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τις ακυρώσεις των Τοπικών Σχεδίων

Το ΕΤΕΚ ζητά ανοικτούς διαγωνισμούς 
αντί σχεδιασμού-κατασκευής

Το ΕΤΕΚ υπέρ της θεσμοθέτησης 
μηχανισμού καθορισμού αντιπροσωπευτικού 
κατώτατου μισθού για μηχανικούς

Τιμητικές Διακρίσεις από το ΕΤΕΚ στους 
αριστεύσαντες τελειόφοιτους ΤΕΠΑΚ
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KNAUF CYPRUS LIMITED: Χρίστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54579 3725 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25 821 040, Fax: +357 25 821 043 www.knauf.com.cy, e-mail: knauf@knauf.com.cy

H Knauf διαθέτει λύσεις για την κατασκευή εξωτερικών τοιχοποιιών 
που καλύπτουν οποιαδήποτε απαίτηση θερμομόνωσης, 
ηχομόνωσης και πυραντοχής, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Με τις τσιμεντοσανίδες Knauf AQUAPANEL® Outdoor 
μειώνουμε σημαντικά τον χρόνο κατασκευής 
και απολαμβάνουμε μεγάλη ελευθερία σχεδιασμού. 
Η εξωτερική τοιχοποιία έχει μικρότερο πάχος, κερδίζοντας 
περισσότερο ωφέλιμο χώρο και γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

Η οικοδομή αλλάζει

Τσιμεντοσανίδα

Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής τοιχοποιίας

http://www.robotex.org.cy


3Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 5   •   Ι Ο ΎΛ Ι Ο Σ   2 0 1 9

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

00 A4_POLITISMOS copy.pdf   1   26/02/2019   12:44 PM

KNAUF CYPRUS LIMITED: Χρίστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54579 3725 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25 821 040, Fax: +357 25 821 043 www.knauf.com.cy, e-mail: knauf@knauf.com.cy

H Knauf διαθέτει λύσεις για την κατασκευή εξωτερικών τοιχοποιιών 
που καλύπτουν οποιαδήποτε απαίτηση θερμομόνωσης, 
ηχομόνωσης και πυραντοχής, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Με τις τσιμεντοσανίδες Knauf AQUAPANEL® Outdoor 
μειώνουμε σημαντικά τον χρόνο κατασκευής 
και απολαμβάνουμε μεγάλη ελευθερία σχεδιασμού. 
Η εξωτερική τοιχοποιία έχει μικρότερο πάχος, κερδίζοντας 
περισσότερο ωφέλιμο χώρο και γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

Η οικοδομή αλλάζει

Τσιμεντοσανίδα

Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής τοιχοποιίας



Υπεύθυνος Έκδοσης

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση: Κερβέρου 8, 
1016 Λευκωσία, Κύπρος
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Εκδότης

ΓΝΩΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
www.gnora.com
info@gnora.com 
Τηλ: +35722441922
 

Αρχισυνταξία
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com
 
Σελίδωση
Κυριακή Σοφοκλέους
kiri@gnora.com 
 
Διαφημίσεις
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com 
Τηλ: +35722441922

w w w. e t e k . o r g . c y  4 w w w. e t e k . o r g . c y  4 There is only one fi rst choice: www.daikin.eu

Superior air conditioners 
in 3 colour variations
Complete your customer’s home by choosing our stylish air conditioners in one 
of the special colours! Discreet and fresh design melted with various comfort 
features guarantee a perfect room atmosphere. Let your customer enjoy this 
aff ordable luxury, controllable via smartphone! Newest technology with top 
effi  ciencies up to A+++ in cooling and heating* make the decision easy.

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D

Unexpected.

RZ 80-63-10 Stylish Unit campaign - ad B2B v3.indd   1 18.01.18   12:04
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Ε Τ Ε Κ  •  Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο  Δ Ε ΛΤ Ι Ο

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 (Face-
book, LinkedIN, issuu και YouTube). Το περιοδικό 
αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή/και ηλεκτρονικά 
σε περίπου 14000 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.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6  Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας εδώ και τώρα
 Του Δρος Γεωργίου Παναγή

ΘΕΜΑΤΑ
8  Προβληματισμός ΕΤΕΚ για τις ακυρώσεις των Τοπικών Σχεδίων

8 Το ΕΤΕΚ υπέρ της θεσμοθέτησης μηχανισμού καθορισμού 

αντιπροσωπευτικού κατώτατου μισθού για μηχανικούς 

12  Το ΕΤΕΚ ζητά ανοικτούς διαγωνισμούς αντί σχεδιασμού-

κατασκευής

13  ΤΕΠΑΚ: Πρωτεύσαντες προπτυχιακοί φοιτητές Σχολής 

Μηχανικής και Τεχνολογίας

14  Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, συμμετείχε σε 

εκδήλωση με αντικείμενο τη ρύπανση της θάλασσας της 

Λεμεσού

16  Θέλεις να εξοικονομείς ενέργεια και χρήματα εύκολα; 

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25  Το σύνθετο ζήτημα της κατακόρυφης ανάπτυξης 

26  Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας για επίτευξη της βιώσιμης 

ανάπτυξης στον δημόσιο τομέα

27  Παρόν και μέλλον στη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο

28  Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για τα χημικά προϊόντα;

29  H πολεοδομία στην Κύπρο υπό απειλή

http://www.robotex.org.cy
http://www.robotex.org.cy


5Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 5   •   Ι Ο ΎΛ Ι Ο Σ   2 0 1 9There is only one fi rst choice: www.daikin.eu

Superior air conditioners 
in 3 colour variations
Complete your customer’s home by choosing our stylish air conditioners in one 
of the special colours! Discreet and fresh design melted with various comfort 
features guarantee a perfect room atmosphere. Let your customer enjoy this 
aff ordable luxury, controllable via smartphone! Newest technology with top 
effi  ciencies up to A+++ in cooling and heating* make the decision easy.

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D

Unexpected.

RZ 80-63-10 Stylish Unit campaign - ad B2B v3.indd   1 18.01.18   12:04

There is only one fi rst choice: www.daikin.eu

Superior air conditioners 
in 3 colour variations
Complete your customer’s home by choosing our stylish air conditioners in one 
of the special colours! Discreet and fresh design melted with various comfort 
features guarantee a perfect room atmosphere. Let your customer enjoy this 
aff ordable luxury, controllable via smartphone! Newest technology with top 
effi  ciencies up to A+++ in cooling and heating* make the decision easy.

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D

Unexpected.

RZ 80-63-10 Stylish Unit campaign - ad B2B v3.indd   1 18.01.18   12:04

There is only one fi rst choice: www.daikin.eu

Superior air conditioners 
in 3 colour variations
Complete your customer’s home by choosing our stylish air conditioners in one 
of the special colours! Discreet and fresh design melted with various comfort 
features guarantee a perfect room atmosphere. Let your customer enjoy this 
aff ordable luxury, controllable via smartphone! Newest technology with top 
effi  ciencies up to A+++ in cooling and heating* make the decision easy.

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D

Unexpected.

