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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 
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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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6 Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου 
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 Της Έλενας Χριστοδούλου
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Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
16  Η φθινοπωρινή συνεστίαση του ΕΤΕΚ

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24  Ανέγερση κατοικίας ή έτοιμη λύση;
26  Η ηλιακή ενέργεια στον αστικό σχεδιασμό
28  Η ιστορία της καινοτομίας 
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Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, όπως 
είναι γνωστό, είναι πολύπλοκο και δύ-
σκολο ιδιαίτερα σε χώρες όπως η δική 
μας, αλλά και σε άλλες χώρες κυρίως της 

Μεσογείου. Οι μετακινήσεις του πληθυσμού, το 
γραφειοκρατικό ντελίριο, οι κανονισμοί που αντί 
να διευκολύνουν τη διαδικασία μιας σύνθεσης τη 
μετατρέπουν σε μια ανιαρή διαδικασία παραγω-
γής χαρτιών και εγγράφων που ακυρώνουν κάθε πιθανότητα για ένα καλύ-
τερο μέλλον, αποτέλεσμα μιας πολιτισμικής κρίσης που αφορά τη σύγχρονη 
κοινωνία και στην οποία ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης, συμπε-
ριλαμβανομένων των αρχιτεκτόνων. Μια καθοδική πορεία που δεν παράγει 
τίποτα καλό, ούτε για το επάγγελμα, ούτε για το δομημένο περιβάλλον, που 
πλησιάζει το πιο χαμηλό επίπεδο της ιστορίας τόσο για την εκτίμηση στην 
ικανότητα της αρχιτεκτονικής να λύει τα προβλήματα της καθημερινότητας 
και στην οποία δεν πιστεύει πλέον κανένας.
Να συνεχίσουμε λοιπόν να θρηνούμε, να επιρρίπτουμε ευθύνες σε όλους 
τους άλλους, να αναπολούμε τις ωραίες εποχές δεν εξυπηρετεί κανένα 
σκοπό, αντίθετα χειροτερεύει την κατάσταση σε σημείο μη αναστρέψιμο.
Τι μπορεί να κάνει ο αρχιτέκτονας για να σταματήσει αυτή την πτώση, είναι 
ξεκάθαρο. Το επάγγελμα έχει υποστεί βαθύτατες τροποποιήσεις και δεν 
μπορούμε να το προσαρμόσουμε αν δεν γίνουν αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο το ασκούμε.
Ο αρχιτέκτονας πρέπει να ξαναβρεί τη διάστασή του μέσα στη σύγχρονη 
κοινωνία, να αφουγκραστεί τις ανάγκες των κατοίκων και του περιβάλλο-
ντος, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για να μπορέσει να δώσει απαντήσεις 
σε νέα προβλήματα και να αποκτήσει την ικανότητα να αντιμετωπίζει προ-
βλήματα σύνθετα, καινούργια και να προβλέπει τις αλλαγές που έρχονται, 
να συνεισφέρει με τη δημιουργικότητά του με καινοτόμες ιδέες για να 
εμπλουτίσει την κοινωνική ζωή με χώρους και φόρμες χρήσιμες και ασφα-
λείς. Ο αρχιτέκτονας επιλέγεται για την ικανότητά του να δημιουργεί και όχι 
γιατί μπορεί να λύσει έναν γραφειοκρατικό γρίφο.
Μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 2013 υποστηρίζει ότι τα επό-
μενα 20 χρόνια ποσοστό 50% των υφιστάμενων επαγγελμάτων θα εκλείψουν. 
Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης είναι ένα φαινό-
μενο πρόσφατο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ξεκίνησε με απλές εφαρμο-
γές για να φτάσει να χρησιμοποιείται σήμερα με μεγάλη επιτυχία στην ιατρική.
Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης ο ίδιος ο Bill Gates, ένας 
από τους κύριους συντελεστές της ανάπτυξης των μηχανών, έθιξε το θέμα 
της αντικατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού με μηχανικά μέσα. Ο Gates 
φαίνεται να έχει πολύ ξεκάθαρες ιδέες για το πώς θα διαχειριστεί οικονο-
μικά αυτή την πτυχή προτείνοντας ακόμα και φορολογία των ρομπότ, το-
ποθετώντας έτσι στο ίδιο επίπεδο φορολογίας τον άνθρωπο με τη μηχανή, 
φορολογώντας όποιον εργάζεται είτε είναι ρομπότ είτε είναι άνθρωπος. 
Η πρόταση αυτή θέτει σε πρώτο πλάνο την ισορροπία του μέλλοντος της 

ανθρωπότητας.
Δυστυχώς η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την εξέλιξη, ο 
παραμετρικός σχεδιασμός είναι σε συνεχή άνοδο και υπόσχεται μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα στην πρόοδο της αρχιτεκτονικής μελέτης. Μιλούμε βέ-
βαια για την ανάπτυξη των συστημάτων CAD (Computer Aided Design) προς 
μια λογική της αρχιτεκτονικής σύνθεσης πολύ πιο πολύπλοκης, όπου η πα-
ρουσίαση αντικαταστάθηκε από την προσομοίωση και τη γενιά των σχημά-
των. Η αυτοματοποίηση οδηγεί τη διαδικασία της σύνθεσης, ο παραμετρικός 
σχεδιασμός αντικαθιστά μερικές από τις δεξιότητες του αρχιτέκτονα, όπως 
την ιδεολογική συζήτηση και την ανάλυση στις αρχικές φάσεις.
Υπάρχουν όμως πράγματα που οι μηχανές δεν μπορούν να κάνουν, σε αντί-
θεση με τον άνθρωπο. Οι μηχανές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν νέες κα-
ταστάσεις τις οποίες συναντούν για πρώτη φορά και δεν έτυχε να χειριστούν 
ξανά, έχουν την ανάγκη να επεξεργαστούν έναν αριθμό πληροφοριών για να 
αναπτύξουν την ιδιότητα της ανθρώπινης σκέψης και να ενώσουν κλωστές 
φαινομενικά διαφορετικές για να μπορέσουν να δημιουργήσουν καινούργια 
πράγματα που δεν έτυχε να συναντήσουν στο παρελθόν.
Αυτή η ικανότητα ονομάζεται δημιουργικότητα, που δεν είναι τίποτα άλλο 
από την ικανότητα να συνδυαστούν υπάρχουσες ιδέες με διαφορετικό και 
χρήσιμο τρόπο. Η δημιουργικότητα είναι ατομική διαδικασία του μυαλού και 
χρειάζεται ευελιξία και συγκέντρωση. Η δημιουργικότητα είναι οπτική γωνία, 
είναι η ανάγκη των ανθρώπων να βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη. Η αρχιτεκτο-
νική καλείται να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά σε αρμονία με τον χώρο και 
το πολιτιστικό υπόβαθρο. Η αρχιτεκτονική σύνθεση οφείλει να δημιουργήσει 
κάτι το οποίο δεν υπάρχει ακόμα μα μόλις αναγνωριστεί θεωρείται απαραίτη-
το. Αντίθετα όταν ο χώρος μάς υποβάλλει, μας προτείνει, τότε το καύσιμο της 
δημιουργικότητας δεν είναι το ταλέντο, αλλά η γνώση. Η γνώση του παρελ-
θόντος που ωστόσο είναι απαραίτητη για να φανταστούμε το μέλλον. Πολλές 
φορές οι αρχιτέκτονες κοιτάζουμε πίσω στο παρελθόν βέβαιοι ότι αυτό που 
υπήρξε τότε μπορεί να υπάρχει και να ισχύει ακόμα και σήμερα. Πιστεύουμε 
ότι αυτό που ήμασταν στο παρελθόν μπορεί να είναι και αυτό που είμαστε 
σήμερα και κατ’ επέκταση φιλτράρουμε κάθε νέα επιλογή χάνοντας από το 
οπτικό μας πεδίο μια βασική αρχή: η φύση της ανθρώπινης εξέλιξης στο 
παρελθόν δεν είναι ισότιμη με την εξέλιξη στο μέλλον.
Η αρχιτεκτονική χάνει με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να είναι ο τρόπος 
για να ικανοποιηθούν οι μοντέρνες ανάγκες στη σύγχρονη κοινωνία. Γεννιέ-
ται λοιπόν η ανάγκη να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές απαιτήσεις με το κτίσι-
μο, τη ζωή και την παραγωγή του νέου, του καινούργιου. Η ιδέα της μνήμης 
σε έναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μεταφράζεται σαν ένα όργανο ικανό να 
ελέγξει τη σκέψη σαν προσθήκη γνώσης για ένα διαφορετικό μέλλον.
Αυτή η ιδεολογία ονομάζεται καινοτομία που δεν είναι τίποτε άλλο από μια 
νέα τάξη γεγονότων που οδηγούν σε μια θετική αλλαγή.

Έλενα Χριστοδούλου
Αρχιτέκτονας

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

Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου 
του αρχιτέκτονα στη σημερινή κοινωνία

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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Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, πραγ-
ματοποιήθηκε παγκύπριο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, για πολιτικούς μηχανικούς, σε 
σχέση με την αξιολόγηση κτιρίων που επη-
ρεάστηκαν από σεισμό. Το πρόγραμμα διορ-
γάνωσε η Πολιτική Άμυνα, σε συνεργασία 
με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Κύπρου και τον Σύλλογο Πολιτικών 

Μηχανικών. Εκπαιδευτές ήταν ειδικοί από 
τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επι-
πτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ελλάδος. 
Η θεματική περιλάμβανε το θεσμικό και κα-
νονιστικό πλαίσιο των παρεμβάσεων από 
πολιτικούς μηχανικούς, την πρώτη ταχεία 
αυτοψία, αμέσως μετά τον σεισμό, καθώς 
και τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, για σκοπούς 
αποκατάστασης.
Η Κύπρος βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή 
της Μεσογείου, το ενδεχόμενο σεισμού εί-
ναι πολύ μεγάλο, οι δε πόλεις της στα νότια 
παράλια του νησιού (όπου και ο μεγαλύτε-
ρος σεισμικός κίνδυνος) καταστράφηκαν, 
κατ’ επανάληψη, από το φαινόμενο, κατά 
τους ιστορικούς χρόνους. Η Πολιτική Άμυ-
να έχει εκπονήσει το Σχέδιο «Εγκέλαδος» 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από 
ενδεχόμενο σεισμό, στο οποίο λαμβάνουν 
μέρος πενήντα περίπου κρατικές υπηρεσίες 
και μη κρατικοί οργανισμοί.
Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι αναρτη-
μένες εδώ: https://goo.gl/3H3WRU

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΕΣΩΤΕΡ ΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤ ΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ

«Μετασεισμικός Έλεγχος Κτιρίων»
Εκπαιδευτές ήταν 

ειδικοί από τη Γενική 
Διεύθυνση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών Ελλάδος

Ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, μετά από 
κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη, 

ενημέρωσε τον περασμένο Οκτώβριο σχετικά με τη διεξαγωγή 
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη συμβολή της ειδικότητας 
των πολιτικών μηχανικών στην αντιμετώπιση περιστατικών 
σεισμού. Ο βουλευτής ζήτησε, επίσης, να πληροφορηθεί για 
τον βαθμό συνεργασίας της Πολιτικής Άμυνας με τον ΣΠΟΛ-
ΜΗΚ (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου), καθώς και 
για την εμπλοκή των πολιτικών μηχανικών στα προγράμματα 
αντιμετώπισης ενός σεισμού, όπως, π.χ. στον χαρακτηρισμό 
κτιρίων ή στις επιχειρήσεις διάσωσης μέσα στα ερειπωμένα ή 
ετοιμόρροπα κτίρια. Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη:
α. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών ενός σεισμού έχει 
υιοθετηθεί το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο “Εγκέλαδος”, στο οποίο 
προβλέπεται η συμβολή του ΕΤΕΚ με μηχανικούς, σε περί-
πτωση που απαιτηθεί, στο έργο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
του Τμήματος Δημοσίων Έργων, των Τοπικών Αρχών και άλλων 
υπηρεσιών στον χαρακτηρισμό και τη σήμανση των επικίνδυ-
νων κτιρίων και στην καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών 
που προκλήθηκαν από σεισμό.

β. Στις 18.10.2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις Τεχνι-
κές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών με το ΕΤΕΚ για συ-
ζήτηση, μεταξύ άλλων, αυτού του θέματος και αποφασίστηκε, 
σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, να προωθηθεί η διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού προγράμματος από τον Οργανισμό Αντι-
σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ελλάδας στους 
πολιτικούς μηχανικούς που θα στελεχώσουν τα συνεργεία κα-
ταγραφής ζημιών.
γ. Ακολούθησαν νέες συνεδρίες για το θέμα στις 12.04.2018 
και 23.04.2018 κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε τηλεδιά-
σκεψη με στελέχη του ΟΑΣΠ Ελλάδας, στην οποία συμμετείχε 
και ο πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ, για προγραμματισμό των εκ-
παιδευτικών σεμιναρίων στην Κύπρο.
2. Η Πολιτική Άμυνα, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρε-
σίες του Υπουργείου Εσωτερικών, προωθεί τη διεξαγωγή εκ-
παιδευτικού προγράμματος για τους μηχανικούς του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα που θα στελεχώσουν τα συνεργεία και θα 
συνδράμουν τη διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των 
ζημιών, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ Ελλάδας. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο τον Οκτώβριο.

