχει όμως και ένας 
δεύτερος σημαντικός λόγος για τον οποίο η 
έκδοση αυτή θα είναι στα χέρια μας πολύτι-
μο εργαλείο για την προστασία του Ακάμα. 
Όπως αναφέρει και στον πρόλογο της έκ-
δοσης η διευθύντρια του Τμήματος Αρχαι-
οτήτων δρ Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου: 
Γνωρίζουμε ότι όλα δεν είναι ρόδινα για τον 
Ακάμα, που υφίσταται αυξανόμενες πιέσεις 
από την οικοδομική ανάπτυξη. Είναι σημα-
ντικό, τώρα όσο ποτέ άλλοτε, να γνωρίσει ο 
κόσμος τον Ακάμα και να συνειδητοποιήσει 
τη μοναδικότητα αλλά και το ευάλωτο της 
φύσης του». 
Ο Στέλιος Αχνιώτης τόνισε στην παρουσίασή 
του ότι το βιβλίο αυτό «μπορεί να αποτελέ-
σει βάση επικοινωνίας και επιμόρφωσης για 

τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να αντι-
ληφθούν την αξία του τόπου τους και τις σο-
βαρές συνέπειες ενός μοντέλου ανάπτυξης 
που δεν ταιριάζει στην ταυτότητά του». 
Μέσα από τις έντεκα ενότητες της έκδοσης 
παρουσιάζονται με συνοπτικό μεν, αλλά πα-
ραστατικό και κατατοπιστικό τρόπο η μεγάλη 
εικόνα και αναδεικνύεται η σημαντικότητα 
της συγκεκριμένης περιοχής. Ο φυσικός και 
περιβαλλοντικός πλούτος και η αξία, οι αρ-
χαιότητες και η αρχιτεκτονική πολιτισμική 
κληρονομιά, η ιστορία και ο μύθος αλλά και 
το παρόν του Ακάμα αποτελούν τις κύριες 
ενότητες. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, στην πα-
ρουσίασή του, στάθηκε ιδιαίτερα στο κεφά-
λαιο της έκδοσης και του μηνύματος που 
συνάγεται από την προσπάθεια αυτή, για 
το παρόν και το μέλλον. Μέσα από τα λόγια 
της δρος Μαρίνας Σολομίδου-Ιερωνυμίδου 
στον πρόλογο της έκδοσης σημείωσε ότι 
«Ο Ακάμας θα πρέπει να αποκτήσει τη γε-
ωγραφική και πολιτιστική του ενοποίηση και 
να επανέλθει στη συλλογική συνείδηση ως 
ενιαίος χώρος». «Αυτή η προσέγγιση», είπε ο 
κ. Αχνιώτης, «αποτελεί, πιστεύω, τη βάση για 
τη διασφάλιση του μέλλοντος που πράγματι 
αξίζει στον Ακάμα, στους κατοίκους της πε-
ριοχής αλλά και της Κύπρου». 

Νέο ΔΣ του ICOMOS Κύπρου
Κατά τη γενική συνέλευση του Κυπρια-
κού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου 
Μνημείων και Χώρων (ICOMOS) διεξήχθη-
σαν εκλογές στις οποίες εξελέγησαν τα 
νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
την περίοδο 2018-2021. Το νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο καταρτίστηκε σε σώμα στις 
23.7.2018 ως ακολούθως: Πισσαρίδης Χρύ-
σανθος, αρχιτέκτονας - πρόεδρος, Θεοδο-
σίου Αντωνία, αρχιτέκτονας και μηχανικός 
περιβάλλοντος - αντιπρόεδρος, Ιωαννίδης 
Μαρίνος, μηχανικός πληροφορικής - γενι-
κός γραμματέας, Θεμιστοκλέους Κυριάκος, 
αρχιτέκτονας - ταμίας. Μέλη: Θεοδώρου 
Χρίστος, αρχιτέκτονας, Κυριάκου Χρίστος, 
χημικός μηχανικός, Λυσάνδρου Βασιλική, 
αρχαιολόγος, Πήττα Αναστασία, αρχιτέ-
κτονας, Φιλοθέου Γιώργος, αρχαιολόγος, 
Φιούρη Εύη, αρχαιολόγος, Χαραλάμπους 
Ελευθέριος, αρχαιομέτρης / συντηρητής 
αρχαιολογικών ευρημάτων, Χατζηδημητρί-
ου Γιώργος, πολιτικός μηχανικός.

Σημαντική έκδοση «Ακάμας Φύση Μύθος Άνθρωπος»
ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΤΗΚΕ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ  ΕΤΕΚ

Έκδοση του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων και του 

Κυπριακού Τμήματος του 
ICOMOS

http://www.robotex.org.cy
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Ο  Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγ-
ματοποίησε στις 27 Ιουνίου 2018, στην 

Πύλη Αμμοχώστου, την «Ετήσια Διάλεξη 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου εις μνή-
μη Πάνου Κουλέρμου 2018», με ομιλητή 
τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Patrik 
Schumacher – principal of Zaha Hadid 
Architects.
Η διοργάνωση τέτοιων διαλέξεων, από τον 
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, φιλοδοξεί 
να προάγει τον διάλογο και να ενθαρρύνει 
την επαφή του αρχιτεκτονικού κόσμου της 
Κύπρου με καταξιωμένους αρχιτέκτονες 
που με το έργο και την παρουσία τους στον 
χώρο της αρχιτεκτονικής είναι σε θέση 
να σταθούν ενώπιόν μας καταθέτοντας 

εμπειρίες και θέσεις, αναπτύσσοντας προ-
βληματισμούς σε σχέση με την αποστολή 
της αρχιτεκτονικής. Η διάλεξη του Patrik 
Schumacher με τίτλο «Design as Second 
Nature» εκπλήρωσε τους στόχους της, στέ-
φθηκε με επιτυχία και ήταν άκρως ενδια-
φέρουσα και εποικοδομητική.
Επί τη ευκαιρία της φιλοξενίας του Patrik 

Schumacher στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στο υπό εξέλιξη έργο της Πλατεί-
ας Ελευθερίας στην παρουσία αντιπροσω-
πείας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 
της συντονίστριας του Έργου κ. Αγνής Πε-
τρίδου, του διευθυντή της Lois Builders Ltd κ. 
Νικόλα Λοή και μελών της ομάδας εργοδότη, 
αρχιτέκτονα και εργολάβου.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκφράζει 
ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εταιρεία Rabel 
Systems «Μέγας Χορηγός Συλλόγου Αρχι-
τεκτόνων Κύπρου», την Φάνος Επιφανίου 
Δ.Ε. Λτδ – Laufen «Χρυσός Χορηγός Συλλό-
γου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2018», τον επί-
σημο χορηγό της διάλεξης Grohe και Lois 
Builders Ltd.