RZ 80-63-10 Stylish Unit campaign - ad B2B v3.indd   1 18.01.18   12:04

AD DAIKIN.indd   1 4/30/18   1:03 PM



w w w. e t e k . o r g . c y  6

Προσφάτως ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ανήγγειλε τη δη-
μιουργία Υφυπουργείου Ψηφι-
ακής Στρατηγικής, Έρευνας και 

Καινοτομίας, ενώ ανέφερε ότι το σχετικό 
νομοσχέδιο ήδη τυγχάνει νομοτεχνικής 
επεξεργασίας. Με βάση τα λεγόμενα του 
Προέδρου το εν λόγω υφυπουργείο θα 
εποπτεύει τις συναφείς αρμοδιότητες ενώ 
η δημιουργία του είναι καθοριστική για την 
επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότη-
τας της ψηφιακής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Οφείλω να ομολογήσω ότι ως πολιτική ιδέα το Υφυπουργείο Ψηφιακής 
Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας είναι εξαιρετική. Προσδίδει μια 
νότα προοδευτισμού στη χώρα μας ενώ δεικνύει διάθεση για τεχνολο-
γική ανάπτυξη και επένδυση στη γνώση. Άλλωστε οι έννοιες της έρευ-
νας και της καινοτομίας περιβάλλονται από έναν μανδύα εντυπωσια-
σμού επειδή η πλειονότητα των πολιτών αγνοεί τι ακριβώς σημαίνουν 
ενώ η έννοια της ψηφιακής στρατηγικής από μόνη της εντυπωσιάζει 
γιατί περιγράφει ένα άλμα προς τα εμπρός για μια κοινωνία που θα 
βασίζεται στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 
Όμως ως πρακτική ιδέα το Υφυπουργείο Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευ-
νας και Καινοτομίας για τη χώρα μας είναι ένα ημίμετρο και τίποτα 
παραπάνω. Δυστυχώς στην Κύπρο το μέγιστο πρόβλημά μας είναι ότι 
ποτέ δεν εστιάζουμε και δεν διαχειριζόμαστε τη μεγάλη εικόνα αλλά 
πάντα επικεντρωνόμαστε σε μέρος της, γιατί απλά έτσι τα πράγματα εί-
ναι πιο εύκολα. Γι’ αυτό και ως επί το πλείστον ως χώρα αποτυγχάνουμε 
σε ό,τι προσπαθήσουμε. 
Ένα υφυπουργείο δεν είναι αρκετό για τη διαχείριση της τεχνολογίας 
στην Κύπρο, ιδίως με τους περιορισμούς που αυτό θα έχει στη λειτουρ-
γία του. Όσο καλοπροαίρετη και αν είναι η δημιουργία του, όσο ικανός 
και να είναι ο υφυπουργός και το προσωπικό του δεν θα μπορέσει να 
φέρει εις πέρας την αποστολή του λόγω του κατακερματισμού των τε-
χνολογικών δυνάμεων του δημοσίου και της τεράστιας γραφειοκρατίας 
που αυτό δημιουργεί.
Εκείνο που πραγματικά χρειαζόμαστε στην Κύπρο είναι να διαχειρι-
στούμε ολικά την τεχνολογία μέσω μιας επίσημης δομής η οποία θα 
συγκεντρώσει όλες τις τεχνολογικές δυνάμεις του δημοσίου κάτω από 
μία στέγη και που θα δρα ως ο συζευκτικός κρίκος μεταξύ των ερευνη-
τικών κέντρων και της βιομηχανίας του τόπου μας. Και αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο με τη δημιουργία του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας ως του κεντρικού σημείου διαχείρισης της τεχνολογίας στην Κύπρο.
Ένα υπουργείο το οποίο θα περιλαμβάνει στη δομή του όλα τα τεχνο-
λογικά τμήματα και τις υπηρεσίες του δημοσίου, τα οποία είναι διά-
σπαρτα σήμερα ανάμεσα σε διάφορα υπουργεία, και το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην Κύπρο μέσω της δι-
αμόρφωσης πολιτικών όπως η ψηφιακή στρατηγική, προγραμμάτων και 
σχεδίων στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας. 
Επιπλέον θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, τη διατήρηση και την 
ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και της βι-

ομηχανίας της χώρας μας για να επωφεληθεί η βιομηχανία από τα ευ-
ρήματα της έρευνας και έτσι να παράγει τα δικά μας καινοτόμα τεχνο-
λογικά προϊόντα ενσωματώνοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγόμενη 
γνώση και καινοτομία. 
Αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιους ως ιδέα φαντάζει εξωπραγματική για 
την Κύπρο και ότι ήδη μειδιούν στη σκέψη για τη δημιουργία ενός τέ-
τοιου υπουργείου. Ίσως ενδόμυχα να σκέφτονται τα τετριμμένα περί 
βολέματος και άλλα τέτοια τινά.
Όμως όσοι αμφιβάλλουν για την αναγκαιότητα του υπουργείου αυτού 
ας κοιτάξουν στο Ισραήλ, στην Κίνα και στην Ινδία, που διαθέτουν τέ-
τοιο υπουργείο, τι ακριβώς έχουν πετύχει στους τομείς της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. Μετά ας κοιτάξουν τι ακριβώς έχουμε πετύχει 
εμείς στην Κύπρο σε αυτούς τους τομείς και ας συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα. Σας διαβεβαιώ ότι η σύγκριση θα είναι θλιβερή.
Πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να αντιληφθούμε ότι αν δεν παρά-
γουμε τα δικά μας προϊόντα βασιζόμενοι στη δική μας τεχνολογία και 
στις δικές μας δυνάμεις δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ορθοποδήσουμε 
και θα παραμείνουμε καταναλωτές και ουραγοί εσαεί. Και για όσους 
νομίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να καταναλώνεις μόνο ας 
κοιτάξουν πίσω και ας δουν πού μας οδήγησε ο καταναλωτισμός.
Οι παλιές αντιλήψεις και προσεγγίσεις για τη διαχείριση της τεχνολο-
γίας με τη διασπορά των τεχνολογικών δυνάμεων της χώρας δεν μπο-
ρούν να μας εξυπηρετήσουν πλέον και δεν βοηθούν στον στόχο για τη 
δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής κοινωνίας στην Κύπρο. Όπως σοφά 
λέει ο Εκκλησιαστής: «Τοῖς πᾶσι χρόνος καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πράγ-
ματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν». 
Και για εμάς στην Κύπρο τώρα είναι ο χρόνος και ο καιρός «ὑπὸ τὸν 
οὐρανόν» να δράσουμε αποφασιστικά και τάχιστα δημιουργώντας το 
Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας με τις αναγκαίες διαρθρωτικές 
αλλαγές ανεξαρτήτως κόστους και παραπόνων από διάφορους που θα 
χάσουν τα μικρά φέουδά τους. Αν δεν το κάνουμε ο ανεκμετάλλευτος 
χρόνος που περνά θα μας τιμωρήσει και στο τέλος το όραμα 2030 για 
μια τεχνολογικά αναβαθμισμένη Κύπρο θα παραμείνει ακριβώς αυτό. 
Ένα όραμα και τίποτα παραπάνω.