Παρέμβαση πολιτικών μηχανικών για θέματα σεισμών

http://www.robotex.org.cy
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Εκλογή του πολιτικού μηχανικού Πλάτωνα Στυλιανού στο ΔΣ του ECCE

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Η δημόσια συζήτηση περί επικινδυνό-
τητας που παρουσιάζουν ορισμένες 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολεία, 
ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη για τη θε-
σμοθέτηση του τακτικού ελέγχου των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορισμένων 
κτιρίων. 
Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει τη σχετική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου και τις ενέρ-
γειες που γίνονται για να επιθεωρηθούν 
οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολικές 
μονάδες. Παράλληλα, όμως, τονίζει πως θα 
πρέπει η τακτική επιθεώρηση συγκεκρι-
μένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να θε-
σμοθετηθεί μέσω κατάλληλης νομοθετικής 
ρύθμισης. 
Όσον αφορά ειδικά τις ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις, το ΕΤΕΚ έχει διαχρονικά καταθέσει 
εμπεριστατωμένες θέσεις εκσυγχρονισμού 
του συστήματος αδειοδότησης, έγκρισης 
και τακτικού ελέγχου τους σε ένα σύστη-
μα το οποίο θα βασίζεται στους πιο κάτω 
πυλώνες: 
• Απλοποίηση της νομοθεσίας και των 
αδειοδοτήσεων
• Ενίσχυση του επαγγελματισμού και της 

υπευθυνότητας όσων δραστηριοποιούνται 
στον τομέα, και ενσωμάτωση της συνεχι-
ζόμενης εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για 
διατήρηση της άδειάς τους
• Θωράκιση των επαγγελματιών του 
τομέα και περαιτέρω αξιοποίησή τους 
μέσω εκχώρησης αρμοδιοτήτων αλλά και 
ευθυνών
• Διατήρηση από το κράτος στρατηγικού - 
εποπτικού ρόλου.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση σε κτίρια δη-
μόσιας χρήσης ή και σε άλλα κτίρια που 
έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως 
οι σχολικές μονάδες, επιβάλλεται να εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες των χρηστών καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής τους με ασφάλεια. 
Εκ φύσεως και λόγω της ανάγκης συνεχών 

επεκτάσεων, τροποποιήσεων, ακόμα και 
της γήρανσης των υλικών στις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις απαιτείται η συνεχής συ-
ντήρηση και επανέλεγχος της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα για επιβεβαίωση της ορθής και ασφα-
λούς λειτουργίας της. 
Όσον αφορά τη γενικότερη πτυχή του θέ-
ματος, το ΕΤΕΚ επαναλαμβάνει πως η θε-
σμοθέτηση της τακτικής προληπτικής επι-
θεώρησης καθορισμένων κτιρίων και των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών 
τους η οποία να καλύπτει όλα τα θέματα 
που άπτονται της ασφάλειας και προστα-
σίας του χρήστη και του κοινού γενικά, συ-
νιστά επιτακτική ανάγκη που θα πρέπει να 
προωθηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση. 
Επί του προκειμένου θέματος, το οποίο 
έχει απασχολήσει και τη Βουλή, το ΕΤΕΚ 
προχώρησε σε σειρά δημόσιων παρεμβά-
σεων ενώ έχει καταθέσει και συγκεκριμένη 
πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών 
το οποίο θα πρέπει να αναλάβει και την 
πρωτοβουλία για τον καθορισμό και την 
εφαρμογή σχετικής πολιτικής όπως και για 
τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος. 

Επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση τακτικής 
επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργικού 

για επιθεώρηση 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

σε σχολεία

Ο Κύπριος Πολιτικός Μηχανικός Πλάτωνας Στυλιανού εξελέ-
γη στο διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Πολιτικών Μηχανικών (ECCE).
Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
αναφέρει ότι η 68η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Πολιτικών Μηχανικών πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22-
24 Οκτωβρίου στο Ινστιτούτο Πολιτικής Μηχανικής στο Λονδί-
νο. Τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου εκπροσώπησε ο 
πρόεδρός του Ανδρέας Θεοδότου, ο Εθνικός Εκπρόσωπος του 
Συλλόγου στο ECCE, και τέως πρόεδρος του Συλλόγου Πλάτω-
νας Στυλιανού, καθώς επίσης και ο Γιώργος Δημητρίου, μέλος 
του ΚΔΣ ΣΠΟΛΜΗΚ.
Κατά τη Γενική Συνέλευση διεξήχθησαν εκλογές για την ανά-
δειξη του ΔΣ (ECCE Executive Board), στις οποίες συμμετείχε 
ως υποψήφιος ο Πλάτωνας Στυλιανού ο οποίος κατάφερε να 
λάβει τις περισσότερες ψήφους από τους ανθυποψήφιούς του, 
καταλαμβάνοντας έτσι μια θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
“Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίστηκε η πολυδιάστατη προσφο-
ρά του κ. Στυλιανού στα δρώμενα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πολιτικών Μηχανικών τα τελευταία χρόνια, αφού μεταξύ άλλων 

ήταν επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την ετοιμασία της 
θέσης - εισήγησης του ECCE για συνδυασμό της ενεργειακής 
αναβάθμισης των κτιρίων με την αντισεισμική τους, αξιοποιώ-
ντας με αυτό τον τρόπο τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια” ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την 
κορύφωση των εορτασμών των 200 χρόνων από την ίδρυση 
του Ινστιτούτου Πολιτικής Μηχανικής (ICE).
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτω-
βρίου 2018, με μεγάλη επιτυχία, εκδήλω-

ση με θέμα «Αγοράζοντας Ακίνητο με Ασφά-
λεια» στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο 
του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία. Την εκδήλωση παρα-
κολούθησαν πέραν των 100 ενδιαφερομένων. 
Στην εκδήλωση μετά από σύντομους χαιρε-
τισμούς του Στέλιου Αχνιώτη, προέδρου του 
ΕΤΕΚ, και του Γιώργου Μουσκίδη, προέδρου 
του ΚΣΙΑ, έγιναν οι πιο κάτω εισηγήσεις (είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.
etek.org.cy/site-article-1987-44-el.php): 
• Ο ρόλος των οικοδομικών αρχών στην χω-
ρίς προβλήματα ταχεία έκδοση και μεταβίβα-
ση των τίτλων ακινήτων
Ανδρέας Βύρας, πρόεδρος Ένωσης Δήμων
• Διαδικασίες Πολεοδομικής Αδειοδότησης 
Κωνσταντίνος Κωνσταντή, αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ
• Η σημασία τήρησης των πολεοδομικών/οι-
κοδομικών όρων σε μια ανάπτυξη 
Ηρακλής Αχνιώτης, ανώτερος λειτουργός ΤΠΟ
• Προϋποθέσεις έκδοσης και μεταβίβασης 
τίτλων ακινήτων
Ελίκκος Ηλία, πρώτος κτηματολογικός λει-
τουργός
• Αγοράζοντας ακίνητο µε ασφάλεια 
Ανδρέας Σωκράτους, δ/ντής Τμήματος Κτημα-
τολογίου
• Καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις: Τι 
πρέπει να προσέχουν οι αγοραστές ακινήτων
Χαράλαμπος Ρούσος, αναπλ. δ/ντής Υπηρεσί-
ας Προστασίας του Καταναλωτή
Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν ζητήμα-
τα που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν υπο-
ψήφιοι αγοραστές προκειμένου να προχωρή-

σουν στην αγορά ενός ακινήτου με ασφάλεια. 
Η γνώση και η τήρηση των διαδικασιών και 
προϋποθέσεων αδειοδότησης, υλοποίησης 
και έγκρισης της υλοποίησης μιας ανάπτυξης, 
καθώς επίσης και της εγγραφής των μονάδων, 
της χωρίς προβλήματα ταχείας έκδοσης και 
μεταβίβασης των τίτλων, είναι απαραίτητη για 
την ασφαλή αγορά ενός ακινήτου. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και 
ερωτήσεις. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν πως 
η αγορά ακινήτων και κυρίως της ετοιμο-

παράδοτης κατοικίας στην Κύπρο είχε πολύ 
μεγάλες στρεβλώσεις και προβλήματα κατά 
την προ του 2013 εποχή. Τα πράγματα έχουν 
βελτιωθεί αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν 
κίνδυνοι και ρίσκα. Συνεπώς οι υποψήφιοι 
αγοραστές οφείλουν να είναι απαιτητικοί, να 
φροντίζουν να ενημερώνονται επαρκώς για 
τους κινδύνους που υπάρχουν και εφόσον 
κρίνουν απαραίτητο να λαμβάνουν και επαγ-
γελματική συμβουλή πριν την υλοποίηση 
οποιασδήποτε πράξης. Τέλος είχε γίνει απο-
δεκτό από όλους ότι υπάρχει ανάγκη για την 
ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών αλλά και 
πρότυπων ρητρών υπέρ του αγοραστή που 
οφείλει να περιλαμβάνει ένα ισοβαρές αγο-
ραπωλητήριο έγγραφο που αφορά ετοιμοπα-
ράδοτη κατοικία. Προς τούτο θα αναληφθεί 
σχετική πρωτοβουλία από τους οργανισμούς 
ή τμήματα τα οποία είχαν ενεργή συμβολή 
στην εκδήλωση. 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Εκδήλωση «Αγοράζοντας Ακίνητο με Ασφάλεια»

Συμπέρασμα: Τα 
πράγματα έχουν βελτιωθεί 

αλλά εξακολουθούν να 
υπάρχουν κίνδυνοι και 

ρίσκα

Αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, με επικεφα-
λής τον πρόεδρό του Στέλιο Αχνιώτη, 

είχε την Τρίτη 6 Νοεμβρίου συνάντηση με 
τον δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλ-
λων, το θέμα των ώριμων έργων προς υλο-
ποίηση τα οποία βρίσκονται στα όρια του 
Δήμου Λάρνακας, οι αναπτύξεις λιμανιού 
και της μαρίνας Λάρνακας, η έκδοση πο-
λεοδομικών και οικοδομικών αδειών και η 
καθυστέρηση που παρατηρείται, η σύνδε-
ση των υπόλοιπων περιοχών με το αποχε-
τευτικό, το θέμα της Διανέλλειου Τεχνικής 
Σχολής και οι παράνομες κατασκευές στην 
παραλία των Φοινικούδων και αλλού.

Συνάντηση ΕΤΕΚ με Δήμο Λάρνακας

http://www.robotex.org.cy
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ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΙ
(Compressed Earth Blocks)

Το οικονομικά και περιβαλλοντικά 
αειφόρο δομικό υλικό

Γίγαντας Ανταίος Τουβλοποιείο Λτδ, 6, Pigis str., 2548, Dali, Nicosia, Cyprus
Τηλ: +357 99374349 / Fax: +357 22573356 / info: antaios@antaiosblocks.com

www.antaiosblocks.com / www.facebook.com/GigantasAntaiosTouvlopiioLtd
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Το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίη-
σης Πολιτιστικής Κληρονομιάς -7th 

International Conference on Digital 
Cultural Heritage- EuroMed 2018, δι-
οργανώθηκε στην Κύπρο με μεγάλη 
επιτυχία, από 29 Οκτωβρίου έως και 3 
Νοεμβρίου 2018 στη Λευκωσία.
Συνδιοργανωτές του συνεδρίου ήταν 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφια-
κή Πολιτιστική Κληρονομιά, μέσω του 
Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών 
της ΕΕ για την ψηφιακή πολιτιστική 
κληρονομιά, το ΙΚΟΜΟΣ (www.icomos.
org), η ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΕ 
Europeana (www.europeana.eu) και 
επιστημονικοί φορείς της Ελλάδας.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ) είχε καταλυτικό ρόλο στη διορ-
γάνωση του συνεδρίου με το Εργαστή-
ριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 

το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ τυγχάνει πα-
γκόσμιας αναγνώρισης και είναι μονα-
δικό στο είδος του, γιατί έχει καταφέρει 
να συγκεντρώσει τις μοναδικές έδρες 
ανά το παγκόσμιο, Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ 
στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 
και τη νεοσυσταθείσα Έδρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την Ψηφιακή Πολι-
τιστική Κληρονομιά.
Τα Συνέδρια Ψηφιοποίησης EuroMed 
της Κύπρου (International Euro-
Mediterranean Conference), τα οποία 
τελούν υπό την αιγίδα της ΑΕ του Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να γίνουν παγκοσμίως γνω-
στά και να συγκεντρώνουν το ενδιαφέ-
ρον σημαντικών επιστημόνων από όλη 
την υφήλιο. Σημαντικοί επιστήμονες, 
διεθνούς και εγνωσμένου κύρους, συμ-
μετείχαν και φέτος στο συνέδριο ως 
κύριοι ομιλητές, μεταφέροντας την τε-
χνογνωσία τους στους συνέδρους από 
όλο τον κόσμο. 

Στο 7ο Ευρωμεσογειακό συνέδριο 
(EuroMed2018 ) συμμετείχαν ερευνη-
τές από 58 χώρες του κόσμου, οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν την πολιτιστική κληρο-
νομιά σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Ειδικότερα, ο κύριος στόχος του συνε-
δρίου ήταν να επικεντρωθεί στην πο-
λυεπιστημονική έρευνα για την υλική 
και άυλη κληρονομιά, χρησιμοποιώντας 
τεχνολογίες αιχμής για την προστασία, 
αποκατάσταση, διατήρηση, μαζική ψη-
φιοποίηση, τεκμηρίωση και παρουσία-
ση των περιεχομένων της. Ταυτόχρονα, 
η εκδήλωση κάλυψε θέματα έρευνας τα 
οποία είναι πολύ σημαντικά για την ίδια 
την ΕΕ.