Έξυπνη Σήμανση Δομικών Προϊόντων με τη 
συμβολή της Τυποποίησης - «SMART CE»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίη-
σης (CEN) και ο Ευρωπαϊκός Σύνδε-

σμος Δομικών Προϊόντων (Construction 
Products Europe) αναλογιζόμενοι τις προ-
κλήσεις κάθε σύγχρονής κοινωνίας έχουν 
προβεί σε συμφωνία για τη δημιουργία 
ενός τυποποιητικού εγγράφου CWA (CEN 
Workshop Agreement) με θέμα την Έξυπνη 
Σήμανση CE Marking των δομικών προϊό-
ντων (Smart CE).
Οι παραγωγοί δομικών προϊόντων οφείλουν 
να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κα-
νονισμό (CPR 305/2011) και να παρέχουν τη 
Δήλωση Επιδόσεων των δομικών προϊόντων 
(DOP) στην αγορά σύμφωνα με τα εναρμο-
νισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ως απόδειξη 
συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομο-
θεσία. Οι πληροφορίες που παρέχονται από 
τη Σήμανση CE και τη Δήλωση Επιδόσεων 

επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν συ-
γκρίσεις μεταξύ των προϊόντων ως προς τη 
μέθοδο αξιολόγησης, δοκιμής και δήλωσης 
των αποτελεσμάτων.
Η τεχνολογική αυτή πρωτοβουλία στοχεύει 
στη δημιουργία του CWA, του νέου τυπο-
ποιητικού εγγράφου, και είναι η προώθηση 
της Σήμανσης CE για τα προϊόντα του τομέα 
των δομικών κατασκευών με την προαιρετι-
κή χρήση ηλεκτρονικής δήλωσης επίδοσης. 
Η τυποποίηση αποτελεί τον πυρήνα της 
κοινής τεχνικής γλώσσας και, ως εκ τούτου, 

ήταν αναμενόμενο να αναπτυχθεί συμφω-
νία μεταξύ των δυο προαναφερόμενων 
οργανισμών για τη δημιουργία του εν λόγω 
ψηφιακού εγγράφου αναφοράς.
Η Έξυπνη Σήμανση CE θα παρέχει έναν 
σύνδεσμο μεταξύ του προϊόντος και της 
δήλωσης επίδοσης σε ψηφιακή μορφή και 
θα είναι άμεσα αναγνωρίσιμη. Οι μελετη-
τές, οι εργολήπτες, οι δημόσιες αρχές και οι 
καταναλωτές δύνανται να έχουν πρόσβαση 
και να αξιολογούν, με τη χρήση κατάλληλων 
ψηφιακών εργαλείων, όλες τις πληροφορίες 
της δήλωσης επίδοσης. 
Η Έξυπνη Σήμανση θα διευκολύνει την ανά-
πτυξη των ψηφιακών εργαλείων και θα κα-
θιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα του προ-
ϊόντος, θα δημιουργεί άμεσο σύνδεσμο με 
τους κατασκευαστές και τη Μοντελοποίηση 
Κατασκευαστικών Πληροφοριών (BIM).

Θ Ε Μ ΑΤΑ

«Ετήσια Διάλεξη 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου εις μνήμη Πάνου 

Κουλέρμου 2018»

Διάλεξη του Patrik Schumacher «Design as Second Nature»
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Χρησιμοποιώντας την ενέργεια πιο αποδο-
τικά, οι Κύπριοι μπορούν να μειώσουν τους 

λογαριασμούς τους για ηλεκτρικό ρεύμα και 
την εξάρτησή τους από προμηθευτές ενέρ-
γειας, και, ταυτόχρονα, να βοηθήσουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι το 2020, 
η Κύπρος θέλει να πετύχει κατανάλωση πρω-
τογενούς ενέργειας όχι περισσότερη από 2,23 
Mtoe (μεγατόνους ισοδύναμου πετρελαίου). 
Για να επιτύχουμε σ’ αυτή την πρόκληση, η μεί-
ωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κυπρι-
ακών επιχειρήσεων θα διαδραματίσει κεντρικό 
ρόλο. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
(ΕΓΚΠ) διεξήγαγε, εκ μέρους του Υπουργείου 
Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρι-
σμού (ΥΕΒΕΤ), έρευνα για την παρούσα κατά-
σταση της ενεργειακής απόδοσης στις κυπρι-
ακές επιχειρήσεις και τις προσδοκίες τους για 
το μέλλον. Επιπρόσθετα, μέσα από την έρευνα 
αντικατοπτρίζονται οι δυνατότητες των κυπρι-
ακών επιχειρήσεων για ενημέρωση σε θέματα 
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. 
Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι:
• Υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον για την Ενερ-
γειακή Απόδοση από τις επιχειρήσεις, αλλά 
μειωμένη γνώση για ευκαιρίες εξοικονόμησης 
ενέργειας (ΕΞΕ). Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
ισχυρίζονται ότι η ενεργειακή απόδοση είναι 
ψηλά στις προτεραιότητές τους, παρ’ όλα αυτά 
ένας μεγάλος αριθμός από αυτές δεν μπορεί 
να εντοπίσει οποιεσδήποτε ευκαιρίες ΕΞΕ για 
τις ίδιες. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε μι-
κρότερες επιχειρήσεις, στις οποίες, αναμφι-
σβήτητα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία 
στο θέμα. 
• Τα πιο κοινά μέτρα που εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις για την εξοικονόμηση ενέργει-
ας είναι η αντικατάσταση του φωτισμού, τα 
συστήματα διαχείρισης ενέργειας και η εκ-
παίδευση του προσωπικού. Τα δύο τελευταία 
επιτυγχάνονται είτε μέσω τυποποιημένων δια-
δικασιών σε μεγαλύτερες εταιρείες (π.χ. εκπαι-
δευτικά σεμινάρια ΑνΑΔ, ISO50001), είτε μέσω 

απλών ενεργειών σε πιο προσωπικό επίπεδο 
για μικρότερες επιχειρήσεις (π.χ. φροντίζοντας 
να απενεργοποιούνται οι συσκευές πριν την 
αποχώρησή τους από τη δουλειά).
• Υπάρχει μεγάλη υιοθέτηση απλών και 
φθηνών μέτρων, όπως για παράδειγμα η αντι-
κατάσταση φωτισμού, αλλά χαμηλή υιοθέτηση 
μέτρων με υψηλότερο αρχικό κεφάλαιο, παρό-
λο που οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να ενδι-
αφέρονται για αυτές.
• Υψηλό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η 
ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, η αναβάθ-
μιση τεχνολογιών παραγωγικής διαδικασίας και 
ο εκσυγχρονισμός του στόλου, αλλά τα μέτρα 
αυτά σπάνια εφαρμόζονται από τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις λόγω υψηλού κόστους. Οι 
κυπριακές επιχειρήσεις χρειάζονται οικονομική 
στήριξη από την κυβέρνηση για την εφαρμογή 
τέτοιων μέτρων.
• Οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν είναι 
σε θέση να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση, λόγω των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών που απαιτούνται, καθώς και λόγω 
έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης εντός των επι-
χειρήσεων αυτού του μεγέθους. Για να μπο-
ρούν όλες οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση 
στη διαθέσιμη χρηματοδότηση, απαιτούνται 
περαιτέρω κίνητρα και βοήθεια για τις μικρότε-
ρες επιχειρήσεις. 
• Διερευνήθηκε, επίσης, η δυνατότητα 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων για τη μεί-
ωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων. 
Παρόλο που εντοπίστηκαν ευκαιρίες και ενδι-
αφέρον, υπάρχουν περιορισμένες εφαρμογές 
στην Κύπρο που λειτουργούν αποτελεσματικά. 

Αυτές λειτουργούν ως καλά παραδείγματα και 
ενθαρρύνουν κι άλλες επιχειρήσεις να επιδιώ-
ξουν παρόμοια εγχειρήματα.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στην καταμέτρηση 
του παρόντος επιπέδου ευαισθητοποίησης και 
των αναγκών των επιχειρήσεων, καθώς και των 
καλών πρακτικών, στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα 
αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω δραστη-
ριότητες ευαισθητοποίησης και ευθυγράμμι-
σης των υπηρεσιών των αρμοδίων τμημάτων 
για την καλύτερη υποστήριξη των κυπριακών 
επιχειρήσεων. Ως επόμενο βήμα, το Υπουργείο 
Ενέργειας, μαζί με το Ενεργειακό Γραφείο Κυ-
πρίων Πολιτών και το Περιβαλλοντικό Γραφείο 
Αυστρίας, θα διοργανώσουν μια εκδήλωση για 
να παρουσιάσουν ευκαιρίες και παραδείγματα 
καλών πρακτικών για επιχειρήσεις στην Κύπρο. 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα 
παρουσιαστεί και το Δίκτυο Ενεργειακής Από-
δοσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων, μια νέα 
πρωτοβουλία για την προώθηση της ενεργεια-
κής απόδοσης στον τριτογενή τομέα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΕΓΚΠ, εκ 
μέρους του ΥΕΒΕΤ, για τον εντοπισμό των τά-
σεων και των αναγκών των κυπριακών επιχει-
ρήσεων στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης. 
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες 
συνεντεύξεις με επιλεγμένες επιχειρήσεις.
Η έρευνα αποτελεί μέρος ενός έργου για την 
ενίσχυση της εφαρμογής της Οδηγίας Ενερ-
γειακής Απόδοσης στην Κύπρο, το οποίο δι-
εξάγεται από το Περιβαλλοντικό Γραφείο Αυ-
στρίας σε συνεργασία με το ΥΕΒΕΤ και το ΕΓΚΠ. 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνή-
στε: myrto.skouroupathi@cea.org.cy ή στο 
22667716. Μπορείτε να ενημερώνεστε για 
το έργο στην ιστοσελίδα www.cea.org.cy/. 
Ολόκληρη η Έκθεση είναι αναρτημένη στο 
https://bit.ly/2MkiTKg.