Δρ Γεώργιος Παναγή
Ηλεκτρονικός Μηχανικός 

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

Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας εδώ και τώρα

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com 800 00 722 

RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία.
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη έδρα:
Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

Μαζί στην ανάπτυξη
της επιχείρησής σας
· Επιχειρηματικά Δάνεια · Χρηματοδότηση  Έργων 

· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική  

· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις

http://www.robotex.org.cy
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Μαζί στην ανάπτυξη
της επιχείρησής σας
· Επιχειρηματικά Δάνεια · Χρηματοδότηση  Έργων 

· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική  

· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις



Το ΕΤΕΚ εκφράζει τον προβληματισμό 
του για τις συνεχείς ακυρώσεις Σχεδίων 

Ανάπτυξης ως συνέπεια αποφάσεων του 
Διοικητικού Δικαστηρίου μετά από προ-
σφυγές επηρεαζόμενων. Η ακύρωση των 
Τοπικών Σχεδίων προκαλεί σοβαρές καθυ-
στερήσεις στην αδειοδότηση αναπτύξεων 
με σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη 
και την οικονομία του τόπου. 
Το ανησυχητικό είναι ότι η ακύρωση των 
Σχεδίων δεν έγινε για ουσιαστικούς λόγους 
που αφορούν την πολεοδομία, την ανάπτυ-
ξη ή την περιβαλλοντική προστασία, αλλά 
για τυπικούς και μόνο λόγους που αφορούν 
την ορθή τήρηση των διαδικασιών. Το ΕΤΕΚ 
εκφράζει την προσήλωσή του στη νομοθε-
σία και τη χρηστή διοίκηση, αλλά σημειώνει 
πως θα πρέπει επιτέλους να προβληματί-
σει ευρύτερα την Πολιτεία η ευκολία και η 
συχνότητα ακύρωσης διοικητικών πράξεων 
κορυφαίας σημασίας για τον τόπο για επου-
σιώδεις διαδικαστικούς λόγους, οι οποίες 
λήφθηκαν μετά από εκτενείς μελέτες και 
εκατοντάδες ανθρωποώρες επιστημονικής 

τεκμηρίωσης,.
Σε κάθε περίπτωση το ΕΤΕΚ απαιτεί πλέον 
να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση και πιο 
αποτελεσματική νομική θωράκιση των δια-
δικασιών που αφορούν τη δημοσίευση των 
Τοπικών Σχεδίων. Ταυτόχρονα όμως είναι 
κρίσιμο να επιτευχθεί η ριζική αναθεώρηση 
του Νόμου περί Πολεοδομίας και Χωροταξί-
ας, με βάση την εμπειρία δεκαετιών εφαρ-
μογής του, προς την κατεύθυνση του απο-
τελεσματικού, συμμετοχικού και διαφανούς 
πολεοδομικού σχεδιασμού με απλές, ευέλι-
κτες και αδιάβλητες διαδικασίες εκπόνησης 
και αναθεώρησης των Σχεδίων Ανάπτυξης. 
Παράλληλα, το Επιμελητήριο θεωρεί επιτα-
κτική την αναδιάρθρωση του Πολεοδομικού 
Συμβουλίου και τη μετατροπή του σε ένα 

πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό όργανο, 
με πλήρη τεχνοκρατική, επιστημονική και 
νομική υποστήριξη. 

ΣΠΟΛΜΗΚ
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, 
ΣΠΟΛΜΗΚ, στηρίζει τις θέσεις του ΕΤΕΚ 
αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Σε 
ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος εκ-
φράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές 
συνέπειες στις καθυστερήσεις εξέτασης 
όλων των αιτήσεων για αναπτύξεις που 
υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές για 
έκδοση των σχετικών αδειών. Η ανησυχία 
αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι επηρε-
άζεται κατά κύριο λόγο η οικοδομική βι-
ομηχανία ως ένας βασικός πυλώνας της 
ανάπτυξης στη χώρα. Ο ΣΠΟΛΜΗΚ εκφρά-
ζει την προσήλωσή του στη νομοθεσία και 
τη χρηστή διοίκηση και καλεί την Πολιτεία 
να προχωρήσει αμέσως στις ενδεδειγμέ-
νες διαδικασίες για επαναδημοσίευση των 
ακυρωμένων Τοπικών Σχεδίων.
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Επιτακτική η ανάγκη 
για αναθεώρηση 
του υφιστάμενου 

συστήματος

Προβληματισμός ΕΤΕΚ για 
τις ακυρώσεις των Τοπικών Σχεδίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΕΤΕΚ υπέρ της θεσμοθέτησης μηχανισμού καθορισμού 
αντιπροσωπευτικού κατώτατου μισθού για μηχανικούς

Το ΕΤΕΚ παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση που γίνεται σε σχέ-
ση τη θεσμοθέτηση κατώτατου εθνικού μισθού στην Κύπρο και 

σημειώνει ότι παρά τα σημεία ανάκαμψης της οικονομίας αλλά και 
του κατασκευαστικού κλάδου, παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις 
εργοδότησης αρχιτεκτόνων και μηχανικών με μισθό χαμηλότερο 
από τον κατώτατο μισθό που υπάρχει θεσμοθετημένα για συγκε-
κριμένα ανειδίκευτα επαγγέλματα και δυστυχώς αρκετές φορές με 
μη ευνοϊκούς όρους εργοδότησης.
Γενικότερα, δυστυχώς στα επαγγέλματα των μηχανικών στα 
οποία δεν υπάρχουν οργανωμένες συντεχνίες, ούτε συλλογικές 
συμβάσεις, οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς οδηγούν συχνά σε 
ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς για επιστήμονες μηχανικούς, κάτι 
που παγιδεύει τις πλείστες επιχειρήσεις σε έναν φαύλο κύκλο 
ανταγωνισμού επί της τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που 
προσφέρουν. Αναπόφευκτα συχνά σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι 
επιστήμονες μηχανικοί αντί να έχουν τον ρόλο του δημιουργού, 
αυτού που βρίσκει καινοτόμες λύσεις και προσθέτει αξία στην 
οικονομία, οδηγούνται σε ρόλο «διεκπεραιωτή», κάτι που συντη-
ρεί το σημερινό μη αειφόρο οικονομικό μοντέλο.
Είναι δεδομένο και έχει αναγνωριστεί πως η Κύπρος, η οποία έχει 
ένα σχετικά υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα, οφείλει να ξεφύγει από 
το υφιστάμενο συγκυριακό οικονομικό μοντέλο και να επενδύσει 

στη νέα εθνική βιομηχανική πολιτική, στην ποιότητα του δομημέ-
νου περιβάλλοντος, στην ψηφιακή μεταρρύθμιση της οικονομίας, 
στην επιχειρηματική εξωστρέφεια, στην αύξηση της παραγωγικό-
τητας, στην οικονομία της καινοτομίας και της γνώσης, στην πράσι-
νη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία και, εν τέλει, στην 
υψηλή ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει. Είναι 
προφανές ότι και οι εργοδοτούμενοι επιστήμονες μηχανικοί έχουν 
καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτή την προσπάθεια.
Χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η θέσπιση κατώτατου μι-
σθού είναι ένα σύνθετο θέμα, το ΕΤΕΚ καταθέτει τη θέση πως η θε-
σμοθέτηση μηχανισμού καθορισμού κατάλληλου αντιπροσωπευτικού 
κατώτατου μισθού στην Κύπρο σε επαγγέλματα μηχανικών, θα οδη-
γήσει μεταξύ άλλων τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητα/
παραγωγικότητά τους και θα τις ενθαρρύνει να είναι πιο αποτελεσμα-
τικές αξιοποιώντας την τεχνολογία και επενδύοντας στην ποιότητα. 
Αυτό θα δώσει τα ερεθίσματα και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε 
έναν διαχρονικό ύψιστο εθνικό στόχο, ο οποίος αφορά τη μετάβασή 
μας σε ένα πιο ισορροπημένο, ορθολογιστικό και βιώσιμο μοντέλο 
ανάπτυξης, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Συναφώς σημειώνεται πως 
τούτο πρέπει να έχουν κατά νου και οι μηχανικοί μέλη του ΕΤΕΚ οι 
οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και ενεργούν οι ίδιοι 
ως εργοδότες.
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Δηλώσεις στην εφημερίδα «Φιλελεύθε-
ρος», σε είδηση του δημοσιογράφου 