Εργαστήρια 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε, 
στο πλαίσιο του συνεδρίου, μαζί με το 
Ευρωκοινοβούλιο, το τέταρτο εξειδι-
κευμένο εργαστήριο σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνο-
λογίες μπορούν να συμβάλουν στη δια-
τήρηση και την αποκατάσταση των ση-
μαντικότερων και απειλούμενων έργων, 
χώρων και αντικειμένων πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης. Συγκεκριμέ-
να εξετάζει:
• Ποιες τεχνολογίες πρέπει να ανα-
πτυχθούν ώστε να καταστεί δυνατή η 
δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου, και
• ποια πρότυπα πρέπει να συμφωνη-
θούν ώστε το ψηφιοποιημένο υλικό 
να είναι προσιτό (μακροπρόθεσμα) σε 
όλους μέσω ενός ενιαίου σημείου πρό-
σβασης.
Το 4ο Διεθνές Εργαστήριο στον τομέα 
της Έρευνας για την 3D ανακατασκευή 
στην πολιτιστική κληρονομιά εστία-
σε σε νέες τεχνολογίες στην εικονική, 
αυξημένη πραγματικότητα, καθώς και 
στην ολιστική τεκμηρίωση του παρελ-
θόντος (όπως μνημεία στο HBIM κ.λπ.).
Για συμπληρωματικές πληροφορίες: 
www.euromed2018.eu

Συνέδριο σταθμός στην παγκόσμια τεχνογνωσία 
της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΤΕΠΑΚ:  7 Ο Δ ΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ  EUROMED 2018 

http://www.robotex.org.cy
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PERANCO 
το καινούριο εργοστάσιο
προκατασκευασμένων 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα.

Η Peranco μπαίνει δυναμικά στην αγορά των προκατασκευασμένων προϊόντων από 
σκυρόδεμα, όπως κυβόλιθους, κρασπεδόλιθους, τσιμεντομπλόκς, πλάκες πεζοδρομίων, 
πλακόστρωτα, τσιμεντοσωλήνες, όπως επίσης και ειδικές χειροποίητες κατασκευές, 
προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και με παράδοση σε όλη την 
Κύπρο.  Όλα τα προϊόντα που παράγονται στο νέο εργοστάσιο παραγωγής 
προκατασκευασμένων προϊόντων απο σκυρόδεμα Peranco στο Γέρι, περνούν από 
εξονυχιστικούς  ποιοτικούς ελέγχους.  Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Ποιοτικού 
Ελέγχου διενεργεί δοκιμές αντοχής στην κάμψη, αντοχή σε έμμεση εφελκυστική τάση, 
υδατοαπορροφητικότητα και αντοχές σε φθορά από τριβή.

Ακόμα στη νέα παραγωγική μονάδα 
Peranco κατασκευάζονται και 
κρασπεδόλιθοι οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται βασικά για την 
κατασκευή πεζοδρομίων και κάποια είδη 
σε διαχωρισμούς κήπων ή άλλων χώρων.

Χαρακτηριστικά κρασπεδόλιθων:
• Κατασκευάζονται σύμφωνα με το        
πρότυπο: CYS EN 1340
• Επιπρόσθετη εξωτερική σκληρή στρώση 
5mm
• Αντοχή σε κάμψη: μεγαλύτερη των     
5MPa (Κλάση 2Τ)
• Υδατοαπορροφητικότητα: μικρότερη 
του 6% (Κλάση 2Β)
• Αντοχή σε φθορά απο τριβή: Κλάση 3Η
• Αποξήρανση σε ειδικούς θαλάμους για 
αποφυγή αλάτων (efflorescence)
• Ανακυκλώσιμο 100%

Το εργοστάσιο κατασκευάζει  μεταξύ 
άλλων προϊόντων, πλάκες οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
πεζοδρομίων,καθως επίσης και  ειδικά 
διαμορφωμένες πλάκες για να βοηθούν 
την διακίνηση τυφλών. 

Χαρακτηριστικά πλακών:
• Κατασκευάζονται σύμφωνα με το 
πρότυπο: CYS EN 1339
• Επιπρόσθετη εξωτερική σκληρή 
στρώση 5mm, διαφόρων χρωμάτων 
• Αντοχή σε κάμψη: μεγαλύτερη των 
5MPa (Κλάση 3U)
• Υδατοαπορροφητικότητα: μικρότερη 
του 6% (Κλάση 2Β)
• Αντοχή σε φθορά απο τριβή: Κλάση 3Η
• Αποξήρανση σε ειδικούς θαλάμους για 
αποφυγή αλάτων (efflorescence)
• Ανακυκλώσιμο 100%

Kατασκευάζονται επίσης κυβόλιθοι σε 
διάφορα χρώματα που χρησιμοποιούνται 
για πλακοστρώσεις σε πλατείες, χώρους 
στάθμευσης, πεζοδρόμια κλπ. 

Χαρακτηριστικά κυβόλιθων:
• Κατασκευάζονται σύμφωνα με το 
πρότυπο: CYS EN 1338
• Επιπρόσθετη εξωτερική σκληρή 
στρώση 5mm
• Χαρακτηριστική αντοχή σε έμμεση 
εφελκυστική τάση: 3.6MPa
• Υδατοαπορροφητικότητα: μικρότερη 
του 6% (Κλάση 2Β)
• Αντοχή σε φθορά απο τριβή: Κλάση 3Η
• Αποξήρανση σε ειδικούς θαλάμους για 
αποφυγή αλάτων (efflorescence)
• Ανακυκλώσιμο 100%

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 22311751 
Email: info@peranco.com
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Η φθινοπωρινή συνεστίαση του ΕΤΕΚ
Δεκάδες φίλοι, συνεργάτες και μέλη του 

Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου τίμησαν με την παρουσία τους τη 
φθινοπωρινή συνεστίαση που διοργανώθηκε, 
με επιτυχία, στο προαύλιο του οικήματος του 
ΕΤΕΚ.
Η όμορφη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και έδωσε την ευ-
καιρία για συνάντηση φίλων, γνωστών και συ-
ναδέλφων κάτω από τον φθινοπωρινό ουρανό 
της παλιάς πόλης και τους ήχους της μουσικής 
του Δημήτρη Κωνσταντίνου.
Το παρών τους στη συνεστίαση έδωσαν, επί-
σης, ο δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης και ο βουλευτής και πρόεδρος της 
Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας.

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Με στόχο την ανάδειξη των προβλη-
μάτων για τη συνομολόγηση σύμ-

βασης για την Ολοκληρωμένη Εγκατά-
σταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) 
Πεντακώμου, το ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολή 
στον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία πε-
ριλάμβανε εισηγήσεις. Η επιστολή του 
Επιμελητηρίου εστάλη μετά από επίσκε-
ψη εκπροσώπων του ΕΤΕΚ στην ΟΕΔΑ 
Πεντακώμου.
Επιθυμία του Επιμελητηρίου είναι η συζή-
τηση και η αξιολόγηση πιθανών λύσεων 
να εδράζεται στη σωστή βάση και στις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
θέμα. Μεταξύ άλλων το ΕΤΕΚ σημείωσε: 
1. Η Σύμβαση που έχει υπογραφεί με-
ταξύ του κράτους και του αναδόχου 
προνοεί παράδοση από την πόλη και 
επαρχία Λεμεσού ελάχιστης εγγυημένης 
ποσότητας αποβλήτων ίσης με το 50% 
της ετήσιας παραγωγής, δηλαδή περί-
που 70.000 τόνους ανά έτος με σχετική 
ανοχή της τάξης του +/-20%. Το παρά-
δοξο που παρατηρείται σε αυτό το ση-
μείο είναι ότι αν μειωθούν οι ποσότητες 
των αποβλήτων λόγω καλών πρακτικών 
που θα εφαρμόσουν οι δήμοι, όπως άλ-
λωστε επιβάλλει και η ΕΕ, η Μονάδα θα 
συνεχίσει να τιμολογεί και να πληρώ-
νεται σαν να έχει παραλάβει και επε-
ξεργαστεί 70.000 τόνους αποβλήτων. Η 
πρόνοια αυτή αυτόματα αφαιρεί οποιο-
δήποτε κίνητρο εκ μέρους των δήμων 
για περαιτέρω μείωση των ποσοτήτων 

κάτω από τους 70.000 τόνους τον χρόνο.
2. Η σύμβαση προνοεί ότι τουλάχιστον το 
50% κατά βάρος επί του εισερχόμενου 
υλικού των παραγόμενων υπολειμμάτων 
RDF (Refuse Derived Fuel) και SRF (Solid 
Recovered Fuel) είναι ιδιοκτησία του κυ-
πριακού κράτους και πρέπει να επιστρέ-
φεται σε αυτό σε μορφή μείγματος RDF/
SRF. Σύμφωνα με τη Σύμβαση που έχει 
υπογράψει το κράτος με τον Ανάδοχο, 
«Βασικός στόχος της φιλοσοφίας σχεδι-
ασμού της Μονάδας Επεξεργασίας είναι 
παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου το 
οποίο θα αξιοποιηθεί περαιτέρω για την 
παραγωγή ενέργειας» (Τόμος Γ, Μέρος 
Γ2, παράγραφος 2.4.2 της Σύμβασης). 
Κεντρικό στοιχείο της αξιοποίησης του 
δευτερογενούς καυσίμου, δηλαδή του 
μείγματος RDF/SRF, ήταν η εγκατάστα-
ση αποτεφρωτήρα η οποία, ως γνωστόν, 
δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα. Ως απο-
τέλεσμα της πιο πάνω «φιλοσοφίας σχε-
διασμού» μεγάλες ποσότητες μείγματος 
RDF/SRF οι οποίες ανήκουν στο κράτος 
παραμένουν αδιάθετες και οδηγούνται σε 
χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ).
3. Συναφώς σημειώνεται ότι ο στόχος της 
καύσης του μείγματος RDF/SRF δεν είναι 
συμβατός με την πολιτική της ΕΕ για την 
οποία προτεραιότητα είναι η επαναχρη-
σιμοποίηση και η ανακύκλωση των απο-
βλήτων στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, και ως 
έσχατη ενέργεια σε ειδικές περιπτώσεις 

η χρήση τους σε αποτεφρωτήρα ως δευ-
τερογενές καύσιμο.
4. Δεδομένων όλων των πιο πάνω, κα-
θίσταται σαφές ότι η παρούσα λύση της 
ταφής των υπολειμμάτων RDF/SRF σε 
ΧΥΤΥ είναι προσωρινή και λύση ανάγκης 
η οποία όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. 
Αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα οριστικής 
αντιμετώπισής του, θα εξελιχθεί σε μεί-
ζον πρόβλημα, αφενός λόγω των μεγά-
λων ποσοτήτων και, αφετέρου, λόγω της 
περιορισμένης αποθηκευτικής δυνατότη-
τας του ΧΥΤΥ.
5. Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριο 
θεωρεί ότι η πρόνοια για επιστροφή του 
50% του παραγόμενου RDF/SRF στο κρά-
τος θα πρέπει να επανεξεταστεί και να 
επαναπροσδιοριστεί ο στόχος λειτουρ-
γίας της μονάδας ούτως ώστε να ευθυ-
γραμμίζεται με τις πολιτικές της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Πρώτιστος στόχος πρέπει 
να είναι η μεγιστοποίηση του επιπέδου 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
των διαθέσιμων αποβλήτων.
6. Επιπλέον το Επιμελητήριο θεωρεί 
άστοχη και επιζήμια τη διαδικασία ανά-
μιξης του SRF με το RDF. Εξ όσων δια-
πιστώθηκε από τους εκπροσώπους του 
ΕΤΕΚ κατά την επίσκεψή τους, το SRF από 
μόνο του είναι ένα χρήσιμο ομοιογενές 
οργανικό υλικό χαμηλής υγρασίας το 
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορες 
χρήσεις ακόμα και ως εδαφοβελτιωτικό 
υλικό ενώ όταν αναμιχθεί με άλλα υλικά 
καθίσταται σχεδόν άχρηστο.

Προβληματισμοί ΕΤΕΚ για τη σύμβαση ΟΕΔΑ Πεντακώμου 

Ενημέρωση σχετικά με την προσβα-
σιμότητα του νέου κλειστού γη-

πέδου καλαθοσφαίρισης του Δήμου 
Αγίου Δομετίου σε άτομα που διακι-
νούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα 
ζήτησε το ΕΤΕΚ από τον Δήμο Αγίου 
Δομετίου.
Το ΕΤΕΚ ενημερώθηκε για το θέμα από 
την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου 
(ΟΠΑΚ).
Στην επιστολή αναφέρεται ότι το Επι-
μελητήριο είχε εκδώσει πρόσφατα 
ανακοίνωση σε σχέση με προβλήματα 

προσβασιμότητας αθλητικών χώρων 
μεγάλης κλίμακας και την απογοήτευ-
σή του για τη διαπίστωση πως αντί-
στοιχοι χώροι συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν δίχως να είναι προσβάσιμοι σε 
όλους.
Το ΕΤΕΚ επισημαίνει πως τέτοιες εγκα-
ταστάσεις δεν επιτρέπεται να λει-
τουργούν εάν δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις για ελεύθερη, ασφαλή και 
ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των πο-
λιτών.
Θέση του Επιμελητηρίου είναι ότι στις 

περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι 
σχετικές νομοθετικές πρόνοιες, θα 
πρέπει να αναστέλλεται η λειτουργία 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, έως 
ότου διασφαλιστεί τόσο η προσβασι-
μότητα και ασφάλεια χρήσης του χώ-
ρου, περιλαμβανομένης και της ασφα-
λούς εκκένωσής τους σε περίπτωση 
πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου περιστα-
τικού, όσο και η δυνατότητα ισότιμης 
θέασης ή/και συμμετοχής σε αθλητικό 
ή άλλο θέαμα από όλους ανεξαιρέτως 
τους πολίτες. 

Προσβασιμότητα νέου γηπέδου καλαθοσφαίρισης του Δήμου Αγίου Δομετίου

http://www.robotex.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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LANmark
Save money.
Be two steps ahead.