Η Ενεργειακή Απόδοση προτεραιότητα για τις κυπριακές επιχειρήσεις

Νέο ΔΣ της ΠΟΕΕΜ
Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της 

Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΕΕΜ (Πα-
γκύπριας Οργάνωσης Ελεύθερων Επαγ-
γελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και 
Πολιτικών Μηχανικών) το περασμένο 
καλοκαίρι, παρουσιάστηκε έκθεση δρά-
σης και απολογισμός του έργου του Δ.Σ. 
ΠΟΕΕΜ για τα έτη 2016-2018 καθώς και 

οικονομικός απολογισμός για την ίδια πε-
ρίοδο. Στη συνέχεια τιμήθηκαν μέλη της 
ΠΟΕΕΜ για την πολυετή προσφορά τους. 
Ακολούθησαν αρχαιρεσίες, κατά τις οποί-
ες εξελέγη το νέο Δ.Σ. της ΠΟΕΕΜ για την 
περίοδο 2018-2020, το οποίο καταρτί-
στηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος Χρίστος Π. Ανδρέου, Αντιπρόε-

δρος Αντρέας Βασιλείου, Γραμματέας Ευ-
άγγελος Κναής, Οργανωτικός γραμματέας 
Μίλτος Λακκοτρύπης και Ταμίας Στέλλα 
Πάρπα. Μέλη: Γιάννος Θεμιστοκλέους, 
Γιώργος Λυμπουρίδης, Κωνσταντίνος 
Λέβας, Μαίρη Χειμώνα, Μιχάλης Πασχα-
λίδης, Ντεσισλάβα Νικολαΐδου, Στέλιος 
Λακκοτρύπης, Πανίκος Παναγιώτου.

Απαραίτητη η 
ενημέρωση για ευκαιρίες 
αύξησης της ενεργειακής 

απόδοσης

http://www.robotex.org.cy
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Τα γεγονότα με τις 
τραγικές συνέ-

πειες των πυρκαγιών 
στην Αττική σημά-
δεψαν το φετινό 
καλοκαίρι αφήνο-
ντας πίσω δεκάδες 
νεκρούς, τραυματίες, 
ανείπωτη θλίψη, ιδι-
αίτερα σε όσους έχασαν δικούς τους αν-
θρώπους τόσο άδικα, καταστροφές σε σπί-
τια και περιουσίες και άλλη μια πληγή στο 
ελληνικό φυσικό περιβάλλον.
Το καθήκον, η υπευθυνότητα, ακόμα και η 
απλή ευσυνειδησία, επιβάλλουν να διδα-
χτούμε και εμείς στην Κύπρο από αυτή την 
καταστροφή. Κρατική μηχανή και υπηρε-
σίες, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς και γε-
νικά όλοι μας, ακόμα και οι απλοί πολίτες, 
έχουμε υποχρέωση να μελετήσουμε ξανά 
τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα σχέ-
δια δράσης, τόσο για την πρόληψη όσο και 
για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των κιν-
δύνων. Μας αφορά όλους γιατί είτε σε επί-
πεδο σχεδιασμού και πρόληψης είτε κατά 
την περίοδο αντιμετώπισης της εξέλιξης 
του κινδύνου θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς 
θα δράσουμε, γιατί ίσως το κάθε λεπτό να 
είναι κρίσιμο.
Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι για πρόκληση 
καταστροφών ευρείας κλίμακας, εξαιρου-
μένων των πολεμικών επιχειρήσεων ή δο-
λιοφθορών σε σημαντικά έργα υποδομής, 
στην Κύπρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
είναι τρεις: Οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και 
οι σεισμοί. 
Βάσει επιστημονικών μελετών, σημαντικοί 
παράγοντες για την αξιολόγηση ενός κιν-
δύνου είναι η συχνότητα/πιθανότητα να 
συμβεί, αφενός, και αφετέρου, το μέγεθος 
των επιπτώσεων που θα προκληθούν σε 
κάθε περίπτωση ανάλογα με την ένταση, την 
έκταση και άλλα κρίσιμα χαρακτηριστικά του 
φαινομένου. Η προστασία λοιπόν από τους 
κινδύνους αυτούς έχει να κάνει, πρώτον, με 
τη δυνατότητα αποτροπής/εξάλειψης ή μεί-
ωσης του μεγέθους του κινδύνου και, δεύ-
τερον, με τη λήψη μέτρων για μείωση των 
συνεπειών εφόσον επισυμβούν.

Σεισμοί
Όσον αφορά τους σεισμούς, δεδομένου 
ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποτραπεί, 
η προσοχή επικεντρώνεται στην αντιμε-
τώπιση των συνεπειών κατασκευάζοντας 
κτίρια και υποδομές ανθεκτικές, ανάλογα 

με τη σημαντικότητά τους, στους συνήθεις 
σεισμούς ή και τους σπανιότερους καθώς 
επίσης και στην ετοιμότητα δράσης σω-
στικών συνεργείων και ομάδων καταγρα-
φής των ζημιών αμέσως μετά τη σεισμική 
διέγερση. Οι μεν σημαντικές κατασκευές 
και κτίρια όπως γέφυρες, φράγματα, νοσο-
κομεία, δημόσια κτίρια μεγάλης σημασίας, 
πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.λπ. σχεδιάζονται 
και κατασκευάζονται με ψηλούς συντε-
λεστές ασφάλειας ώστε να μην υποστούν 
σοβαρές ζημιές σε ενδεχόμενο σεισμικής 
διέγερσης και να μπορούν να διατηρηθούν 
σε λειτουργία ώστε να ανταποκριθούν στην 
αποστολή τους και στις έκτακτες ανάγκες 
που θα δημιουργηθούν. Για δε τις υπόλοι-
πες συνήθεις κατασκευές το ζητούμενο 
είναι να μην υπάρξουν καταρρεύσεις και 
θύματα και οι ζημιές που θα υποστούν να 
είναι επισκευάσιμες. 