Βάσου Βασιλείου με θέμα «Κτίζουν δημόσια 
κτίρια σε κλειστό κύκλο» παραχώρησε ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου, κ. Στέλιος Αχνιώτης, 
τον Ιούλιο. 
Ο κ. Αχνιώτης μίλησε για τη μέθοδο που επι-
λέγει το δημόσιο καθώς και οι φορείς τού ημι-
δημόσιου τομέα για την κατασκευή κτιρίων, 
όπως είναι για παράδειγμα τα νέα περιφερει-
ακά γραφεία Λάρνακας-Αμμοχώστου της ΑΗΚ, 
τα οποία προωθούνται με τη μέθοδο «Μελέ-
τη-Κατασκευή-Συντήρηση». Αναφέρει πως θα 
πρέπει να προκηρύσσονται προσφορές με την 
κανονική διαδικασία παρόλο που το κράτος 
υποστηρίζει πως οι διαδικασίες που ακολου-
θούνται με τους ανοικτούς διαγωνισμούς είναι 
χρονοβόρες.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Στέλιος 
Αχνιώτης σχολιάζοντας το θέμα της ταχύτη-
τας που επικαλείται η κυβέρνηση, υπέδειξε 
πως, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση το 
Επιμελητήριο είχε εισηγηθεί η Πολιτεία να 
κάνει τον προγραμματισμό της, τον οποίο θα 
υλοποιούσε όταν το επέτρεπαν τα οικονομι-
κά του κράτους, κάτι το οποίο παρείχε χρόνο 
για έγκαιρο σχεδιασμό. Αν υλοποιείτο η εισή-
γηση του ΕΤΕΚ, σήμερα δεν θα προτασσόταν 
ως επιχείρημα η πίεση του χρόνου ώστε να 
επιλέγεται η μέθοδος της μελέτης-κατασκευ-
ής-συντήρησης που προωθείται το τελευταίο 
διάστημα. Πέραν τούτου, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ 
υποδεικνύει πως, με τον «συνήθη» αρχιτεκτο-
νικό διαγωνισμό, θα συμμετείχαν περισσότερα 
μελετητικά γραφεία ενώ θα επιδείκνυαν ενδι-
αφέρον και περισσότεροι εργολάβοι, κάτι το 
οποίο θα οδηγούσε σε πιο υγιή ανταγωνισμό 
σε σχέση με την άλλη μέθοδο, στην οποία 
φαίνεται πως επιδεικνύουν ενδιαφέρον 1-2 
εργολάβοι ή εν πάση περιπτώσει μικρότερος 
αριθμός από ό,τι με τις ανοικτές προσφορές. 
«Δεν αντιλέγω πως η κάθε μέθοδος έχει τα 

δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
αλλά ειδικά όταν μιλάμε για σημαντικά κτίρια 
του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα, τα οποία μπορεί να είναι σημεία αναφο-
ράς ή και συμβολισμού για δεκαετίες, δεν εί-
ναι νοητό να επιλέγονται λύσεις με τις οποίες 
απλώς ελπίζουμε ότι θα κοστίσουν λιγότερα, 
κάτι το οποίο επίσης αμφισβητείται» είπε ο 
πρόεδρος του ΕΤΕΚ.
Παράλληλα, ο κ. Αχνιώτης δήλωσε πως δεν 
πρέπει να παραγνωρίζεται η αρχιτεκτονική 
και η λειτουργικότητα. «Είναι νομίζω αντιλη-
πτό πως άλλο είναι να μιλάμε για αποθήκες 
οπλισμού που το κυρίαρχο είναι η αντοχή και 
η ασφάλεια και άλλο να μιλάμε για ένα μου-
σείο, το οποίο θα φιλοξενεί μέρος του πολιτι-
σμού μας», πρόσθεσε ο κ. Αχνιώτης. Ανέφερε 
επίσης πως το ΕΤΕΚ αντιλαμβάνεται τον πα-
ράγοντα χρόνο και έφερε ως παράδειγμα την 
περίοδο του 1990 όταν θα πραγματοποιείτο η 
Σύνοδος της Κοινοπολιτείας, οπόταν τα χρο-
νοδιαγράμματα ήταν πιεσμένα και κρίθηκε 
απαραίτητο να συντμηθούν οι διαδικασίες. 
«Αυτά τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά από τη 
στιγμή που θα μπορούσαν αρκετά έργα να 
προγραμματιστούν εγκαίρως, ο χρόνος δεν 
αποτελεί άλλοθι» είπε.

Παραγνωρίζει ποιοτικά στοιχεία 
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ παρέπεμψε σε ανα-
κοινώσεις και επιστολές του ΕΤΕΚ προς το 
Υπουργείο Μεταφορών, τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας αλλά και τον πρόεδρο και τα μέλη 
του ΔΣ της ΑΗΚ, σχετικά με το θέμα. Ειδικά 
στην επιστολή του ΕΤΕΚ προς την ΑΗΚ ανα-

φέρεται: «Επί της ουσίας, αποκλειστικά και 
μόνο βάσει της οικονομικής προσφοράς του 
εργολήπτη, επιλέγετε αρχιτεκτονική λύση που 
δεν θα έχετε αξιολογήσει για ένα κτίριο που 
θα είναι σύμβολο του έργου και του ρόλου της 
ΑΗΚ και θα δεσπόζει ως τοπόσημο και σημείο 
αναφοράς στην είσοδο της Λάρνακας. Το ρί-
σκο εγκλωβισμού σας σε μια συμφωνία με τον 
χαμηλότερο προσφοροδότη, η οποία πιθανόν 
να παραγάγει ένα κτίριο χαμηλότερων προσ-
δοκιών από αυτό που θα έπρεπε να αντανακλά 
το όραμα του οργανισμού σας είναι ορατό και 
πολύ πιθανό».
Παράλληλα το ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς 
τους υπουργούς Μεταφορών και Εσωτερικών 
υποδείκνυε: Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας 
για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη ποσοτική 
υλοποίηση του αναπτυξιακού προϋπολογι-
σμού, το σύστημα δυστυχώς οδηγείται συχνά 
σε λύσεις οι οποίες παραγνωρίζουν ποιοτικά 
στοιχεία όπως της αισθητικής και της αρχιτε-
κτονικής μέσω μη κατάλληλων διαδικασιών 
(π.χ. design and built), ακόμη και σε τεχνικά ή 
και οικοδομικά έργα που έχουν ευρύτερη κοι-
νωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική σημασία 
και τα οποία θα έχουν σημαντική επίδραση 
στο δομημένο ή το φυσικό περιβάλλον τις 
επόμενες δεκαετίες.