Save money with smart migration path
in End- or Middle of Row architecture
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Casual

White

Stainless steel

Club

Formal

Black

Gold brass

Galuchat

GraphiteWhite Pearl Tattoo Edition 1

Red

Light oak

Woven

Taupe

Wenge style

Neutral
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Mirror
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Από το βήμα του συνεδρίου «The Digital 
Cyprus Conference: Driving Digital 

Transformation in Cyprus» ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφέρ-
θηκε στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός 
Υφυπουργείου Ψηφιακής Στρατηγικής σε 
συνδυασμό με την έρευνα και την καινοτομία 
με οριζόντιες εξουσίες και οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους. Ένα υφυπουργείο που 
θα υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, κα-
ταδεικνύοντας την εθνική σημασία που απο-
δίδουμε στην ψηφιακή ανάπτυξη της Κύπρου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε 
στην αναγκαιότητα συνεργασίας με τα κοι-
νοβουλευτικά κόμματα αναγνωρίζοντας την 
πρόταση που έχει υποβληθεί για δημιουργία 
Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας στο 
οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε άνετα να 
ενταχθεί και η ψηφιακή μεταρρύθμιση. «Με 
απόλυτη αποφασιστικότητα από δικής μας 
πλευράς αποδοχής κάτι αναλόγου, και σε συ-
νεννόηση με τις υπόλοιπες δυνάμεις που δεν 
υστερούν σε βούληση, να πρωτοπορήσουμε 
στον μετασχηματισμό και γενικότερα στις 
μεταρρυθμίσεις του κυπριακού κράτους» συ-
μπλήρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ψηφιακή Στρατηγική
Ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε εκτενώς 
στα βήματα που έχουν γίνει από πλευράς 
Κύπρου στην υλοποίηση της Ψηφιακής Στρα-
τηγικής από το 2012 και εντεύθεν καθώς και 
πρόσθετες στρατηγικές που αφορούν την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική 
παιδεία, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων 
και της βιομηχανίας, την ανάπτυξη δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, την κυβερνοασφάλεια 
και άλλα.
Παράλληλα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
εστίασε στη σύσταση του Συμβουλίου Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο στα σχε-
δόν τέσσερα χρόνια δράσης του ενέκρινε 
19 νέα στρατηγικά έργα, ενώ άλλα 28 στρα-
τηγικά έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
υψίστης σημασίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα 
έργα, υπογράμμισε ο Νίκος Αναστασιάδης, 
φανερώνουν «τη σημασία που αποδίδουμε 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αφορούν, 
μεταξύ άλλων, το Ολοκληρωμένο Πληροφο-
ριακό Σύστημα Υγείας, την Ηλεκτρονική Δι-
καιοσύνη, το νέο ολοκληρωμένο πληροφορι-
ακό σύστημα του Τμήματος Φορολογίας και 
του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίση-
μου Παραλήπτη και το Νέο Σύστημα Διαχεί-
ρισης Επιχειρησιακών Πόρων του κυπριακού 
δημοσίου».

Το Συνέδριο
Το «The Digital Conference Cyprus» διοργανώ-
θηκε από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και την Ομοσπονδία 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), στις 5 Νο-
εμβρίου 2018, στη Λευκωσία.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η μελέτη της 
Accenture, η οποία καταγράφει καθοριστικά 
βήματα και ενέργειες στις οποίες θα προβεί 
στο άμεσο μέλλον η Κύπρος ώστε να είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί στη νέα ψηφιακή 
εποχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την 
ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Πρό-
κειται για την πρώτη μεγάλη έρευνα που 
πραγματοποιείται για το ψηφιακό μέλλον της 
Κύπρου. Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων, μίλησαν 
ο Mauritis Tichelman, Vice president, General 
Manager, EMEA Territory, Intel, ο Santiago 
Solanas, Vice President, Cisco Europe South 
and France, ο James Allerton-Austin, Senior 
Director of Product Management - Oracle 
Cloud Platform, Oracle, UK και ο Mark Torr, 
Director Data, AI and IoT, Microsoft CEE.

Πρόεδρος Αναστασιάδης: Αναγκαία η 
δημιουργία Υφυπουργείου Ψηφιακής Στρατηγικής

THE DIGITAL CYPRUS CONFERENCE: DRIVING DIGITAL TRANSFORMATION IN CYPRUS

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
Διάλεξη: Νέες τεχνολογίες και 

εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά συστήματα

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, στο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο ΕΤΕΚ στη Λευκωσία επιστημονική τεχνική διάλεξη με θέμα τις νέες τεχνολο-

γίες και εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματωμένα στο κέλυφος κτιρίων. 
Η διάλεξη ήταν μια συνδιοργάνωση του ΕΤΕΚ και της πρεσβείας της Ολλανδίας. Στο πλαί-
σιο της διάλεξης παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις και παραδείγματα εφαρμο-
γής φωτοβολταϊκών συστημάτων ενσωματωμένων στο κέλυφος, αλλά και σε άλλες και-
νοτόμες χρήσεις φωτοβολταϊκών σε υποδομές και στο νερό. Μετά το πέρας της διάλεξης 
ακολούθησε συζήτηση. 
Την παρουσίαση της διάλεξης μπορείτε να την βρείτε εδώ: 
https://www.etek.org.cy/site-article-1994-44-el.php 

http://www.robotex.org.cy
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Λειψυδρία στην Κύπρο 

                          ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      ΣΑΒΒΑΤΟ, 16/02/2019 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με τη συνεργασία του  
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού  και της  

Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού) και εντάσσεται στο πλαίσιο  
των εκδηλώσεων για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Νερού  και σε αυτόν,  

μπορούν να  συμμετάσχουν τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες  φωτογράφοι,  
που αποδέχονται και τηρούν τους σχετικούς όρους συμμετοχής. 

Πληροφορίες 

Κανονισμούς και Αιτήσεις Συμμετοχής,  
μπορείτε να βρείτε στο οίκημα της  
ΦΕΚ Λεμεσού, οδός Αγκύρας, 120,  

1ος όροφος,   
κάθε Τετάρτη και Σάββατο 4μμ – 8μμ  

(Τηλ. 25384381),  
email: cps.limassol@primehome.com          

και στις ιστοσελίδες της  
ΦΕΚ www.cps.com.cy ή του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 
www.wbl.com.cy  
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Με επιστολή του προς το δίκτυο Δη-
μοτικών Μηχανικών το Επιμελητήριο 

παρατηρεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχει 
αναγνωριστεί η ανάγκη για τη ρύθμιση της 
τακτικής επιθεώρησης οικοδομών ως μέ-
τρο πρόληψης, δημιουργίας κουλτούρας 
περιοδικής συντήρησης και διασφάλισης 
της ανθρώπινης ζωής. 
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, το ΕΤΕΚ 
είχε προχωρήσει προ πενταετίας σε συ-
νεργασία με το δίκτυο Δημοτικών Μηχα-
νικών στην ετοιμασία πρότασης νόμου για 
τροποποίηση της περί Ρύθμισης Οδών και 
Οικοδομών νομοθεσίας, η οποία θα ρύθ-
μιζε το θέμα. «Το συγκεκριμένο ζήτημα», 
σημειώνει το Επιμελητήριο, «επανέρχε-
ται από καιρού εις καιρόν, χωρίς όμως να 
έχει ρυθμιστεί. Πέρυσι, κατά τη συζήτηση 
σχετικού θέματος στην κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Εσωτερικών, ζητήθηκε από την 
επιτροπή να ετοιμαστεί, τηρουμένης της 
αρχής της αναλογικότητας, σχετική πρό-
ταση νομοθετικού περιεχομένου η οποία 
να κατατεθεί στη Βουλή για να ρυθμιστεί 
το θέμα. Στο πλαίσιο αυτό, ad hoc επιτρο-
πή που ορίσθηκε αποτελούμενη από εκ-
προσώπους του ΕΤΕΚ και του Υπουργείου 
Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην περαι-

τέρω επεξεργασία της πρότασης νόμου 
που ετοιμάστηκε προ πενταετίας και έχει 
ετοιμάσει συνοπτική επιχειρηματολογία 
υπέρ της ρύθμισης της τακτικής επιθεώ-
ρησης οικοδομών. 
Η συνοπτική επιχειρηματολογία για ρύθ-
μιση τακτικής επιθεώρησης οικοδομών 
είναι αναρτημένη εδώ: http://www.etek.
org.cy/site-menu-217-en.php 

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας στην Ομάδα Εργασίας TeSLA 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, 
συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας του HORIZON 2020 ερευνητικού προγράμ-

ματος TeSLA (www.tesla-project.eu), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση με το ποσό των 7,3 εκατομμυρίων ευρώ. 
Η Ομάδα Εργασίας συναντήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2018 στο Πόρτο για 
να αξιολογήσει και να βελτιώσει την ευρωπαϊκή μεθοδολογία TeSLA που αφορά 

την ηλεκτρονική αξιολόγηση στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και τα εργα-
λεία που αναπτύχθηκαν για ηλεκτρο-
νική επιτήρηση των εξετάσεων. 
Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν 
επίσης, μεταξύ άλλων, οι οργανισμοί: 
European Association for Quality 
Assurance in Higher Education 
(ENQA), Quality Assurance Agency 

of Catalunya (AQU), European Quality Assurance Network for Informatics 
Education (EQANIE), UK Quality Assurance Agency (QAA), Latvian Higher 
Education Quality Agency, Quality Department of the Association of Chartered 
and Certified Accountants (ACCA), UK Open University, Netherlands Open 
University, Open University of Catalunya, University of Jyväskylä, Autonomous 
University of Barcelona, University of Limerick, University of Alberta και 
Anadolu University.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Καθιέρωση τακτικής επιθεώρησης οικοδομών 
στην περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών νομοθεσία

Το Επιμελητήριο 
ετοίμασε συνοπτική 
επιχειρηματολογία 

υπέρ της ρύθμισης της 
τακτικής επιθεώρησης 

οικοδομών

Κατευθυντήριες 
γραμμές για τον 
περιβαλλοντικό 

θόρυβο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ) δημοσίευσε, στις 10 Οκτω-
βρίου 2018, τις κατευθυντήριες γραμ-
μές για τον περιβαλλοντικό θόρυβο για 
την ευρωπαϊκή περιφέρεια, οι οποίες 
παρέχουν οδηγίες για την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας από τη βλα-
βερή έκθεση στον περιβαλλοντικό θό-
ρυβο. Η έκθεση “Environmental Noise 
Guidelines for the European Region” 
θέτει συστάσεις βασισμένες στην υγεία 
σχετικά με τη μέση περιβαλλοντική έκ-
θεση του θορύβου σε πέντε σχετικές 
πηγές: ο κυκλοφοριακός θόρυβος, ο σι-
δηροδρομικός θόρυβος, ο αεροπορικός 
θόρυβος, ο θόρυβος των ανεμογεννη-
τριών και ο θόρυβος αναψυχής. 
Αυτούσια η έκθεση: http://www.euro.
who.int/en/publications/abstracts/
environmental-noise-guidelines-for-
the-european-region-2018.

Ευρωπαϊκή Μεθοδολογία 
Ηλεκτρονικής 

Αξιολόγησης και 
Ηλεκτρονική Επιτήρηση 

Εξετάσεων

http://www.robotex.org.cy
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Δημοσιεύθηκε το Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων 2018

Οι Τοπικές Αρχές μπορούν να διαδραμα-
τίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώ-

πιση της κλιματικής αλλαγής, ένα θέμα που 
θα απασχολήσει έντονα την κυπριακή κοινω-
νία. Μέσα από το Σύμφωνο των Δημάρχων 
και τη χάραξη των Σχέδιων Δράσης Αειφό-
ρου Ενέργειας και Κλίματος, οι δήμοι και οι 
κοινότητες έχουν δεσμευτεί στη μείωση των 
εκπομπών του CO2 μέχρι το 2020, με ενεργό 
δράση στην υλοποίηση αειφόρων ενεργεια-
κών έργων. 
Μεγάλο εμπόδιο στην επίτευξη των ενερ-
γειακών στόχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αποτελεί ο οικονομικός παράγοντας. Έτσι οι 
δήμοι και οι κοινότητες καλούνται να εντο-
πίσουν καινοτόμες πρακτικές για τη χρη-
ματοδότηση των δράσεών τους προς αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των 
επιπτώσεών της στο περιβάλλον. 
Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Λακατάμιας 
μαζί με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πο-
λιτών συμμετείχαν στο MED Conference 
(Efficient Buildings & Renewable Energy 
MED Community Conference) που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα, 18-19 Οκτω-
βρίου 2018. Ο Δήμος Λακατάμιας έχει δεχθεί 
πρόσκληση να παρουσιάσει ως βέλτιστη πρα-
κτική τη δέσμευση ενός χρηματικού ποσού 
από τα τέλη διαχείρισης αποβλήτων και τη 
δημιουργία πράσινου τέλους για τη δημιουρ-
γία εκπαιδευτικής γωνιάς που θα αφορά την 
προώθηση θεμάτων ΑΠΕ και επαναχρησιμο-
ποίησης αποβλήτων. 

Η εκπαιδευτική γωνιά αναμένεται να απο-
τελέσει μέσο ευαισθητοποίησης των σχο-
λείων και πολιτών του Δήμου Λακατάμιας 
με σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των 
εκπομπών του CO2, στην ευρύτερη προώ-
θηση των ΑΠΕ και στην επαναχρησιμοποίη-
ση των αποβλήτων. Η πολιτική προώθησης 
πράσινων πρακτικών θα συνεχιστεί από τον 
Δήμο Λακατάμιας και μετά την ολοκλήρωση 
της εκπαιδευτικής γωνιάς με τη δημιουργία 
θεματικού πάρκου ΑΠΕ.
Το σχέδιο δράσης προώθησης πράσινων 
πρακτικών του Δήμου Λακατάμιας έχει συγ-
χρηματοδοτηθεί από το έργο LOCAL4GREEN 
που έχει κύριο στόχο να υποστηρίξει τις Το-
πικές Αρχές να εφαρμόσουν πράσινες πολιτι-

κές και συγκεκριμένα πράσινες φορολογίες ή 
πρακτικές για την ευρύτερη προώθηση ΑΠΕ 
στην επικράτειά τους. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω 
του Προγράμματος Interreg MED (2014-
2020). Από την Κύπρο συμμετέχει το Ενερ-
γειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ως εταί-
ρος και ως φορείς υποστήριξης (associated 
partners) οι Δήμοι Λευκωσίας, Λακατάμιας, 
Αραδίππου και η Κοινότητα Λυθροδόντα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο 
LOCAL4GREEN και τη δράση των δήμων 
στο τηλ. 22667716 ή στο email: 
info@cea.org.cy.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Προώθηση πράσινων πρακτικών στις Τοπικές Αρχές

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακοίνωσε ότι δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο το Τοπικό 
Σχέδιο Λευκάρων 2018.