Πλημμύρες 
Όσον αφορά τις πλημμύρες, πρώτη προτε-
ραιότητα είναι η πρόληψη μέσα από τη με-
λέτη των εν δυνάμει πλημμυρόπληκτων πε-
ριοχών και του ενδεχόμενου πλημμύρας είτε 
από βροχές με πλημμύρισμα ποταμών είτε 
από αστοχία αντιπλημμυρικών έργων (π.χ. 
δεξαμενές συγκράτησης, φράγματα). Στην 
περίπτωση των πλημμυρών κύρια μέριμνα 
για πρόληψη μεγάλων καταστροφών είναι η 
διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των νε-
ρών για να μην πλημμυρίσουν κατοικημένες 
περιοχές, αυτοκινητόδρομοι και άλλες κα-
τασκευές. Η αντιμετώπιση των πλημμυρών 
έγκειται κατά κανόνα στη διασφάλιση της 
καθαριότητας της κοίτης των ποταμών και 
ρεμάτων ώστε το νερό να διοχετευτεί προς 
τα φράγματα ή τη θάλασσα, ανάλογα, και 
εντός των οικιστικών περιοχών στη συντή-
ρηση των υφιστάμενων υποδομών αποχέ-
τευσης για εξάλειψη του κινδύνου απόφρα-
ξης και περιορισμό στο ελάχιστο της τοπικής 
πλημμύρας. Όπου βέβαια κρίνεται ότι για την 
εξάλειψη του κινδύνου επιβάλλεται κατα-
σκευή αντιπλημμυρικών έργων, αυτά θα πρέ-
πει να μελετηθούν και να κατασκευαστούν 
κατά σειρά προτεραιότητας. Το ενδεχόμενο 
κατάρρευσης ενός φράγματος είναι πολύ 
σπάνιο αλλά αποτελεί ίσως το δυσμενέστε-
ρο από πλευράς καταστροφικών επιπτώσε-
ων σενάριο, λόγω του τεράστιου όγκου της 
πλημμύρας που θα αναπτυχθεί αλλά και του 
ελάχιστου διαθέσιμου χρόνου για οποιαδή-
ποτε τυχόν αντίδραση διαφυγής, ιδιαίτερα 
στις περιοχές κατάντη του φράγματος.

Πυρκαγιές 
Το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών ιδι-
αίτερα στις χώρες με υψηλές θερμοκρασίες 
κατά τους θερινούς μήνες είναι πολύ συχνό 
και αναμενόμενο. Κάτω από ορισμένες δε 
συνθήκες (δύσβατο έδαφος με πυκνή βλά-
στηση, ισχυροί άνεμοι) μπορεί να πάρει τε-
ράστιες διαστάσεις και καθιστά εξαιρετικά 
δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Και σε 
αυτή την περίπτωση θεμελιώδους σημα-
σίας είναι τα μέτρα πρόληψης και η άμεση 
αντίδραση για έλεγχο και καταστολή της 
φωτιάς στα πρώτα στάδια.
Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει: 
(α) σχεδιασμός για αποτροπή της εκδήλω-
σης του κινδύνου ή εν πάση περιπτώσει 
περιορισμού της έντασης και του μεγέθους 
του (για αποφυγή κάθε κινδύνου θα πρέ-
πει να τηρούνται οι νόμοι και οι κανονισμοί 
του κράτους – η καταπολέμηση της άναρ-
χης και/ή παράνομης δόμησης όπως και η 
καλή συντήρηση των υποδομών είναι ίσως 
ο κυριότερος κοινός παρονομαστής για την 
πρόληψη)
(β) καλή προετοιμασία και συνεχής επα-
γρύπνηση για άμεση αντίδραση και δράση 
με βάση ένα καλά σχεδιασμένο και επι-
καιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο δράσης 
αντιμετώπισης της εξέλιξης του κινδύνου 
και των συνεπειών του μέσα από το οποίο 
θα αναλύονται ο ρόλος και η αρμοδιότητα 
όλων των εμπλεκομένων και η διασφάλιση 
του απαραίτητου μεταξύ τους συντονισμού
(γ) κατάλληλος εξοπλισμός, στελέχωση και 
συνεχής άσκηση/εκπαίδευση για εφαρμογή 
των σχεδιασμών δράσης με βάση τα σενά-
ρια σε κάθε περίπτωση
(δ) κοινωνική συμμετοχή με εμπλοκή/αξι-
οποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντι-
κών ομάδων συμπεριλαμβανομένων, στην 
πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση των 
συνεπειών.
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-
πρου (ΕΤΕΚ) δήλωσε επανειλημμένα ότι 
είναι στη διάθεση της πολιτείας, ώστε με 
την εμπειρογνωμοσύνη των μελών του να 
συνδράμει την οργανωμένη προσπάθεια 
πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων 
αυτών όπως και των συνεπειών τους.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Πρόληψη και αντιμετώπιση των μεγάλων καταστροφών
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Κατά την περίοδο 
αυτή, και ενόψει 

της επικείμενης νέας 
ακαδημαϊκής χρο-
νιάς, μεγάλος αριθ-
μός νέων λαμβάνουν 
τις τελικές τους απο-
φάσεις σε σχέση με 
τις σπουδές που θα 
ακολουθήσουν. Για τον λόγο αυτό, και ει-
δικά όσον αφορά προγράμματα σπουδών 
σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης που 
προσφέρονται από πανεπιστήμια στην Κύ-
προ ή το εξωτερικό, υπενθυμίζεται πως οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώ-
νουν ότι τα διπλώματα που θα αποκτήσουν 
είναι εγκεκριμένα από το Επιστημονικό Τε-
χνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Με βάση 
τη νομοθεσία, οι κάτοχοι τίτλων σπουδών 
σε κλάδους της Μηχανικής, προκειμένου 
να εργαστούν στην Κύπρο θα πρέπει να εγ-
γραφούν ως μέλη του Επιμελητηρίου. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή συνιστά 
η αναγνώριση του διπλώματός τους από το 
ΕΤΕΚ. 
Προγράμματα σπουδών δύνανται να ανα-
γνωριστούν, βάσει του Νόμου περί ΕΤΕΚ, 
εφόσον είναι αναγνωρισμένα στη χώρα που 
αποκτήθηκαν για σκοπούς άσκησης του 
επαγγέλματος. Το ΕΤΕΚ αξιολογεί, επίσης, 
τα προγράμματα σπουδών σε σχέση με την 
επάρκεια του περιεχομένου τους. Σημειώ-
νεται πως στην περίπτωση προγραμμάτων 
σπουδών που αποκτώνται εκτός Κύπρου, 
το Επιμελητήριο έχει αναπτύξει συνεργα-
σία με αντίστοιχα επαγγελματικά σώματα 
και φορείς του εξωτερικού προκειμένου να 
διασφαλίζει πως τηρούνται οι πρόνοιες της 
νομοθεσίας. 
Για προγράμματα σπουδών κυπριακών πα-
νεπιστημίων, αρμοδιότητα έγκρισης των 
προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, 
για άσκηση επαγγέλματος, έχει το ίδιο το 
ΕΤΕΚ. Οι κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης που 
προβλέπονται στην περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία 
είναι αυτοί της Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής 
Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, 
Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής 
Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχα-
νικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανι-
κής, Μηχανικής Μεταλλείων και Γεωλογίας, 
Αγρονομικής-Τοπογραφικής Μηχανικής, 

Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης και Πολε-
οδομίας-Χωροταξίας. Υπογραμμίζεται πως 
η εγγραφή στο ΕΤΕΚ είναι απαραίτητη για 
την άσκηση επαγγέλματος σε οποιοδήποτε 
κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, ακόμα και αν 
αυτός δεν προβλέπεται ρητά από τη νομο-
θεσία, όπως είναι για παράδειγμα οι κλάδοι 
της Μηχανικής Περιβάλλοντος και της Ναυ-
τομηχανικής.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέ-
ρωση σε σχέση με τα αναγνωρισμένα προ-
γράμματα σπουδών στην Κύπρο, τα αρμό-
δια σώματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών 
σε χώρες που συνήθως οι Κύπριοι επιλέ-
γουν για σκοπούς σπουδών (Ελλάδα, ΗΒ και 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) και τα προγράμ-
ματα σπουδών που έχουν ήδη εγκριθεί από 
τις χώρες αυτές καθώς και σε σχέση με τις 

ειδικές απαιτήσεις που υπάρχουν για συ-
γκεκριμένους κλάδους, όσοι προτίθενται να 
επιλέξουν προγράμματα σπουδών Μηχανι-
κής μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελί-
δα του ΕΤΕΚ, στη διεύθυνση www.etek.org.
cy, στην οποία είναι δημοσιευμένες όλες οι 
σχετικές πληροφορίες. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν με το 
ΕΤΕΚ στο τηλέφωνο 22877644 ή μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στο cyprus@etek.
org.cy.