Ολόκληρο το δημοσίευμα είναι αναρτημέ-
νο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: https://www.
etek.org.cy/uploads/files/20190708%20
%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE
%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5
%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf

Δυσαρέσκεια ΕΤΕΚ για «κλειστές προσφορές» Δήμου Λάρνακας

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το ΕΤΕΚ ζητά ανοικτούς διαγωνισμούς αντί σχεδιασμού-κατασκευής

Στέλιος Αχνιώτης: Δεν 
πρέπει να παραγνωρίζεται 

η αρχιτεκτονική και η 
λειτουργικότητα

Το ΕΤΕΚ, με επιστολή του προς τον δήμαρχο Λάρνακας, σε 
σχέση με την αναμόρφωση του χώρου στάθμευσης παρά την 

πολυκατοικία ΔΗΠΑ, και σε συνέχεια προηγούμενης παρέμβασης 
του ΕΤΕΚ, καθώς και συνάντησης με τον δήμαρχο για το θέμα, 
εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαδικασία των 
κλειστών προσφορών που τελικά αποφασίστηκε να ακολουθηθεί. 
Το Επιμελητήριο θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο χάθηκε η ευ-
καιρία για τη Λάρνακα να δώσει βήμα σε νέους αρχιτέκτονες 
και πρωτότυπες αρχιτεκτονικές λύσεις, οι οποίες θα οδηγού-

σαν σε μια υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας παρέμβα-
ση. «Η διαδικασία του σύντομου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
την οποία εισηγηθήκαμε», σημειώνει το Επιμελητήριο, «σε κα-
μία περίπτωση δεν θα αύξανε σημαντικά το κόστος του έργου, 
ούτε θα καθυστερούσε την ολοκλήρωσή του μέσα στα καθορι-
σμένα χρονοδιαγράμματα. Αντίθετα θα έδινε μια δημιουργική 
πνοή, η οποία θα είχε με βεβαιότητα αντίκτυπο στην πόλη και 
τους κατοίκους, δημιουργώντας μια κουλτούρα για τη δημι-
ουργία και τον σεβασμό του δημόσιου χώρου».
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Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ βράβευσε τους 
πρωτεύσαντες προπτυχιακούς φοιτητές που συγκέντρωσαν την 

υψηλότερη βαθμολογία στις κατευθύνσεις των οικείων τμημάτων για 
κάθε έτος σπουδών, καθώς και (για πρώτη φορά φέτος) τους Πρωτεύ-
σαντες/Αριστεύσαντες Απόφοιτους από τα Μεταπτυχιακά τους Προ-
γράμματα. Βραβεία απονεμήθηκαν και από εταιρείες και οργανισμούς 
καθώς και Τιμητικές Διακρίσεις από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στους αριστεύσαντες τελειόφοιτους. 
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 1 - Ισόγειο, 
στο κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος, στο ΤΕΠΑΚ, στις 14 Ιουνίου 2019.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, με-
ταξύ άλλων, εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), εκπρόσωπος του 
ΕΤΕΚ, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), ο πρόεδρος 
του Institution of Engineering and Technology 
(IET), ο Business Services Manager της Εταιρεία 
ExxonMobil Cyprus Ltd, ο ταμίας του Συνδέσμου 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου, ο πρόεδρος της Πα-
γκύπριας Οργάνωσης Ελεύθερων Επαγγελματικών Μελετητών Αρχιτε-
κτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (ΠΟΕΕΜ).
Ο κοσμήτορας της σχολής, καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης, στην προ-
σφώνησή του αναφέρθηκε στα πρόσφατα σημαντικά επιτεύγματα του 
ΤΕΠΑΚ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και μεταξύ άλλων επεσήμανε τη 
σταθερή άνοδο του ΤΕΠΑΚ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στις διεθνείς 
λίστες κατάταξης πανεπιστημίων, και ιδιαίτερα στη φετινή θέση 301-350 
παγκοσμίως στο Times Higher Education (THE) World University Rankings, 
κατακτώντας την πρωτιά στον κυπριακό και τον ελλαδικό χώρο (2018). 

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 
με την κοινωνία και τη βιομηχανία εντάσσεται η 
ίδρυση του Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο που 
αποτελεί μια συνεργασία της Σχολής Μηχανικής 
και Τεχνολογίας (ΤΕΠΑΚ) και του Γερμανικού Ογκο-
λογικού Κέντρου. Σημαντικές επιτυχίες της Σχολής 
Μηχανικής και Τεχνολογίας αποτελούν οι πολύ αξι-
όλογες και βαρύνουσες συνεργασίες μέσω διαφό-

ρων επιστημονικών προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα η δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για παρατήρηση της Γης και τεχνολογίες 
Διαστήματος με την επωνυμία «ERATOSTHENES: Centre of Excellence for 
Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment», η 
εξασφάλιση του μοναδικού προγράμματος Twinning για την Κύπρο από 
το εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Πληροφοριακών Συ-
στημάτων, χρηματοδοτήσεις ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμά-
των στο πλαίσιο RESTART που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Έρευνας και Καινο-
τομίας της Κύπρου, διεξαγωγή συνεδρίων και προβολή σε μέσα μαζικής 
ενημέρωσης διεθνούς εμβέλειας. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Λούης Καραλοΐζου, πολιτικός μηχανικός, για συμπληρωμα-

τική έκθεση πραγματογνωμοσύνης για εκτίμηση του τρόπου 
και του κόστους αποκατάστασης των ζημιών σε συνέχεια της 
πραγματογνωμοσύνης για τις υγρασίες και τα άλλα προβλήμα-
τα σε πλινθόκτιστη κατοικία στη Λεμεσό.

• Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, για τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί στο δίκτυο της ΑΗΚ (μετακίνηση ηλε-
κτρικών πασσάλων, βλάβη σε υπόγειο καλώδιο κ.ά.) λόγω της 
μετακίνησης του εδάφους στην περιοχή Πισσουρίου.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 
• Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός, σε επιτροπή του 

ΟΑΣΠ σχετικά με τη Σεισμική Αναβάθμιση Κτιρίων.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 
• Αρχιτέκτονες Μαρία Χαραλαμπίδου, Παύλος Χατζηπαυλής, 

στις Ειδικές Επιτροπές Άσκησης Αισθητικού Ελέγχου σύμφωνα 
με την Εντολή αρ. 2/2008 του υπουργού Εσωτερικών.

• Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως, διευθυντής ΕΤΕΚ, στη Διευ-
ρυμένη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης (ΔΣΕΔ) του Εθνι-
κού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Τιμητικές Διακρίσεις 
από το Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου

ΤΕΠΑΚ: Πρωτεύσαντες προπτυχιακοί φοιτητές 
Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας
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Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, 
συμμετείχε το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019 