Το Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων - Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής 2018 είναι αναρτημένο στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας (http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/73C1863FBD182
58BC22583290040C199?OpenDocument).
Για το Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων παρήχθησαν 100 αντίγραφα στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Το Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων είναι Σχέδιο Ανάπτυξης όπως ορίζεται στον περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμο, και αποτελεί νέο Σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 15, εδάφιο (2) του Νόμου.
Το Σχέδιο ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 10 και 11 του Νόμου, αφού λήφθη-
καν υπόψη μεταξύ άλλων οι γραπτές απόψεις και εισηγήσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο, σώμα ή 
αρχή που υποβλήθηκαν με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 12Γ του Νόμου, και τα συμπεράσματα 
από τη δημόσια ακρόαση που διενεργήθηκε με βάση το άρθρο 12Δ του Νόμου. Για το Τοπικό 
Σχέδιο διενεργήθηκε εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας. Το Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων δημοσιεύεται με βάση τις πρόνοιες του άρ-
θρου 18, εδάφια (2) και (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.
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A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Η π ρ ο σ ω π ι κ ή 
εμπλοκή του 

ιδιοκτήτη στην 
ανέγερση της οι-
κογενειακής κατοι-
κίας στην Κύπρο, 
ιστορικά, αποτελεί 
τον πιο παραδοσι-
ακό τρόπο απόκτη-
σης στέγης. Η εμπλοκή του ιδιοκτήτη 
στις διαδικασίες σχεδιασμού και ανέ-
γερσης της κατοικίας του προσφέρει το 
αίσθημα πως το αποτέλεσμα ταυτίζεται 
με τις προσωπικές και οικογενειακές 
του ανάγκες, συμβαδίζει με το προ-
σωπικό του στυλ ζωής και εκφράζει τις 
προσωπικές του προτιμήσεις τόσο από 
λειτουργική όσο και από αισθητική άπο-
ψη. Επιπλέον, η άμεση αυτή εμπλοκή 
του ιδιοκτήτη του προσφέρει την ευ-
καιρία να προσαρμόσει το αποτέλεσμα 
στις οικονομικές του δυνατότητες, πε-
τυχαίνοντας ορθολογιστική κατανομή 
των χρημάτων του. 
Κοντολογίς, μέσα από την εμπλοκή του 
ιδιοκτήτη στις διαδικασίες σχεδιασμού 
και ανέγερσης της οικογενειακής κα-
τοικίας δημιουργούνται προϋποθέσεις 
συναισθηματικής σύνδεσης της οικογέ-
νειας με την ιδιόκτητη κατοικία, η οποία 
εκφράζει το στυλ και τις προτιμήσεις 
της. Η κατοικία με αυτόν τον τρόπο δια-
μορφώνεται ως αποτέλεσμα μιας δημι-
ουργικής διαδικασίας και όχι ως προϊόν 
μιας τυποποιημένης αγοραπωλησίας 
που εστιάζει στο κέρδος του πωλητή. 
Σήμερα, καθώς το μορφωτικό, κοινω-
νικό, οικονομικό και πολιτιστικό υπό-
βαθρο της κυπριακής οικογένειας έχει 
αναβαθμισθεί αισθητά, η απόκτηση 
ιδιόκτητης κατοικίας έχει ξεφύγει από 
τα στενά πλαίσια της ικανοποίησης 
μιας βασικής ανάγκης, και το στοιχείο 
της αναζήτησης της ποιότητας, τόσο 
από λειτουργική όσο και αισθητική 
άποψη, έχει γίνει κυρίαρχο στον το-
μέα αυτό. Η κυπριακή οικογένεια στις 
μέρες μας έχει απαιτήσεις και παρου-

σιάζεται πιο ενημερωμένη στις τάσεις 
αισθητικής και στις λειτουργικές λύ-
σεις που παρέχονται από τη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική.

Πλεονεκτήματα 
Είναι προφανές πως η ικανοποίηση των 
όσων έχω αναφέρει μέχρι τώρα μπορεί 
να επιτευχθεί κατά τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο μέσω της απευθείας ανά-
θεσης της ευθύνης για σχεδιασμό και 
επίβλεψη της κατοικίας από τον χρήστη 
σε προσοντούχο αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέ-
κτονας σε συνεργασία με την υπόλοιπη 
ομάδα μελετητών (πολιτικό μηχανικό, 
μηχανολόγο μηχανικό, ηλεκτρολόγο 
μηχανικό κ.ά.) και άλλους επαγγελματί-
ες, θα συντονίσει όλη τη διαδικασία σε 
όλα τα στάδια από τη μελέτη έως και 
την κατασκευή, για να ικανοποιήσει τις 
προσδοκίες του ιδιοκτήτη. Απαριθμώ-
ντας τα πλεονεκτήματα της λύσης για 
απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας μέσω 
ανάθεσης από τον χρήστη προς προσο-
ντούχο αρχιτέκτονα, θα μπορούσαμε να 
τα συνοψίσουμε στα ακόλουθα σημεία:
• Μεγάλο εύρος εναλλακτικών λύσεων 
για τη λειτουργική μορφή και τον μορ-
φολογικό χαρακτήρα της  κατοικίας
• Ευκαιρία άσκησης του δικαιώματος 
επιλογής με βάση τις οικονομικές δυνα-
τότητες και τις προσωπικές προτιμήσεις
• Συναισθηματική σύνδεση του ιδιοκτή-
τη με το τελικό αποτέλεσμα
• Προσωπική σφραγίδα του ιδιοκτήτη 
στο τελικό αποτέλεσμα
• Ανάπτυξη διαλογικής σχέσης μεταξύ 
ιδιοκτήτη και συντελεστών υλοποίησης 
• Αρτιότερη ενημέρωση του ιδιοκτήτη 
για τις επιμέρους διαδικασίες ανέγερσης 
μιας κατοικίας 
• Ευκαιρία για ουσιαστικό έλεγχο επί 
της ποιότητας κατά την κατασκευή
• Ευκαιρία για πρωτοτυπία στον σχεδιασμό
Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα που 
συχνά δεν του αποδίδεται η σημασία 
που του αξίζει, είναι το γεγονός ότι η 
εμπλοκή του ιδιοκτήτη στις διαδικασίες 

σχεδιασμού και ανέγερσης της κατοι-
κίας του και η επαφή που αναπτύσσει 
με τους συντελεστές διεκπεραίωσης 
του έργου, του προσφέρουν μια βάση 
ενημέρωσης που διευκολύνουν κάθε 
πράξη μελλοντικής συντήρησης στην 
κατοικία. 

Η διαδικασία σχεδιασμού
Για να είναι δυνατό να υπάρξουν για 
τον ιδιοκτήτη τα πιο πάνω πλεονεκτή-
ματα, είναι αναγκαίο να ακολουθηθούν 
με ευλάβεια μια σειρά από διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. Σε αντίθετη περί-
πτωση, όχι μόνο δεν θα εμφανιστούν 
τα πιο πάνω πλεονεκτήματα για τον ιδι-
οκτήτη, αλλά μπορεί το αποτέλεσμα να 
είναι πραγματικά επιζήμιο ή ακόμα και 
καταστροφικό για αυτόν.
Στη συνέχεια θα επιχειρήσω να περι-
γράψω συνοπτικά την ακολουθία απο-
φάσεων μέσω απευθείας ανάθεσης 
από τον χρήστη προς προσοντούχο αρ-
χιτέκτονα σε μια ορθολογιστική βάση.
Η ποιότητα και η επιτυχία ενός έργου 
(μιας κατοικίας) συνδέεται άμεσα με 
την ποιότητα της επικοινωνίας και κα-
τανόησης που αναπτύσσεται ανάμεσα 
στον αρχιτέκτονα και τον ιδιοκτήτη. Η 
επιλογή αρχιτέκτονα είναι σημαντική 
απόφαση γιατί είναι το πρώτο βήμα από 
το οποίο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό 
η κατοπινή πορεία και θα πρέπει να βα-
σίζεται σε κατάλληλα κριτήρια, όπως η 
ικανότητά του να επινοεί κατασκευές 
που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυ-
τών που θα τις χρησιμοποιούν, επιδει-
κνύοντας σεβασμό προς το περιβάλλον, 
τους πολεοδομικούς/οικοδομικούς κα-
νονισμούς και τους οικονομικούς περι-
ορισμούς του ιδιοκτήτη. 
Το ύψος της αμοιβής δεν θα πρέπει να 
είναι καθοριστικό κριτήριο επιλογής. Το 
μηδαμινό ποσό που θα εξοικονομηθεί 
λόγω της χαμηλότερης αμοιβής, θα 
πληρωθεί ίσως σε πολλαπλάσιο βαθμό 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής από 
πιθανά λάθη της μελέτης/επίβλεψης, 

Ανέγερση κατοικίας ή έτοιμη λύση;
Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

http://www.robotex.org.cy
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σε κόστος λειτουργίας, αλλά και σε προ-
βλήματα που θα παρουσιασθούν στη 
διάρκεια της χρήσης.
Με την επιλογή του αρχιτέκτονα ο ιδι-
οκτήτης θα πρέπει να δώσει σε αυτόν 
όσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί 
που να περιγράφουν τον «τρόπο» ζωής 
του, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες 
και οι προτιμήσεις του. 
Στη συνέχεια, μαζί με τον αρχιτέκτονα 
θα καταρτίσουν το κτιριολογικό πρό-
γραμμα λαμβάνοντας υπόψη την προ-
ϋπολογιζόμενη δαπάνη. Είναι πολύ 
σημαντικό να επιτρέψει ο ιδιοκτήτης 
στον αρχιτέκτονα να εργαστεί και να 
δημιουργήσει όσο το δυνατό ελεύθερα 
με βάση τις ανάγκες και τις οικονομικές 
δυνατότητες του πελάτη. Ο αρχιτέκτο-
νας δεν έχει μόνο απλή πελατειακή 
σχέση με τους ιδιοκτήτες, αλλά οφεί-
λει να διαδραματίζει ρόλο δημιουργού, 
πρωτοπόρου και οραματιστή.
Οι υποχρεώσεις του αρχιτέκτονα προς 
τον ιδιοκτήτη ταυτίζονται με τις ευθύ-
νες του δημιουργού προς το έργο. Για 

να μπορέσει να κατασκευαστεί ένα έργο 
απρόσκοπτα και παράλληλα να μην ξε-
φεύγει από το κόστος που αρχικά υπο-
λογίστηκε είναι υποχρέωση του αρχιτέ-
κτονα να κάνει τη Μελέτη Εφαρμογής 
(σχέδια στον αναγκαίο βαθμό πληρότη-
τας που να δίνουν πλήρη και σαφή ει-
κόνα της κατασκευής), η οποία θα καθο-
δηγήσει τον εργολάβο να κατασκευάσει 
το έργο βάσει προδιαγραφών ποιότητας 
και στο πλαίσιο των οικονομικών περιο-
ρισμών που έχουν τεθεί.

Η απαίτηση του πελάτη για ποιότητα 
στο έργο που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του χωρίς να υπερβαίνει τις 
οικονομικές του δυνατότητες και η δυ-
νατότητα του αρχιτέκτονα να εργαστεί 
με αφοσίωση που να εκπληρώνει και 
να υπερβαίνει τις προσδοκίες του πε-
λάτη, σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα 
των αμοιβών. Το ζήτημα αυτό θα πρέ-
πει να είναι από την αρχή γνωστό και 
αποδεκτό από τα δύο μέρη ώστε να μην 
παρεμποδίζεται η πορεία των εργασιών 
από ανεπιθύμητες συζητήσεις και καχυ-
ποψίες. Εν τέλει, η σχέση εμπιστοσύ-
νης μεταξύ ιδιοκτήτη και μελετητών, οι 
οποίοι έχουν ως κοινό στόχο την ανέ-
γερση μιας κατοικίας που να προκρίνει 
την ποιότητα, αποτελεί την ειδοποιό 
διαφορά και ένα από τα πιο σημαντικά 
πλεονεκτήματα της απευθείας ανάθε-
σης σε αρχιτέκτονα.