Το ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός 
Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε 
με τον Νόμο 224/1990 και είναι Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Δι-
οίκηση. Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή 
της επιστήμης στους διάφορους τομείς που 
σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών 
του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γε-
νικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανά-
πτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως
Διευθυντής ΕΤΕΚ

Προσοχή στην επιλογή προγραμμάτων 
σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής

Απαραίτητη η 
αναγνώρισή τους 

από το ETEK 
για την άσκηση του 

επαγγέλματος

http://www.robotex.org.cy
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Η ανέγερση ενός 
νέου υποστατι-

κού, είτε αυτό είναι 
για οικιακούς ή εμπο-
ρικούς ή βιομηχανι-
κούς σκοπούς, χωρί-
ζεται κυρίως σε δύο 
μεγάλα κεφάλαια. 
Το πρώτο κεφάλαιο 
ορίζεται από τη σύλ-
ληψη της ιδέας μέχρι 
τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου, και το δεύ-
τερο κεφάλαιο από την επίβλεψη για ορθή εκτέ-
λεση της μελέτης μέχρι και την αποπεράτωσή 
του. Και στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο, 
τον σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζουν οι μη-
χανικοί που θα αναλάβουν το έργο.
Ο ηλεκτρισμός είναι η αφανής δύναμη, που δίνει 
ζωή στο έργο και επιτυχώς χαρακτηρίζεται νευ-
ραλγικό σύστημα σε κάθε υποστατικό. Έρευνες 
καταδεικνύουν ότι πάνω από 82% των λειτουρ-
γιών σε ένα σύγχρονο κτίριο βασίζονται αποκλει-
στικά στην ηλεκτρική ενέργεια. Στο εγγύς μέλλον 
το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί λόγω 
των πολλαπλών εφαρμογών του ηλεκτρισμού.
Η σημαντικότερη κίνηση είναι η επιλογή ενός 
επαγγελματία, αξιόπιστου, υπεύθυνου και συ-
νεργάσιμου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού-Μελε-
τητή, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος να ακούσει 
τον ιδιοκτήτη και τον αρχιτέκτονα για το όραμα 
και το αποτέλεσμα που θέλουν να επιτύχουν με 
την ολοκλήρωση του έργου. Μετά την κατα-

νόηση του έργου, πρέπει να αφιερώσει χρόνο, 
γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και πολύ μεράκι 
για να σχεδιάσει μια ηλεκτρική εγκατάσταση, η 
οποία θα ικανοποιεί τους σκοπούς λειτουργίας 
του υποστατικού και ακόμη να προβλέπει μελλο-
ντικές ανάγκες οι οποίες μπορεί να προκύψουν 
στο κτίριο. 
Η ηλεκτρολογική μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα βασικά συστήματα: 
[ Κυκλώματα Ισχύος
[Κυκλώματα Φωτισμού
[Κυκλώματα Αδιάλειπτης Παροχής
[Αυτοματισμούς
[Συστήματα παρακολούθησης κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας
[Ασθενή ρεύματα
[Κυκλώματα Ελέγχου
[Κυκλώματα συστημάτων Πυροπροστασίας 
[Κυκλώματα συστημάτων Συναγερμού
[Κυκλώματα συστημάτων Δομημένης Καλωδί-

ωσης
[Κυκλώματα συστημάτων Κλειστού Κυκλώμα-

τος Παρακολούθησης
[Κυκλώματα συστημάτων Τηλεφωνίας
Μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να συν-
δυάζει λειτουργική αρμονία, ποιότητα, σταθερό-
τητα, αξιοπιστία, βέλτιστη ενεργειακή κατανά-
λωση και πάνω από όλα ασφάλεια στον χρήστη. 
Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Μελετητής πρέπει 
να μεριμνήσει να συνδυάσει όλα τα πιο πάνω με 
το καλύτερο δυνατό όφελος και την ασφάλεια 
του ιδιοκτήτη. 

Επιλογή του Ηλεκτρολόγου - Μελετητή
Ηλεκτρολογική μελέτη μπορούν να εκπονούν 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί οι οποίοι έχουν ολο-
κληρώσει σπουδές στον κλάδο της Ηλεκτρολογι-
κής Μηχανικής σε αναγνωρισμένα πανεπιστημι-
ακά ιδρύματα, έχουν εκτελέσει με επιτυχία έναν 
χρόνο πρακτική εξάσκηση και κατέχουν την 
απαραίτητη άδεια από την Ηλεκτρομηχανολογι-
κή Υπηρεσία και από το ΕΤΕΚ.
Η επιλογή του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δεν 
πρέπει να γίνεται με μοναδικό κριτήριο μιας 
τυπικής μελέτης ή τη φθηνότερη προσφορά. Η 
λανθασμένη επιλογή και ένας κακός ή πρόχει-
ρος σχεδιασμός θα έχει σαν αποτέλεσμα πολύ 
υψηλό κόστος κατασκευής, δυσλειτουργία και 
μια ενεργοβόρα ηλεκτρική εγκατάσταση η οποία 
μπορεί να στοιχίζει επιπρόσθετα δεκάδες ή εκα-
τοντάδες ευρώ μηνιαίως στον ιδιοκτήτη.

Επίβλεψη της ανέγερσης
Σημαντικότατο ρόλο έχει η επίβλεψη από τον 
μελετητή του έργου όλων των εργασιών υλοποί-
ησης σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια. Όλες 
οι εργασίες, και ιδιαίτερα οι αφανείς, απαραίτητα 
πρέπει να επιβλέπονται για την ορθή εκτέλεσή 
τους. Η επίβλεψη διασφαλίζει την ποιότητα των 
εργασιών σύμφωνα με τις μεθόδους καλής πρα-
κτικής και ελαχιστοποιεί τις κακοτεχνίες, θωρακί-
ζοντας τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη. 

Μίτα Θωμάς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Η σημασία και ο ρόλος του Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού-Μελετητή σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση
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Μετά την πλήρη 
απελευθέρωση 

των τηλεπικοινωνιών 
σε όλους τους τομείς, 
οι επιχειρήσεις αντα-
γωνίζονται σήμερα 
στο παγκοσμιοποιη-
μένο διεθνές επιχει-
ρηματικό σκηνικό και 
τα κράτη καλούνται 
να εισέλθουν στον 
αγώνα της ανταγω-
νιστικότητας, με στόχο την ανάπτυξή τους, 
αλλά και των εγχώριων επιχειρήσεων. Κεντρι-
κός άξονας αυτών των εξελίξεων είναι οι νέες 
τεχνολογίες, με την πληροφορική να αυξάνει 
κατακόρυφα την αποτελεσματικότητα των 
κρατικών και επιχειρηματικών μηχανισμών και 
τις τηλεπικοινωνίες να είναι όσο ποτέ ικανές 
να προσφέρουν τις νέες αυτές δυνατότητες σε 
πολλαπλές γεωγραφικές αγορές και επιχειρη-
ματικές δομές. 
Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη μέσω της σύ-
γκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόμων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών μεταφοράς φωνής, 
δεδομένων και εικόνας, η αύξηση του ποσο-
στού ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
η αλματώδης αύξηση της διακίνησης δεδο-
μένων με υψηλές ταχύτητες σε σχεδόν πραγ-
ματικό χρόνο, αλλά και το εύρος των έξυπνων 
εφαρμογών, διαμορφώνουν ένα νέο ψηφιακό 
οικοσύστημα που ήδη όλοι μας βιώνουμε. Μια 
ψηφιακή κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς και πε-
ριορισμούς για τους πολίτες της. Ένα έξυπνο 
ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο όλοι οι εμπλε-
κόμενοι παράγοντες και φορείς οφείλουμε να 
συνδράμουμε ώστε να καταστεί βιώσιμο, ανοι-
χτό και δημιουργικό, προς όφελος του πολίτη, 
της αγοράς και της οικονομίας. 
Για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς απαιτούνται ασφαλή και αξιό-
πιστα ψηφιακά δίκτυα νέας γενιάς, με υψηλές 
ταχύτητες και σε προσιτό κόστος. Ο ρόλος των 
εθνικών και των διεθνών υποδομών και ειδικά 
αυτών που παρέχουν πρόσβαση στο διαδί-
κτυο, είναι θεμελιώδους σημασίας για όλους 
τους τομείς της κοινωνίας της πληροφορίας, 
επιτυγχάνοντας την απρόσκοπτη ροή της ψη-
φιοποιημένης πληροφορίας στον τελικό χρή-
στη. Ο ανασχεδιασμός των τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών για υψηλή ταχύτητα μετάδοσης 
δεδομένων και υπηρεσιών, αποτυπώνει την 
ανάγκη και την πραγματικότητα της εποχής 
μας. Η αναγκαιότητα αυτή έχει εκφρασθεί με 