σε εκδήλωση με αντικείμενο τη ρύπανση της 
θάλασσας της Λεμεσού, την οποία διοργάνω-
σε το Γραφείο Περιβάλλοντος της Επαρχιακής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λεμεσού, στην αίθουσα 
του ΤΕΠΑΚ «Πεύκιος Γεωργιάδης».
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν, εκ μέρους του 
ΑΚΕΛ, ο Γιώργος Λουκαΐδης, κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ και η Ελέ-
νη Γερεουδάκη, πρώτη διοικητική λειτουργός 
του Υπουργείου Μεταφορών. Το παρών τους 
στη συζήτηση που ακολούθησε έδωσαν οι 
βουλευτές του ΑΚΕΛ Λεμεσού Γιώργος Γε-
ωργίου, Κώστας Κώστα, Άντρος Καυκαλιάς, ο 
δήμαρχος Γερμασόγειας Κυριάκος Ξυδιάς, ο 
κοινοτάρχης Αγίου Τύχωνα Χαράλαμπος Ιω-
άννου, δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και άλλοι 
εκπρόσωποι φορέων, συνδέσμων και οργα-
νώσεων της πόλης.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου σημείωσε ότι «οι πηγές ρύπανσης των 
θαλασσών είναι πάρα πολλές και σοβαρές. 
Χημικά, βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα, 
πετρελαιοκηλίδες, μη επεξεργασμένα λύματα, 
ευτροφισμός, βαρέα μέταλλα, ραδιενεργές 
ουσίες, θαλάσσια απορρίμματα και υπεραλί-
ευση είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές μας».
Ο Στέλιος Αχνιώτης ανέφερε ότι «οι κυριότε-
ρες πηγές ρύπανσης/μόλυνσης της θάλασσας 
της Λεμεσού είναι:
 • Το Αγκυροβόλιο του Λιμανιού Λεμε-
σού το οποίο ελέγχεται από το Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας (σημειώνεται ότι τα πλοία που είναι 
προσωρινά σταθμευμένα στο αγκυροβόλιο 
του λιμανιού φαίνεται να είναι μια σημαντική 
πηγή απόρριψης οργανικών ρύπων)
 • Τα ιχθυοτροφεία που υπάρχουν στην 
περιοχή του κόλπου της Λεμεσού
 • Το λιμάνι και τα ιδιωτικά σκάφη στις 
μαρίνες της περιοχής
 • Γενικότερα τα σκάφη αναψυχής που 
δεν διαθέτουν δεξαμενές κατακράτησης
 • Η απόρριψη στη θάλασσα του νερού 
που αντλείται από γειτονικά τεμάχια κατά 
την εκτέλεση μεγάλου βάθους εκσκαφών 
για σκοπούς θεμελιώσεων στην ανέγερση 
ψηλών κτιρίων ή και κατασκευή υπογείων 
σε μεγάλο βάθος
 • Δεν αποκλείεται πιθανή ρύπανση από 
ξενοδοχειακές μονάδες παρόλο ότι η νομοθε-
σία επιβάλλει ότι οι μονάδες αυτές είναι πλέον 

συνδεδεμένες με το αποχετευτικό σύστημα 
του ΣΑΛΑ ή και άλλες βιομηχανικές μονάδες 
που μέσω των υπονόμων διοχετεύουν λύματα 
προς τη θάλασσα.

Βελτίωση
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ απα-
ρίθμησε και τους κυριότερους λόγους για τη 
βελτίωση των δεδομένων ρύπανσης το 2018 
(έχει διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα ρύπανσης στη 
θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού ήταν πολύ κα-
λύτερα το καλοκαίρι του 2018 σε σχέση με το 
καλοκαίρι του 2017). Αυτή η βελτίωση φαίνεται 
ότι οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους:
 • Έχουν εξασφαλιστεί υπηρεσίες από 
εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων με χρημα-
τοδότηση από τον ετήσιο προϋπολογισμό των 
τεσσάρων εμπλεκομένων υπουργείων η οποία 
διενεργεί περιπολίες και επιθεωρήσεις, προ-
βαίνει σε καθαρισμό των εστιών ρύπανσης εκεί 
όπου είναι εφικτό και ακολούθως ενημερώνει 
τα αρμόδια τμήματα. 
 • Καθημερινά και σε διαφορετικές ώρες 
γίνεται εποπτεία και καθαρισμός της θάλασ-
σας από σκάφη του Δήμου Λεμεσού και του 
Τμήματος Αλιείας και της Λιμενικής Αστυνο-
μίας και όπου εντοπίζονται περιστατικά ρύ-
πανσης ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιοι 
φορείς. 
 • Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας συνε-
χίζει τους έκτακτους επί τόπου ελέγχους στα 
πλοία του αγκυροβολίου καθ’ όλη την καλο-
καιρινή περίοδο για εξακρίβωση της ορθής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων. 
Επίσης, διενεργεί δειγματοληψίες από τις 
εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού που 
διαθέτουν τα πλοία ώστε να ελέγχεται η απο-
τελεσματικότητα της τριτοβάθμιας επεξεργα-
σίας των λυμάτων τους. 

Εισηγήσεις ΕΤΕΚ 
Ο κ. Αχνιώτης στην ομιλία του παρέθεσε και 
εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Μεταξύ άλλων είπε: 
 • «Κρίνουμε ότι το πρόβλημα δεν κατέ-
στη δυνατόν να επιλυθεί ολοκληρωτικά μέχρι 
σήμερα λόγω του κατακερματισμού εξουσιών 
που παρατηρείται και της έλλειψης συντο-
νισμού ανάμεσα στους πολλούς αρμόδιους/
εμπλεκόμενους φορείς για την ολιστική αντι-
μετώπιση και λήψη των αναγκαίων μέτρων. 
Άρα θα πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο 
δυνατό η υλοποίηση παλαιότερης απόφασης 

για τη σύσταση ενιαίου φορέα για την αντιμε-
τώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και 
την άμεση λήψη όλων των ενδεικνυόμενων 
πρακτικών μέτρων εκ μέρους των αρμόδιων 
κρατικών υπηρεσιών, με άρτια στελεχωμένο 
υπηρεσιακό επιστημονικό προσωπικό. Κύρια 
αρμοδιότητα του φορέα αυτού θα πρέπει να 
είναι η επίλυση του προβλήματος της πρόλη-
ψης και του συντονισμού των υπηρεσιών για 
τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των πηγών ρύπανσης και, ακολούθως, τυχόν 
εστιών ρύπανσης.
 • Βελτίωση και πιο τακτικοί έλεγχοι 
του συστήματος και των διαδικασιών σε 
σχέση με τη σύνδεση του Λιμανιού Λεμε-
σού με το ΣΑΛΑ. Απαιτείται κατάλληλο σύ-
στημα ελέγχων και προεπεξεργασίας των 
λυμάτων που θα παραλαμβάνονται, έτσι 
ώστε να απομακρύνονται πιθανές μη επι-
τρεπόμενες ουσίες για να μην καταλήγουν 
στο υφιστάμενο δίκτυο αστικών λυμάτων, ή 
ακόμα χειρότερα σε περίπτωση μη αποδο-
χής τους από το σύστημα, απόρριψή τους 
στη θάλασσα μετά την αναχώρηση των 
πλοίων/σκαφών από το λιμάνι δημιουργώ-
ντας ακόμα σοβαρότερα προβλήματα. 
 • Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων 
στα σκάφη αναψυχής με βάση την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2013/53/EU η οποία σαφώς προνοεί 
την εγκατάσταση δεξαμενών συγκράτησης 
και μηχανισμών για την απόρριψη λυμάτων σε 
χώρους ελλιμενισμού π.χ. μαρίνες και λιμάνια, 
απαγορεύοντας την απόρριψή τους στη θά-
λασσα. 
 • Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να 
ξεπεραστούν τα νομικά κωλύματα σε σχέση 
με τη νομοθεσία της Επιτρόπου Προσωπικών 
Δεδομένων ώστε σε τακτική βάση και όποτε 
υπάρχουν συμβάντα εμφανούς ρύπανσης 
της θάλασσας διάφορα πτητικά μέσα, όπως 
στελεχωμένο αμφίβιο ιπτάμενο σκάφος και 
drones, να ελέγχουν τη θαλάσσια περιοχή και, 
σε περιπτώσεις εντοπισμού εστιών ρύπαν-
σης, να ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιοι 
φορείς για να προβούν στον κατάλληλο χει-
ρισμό. Επιπρόσθετα να λαμβάνονται δείγματα 
θαλάσσιου νερού τα οποία θα στέλνονται σε 
εξειδικευμένο χημείο για περαιτέρω έλεγχο 
και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις 
πιθανές πηγές ρύπανσης».