Κωνσταντίνος Κωνσταντή 
Α’ Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ
Αρχιτέκτονας

Ο αρχιτέκτονας σε 
συνεργασία με την 
υπόλοιπη ομάδα 

μελετητών θα συντονίσει 
όλη τη διαδικασία σε 
όλα τα στάδια, για 
να ικανοποιήσει τις 

προσδοκίες του ιδιοκτήτη
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Ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε την ηλιακή 
ενέργεια με διάφορους τρόπους ανέ-

καθεν. Σ’ αυτό το άρθρο γίνεται μια ιστορική 
αναδρομή η οποία ξεκινά από την ορισμό της 
έννοιας της πόλης, αναλύοντας το πλαίσιο 
στο οποίο αναπτύχθηκε ο σύγχρονος ηλιακός 
αστικός σχεδιασμός. Στόχος αυτής της ανά-
λυσης είναι η καταγραφή των αναγκών που 
οδήγησαν στη διαμόρφωση των σημερινών 
σχεδιαστικών συνθηκών, και τη μορφή του 
σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος.
Ο άνθρωπος από την εμφάνισή του στον πλα-
νήτη ζούσε σε ομάδες, οι οποίες ήταν μαζί 
κυρίως για λόγους προστασίας, γεωργίας και 
κτηνοτροφίας. Με την Αστική Επανάσταση, 
καταγράφεται αύξηση του αριθμού των ατό-
μων που ζουν μαζί σε έναν ενιαίο οικιστικό 
χώρο. Οι πρώτες πόλεις αποτελούν πολύ μι-
κρούς οικισμούς σε σχέση με τα μεγέθη των 
σημερινών πόλεων. Οι πρώιμες εκφάνσεις 
των σημερινών πόλεων, τόσο από χωρικής 
όσο και από πολιτικής / διοικητικής πλευράς, 
συναντώνται στην αρχαία Ελλάδα, με τις πό-
λεις-κράτη. Σχετικά με το μέγεθος αυτών των 
πόλεων, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, το ιδανι-
κό μέγεθος ανέρχεται στους 5000 κατοίκους, 
ενώ σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στο ιδανι-
κό μέγεθος πόλης όλοι οι πολίτες πρέπει να 
γνωρίζονται φυσιογνωμικά μεταξύ τους. Τα 
παραπάνω σίγουρα είναι πολύ μακριά από 
τα σημερινά δεδομένα των πόλεων, ωστό-
σο δίνουν ένα πολύ σημαντικό δείγμα της 
τότε ελληνικής πραγματικότητας, αφού μόνο 
τρεις πόλεις της τότε Μεγάλης Ελλάδας είχαν 
πάνω από 20.000 πολίτες, οι Συρακούσες και 
ο Ακράγας στη Σικελία και η Αθήνα.
Η βάση της σύγχρονης αστικής δομής με την 
κεντρική πλατεία ως κέντρο της κοινωνικής 
ζωής των ανθρώπων, έχει επίσης ρίζες στην 
ελληνική πόλη και αυτό βασίζεται στον τρόπο 
ζωής των Ελλήνων της εποχής. Συγκεκριμένα, 
ο πολίτης ζούσε στην πόλη και πήγαινε στη 
δουλειά του με τα πόδια ενώ περνούσε τον 
ελεύθερο χρόνο του και πολιτευόταν συνομι-
λώντας με τους συμπολίτες του στην «αγορά», 
την τότε πλατεία της πόλης. Οι ελληνικές πό-
λεις επηρέασαν τις ρωμαϊκές ιδέες τόσο σε 
σχέση με το κτίριο και την πολεοδομία όσο 
και με την κοινωνική δομή. Αυτό που η Ρώμη 
πρόσθεσε σ’ αυτό το μοντέλο ήταν η κατα-
κόρυφη αύξηση του αστικού πληθυσμού στο 
ένα εκατομμύριο ανθρώπους, ένα μέγεθος 
τόσο μεγάλο, που ο Αριστοτέλης το είχε ανα-
φέρει ως μη πραγματοποιήσιμο και παράλογο 
παράδειγμα μεγέθους πόλης, πολύ παραπλή-

σιο ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα.
H μεγάλη μεταβολή προς τη σύγχρονη πο-
λεοδομία έχει αφετηρία τη Βιομηχανική 
Επανάσταση. Οι πόλεις που φιλοξενούσαν 
αυτή την άνθηση της καπιταλιστικής εκβι-
ομηχάνισης έφεραν στο προσκήνιο αστικά 
προβλήματα που δεν είχαν ξανασυναντηθεί 
στο παρελθόν και απαιτούσαν νέους τρόπους 
αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα, η ανεξέλεγκτη 
εξάπλωση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
στο απροετοίμαστο αστικό τοπίο της εποχής 
προκάλεσε ρύπανση του περιβάλλοντος, η 
οποία εντάθηκε λόγω και της παντελούς έλ-
λειψης αστικών συστημάτων αποχέτευσης 
και ύδρευσης. Αυτή η κατάσταση οδήγησε 
στις πρώτες απόπειρες για διαχείριση της πο-
λεοδομικής κρίσης που επέφερε η βιομηχα-
νοποίηση των πόλεων, και εκφράστηκε μέσα 
από τον ρομαντικό ουτοπισμό του κινήματος 
των κηπουπόλεων.
Ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά παραδείγματα 
ήταν η ισπανική γραμμική κηπούπολη του 
1882, έργο του Arturo Soria y Mata. Το κίνημα 
των κηπουπόλεων αποτελεί την πρώτη από-
πειρα εισαγωγής της περιβαλλοντικής βιω-
σιμότητας στον σχεδιασμό, και αποτελεί μία 
από τις βάσεις αυτού που σήμερα ονομάζεται 
αειφόρος αστικός σχεδιασμός.
Παράλληλα με τις κηπουπόλεις, γνώμονα επί-
τευξης ενός αειφόρου αστικού περιβάλλοντος 
είχε και μία από τις πρώτες πολεοδομικές 
απόπειρες που έγιναν, αυτή του «Barcelona 
Extension», που αποτελούσε ένα masterplan 
του Ildefons Cerdà για την επέκταση της Βαρ-
κελώνης το 1855. Ο σχεδιασμός του επικε-
ντρώθηκε στις βασικές ανάγκες, δηλαδή την 
ανάγκη για ηλιασμό, φυσικό φωτισμό και εξα-
ερισμό στα κτίρια. Επίσης είχε υπόψη του τη 
δημιουργία χώρων πρασίνου, καθώς επίσης 
και τη δημιουργία αποχετευτικού συστήμα-
τος. Ο σχεδιασμός θεωρήθηκε πρωτοπορια-
κός για την εποχή του, αφού οι ρυμοτομίες 
σχεδιάστηκαν για να φιλοξενούν πεζούς, 
άμαξες, ιππήλατα τραμ, αστικές σιδηροδρο-
μικές γραμμές (οι οποίες δεν υπήρχαν τότε), 
προμήθεια φυσικού αερίου και υπονόμους 

για αποφυγή συχνών πλημμυρών, χωρίς να 
παραμελεί τη δημιουργία δημόσιων και ιδιω-
τικών χώρων πρασίνου. Αποτέλεσε ουσιαστι-
κά τη βάση του σημερινού αστικού ηλιακού 
σχεδιασμού (εικ. 1).
Το 1933 ο Le Corbusier σχεδίασε το Radiant 
City ή Ville Radieuse («Ακτινοβολούσα πόλη»), 
που πρόκειται για ένα αστικό masterplan που 
δεν υλοποιήθηκε. Ήταν βασισμένο σε ένα 
παράδοξο, αφού ήθελε να αποσυμφορήσει τα 
κέντρα των πόλεων, αυξάνοντας την πυκνότη-
τά τους αλλά και να βελτιώσει την κυκλοφο-
ρία παράλληλα με την αύξηση του ανοιχτού 
χώρου. Η επίλυση βρέθηκε με την οικοδό-
μηση υψηλών κτιρίων σε ένα μικρό τμήμα 
της συνολικής επιφάνειας του εδάφους, κάτι 
που μπορούσε να παρέχει αποτελεσματικά 
μέσα μεταφοράς, πληθώρα χώρων πρασίνου 
και αδιάκοπη ηλιακή πρόσβαση (εικ. 2). Στό-
χος του ήταν να προσφέρει στους κατοίκους 
έναν καλύτερο τρόπο ζωής, και να συμβάλει 
στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Αν 
και ριζοσπαστικό και σχεδόν ολοκληρωτικό σε 
σχέση με τη συμμετρία και την τυποποίησή 
του, πρότεινε αρχές που είχαν μεγάλη επιρ-
ροή στη σύγχρονη πολεοδομία και ιδιαίτερα 
στον αστικό ηλιακό σχεδιασμό.
Την ίδια περίοδο, αρχικά στη Γερμανία και 
εν συνεχεία στις ΗΠΑ, ο Walter Gropius δι-
ερεύνησε μια συστάδα γραμμικών μπλοκ το-
ποθετημένων σε παράλληλες σειρές με τον 
μεγάλο τους άξονα στη διεύθυνση ανατολής 
/ δύσης, κάτι που έφερνε τη μεγαλύτερη όψη 
των μπλοκ σε νότιο προσανατολισμό, σε έναν 
σχηματισμό που ονομάζεται «Zielenbau» (εικ. 
3). Από αυτή του τη διερεύνηση προέκυψε ότι 
τα οκταώροφα μπλοκ παρέχουν την κατάλλη-
λη απόσταση από τους γείτονες για λόγους 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και 
άριστες συνθήκες θέας στο τοπίο, καθαρό 
αέρα και ηλιασμό.
Η μοντερνιστική προσέγγιση στον αστικό 
σχεδιασμό άφησε το χωρικό της αποτύπω-
μα στις σύγχρονες πόλεις και διαχειρίστηκε 
εκτός των άλλων ζητήματα πυκνοτήτων τα 
οποία εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά τον Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές οι πυκνότητες 
καθόρισαν σε σημαντικό βαθμό το σημερινό 
αστικό περιβάλλον. Έχοντας υπόψη τη δια-
τήρηση κάποιων συγκεκριμένων πυκνοτήτων, 
το 1972 η Leslie Martin και ο Lionel March 
δημοσίευσαν μια ανάλυση των βασικών μορ-
φών αστικής ανάπτυξης. Θεώρησαν ότι σε 
οποιαδήποτε περιοχή, η αστική ανάπτυξη 
δύναται να πάρει τρεις βασικές μορφές: (a) 

Η ηλιακή ενέργεια στον αστικό σχεδιασμό
Η εξέλιξη του ηλιακού 

αειφόρου αστικού 
σχεδιασμού από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα
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«pavilion», (b) «street» και (c) «patio» (εικ. 4). 
Η κάθε μορφή έχει διαφορετικό ποσοστό 
κάλυψης, ωστόσο έχουν τον ίδιο συντελεστή 
δόμησης / ωφέλιμο εμβαδόν – άρα μπορούν 
να εξυπηρετήσουν τον ίδιο αριθμό χρηστών. 
Κάθε αστική ανάπτυξη γίνεται ακολουθώντας 
μία από αυτές τις αρχέτυπες μορφές.
Η προσήλωση του κινήματος των κηπουπόλε-
ων στην περιβαλλοντική πτυχή του πολεοδο-
μικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με το έργο 
τόσο των δύο προηγούμενων εκφραστών του 
μοντέρνου κινήματος όσο και άλλων αρχι-
τεκτόνων της εποχής, επηρέασε σημαντικά 
την κατεύθυνση του αστικού σχεδιασμού 
δίνοντάς του μια ολιστική αντιμετώπιση του 
αντικειμένου. Αυτή είχε ως γνώμονα τόσο τις 
θεμελιώδεις χωρικές σχεδιαστικές παραμέ-
τρους όσο και τις περιβαλλοντικές.
Οι λόγοι που αναλύθηκαν πιο πάνω έχουν ως 
αποτέλεσμα στις μέρες μας να κυριαρχούν 
οι προσεγγίσεις του Αειφόρου Αστικού Σχε-
διασμού. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συνθήκες 
απαιτούν την άμεση στροφή μακριά από τα 

συμβατικά συστήματα ενέργειας και τα ορυ-
κτά καύσιμα και την κατεύθυνση προς τα 
συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) τα οποία πρέπει να γίνουν η κύρια πηγή 
παροχής ενέργειας. Για να επιτευχθεί η μετά-
βαση από την ενεργειακή τροφοδότηση του 
δομημένου περιβάλλοντος από ορυκτά καύ-
σιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανα-
πτύχθηκε η έννοια της Ηλιακής Πόλης  και 
του Αειφόρου Ηλιακού Αστικού Σχεδιασμού, 
ο οποίος βασίζεται στην εκμετάλλευση της 
ηλιακής ενέργειας.
Η ηλιακή ενέργεια στον αστικό σχεδιασμό 
δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού τα οφέλη του 
ηλιακού σχεδιασμού ήταν γνωστά και στους 
αρχαίους Έλληνες οι οποίοι τοποθετούσαν 
τις κατοικίες τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 
συλλέγουν τις ακτίνες του χειμερινού ήλιου. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ελ-
ληνικής πόλης Πριήνη, η οποία μετά από 
μετεγκατάστασή της, αναπτύχθηκε σε έναν 
αστικό ιστό στον οποίο οι δρόμοι κινούνταν 
στη διεύθυνση ανατολής - δύσης, επιτρέ-

ποντας έτσι τον νότιο προσανατολισμό των 
κτιρίων. Η κύρια διαφοροποίηση που προ-
κύπτει σήμερα, είναι η βαρύτητα που δίνεται 
στην ηλιακή ενέργεια με στόχο την ενερ-
γητική προσέγγιση – δεδομένης της κατεύ-
θυνσης που υπάρχει προς τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Στην περίπτωση των BISS 
(Building Integrated Solar Systems), που θα 
αποτελέσουν μία σημαντική πηγή παρα-
γωγής ενέργειας στις σύγχρονες πόλεις, ο 
Αειφόρος Ηλιακός Αστικός Σχεδιασμός είναι 
θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα, αλλά και την 
απόδοσή τους.
Ηλιακή πόλη ή Solar City: Η πόλη που στο-
χεύει στη μείωση του επιπέδου των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω μιας 
ολιστικής στρατηγικής για την εισαγωγή των 
ΑΠΕ και της ΟΧΕ (Ορθολογική Χρήση Ενέργει-
ας) σε βιώσιμο επίπεδο μέχρι το έτος 2050.

Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, PhD UCy
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
costas@vassiliades-architects.com

Εικόνα 1 - Η οικιστική διάταξη «Zielenbau» από 
τον Walter Gropius. 

Εικόνα 2 - Το Barcelona Extension από ψηλά.

Εικόνα 3 - Μακέτα της “Ακτινοβολούσας Πόλης” 
του Le Corbusier.