σαφήνεια μέσα από τους στόχους του Ψηφια-
κού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020. Γεν-
νάται, όμως, ένα σημαντικό ερώτημα: από πού 
θα προέλθουν τα χρήματα για τις επενδύσεις 
που απαιτούνται; 

Over-the-top (OTT) υπηρεσίες
Όπως είναι γνωστό, ενώ το μέγεθος της ψη-
φιακής οικονομίας αυξάνεται δραματικά κάθε 
χρόνο, τα οφέλη από την αύξηση αυτή καρ-
πώνονται κατά κόρον οι επιχειρήσεις που προ-
σφέρουν Over-the-top (OTT) υπηρεσίες, χωρίς 
να καταβάλλουν οποιαδήποτε χρέωση στους 
ιδιοκτήτες των δικτύων, θεωρώντας δεδομένη 
την ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών. Οι 
Over-the-top υπηρεσίες, δηλαδή με περιεχό-
μενο προστιθέμενης αξίας που μεταδίδεται 
ανεξάρτητα από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σε 
όλες τις συσκευές του πελάτη, θα αποτελέσουν 
έκφραση-κλειδί στη νέα εποχή και θα προσφέ-
ρονται με μεγάλη ευελιξία, ως έχει ήδη εκπαι-
δευτεί το καταναλωτικό κοινό για αυτή την 
εμπειρία, από τις μεγάλες παγκόσμιες πλατ-
φόρμες, όπως Facebook, YouTube και Google. 
O κλάδος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
όμως, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από 
το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλ-
λον, καθώς έχει υποστεί ουσιαστική συρρί-
κνωση των μεγεθών του, ενώ οι συνεχώς με-
ταβαλλόμενες πολιτικές λόγω της οικονομικής 
κρίσης αποτελούν αστάθμητους παράγοντες 
ανάσχεσης των νέων επενδύσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, βασικές προτεραιότητες των στρατη-
γικών επιλογών μας θα πρέπει να είναι, τόσο 
η διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς 
επενδυτικού περιβάλλοντος, όσο και η προστα-
σία και βελτίωση των όρων του ανταγωνισμού 
για τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς που 
έχουν ήδη κάνει εκτεταμένες επενδύσεις σε 
υποδομές. 
Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές υψηλών ταχυ-
τήτων, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, 

αποτελούν θεμέλιο για την ψηφιακή οικονομία 
και κοινωνία. Η επίτευξη των στόχων της Ευ-
ρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2020 αποτελεί 
πρόκληση για τους τηλεπικοινωνιακούς οργα-
νισμούς στην Ευρώπη αλλά, την ίδια στιγμή, 
συνιστά και μια σημαντική αναπτυξιακή ευ-
καιρία. Οι εθνικές στρατηγικές οφείλουν και 
θα πρέπει να δίνουν τις σωστές κατευθύνσεις 
ως προς την υιοθέτηση των τεχνολογιών που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επόμενων 
ετών. 
Έργα υποδομής, όπως η επέκταση της οπτικής 
ίνας δικτύου μέχρι το κτίριο (FTTH: Fiber-To-
The-Home), παρακάμπτοντας τεχνολογίες που 
συνεχίζουν να βασίζονται στον χαλκό υποδο-
μών, μπορούν συνδυαζόμενα με τις κατάλλη-
λες ενέργειες για ενθάρρυνση της χρήσης και-
νοτόμων υπηρεσιών να επιφέρουν σημαντική 
ώθηση σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας. 
Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία του 21ου 
αιώνα, πέραν των εθνικών υποδομών που δι-
ασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ταχεία πρό-
σβαση των τελικών χρηστών στο διαδίκτυο, 
ιδιαίτερη σημασία έχουν αποκτήσει και οι διε-
θνείς επίγειες, υποθαλάσσιες και δορυφορικές 
διασυνδέσεις μεγάλης χωρητικότητας, ως απα-
ραίτητες προεκτάσεις, που επιτρέπουν υψηλές 
ταχύτητες μετάδοσης και αποτελούν τις λεω-
φόρους της πληροφορίας προς τα παγκόσμια 
δίκτυα κορμού του διαδικτύου.

Εθνικές και διεθνείς πολιτικές
Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι υποδομές, 
παρά την κρισιμότητα του ρόλου τους και τις 
υψηλές επενδύσεις που απαιτούν, τείνουν να 
θεωρούνται πλέον ως “commodities” (αγαθά 
ευρείας χρήσης), των οποίων οι ιδιοκτήτες 
τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί έχουν εξαιρετι-
κά μικρό μερίδιο των εσόδων που καθίστανται 
δυνατά, ακριβώς λόγω της ύπαρξης των υπο-
δομών αυτών. Το παράδοξο αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να απασχολήσει σημαντικά τις εθνικές 
και διεθνείς πολιτικές στον τομέα των τηλε-
πικοινωνιών κατά τα επόμενα χρόνια, ώστε να 
μην οδηγηθούμε τελικά σε ανάσχεση της ανά-
πτυξης των νέων τηλεπικοινωνιακών υποδο-
μών. Σήμερα, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν 
ΟTT υπηρεσίες, ουσιαστικά εκμεταλλευόμενες 
τις εθνικές και διεθνείς υποδομές, είναι αυτές 
που επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό και προ-
καλούν ανατροπή της αγοράς. Ωστόσο, ταυτό-
χρονα αποτελούν και τους κύριους προμηθευ-
τές περιεχομένου στο διαδίκτυο (ICP: Internet 
Content Providers), με αυξανόμενες ανάγκες 

O Ανασχεδιασμός 
των Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών

Για την επίτευξη της 
ευρωπαϊκής ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς απαιτούνται 
ασφαλή και αξιόπιστα 

ψηφιακά δίκτυα νέας γενιάς, 
με υψηλές ταχύτητες και σε 

προσιτό κόστος

http://www.robotex.org.cy
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χωρητικότητας, και ίσως η ανατροπή αυτή να 
εξελιχθεί σε δημιουργική, εάν τελικά κατορθώ-
σουν να συνεργαστούν με τους τηλεπικοινωνι-
ακούς οργανισμούς για τον ανασχεδιασμό των 
υποδομών. 
Είναι αναμφισβήτητο ότι τα εθνικά δίκτυα οπτι-
κών ινών, αλλά και της κινητής επικοινωνίας 
4ης και 5ης γενιάς, με πρόσβαση προς τους 
τελικούς χρήστες, θα αποτελέσουν καθοριστικό 
παράγοντα επιτυχίας για τη μετάβασή μας στη 
νέα ψηφιακή επικοινωνία. Ειδικότερα, καθώς 
απαιτούνται μεταδόσεις που θα γίνονται μέσω 
του διαδικτύου, η ταχύτητα της διατερματικής 
σύνδεσης επηρεάζει άμεσα την εμπειρία του 
πελάτη και συνεπώς τα εθνικά δίκτυα υψίρ-
ρυθμης μετάδοσης, αλλά και οι αντίστοιχες 
προεκτάσεις τους με τα διεθνή δίκτυα μετάδο-
σης μεγάλης χωρητικότητας προς τις διεθνείς 
θύρες διαδικτύου θα αποτελέσουν το σημαντι-
κότερο, ίσως, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγαλύτερη ευρυζωνικό-
τητα και εμβέλεια των δικτύων πρόσβασης νέας 
γενιάς, σε συνδυασμό με τις υψηλές ταχύτητες 
μετάδοσης και τη χαμηλή καθυστέρηση μετα-
φοράς δεδομένων (latency), θα προσφέρουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη, τόσο 
για την καταναλωτική αγορά όσο και για την 
επιχειρηματική αγορά, επαναπροσδιορίζοντας 
τα όρια του χώρου και του χρόνου στην επι-
κοινωνία. Οικοδομώντας ένα ενιαίο ψηφιακό 
οικοσύστημα, με δυνατότητες διασύνδεσης και 
αλληλεπίδρασης όλων των έξυπνων συσκευ-
ών μεταξύ τους. Με στόχο να κάνουμε τη ζωή 