Εικόνα 4 – Οι τρεις βασικές μορφολογίες αστι-
κής ανάπτυξης. Το ίδιο εμβαδόν ωφέλιμου χώ-
ρου, αναπτύσσεται ως (a) pavillion, (b) street και 
(c) patio.
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Ο David Reich 
–ένας από 

τους κορυφαίους 
γενετιστές παγκο-
σμίως– στο βιβλίο 
του Who we are 
and how we got 
here αναφέρει ότι 
«Ο ανθρωπολό-
γος Richard Klein 
υποστηρίζει την 
ιδέα ότι μια γενετική αλλαγή μπορεί να 
εξηγήσει πώς έχουμε γίνει συμπεριφορικά 
διακριτοί (behaviorally distinct) από τους 
προγόνους μας. Υποστήριξε την ιδέα ότι η 
Ύστερη Εποχή του Λίθου στην Αφρική και 
η Ανώτερη Παλαιολιθική Επανάσταση στη 
Δυτική Ευρασία, όταν η ανθρώπινη συμπε-
ριφορά όπως τη γνωρίζουμε σήμερα άν-
θησε ξαφνικά πριν περίπου 50.000 χρόνια, 
ήταν αποτέλεσμα της αύξησης στη συχνό-
τητα μιας μόνο μετάλλαξης ενός γονιδίου 
που επηρεάζει τη βιολογία του εγκεφάλου, 
η οποία επέτρεψε την κατασκευή καινο-
τόμων εργαλείων και την ανάπτυξη πολύ-
πλοκης συμπεριφοράς. Με βάση τη θεωρία 
του Klein, η αύξηση στη συχνότητα της με-
τάλλαξης αυτής προετοίμασε τους ανθρώ-
πους για ένα υποβοηθητικό χαρακτηριστι-
κό (enabling trait), όπως είναι η ικανότητα 
να χρησιμοποιούν εννοιολογική γλώσσα 
(conceptual language), το σήμα κατατεθέν 
του σύγχρονου ανθρώπου». 
Σύμφωνα με τη θεωρία του David Reich, 
οι εξελίξεις στη γενετική έχουν βοηθήσει 
στο να κατανοήσουμε την εντυπωσιακή 
πρόοδο στη συμπεριφορά και τις ικανό-
τητες που σημειώθηκε κατά την Ανώτερη 
Παλαιολιθική και την Ύστερη Λίθινη Εποχή. 
Οι γενετικές αυτές αλλαγές και η ανάπτυξη 
της εννοιολογικής γλώσσας, σε συνδυασμό 
με την ανάγκη για αλλαγή και προσαρμο-
γή στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες, 
προκαλούν περαιτέρω αλλαγές στον τρό-
πο ζωής και την καινοτομία, σε έναν κύκλο 
που αυτοενισχύεται.
Τα μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα που 
σημειώθηκαν μεταξύ των ηπείρων τα τε-
λευταία 50.000 χρόνια, οι προσμίξεις των 
διαφόρων φυλών, η ποικιλομορφία, η ανά-
πτυξη καινοτόμων εργαλείων και γεωργι-
κών μεθόδων και οι νέες μετασχηματιστι-
κές τεχνολογίες επιτάχυναν την πρόοδο 

και την ανάπτυξη. Στη μεγάλη αυτή πορεία, 
ο ρόλος της εννοιολογικής γλώσσας ήταν 
κεντρικής σημασίας. Τα σταυροδρόμια 
όλων αυτών των τεράστιων αρχαίων με-
τακινήσεων των ανθρώπων μπορούμε να 
τα παρομοιάσουμε με τις σύγχρονες περι-
φέρειες/κόμβους καινοτομίας (innovation 
districts/hubs). 
Ζωγραφιές και σκαλίσματα στην επιφάνεια 
βράχων αρχίζουν να εμφανίζονται κατά 
την Ύστερη Παλαιολιθική Περίοδο, περί-
που πριν από τριάντα δύο χιλιάδες χρόνια 
(π.χ. σε σπήλαια της βόρειας Ισπανίας και 
της νότιας και κεντρικής Γαλλίας). Η εφεύ-
ρεση της αγγειοπλαστικής πριν δεκαεν-
νέα χιλιάδες χρόνια και η ανάπτυξη της 
γεωργίας πριν εννέα χιλιάδες χρόνια στην 
Ανατολική Ασία, τα πρώτα λίθινα εργαλεία 
της Ανώτερης Παλαιολιθικής Εποχής στην 
Εγγύς Ανατολή, η καλλιέργεια ρυζιού στην 
Κίνα πριν εννέα χιλιάδες χρόνια. Η Εποχή 
του Χαλκού με την εφεύρεση του τροχού 
στη Μεσοποταμία και των τροχοφόρων 
μέσων μεταφοράς και την εξημέρωση των 
αλόγων. 
Οι αρχαίες μεταναστεύσεις βοήθησαν στην 
εξάπλωση των γλωσσών, της κουλτούρας, 
των δημητριακών και των τεχνολογικών 
καινοτομιών. Ξύλινα μαχαίρια με λεπίδες 
από λαξευμένη πέτρα χρησιμοποιούνται 
στην Παλαιστίνη το 10000 π.Χ. Η Ιεριχώ 
υιοθετεί την υφαντουργία, την οχύρωση, 
την καλλιέργεια δημητριακών το 7500 π.Χ. 
Η γεωργία εξαπλώνεται στη Μακεδονία το 
6000 π.Χ. Οι Σουμέριοι αρχίζουν να χρησι-
μοποιούν τη γραφή, τα ιστιοφόρα πλοία, 
τα οχήματα με τροχούς και άροτρα που 
σέρνουν ζώα το 3300 π.Χ. Η Αίγυπτος ανα-
πτύσσει την τεχνολογία και τη βιομηχανία 
του γυαλιού το 1500 π.Χ. 
Ο Σωκράτης βάζει τα θεμέλια της δυτικής 
φιλοσοφίας και με τον μαθητή του Πλάτω-

να εισάγει τον διάλογο ως μηχανισμό για τη 
διερεύνηση ερωτημάτων στη φιλοσοφία, 
την πολιτική και τη διοίκηση το 450 π.Χ. Ο 
Πλάτωνας ιδρύει την Ακαδημία των Αθη-
νών, το πρώτο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευ-
σης στη Δύση το 385 π.Χ. Ο Αριστοτέλης 
δημιουργεί ένα ενιαίο σύστημα φιλοσοφί-
ας, που καλύπτει την ηθική, την αισθητική, 
τη λογική, την επιστήμη, την πολιτική και 
τη μεταφυσική το 350 π.Χ. Δημιουργείται 
το χαρτί στην αρχαία Κίνα το 105 π.Χ.
Τον Πρώιμο Μεσαίωνα ο Έλληνας μαθημα-
τικός Ανθέμιος χρησιμοποιεί τα παραβο-
λικά κάτοπτρα. Τον Ύστερο Μεσαίωνα το 
εμπόριο εξαπλώνεται μέσω των χανσεατι-
κών διαδρομών και του Δρόμου του Μετα-
ξιού. Ο Γουτεμβέργιος φτιάχνει την πρώτη 
τυπογραφική μηχανή το 1444 περίπου. 
Ο Σάμουελ Μπράουν φτιάχνει την πατέντα 
για την πρώτη μηχανή εσωτερικής καύ-
σης που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία 
το 1823. Ο Σάμουελ Μορς αναπτύσσει το 
ηλεκτρικό τηλεγραφικό σύστημα και τον 
κώδικα Μορς το 1836.Το έργο του Κάρολου 
Δαρβίνου Περί της Προέλευσης των Ειδών 
(1859) περιγράφει τη φυσική επιλογή με-
ταξύ διαφορετικών τύπων ειδών που εμ-
φανίζονται τυχαία. 
Ο Τζόζεφ Σούμπετερ δημοσιεύει στη Λει-
ψία το βιβλίο-ορόσημο The Theory of 
Economic Development το 1934. Η γραμμή 
παραγωγής του Χένρι Φορντ φτιάχνει το 
αυτοκίνητο Model T σε μία ώρα και 33 λε-
πτά. Ο πρώην ιδιοκτήτης εταιρείας φορτη-
γών Malcom McLean σχεδιάζει το σύγχρο-
νο διατροπικό εμπορευματοκιβώτιο με τον 
μηχανικό Keith Tantlinger, και προσφέρει 
τα σχέδια της ευρεσιτεχνίας του στη βιο-
μηχανία το 1955. 
Ακολουθώντας πρωτόκολλα που συμφω-
νήθηκαν νωρίτερα τη δεκαετία του 1990, 
η πρώτη εισαγωγή στο χρηματιστήριο της 
Netscape λανσάρει στην αγορά το διαδί-
κτυο για ευρεία χρήση το 1992. Στην αυγή 
της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, 
η σύζευξη της Επιστήμης με την Τέχνη και 
των Ψηφιακών Τεχνολογιών με τις Ανθρω-
πιστικές Σπουδές, μπορεί να πυροδοτήσει 
μια νέα έκρηξη της καινοτομίας. 

Νίκος Γ. Σύκας  
Σύμβουλος Στρατηγικής 
& Καινοτομίας

Η ιστορία της καινοτομίας 
«Μια γενετική αλλαγή 
μπορεί να εξηγήσει 
πώς έχουμε γίνει 

συμπεριφορικά διακριτοί 
(behaviorally distinct) 

από τους προγόνους μας»
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Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 
καθημερινά ως σύγχρονοι διαχειρι-

στές έργων είναι παρόμοιες με αυτές του 
μακρινού παρελθόντος, αν αναλογιστού-
με τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας σε 
σχέση με τα αντίστοιχα διαθέσιμα μέσα 
της κάθε εποχής. Ωστόσο οι σύγχρονοι 
περιορισμοί στη διαθεσιμότητα των πό-
ρων και οι ρυθμοί με τους οποίους ένας 
οργανισμός πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις αλλαγές, είτε αυτές οφείλονται στην 
τεχνολογία ή τις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
οδήγησαν στην ανάπτυξη προτύπων διαχείρισης έργων, καθώς 
και χρήσιμων τεχνικών και εργαλείων. Αν και η δομημένη διαχεί-
ριση έργων βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, έχει αποδειχθεί 
ότι οι ηγετικές ικανότητες  του διαχειριστή ενός έργου αποτελούν 
κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία ενός έργου.
Οι οργανισμοί θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην ανά-
πτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και της συναισθηματικής νοη-
μοσύνης των διαχειριστών έργων. Ένας διαχειριστής έργου θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις διαφορετικές προσω-
πικότητες, ώστε να οργανώσει μια λειτουργική ομάδα έργου, να 
ενθαρρύνει τη δημιουργία κατάλληλων δυναμικών εντός της ομά-
δας και να διαχειριστεί προβλήματα ή κρίσεις που θα προκύψουν. 
Η πρόκληση για τους διαχειριστές έργων είναι μεγάλη, αφού πρέ-
πει να κρατήσουν το βλέμμα τους στο τελικό παραδοτέο του έρ-
γου, αλλά ταυτόχρονα να διαχειριστούν τις δυναμικές των ομάδων 
τους και αυτές που ασκούνται από τους εμπλεκομένους, παραμέ-
νοντας μέσα στους περιορισμούς του έργου και διατηρώντας τις 
απαραίτητες για την επιτυχία ισορροπίες. Ο ηγετικός ρόλος ενός 
διαχειριστή έργου μπορεί να ενισχυθεί ακολουθώντας μερικά 
απλά βήματα.

Χαράξετε από νωρίς την πορεία 
Η δημοσιοποίηση της πορείας του έργου, χωρίς απαραίτητα να 
υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες, βοηθά τους εμπλεκόμενους στο 
έργο να δουν μακριά και να νιώσουν μεγαλύτερη σιγουριά και 
ασφάλεια γνωρίζοντας τι θα αντιμετωπίσουν. Σε αντίθετη περί-
πτωση ενισχύεται η αβεβαιότητα και παράλληλα η απροθυμία για 
ανάληψη καθηκόντων και ευθυνών. Όπως ένας οργανισμός καθο-
ρίζει το μακροπρόθεσμο όραμά του, έτσι κι ο ηγέτης του έργου 
καθορίζει από νωρίς το όραμά του για το έργο.

Καθορίστε ρόλους 
Η παράλειψη καθορισμού των ρόλων και ευθυνών θα οδηγήσει 
σε υποκειμενικές ερμηνείες και αποφυγή ανάληψης ευθυνών. Με 
την ξεκάθαρη αναφορά στους ρόλους στην αρχή του έργου και 
ακολούθως τη λεπτομερή περιγραφή τους, αποφεύγονται παρε-
ξηγήσεις, μειώνεται σε σημαντικό βαθμό η ανάγκη επικοινωνίας 
και εξοικονομείται παραγωγικός χρόνος. 

Εμπιστοσύνη 
Όταν η ομάδα σας βρίσκεται στο στάδιο υψηλής απόδοσης, 

αναθέστε εργασίες στα άτομα και δώστε τους την ευχέρεια να 
πάρουν και οι ίδιοι αποφάσεις για να τους αποδείξετε ότι εμπι-
στεύεστε τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Αυτό θα βοηθήσει 
την αυτοεκτίμησή τους και θα τους παρακινήσει για να πετύχουν 
υψηλότερους στόχους. Παράλληλα, ανταποκριθείτε όταν ζητή-
σουν τη βοήθειά σας και προσφέρετέ τους ό,τι χρειάζονται για να 
πετύχουν τους στόχους τους.

Ουσιαστικές συναντήσεις
Οι συναντήσεις σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα βοηθούν 
στη διατήρηση υψηλών επιδόσεων στις ομάδες έργων. Ειδικά, 
ομάδες οι οποίες είναι διεσπαρμένες γεωγραφικά, είναι καλό να 
συναντιούνται κάτω από τη ίδια στέγη κατά τη διάρκεια της εξέ-
λιξης του έργου και όχι απαραίτητα για εργασία αλλά και για ποι-
οτικό χρόνο συναναστροφής, για εκπαίδευση ή για οποιοδήποτε 
είδος δραστηριότητας, η οποία θα ενισχύσει τους δεσμούς της 
ομάδας. 
Για τον προγραμματισμό συναντήσεων αξιολόγησης της κατάστα-
σης του έργου θα πρέπει να ακολουθούνται οι καλύτερες πρακτι-
κές, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη χρόνου, η οποία πιθανόν να 
έχει επιπτώσεις στο ηθικό της ομάδας. 
Αρκετές ημέρες πριν τη συνάντηση θα πρέπει να σταλούν στην 
ομάδα και τους εμπλεκομένους που θα παρευρεθούν στη συνά-
ντηση όλες οι πληροφορίες για την κατάσταση του έργου μαζί με 
την ατζέντα της συνάντησης, η οποία θα πρέπει να τηρείται αυ-
στηρά. Η ίδια η συνάντηση θα πρέπει να γίνεται για να επιλυθούν 
τυχόν προβλήματα, να διευκολυνθεί η προσαρμογή χρονοδια-
γραμμάτων ή και άλλων παραμέτρων του έργου και να ανατεθούν 
νέα καθήκοντα. 

Καλό πλάνο έργου
Όπως πολλοί γκουρού στη διοίκηση έργων έχουν αναφέρει ότι 
«ένα πλάνο δεν είναι τίποτα αλλά ο προγραμματισμός είναι το 
παν», έτσι και στα έργα ένας δυναμικός ηγέτης έχει προγραμ-
ματίσει στον μέγιστο βαθμό που μπορεί με βάση τις διαθέσιμες 
πληροφορίες και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τα απρόβλεπτα 
ενός έργου. 
Ακόμη και αν δεν υπάρχει εκ των προτέρων όλη η απαραίτητη 
πληροφόρηση για έναν πλήρη προγραμματισμό, ή ακόμη και αν 
θα χρησιμοποιήσετε έναν ευέλικτο κύκλο ζωής έργου, συστήνεται 
να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα για το έργο, το οποίο θα ενημε-
ρώνεται και θα βελτιώνεται καθώς θα αυξάνονται οι διαθέσιμες 
πληροφορίες. Ο προγραμματισμός επιτρέπει στον διαχειριστή έρ-
γου να ηγηθεί παραδειγματικά και να δώσει αυτοπεποίθηση στην 
ομάδα του.
Ο συντονισμός των εργασιών και των πόρων του έργου είναι 
σημαντικός για να αποφύγουμε υπεραναθέσεις ή υποαναθέσεις 
εργασιών, οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν στην καθήλωση του 
ηθικού μιας ομάδας και το χειρότερο από όλα στην απώλεια εμπι-
στοσύνης προς τον διαχειριστή του έργου. 

Ανδρέας Σολωμού PMP®
PMI Cyprus Chapter

Η σημασία των ηγετικών ικανοτήτων στη διαχείριση έργων
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Η κλιματική αλλαγή 
που συντελείται 

στον πλανήτη μας 
είναι πλέον πέρα για 
πέρα αντιληπτή και 
δεν χωρά καμία αμ-
φιβολία ότι απαιτού-
νται άμεσες δράσεις. 
Όλοι πια ασφυκτιού-
με στον καύσωνα της 
παγκόσμιας υπερθέρμανσης, με τελευταίο 
παράδειγμα το πρωτοφανές κύμα καύσωνα 
στην Ευρώπη, το οποίο μπορεί σύντομα να 
αποτελεί τις «κανονικές συνθήκες». Πρόσφα-
τη μελέτη έδειξε ότι εάν οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου συνεχίσουν να αυξάνονται, 
μέχρι το 2100 το 74% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού θα είναι εκτεθειμένο σε θανατηφό-
ρα κύματα καύσωνα. Η μοναδική λύση είναι 
να ελαττώσουμε το αποτύπωμα άνθρακά 
μας, αλλά πρώτα πρέπει να το μετρήσουμε 
σωστά και αξιόπιστα. Ο ISO έχει να προτείνει 
μια παγκόσμια συμφωνημένη μεθοδολογία 
για την ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος 
άνθρακα με το νέο πρότυπο ISO 14067:2018. 
Σύμφωνα με το Global Footprint Network, 
έναν διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 
προσφέρει πληροφόρηση και μετρήσεις για 
την προώθηση της βιωσιμότητας, πέφτουμε 
σε ένα «οικολογικό χρέος», και αν συνεχίσει η 

κατανάλωση των διαθεσίμων της Γης με τον 
υφιστάμενο ρυθμό, θα χρειαζόμαστε σύντο-
μα σχεδόν ακόμα έναν πλανήτη όπως η Γη 
για να μπορούμε να επιβιώσουμε.
Οι διαρκώς αυξανόμενες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου, κυρίως λόγω της ραγδαίας 
κατανάλωσής μας, έχουν οδηγήσει σε κλιμα-
τικό χάος προκαλώντας διαταραχή στην πα-
ροχή τροφίμων και νερού. 
Το ISO 14067:2018, Greenhouse gases – 
Carbon footprint of products – Requirements 
and guidelines for quantification, το οποίο 
μόλις έχει εκδοθεί ως Διεθνές Πρότυπο, 
παρέχει παγκόσμια συμφωνημένες αρχές, 
απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για 
την ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος άν-
θρακα ενός προϊόντος (CFP). Θα δώσει σε 
όλων των ειδών οργανισμούς έναν τρόπο 
να υπολογίζουν το αποτύπωμα άνθρακα των 
προϊόντων τους και θα παρέχει καλύτερη κα-

τανόηση των τρόπων με τους οποίους μπο-
ρούν να το μειώσουν. 
Το ISO 14067:2018 αντικαθιστά την τεχνική 
προδιαγραφή ISO/TS 14067:2013, η οποία 
έχει αναβαθμιστεί σε Διεθνές Πρότυπο, κα-
θώς η αγορά έκανε σήμα ότι απαιτείται ένα 
έγγραφο το οποίο να αγγίζει το ζήτημα της 
ποσοτικοποίησης του αποτυπώματος άνθρα-
κα σε μεγαλύτερο βάθος. 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαίσιο των ΗΕ για 
την Κλιματική Αλλαγή, η μέτρηση του αποτυ-
πώματος άνθρακα ενός προϊόντος αποτελεί 
κλειδί για την επίτευξη των διεθνών στόχων 
για την κλιματική δράση. Επιτρέπει στους 
οργανισμούς να αναλύσουν με μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια το αποτύπωμα άνθρακα και να 
εντοπίσουν τους παράγοντες που έχουν τη 
μεγαλύτερη επίδραση στο αποτύπωμά τους, 
και επομένως να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα 
για τη μείωσή του. 
Οι σημαντικότερες αλλαγές από την ανα-
βάθμιση του προτύπου περιλαμβάνουν τη 
μεγαλύτερη στόχευση στην ποσοτικοποίηση, 
τη μετακίνηση θεμάτων όπως η επικοινωνία 
σε πρότυπα της οικογένειας ISO 14001 που 
πραγματεύεται την περιβαλλοντική διαχεί-
ριση, τη μεγαλύτερη σαφήνεια σε μια σειρά 
πλευρών όπως ο υπολογισμός της χρήσης 
ηλεκτρισμού και η εισαγωγή εξειδικευμένων 
οδηγιών για δασικά και αγροτικά προϊόντα. 
Το ISO 14067 είναι μέρος της οικογένειας 
προτύπων ISO 14060 για την ποσοτικοποί-
ηση, την παρακολούθηση, την αναφορά και 
την επικύρωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, για να υποστηρίξει μια οικονο-
μία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. 
Το πρότυπο έχει εκπονηθεί από την Ομάδα 
Εργασίας WG 8 της Διεθνούς Τεχνικής Επιτρο-
πής Τυποποίησης ISO/TC 207, Environmental 
management, SC 7, Greenhouse gas 
management and related activities, τη γραμ-
ματεία της οποίας διαχειρίζονται από κοινού 
οι οργανισμού Τυποποίησης του Καναδά και 
της Κίνας. 
Το πρότυπο διατίθεται από το Κέντρο Εξυπη-
ρέτησης και Πληροφόρησης του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). 
Πηγή: International Organization for 
Standardization

Μάριος Μαυρόγιαννος 
Χημικός Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS

Νέο διεθνές πρότυπο για την ποσοτικοποίηση 
του αποτυπώματος άνθρακα 

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

“Θα χρειαζόμαστε 
σύντομα σχεδόν ακόμα 
έναν πλανήτη όπως η 
Γη για να μπορούμε να 

επιβιώσουμε”

http://www.robotex.org.cy
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Τα πρότυπα συστη-
μάτων διαχείρισης 

που εκδίδει ο Διεθνής 
Οργανισμός Τυποποί-
ησης (ISO) δεν είναι 
κάτι καινούργιο. Στην 
πραγματικότητα, το 
πρότυπο ISO 9001 
χρονολογείται από το 
1987, αλλά φυσικά 
έχει υποστεί πολλές αναθεωρήσεις με σκοπό 
την αναβάθμισή του και να βρίσκεται σε ισχύ 
έως σήμερα. Εκτός από τη διαχείριση της 
ποιότητας, πάνω από 70 πρότυπα συστημά-
των διαχείρισης καλύπτουν τη μεγάλη γκάμα 
θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφω-
ση, την ασφάλεια, την υγεία, την περιβαλλο-
ντική διαχείριση και πολλά άλλα.
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν, για την εναρμόνιση της 
γκάμας των προτύπων συστημάτων διαχείρι-
σης που εκδίδει ο ISO, ήταν σημαντικές. Ξεκι-
νώντας με τη δημοσίευση του προτύπου ISO 
9001:2015, πολλές αλλαγές που έγιναν έχουν 
οδηγήσει στην υιοθέτηση κοινής δομής υψη-
λού επιπέδου όπως ονομάστηκε, στις ίδιες βα-
σικές κατευθυντήριες γραμμές και στους κοι-
νούς όρους και ορισμούς. Επιπλέον, τα πρότυπα 
συστημάτων διαχείρισης αναπτύχθηκαν με 
έμφαση στη σημασία της διαχείρισης κινδύνου. 
Λόγω αυτών των εκτεταμένων προσαρμογών, 
το ISO 19011:2018, το καθοδηγητικό πρότυπο 
για την επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρι-
σης, χρειάστηκε επίσης αναθεώρηση. 
Δεδομένου ότι χρειάζεται μια ευρύτερη 
προσέγγιση στον έλεγχο ενός συστήματος 
διαχείρισης σε απάντηση στις πολυάριθμες 
ενημερώσεις των πολλών προτύπων των υπό 
αναφορά συστημάτων διαχείρισης, το ISO 
19011:2018 αναθεωρήθηκε με τις ακόλουθες 
αλλαγές από τη δεύτερη έκδοση του ίδιου 
προτύπου ως εξής:
• Οι οδηγίες για τη διαχείριση ενός προ-
γράμματος επιθεώρησης έχουν επεκταθεί, 
ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο του κινδύνου 
του προγράμματος.
• Επέκταση της καθοδήγησης σχετικά με τη 
διενέργεια της επιθεώρησης, ιδίως στο τμή-
μα του προγραμματισμού.
• Επέκταση στις γενικές απαιτήσεις επάρ-
κειας για τους επιθεωρητές.

• Η ορολογία έχει ρυθμιστεί ώστε να αντι-
κατοπτρίζει τη διαδικασία και όχι το αντικεί-
μενο.
• Το πληροφοριακό παράρτημα σχετικά με 
την καθοδήγηση και επεξηγηματικά παρα-
δείγματα ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
των επιθεωρητών έχει καταργηθεί. 
• Το παράρτημα για τις πρόσθετες οδηγίες 
για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια 
ελέγχων από τους επιθεωρητές επεκτά-
θηκε για να παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τις έννοιες της επιθεώρησης, όπως το 
πλαίσιο των οργανισμών, ηγεσία και δέ-
σμευση, εικονικοί έλεγχοι, συμμόρφωση 
και προμήθειες.
Με αυτές τις βελτιώσεις, το ISO 19011:2018 
εξακολουθεί να επεξηγεί τις αρχές της επιθε-
ώρησης, τη διαχείριση ενός προγράμματος επι-
θεώρησης και τη διενέργεια επιθεώρησης συ-
στήματος διαχείρισης. Επίσης, περιγράφει τις 
οδηγίες για την αξιολόγηση των ατόμων που 
διαχειρίζονται το πρόγραμμα επιθεώρησης, 
τους επιθεωρητές και την ομάδα επιθεώρησης.
Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19011:2018, 

μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος/επιθεώρη-
ση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζουν 
τα πρότυπα των συστημάτων διαχείρισης, 
τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών, 
τις κανονιστικές απαιτήσεις, τα σχέδια ποι-
ότητας ή και άλλα κριτήρια επιθεώρησης. 
Οι επιθεωρήσεις μπορούν να είναι εσωτε-
ρικές (πρώτου μέρους), οι οποίες διεξάγο-
νται από εσωτερικούς επιθεωρητές και άλλα 
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (δεύτερου 
μέρους), ή για πιστοποίηση από διαπιστευ-
μένους φορείς (τρίτου μέρους). Το πρότυπο 
ISO 19011:2018 εφαρμόζεται σε όλους τους 
οργανισμούς που πρέπει να σχεδιάσουν και 
να διεξαγάγουν εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
ελέγχους ή συστήματα διαχείρισης ή να δια-
χειριστούν προγράμματα ελέγχου.
Το ISO 19011:2018 εκπονήθηκε από τη Διεθνή 
Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 176 - 
Quality management and quality assurance. Η 
υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω 
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης 
(CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την 
τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε 
εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους 
λειτουργούς του (CYS) και το Κέντρο Πληρο-
φόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).
 
Χρίστος Παπαγεωργίου
Λειτουργός Τυποποίησης CYS
Πολιτικός Μηχανικός

Αναθεωρημένος οδηγός καθοδήγησης για 
επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης

«Τα πρότυπα 
συστημάτων διαχείρισης 

αναπτύχθηκαν με 
έμφαση στη σημασία της 
διαχείρισης κινδύνου»

ISO 19011:2018
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