μας καλύτερη και πιο αποδοτική. Κάθε στιγμή, 
παντού. Με νέες ενοποιημένες υπηρεσίες και 
εξειδικευμένα προϊόντα για τον καθένα, για την 
οικογένεια και για την επιχείρηση, με τη δύνα-
μη ασφάλειας, αξιοπιστίας και πρωτοπορίας. 
Η επιτυχής ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας 
απαιτεί βιώσιμη εθνική οικονομία, ορθή ρύθ-
μιση της αγοράς, υγιή συνεργατικό ανταγωνι-
σμό και ώθηση της ζήτησης. Οι τηλεπικοινω-
νιακοί οργανισμοί στην Κύπρο, μέσα από μια 
συνεχή πορεία ανάπτυξης στον νευραλγικό 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, συνεχίζουν να 
διαμορφώνουν τις εξελίξεις και να στηρίζουν 
στην πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
με σημαντικές επενδύσεις εθνικής σημασίας, 
επιτυγχάνοντας τον ανασχεδιασμό των απαι-
τούμενων υποδομών σε τεχνολογία αιχμής, 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπει-
ρία που διαθέτουν. Παράλληλα, οφείλουν να 
εκμεταλλευθούν τη στρατηγική γεωπολιτική 
θέση της Κύπρου και τις εκτεταμένες επεν-
δύσεις σε εθνικές και διεθνείς υποδομές, 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι λιανικές και 
χονδρικές υπηρεσίες με υψηλή ποιότητα και 
να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές προοπτι-
κές στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, συνδράμοντας 
με όλες τους τις δυνάμεις, για μια ακμάζουσα 
ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. 

Γιάννης Κουλίας 
Ανώτερος Διευθυντής Cyta 
- Εμπορικές Υπηρεσίες
(Chief Commercial Officer)

Ρομποτικοί συγκολλητικοί βραχίονες
Η ανάγκη στον κατασκευαστικό τομέα για περισσότερη παραγωγή 
συγκολλημένων εξαρτημάτων τα τελευταία χρόνια αυξάνεται.
 Η χρήση του συγκολλητικού βραχίονα δίνει τη λύση, σε μια ταχύ-
τατη βιομηχανική εξέλιξη με πολλές απαιτήσεις που καθορίζονται 
από τα διεθνή πρότυπα ISO. Τα μηχανήματα αυτά αποτελούνται 
από καινοτόμα μηχανοτρονικά στοιχεία καθώς και από λογισμικό 
ελέγχου, συνήθως η απλή μορφή αποτελείται κυρίως από έξι άξο-
νες περιστροφής, κάνοντάς το ευέλικτο σε απαιτητικό περιβάλλον 
εργασιών. 
Ο συνδυασμός ειδικών μεταλλικών πλαισίων συγκράτησης κομμα-
τιών ολοκληρώνει την ταχύτητα αποπεράτωσης. Κάθε εργοστάσιο 
εφαρμόζει και συνδυάζει μεθόδους, που το βοηθούν να ολοκλη-
ρώνει με επιτυχία αυτό που παράγει. Ο έλεχος των βοηθητικών 
συσκευών γίνεται συνήθως με βηματικούς κινητήρες, πνευματικά 
συστήματα εμπλοκής και απεμπλοκής εργασίας καθώς και μονάδες 
ελέγχου (ΕCU) electronic computer units. Ο προγραμματισμός ενός 
βραχίονα, ανεξαρτήτως μάρκας, βασίζεται σε εντολές αλλά και σε 
καλή γνώση του χειριστή στη συγκόλληση κομματιών. 
Οι δυνατότητες της συγκολλητικής ρομποτικής έχουν βελτιωθεί, δί-
νοντας τη δυνατότητα να πετυχαίνουμε τρισδιάστατα αποτελέσμα-
τα άριστης ποιότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μηχανήματα 

αυτά γίνονται επικίνδυνα για τον άνθρωπο γιατί αναπτύσσουν ταχύ-
τητες περιστροφής και κίνησης, πολύ πιο γρήγορες του 0,2m/s. Τα 
ατυχήματα σε μεγάλο βαθμό αποτρέπονται με τη χρήση οπτικών αι-
σθητήρων που το ακινητοποιούν σε περίπτωση που εισέλθει άτομο 
εντός της περιφέρειας λειτουργίας, επίσης και το χειριστήριο έχει 
διακόπτη τύπου Push bottom (Normally open) που σε περίπτωση 
που ο χειριστής το αφήσει, μένει στη θέση του ακινητοποιημένο. 
Η επιχείρηση που κάνει σκέψεις να εγκαταστήσει ένα ρομπότ πρέ-
πει να είναι προσεκτική. Παράμετροι όπως κόστος συντήρησης, 
ανταλλακτικά, χειρισμός και βλάβες, στο τέλος του έτους απαιτούν 
μεγάλο κεφάλαιο χρημάτων.
Η συνεχόμενη παραγωγή έχει θετικά αποτελέσματα στη μελέτη βιω-
σιμότητας, και η απόσβεση του βραχίονα γίνεται σε λίγο χρονικό 
διάστημα. 
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω πως τα ρομποτικά μηχανήματα είναι αξι-
όπιστα, λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, ασταμάτητα και 
ακούραστα. Οι πιο πολλές βιομηχανίες στο εξωτερικό χρησιμοποι-
ούν την τεχνολογία αυτή αυξάνοντας τα κέρδη τους και συγχρόνως 
αναβαθμίζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

 Κωνσταντίνος Κοσμάς
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Στην ψηφια-
κή εποχή που 

ζούμε, οι κατανα-
λωτές είναι όλο και 
πιο ενημερωμένοι 
σχετικά με τα προ-
ϊόντα που αγορά-
ζουν και επιζητούν 
να λαμβάνουν όσο 
περισσότερες πληροφορίες μπορούν 
για το προϊόν το οποίο τους ενδιαφέρει. 
Η πρόσφατη αναθεώρηση του Διεθνούς 
Οδηγού ISO/IEC Guide 14: Products 
and related services - Information for 
consumers, δύναται να βοηθήσει ση-
μαντικά στη σωστή σήμανση των προϊ-
όντων. Με τον τρόπο αυτό θα επιβεβαι-
ώνεται ότι το προϊόν είναι πραγματικά 
αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα 
του. 
Είτε πρόκειται για τον έλεγχο σχετικά 
με την περιεκτικότητα σε λίπη και σάκ-
χαρα είτε πρόκειται για την επιλογή του 
καλύτερου κρασιού για το φαγητό μας, 
όλοι μας ψάχνουμε τη σήμανση των 
προϊόντων. Ποιες όμως πληροφορίες 
είναι επαρκείς και ποιες θεωρούνται 
υπερβολικές; Πώς διασφαλίζουν οι κα-
τασκευαστές ότι το προϊόν τους πληροί 
τις νομικές απαιτήσεις, πωλώντας το 
παράλληλα με επιθυμητό τρόπο; 
Ο εν λόγω Διεθνής Οδηγός ISO/IEC 
Guide 14, Products and related services 
- Information for consumers: Προϊόντα 
και συναφείς υπηρεσίες - Πληροφορίες 
για τους καταναλωτές, ο οποίος να ση-
μειωθεί ότι εφαρμόζεται σε εθελοντική 
βάση, συμβάλλει στη βελτίωση της ποι-
ότητας των πληροφοριών και προσφέ-
ρει μια περισσότερο εμπεριστατωμένη 
και ικανοποιητική αγοραστική επιλογή. 
Ο Οδηγός 14 έχει πρόσφατα τροπο-
ποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζονται οι 
τεχνολογικές αλλαγές στη σήμανση των 
προϊόντων και να συνάδει με τις ανά-
γκες του ευρύτερου κοινού. 
Ο Οδηγός αφορά τους καταναλωτές 

όμως είναι επίσης χρήσιμος για όσους 
εμπλέκονται στη σήμανση των προϊό-
ντων, όπως είναι οι σχεδιαστές, οι κα-
τασκευαστές, οι προγραμματιστές και 
οι προμηθευτές. Η βελτίωση της ποι-
ότητας των πληροφοριών αυξάνει την 
ικανότητα των καταναλωτών να προ-
βαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή αγο-
ράς. Βοηθά στην ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου εσφαλμένης ή ακατάλληλης 
αγοράς. Με τον νέο αυτό οδηγό, η αβε-
βαιότητα των καταναλωτών μειώνεται 
και η ικανοποίησή τους αυξάνεται. Όσοι 
παρέχουν υψηλής ποιότητας πληροφό-
ρηση σχετικά με τα προϊόντα τους, λαμ-
βανομένων υπόψη των αναγκών των 
ευάλωτων καταναλωτών, βελτιώνουν 

την εμπορική φήμη τους, εξοικονομούν 
χρόνο και χρήμα, μειώνουν τις έρευνες 
των πελατών στο διαδίκτυο, καθώς και 
τα παράπονα και τις επιστροφές προϊ-
όντων. 
Ο κ. Antonino Serra Cambaceres, δι-
ευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης 
για τους Καταναλωτές (Consumers 
International), δήλωσε ότι η γνώση 
για το προϊόν αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα για την αγορά του από τους 
πελάτες. «Καθώς οι πληροφορίες είναι 
καίριας σημασίας για τους καταναλωτές, 
όσο πιο λεπτομερής και ακριβής είναι η 
πληροφόρηση, τόσο πιο ασφαλή είναι 
τα δικαιώματα των καταναλωτών».
Και συνέχισε λέγοντας: «Οι καταναλω-
τές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στα 
προϊόντα που αγοράζουν και τις υπη-

ρεσίες που χρησιμοποιούν και επίσης 
πρέπει να τους παρέχονται όσο το δυ-
νατόν περισσότερες πληροφορίες ώστε 
να κάνουν συνειδητές επιλογές». 
Η κ. Michele Althoff, πρόεδρος της Ομά-
δας Εργασίας 15 (WG 15), της τεχνικής 
ομάδας που ετοίμασε τον Οδηγό, δήλω-
σε ότι ο Οδηγός παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με το τι ζητούν και τι προσδο-
κούν οι καταναλωτές. «Η ικανοποίηση 
των αναγκών και των προσδοκιών των 
πελατών όσον αφορά τις πληροφορί-
ες για το προϊόν το οποίο τους ενδια-
φέρει, είναι βασικό συστατικό για την 
ανάπτυξη ή τη διατήρηση της φήμης 
του προϊόντος και της εταιρείας που 
το κατασκευάζει» εξηγεί. Και συνεχίζει 
τονίζοντας ότι οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να συγκρίνουν και να επιλέ-
γουν προϊόντα και υπηρεσίες πριν από 
την αγορά.
Ο αναθεωρημένος οδηγός λαμβάνει 
πλέον υπόψη τη νέα τεχνολογία που 
κυκλοφορεί στη σήμανση των προϊό-
ντων όπως οι κωδικοί QR καθώς και τις 
ανάγκες ενημέρωσης των ευάλωτων 
ατόμων, όπως τα άτομα που θα μπορού-
σαν να διατρέξουν κίνδυνο σε περίπτω-
ση βλάβης του προϊόντος λόγω της ηλι-
κίας τους ή άλλων περιορισμών. Επίσης 
δίδεται μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότη-
τα και σε θέματα ασφάλειας, απορρήτου 
και ιδιωτικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-
θευτούν ή να μελετήσουν τον Διεθνή 
Οδηγό στο Κέντρο Πληροφόρησης & 
Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης.

(Πηγή: ISO)

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

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Διεθνές Καθοδηγητικό Πρότυπο για την 
Αποτελεσματική Σήμανση των Προϊόντων

«Θα επιβεβαιώνεται 
ότι το προϊόν είναι 

πραγματικά αυτό που 
αναγράφεται στην 

ετικέτα του»

380 mm

Συνήθης
Σουβάς
25 mm

THERMOBLOCK
19LB33

Πολυστερίνηα

80 mm

Κολώνα

THERMOBLOCK
Ρητινούχα Κόλλα/
Συνδετικό Κονίαµα
3-4 mm

Χωρίς
Τσιµεντοπυλό

Εξωτερική
Πλευρά
Τοιχοποιίας
U=0.273 W/m2Kγ

Εσωτερική
Πλευρά

Κολώνα
U=0.38 W/m2Kβ

250 mm

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS 
Certification

Λόγω της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας του THERMOBLOCK 19LB33 
λeq = 0.096 W/mK και της ικανότητας αλληλοσύνδεσης του που δεν 
απαιτεί την εφαρμογή κονιάματος κάθετα, το νέο τούβλο μπορεί να 
προσφέρει την πολύ χαμηλή τιμή U-Value τοιχοποιίας 0.273 W/m2K 
χωρίς πρόσθετο κόστος.

Τα έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα THERMOBLOCK 
Συνδετικό Κονίαμα και Ρητινούχα Κόλλα
•  Επιτρέπουν τη σταθερή και ελεγχόμενη ποιότητα
•  Απλοποιούν και επιταχύνουν τη διαδικασία κτισίματος.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 
ΟΡΘΟΤΡΥΠΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ - 
ΛΗΔΡΑ THERMOBLOCK

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΗΔΡΑ 
THERMOBLOCK
AΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΗ∆ΡΑ

Πιστοποιημένο με Συστήματα
■  Ποιότητας ISO 9001
■  Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001 
■  Ασφάλειας & Υγείας OHSAS 18001

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΒΛΟΥ

THERMOBLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ

19LB33
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υ χ Π χ Μ (mm)

250 X 330 X 250
ΚΑΛΥΨΗ

Τ.Μ. 15.5
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ

Τεμάχιο Παλέττο

17.00 Kg 1020 Kg
ΤΕΜΑΧΙΑ / ΠΑΛΕΤΤΟ

60
ΘΕΡΜΙΚΉ ΑΓΩΓΙΜΌΤΗΤΑ

λeq = 0.096* W/mk

ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ
Αγία Βαρβάρα, Τ.Θ. 23986, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22455900, Φαξ: 22523791, E-mail: ledrabrick@cytanet.com.cy
www.bricks-rooftiles.com

α	 	Για	σκοπούς	υπολογισμού	
χρησιμοποιήθηκε	η	πολυστερίνη	DOW	
SHAPEMATE	GREC-A

β	 	Οι	σουβατισμένες	κολώνες	έχουν	δείκτη	
θερμικής	διαπερατότητας	3.25	W/m2K	
για	κολώνα	250	mm	χωρίς	θερμομόνωση.

γ	 	Στους	υπολογισμούς	για	εξωτερικό	και	γιά	
εσωτερικό	επιχρισμα	χρησιμοποιήθηκε	
συνηθισμένος	σουβάς	2.5	cm.

*	 	Πιστοποϊημένο	από	IZF	-	Brick	and	Tile	
Research	Institute,	Essen,	Germany
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