«Η Ρύπανση της Θάλασσας της Λεμεσού»
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΤΕΚ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

http://www.robotex.org.cy
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Χωροθέτηση, αδειοδότηση και τεχνικός έλεγχος κατασκευών 
και έργων στην ακτή ή εντός των ορίων παράκτιας ζώνης

Πιθανή δημιουργία λατομικής ζώνης στη Λάρνακα
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΕΚ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο συζήτηση στη Βουλή για το θέμα 
της δημιουργίας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας και 

τις πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της περιοχής. Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον 
επιστημονικό λειτουργό του κ. Χάρη Σταυρινού. 
Ο διευθυντής του αρμόδιου Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ενη-
μέρωσε ότι το 2004 εκτιμήθηκαν οι ανάγκες της Κύπρου σε λατο-
μικά υλικά ενώ σήμερα το τμήμα βρίσκεται σε διαδικασία για εκπό-
νηση μελέτης επικαιροποίησης των αναγκών. Συνέχισε δηλώνοντας 
ότι εκτιμάται ότι στα επόμενα 10 χρόνια δεν θα ικανοποιούνται οι 
ανάγκες της Πάφου και της Λάρνακας αν δεν αυξηθεί η σημερινή 
παραγωγή λατομικών υλικών. Επισήμανε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν 
αδειοδοτηθεί νέες τοποθεσίες αλλά το τμήμα έχει καταλήξει σε 3 κατ’ 
αρχήν διαθέσιμους χώρους: (Α) Βαβατσινιά - Λαζανιά, (Β) Λεύκαρα (Γ) 
Λυθροδόντας - Δελίκηπος. Υποστήριξε ότι σήμερα βρίσκεται υπό σε 
εξέλιξη στο τμήμα η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης η οποία, ανά-
μεσα σε άλλα, θα αναφέρεται στις προτεινόμενες ποσότητες υλικών, 
στην ποιότητά τους και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις 3 πε-
ριοχές που έχουν επιλεγεί ενώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο προγραμμα-
τίζεται η πραγματοποίηση δημόσιας διαβούλευσης και παρουσίασης. 
Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου ενημέρωσε ότι τα αδρανή 
υλικά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του τόπου, ότι σήμερα η 

Κύπρος είναι αυτάρκης σε αδρανή υλικά αλλά θα πρέπει το κράτος 
να προβεί σε έρευνα για τις μελλοντικές ανάγκες. Επανέλαβε ότι 
στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων λατομικών 
ζωνών στην επαρχία Λάρνακας και ότι θα ήταν πιο σοφό για μελλο-
ντικές ανάγκες το κράτος να εξετάσει πρώτα την υπό προϋποθέσεις 
επέκταση υφιστάμενων λατομικών ζωνών. 
Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ μιλώντας στο ίδιο μήκος κύματος με το Τμήμα 
Περιβάλλοντος ανέφερε ότι είναι δεδομένο ότι τα λατομικά (αδρανή) 
υλικά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του τόπου. Με δεδομένο ότι 
η ετοιμασία της Στρατηγικής Μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη θα πρέπει 
να αναμένουμε τη δημόσια παρουσίαση και μετά να τοποθετηθούμε.
Ο δήμαρχος Λευκάρων και οι κοινοτάρχες των επηρεαζόμενων κοινο-
τήτων Δελίκηπου, Κόρνου, Λυθροδόντα, Βαβατσινιάς ενημέρωσαν ότι 
διαφωνούν με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το ΤΓΕ, καθώς 
δεν είχαν ενημερωθεί από την αρχή, καθώς και με τη γενικότερη διε-
ρεύνηση για τον καθορισμό νέων λατομικών ζωνών στις περιοχές που 
έχουν καθοριστεί, αφού κάποιες από αυτές έχουν ήδη καθοριστεί ως 
«natura» ή συνορεύουν με τέτοιες περιοχές ενώ η ευρύτερη περιοχή 
είναι ήδη βεβαρημένη λόγω λατομικών εργασιών.
Αποφασίστηκε να επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρία της κοι-
νοβουλευτικής επιτροπής αφού ολοκληρωθεί η Στρατηγική Μελέτη 
και η δημόσια παρουσίαση. 

Ε νόψει της αναθεώρησης των Το-
πικών Σχεδίων, σε σχέση με τα νέα 

νομοθετήματα περί θαλάσσιου χωροτα-
ξικού σχεδιασμού και με αναφορά στην 
πρόσφατη συγκρότηση «Εθνικής Στρα-
τηγικής και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρω-
μένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών 
2018-2028 (ΕΣΣΔΟΔΠΠ)», το Επιμελη-
τήριο κατέθεσε τις θέσεις του σε σχέση 
με τη χωροθέτηση, την αδειοδότηση και 
τον τεχνικό έλεγχο κατασκευών και έρ-
γων στην ακτή ή/και μέσα στην παρά-
κτια θαλάσσια ζώνη. 
Σε επιστολή του που κοινοποιήθηκε 
στου Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στο Τμή-
μα Περιβάλλοντος και στο Πολεοδομικό 
Συμβούλιο, το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι «η 
χρονική συγκυρία της αναθεώρησης των 
Τοπικών Σχεδίων αποτελεί μία ευκαιρία 
για ολιστική στρατηγική διαχείριση του 
θέματος και για συντονισμό μεταξύ δι-
αφορετικών αρμοδίων αρχών και υπη-
ρεσιών με γνώμονα την προστασία των 

δημοσίων αγαθών και την ανάπτυξη της 
Δημοκρατίας με όρους αειφορίας και 
ορθολογικής διαχείρισης». 
Για το θέμα, μεταξύ άλλων, το ΕΤΕΚ ανέ-
φερε: «Σε σχέση με το υφιστάμενο προ-
βληματικό πλαίσιο σημειώνεται πως η 
χωροθέτηση, η αδειοδότηση και ο τεχνι-
κός έλεγχος κατασκευών και έργων στην 
ακτή και μέσα στην παράκτια θαλάσσια 
ζώνη, χαρακτηρίζονται από ασάφειες, 
πολυνομία, ελλείψεις ή επικάλυψη αρμο-
διοτήτων, απουσία συνεργασίας, καθώς 
και αλληλοσυγκρουόμενους στόχους και 
επιδιώξεις των αρμόδιων αρχών –περι-
λαμβανομένων των τοπικών– αλλά και 
της κοινωνίας των πολιτών. Ως αποτε-
λέσματα αυτής της κατάστασης, μεταξύ 
άλλων, καταγράφονται τα εξής:
 • Η έλλειψη συνέργειας και οι συ-
γκρούσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων 
που, χωρίς προγραμματισμό και σχεδια-
σμό, χωροθετούνται στη θάλασσα κοντά 
στην ακτή και χωρίς συσχετισμό με την 

υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη κατάσταση 
στην ξηρά, τις πρόνοιες των σχεδίων 
ανάπτυξης, την εν γένει ορθολογική πο-
λεοδομία και χωροταξία, κ.λπ. Ένα εύ-
κολα κατανοητό παράδειγμα αυτής της 
σύγκρουσης είναι η απουσία ενιαίας και 
ευρέως αποδεκτής πολιτικής, ακόμα και 
για αυτονόητα θέματα, όπως η παροχή 
θέσεων στάθμευσης και βοηθητικών ή 
άλλων χώρων στην ξηρά για παράκτια 
θαλάσσια έργα.
 • Η ως εκ των πραγμάτων απουσία 
ενός επαρκούς πλαισίου τεχνικής - οι-
κοδομικής αδειοδότησης, το οποίο να 
διασφαλίζει την τήρηση απαιτούμενων 
κατασκευαστικών και τεχνικών προδια-
γραφών και προτύπων, καθώς και δημό-
σιου αρχείου σχεδίων και μελετών για το 
κάθε έργο όπως, για παράδειγμα, συμ-
βαίνει με τη διαδικασία έκδοσης αδειών 
οικοδομής για τον χερσαίο χώρο».
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Τ ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βι-
ομηχανίας, σε συνεργασία με το Ενεργει-

ακό Γραφείο Κύπρου και το Περιβαλλοντικό 
Γραφείο Αυστρίας παρουσίασαν το Εργαλείο 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (Energy Savings 
Tool), ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά 
άτομα να κάνουν ενεργειακά – και οικονο-
μικά, σοφές επιλογές στο σπίτι. Το εργαλείο 
προσφέρει μια σειρά λειτουργιών για τον 
υπολογισμό δυνητικών εξοικονομήσεων 
ενέργειας και είναι μια χρήσιμη υποστήριξη 
για τα κυπριακά νοικοκυριά, ώστε να μειώ-
σουν τόσο την ενεργειακή τους κατανάλωση 
όσο και τους λογαριασμούς τους. Το εργαλείο 
είναι διαθέσιμο στο energysavingstool.cea.
org.cy. 
Η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι είναι και 
εξοικονόμηση χρημάτων. Ακούγεται ωραίο, 
αλλά πώς δουλεύει; Ποιο τεχνικό υπόβαθρο 
χρειάζεται; Τι πρέπει να γνωρίζω για την κα-
τανάλωσή μου; Πόση εξοικονόμηση μπορώ 
να πετύχω; Αν και ακούγεται δύσκολο, μπορεί 
κάποιος εύκολα να απαντήσει αυτές τις ερω-
τήσεις στο energysavingstool.cea.org.cy. 
Το νέο διαδικτυακό εργαλείο προσφέρει έναν 
εύκολο τρόπο για την εκτίμηση της ενεργει-
ακής κατανάλωσης και δείχνει τρόπους εξοι-
κονόμησής της. Είναι εύχρηστο, άρα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα. 
Πώς δουλεύει;
Η βάση - ο γρήγορος Ενεργειακός Έλεγχος: 

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν πού 
έχουν ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργει-
ας στο σπίτι τους – ηλεκτρισμός, θέρμανση, 
ή καύσιμα. Πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πού 
βρίσκεσαι. Για αυτό και αυτό είναι το κεντρικό 
σημείο του διαδικτυακού εργαλεζζίου, αφού 
επιτρέπει στον καθένα να εκτιμήσει την 
υφιστάμενη κατάστασή του και να βρει πώς 
μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια και χρή-
μα. Το μόνο που πρέπει να ξέρεις, είναι πόσα 
πληρώνεις σήμερα για ενέργεια. 
ΑΠΕ: Ανάλογα με τους χρήστες του νοικο-
κυριού και τον λογαριασμό ηλεκτρισμού, 
μπορείς να βρεις το κατάλληλο μέγεθος 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για παραγω-
γή ηλεκτρισμού ή ηλιακού θερμοσίφωνα για 
παραγωγή ζεστού νερού.
Αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο είναι συχνά ένας 
από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέρ-
γειας σε ένα νοικοκυριό. Κάθε λίτρο μετρά 
– για την τσέπη και για το περιβάλλον. Με 
αυτή τη λειτουργία, μπορείς να συγκρίνεις το 

παλιό σου αυτοκίνητο με ένα καινούργιο, ή 
δύο καινούργια μοντέλα όσον αφορά την κα-
τανάλωση και τις εκπομπές. 
Συσκευές: Αν και οι ηλεκτρικές συσκευ-
ές φαίνεται να αποτελούν μικρό μέρος της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα 
νοικοκυριό, συσσωρεύονται γρήγορα. Η κα-
τανάλωση οκτώ διαφορετικών κατηγοριών 
ηλεκτρικών συσκευών και του φωτισμού 
αξιολογείται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυ-
πο Energy Label. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο 
στο energysavingstool.cea.org.cy
Το διαδικτυακό εργαλείο είναι μέρος ενός 
έργου για την ενδυνάμωση της εφαρμογής 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή 
Απόδοση στην Κύπρο. 
Το έργο πραγματοποιείται από το Περιβαλ-
λοντικό Γραφείο Αυστρίας σε συνεργασία 
με το ΥΕΕΒ και το ΕΓΚ. Το έργο χρηματο-
δοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΚΟΑΓ: Αναλυτική ενημέρωση για το
σχέδιο απόκτησης κοινωνικής στέγης
Σ ε συνέχεια της δημοσίευσης 

των κινήτρων του Υπουργείου 
Εσωτερικών για παραγωγή προσιτής 
στέγης προς πώληση ή ενοικίαση 
(Εντολή 1-2019 και Ειδικά Στεγα-
στικά Κίνητρα), ο Κυπριακός Οργα-
νισμός Αναπτύξεως Στέγης (ΚΟΑΓ) 
ανάρτησε στη σελίδα του αναλυτική 
ενημέρωση σε σχέση με το σχέ-
διο απόκτησης κοινωνικής στέγης 
(http://www.cldc.org.cy/cgibin/
hweb?-A=2141&-V=news) και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από επενδυτές/πα-
ρόχους ανάπτυξης γης που θα χρησιμοποιήσουν τα πολεοδομικά κίνητρα.
Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΓ. Επισημαίνεται 
πως στο πλαίσιο της ενημέρωσης έχουν δημοσιευθεί και οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
Διαμερισμάτων (http://www.cldc.org.cy/upload/20190627/1561640217-19691.
pdf) και Κατοικιών (http://www.cldc.org.cy/upload/20190627/1561640248-19719.
pdf) που πρέπει να ακολουθούνται στην κατασκευή των οικιστικών μονάδων.

Θέλεις να εξοικονομείς ενέργεια και χρήματα εύκολα; 
Ένα διαδικτυακό 
εργαλείο για την 

εξοικονόμηση ενέργειας 
στα κυπριακά 
νοικοκυριά

Δ ιευκρινίσεις σε σχέση με τις πρόνοι-
ες της Εντολής 1/2017 (δημοσίευση 

13/1/2017) παρείχε ο διευθυντής του Τμή-
ματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενόψει της 
έναρξης της διαδικασίας της πέμπτης τακτής 
αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων, των τεσ-
σάρων αστικών συγκροτημάτων, της ουσια-
στικής αύξησης του αριθμού πολεοδομικών 
αιτήσεων για αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας 
αλλά και σύνθετης φύσης. Σύμφωνα με την 
Εγκύκλιο (ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019), η 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση των προνοιών 
της θα γίνει κατά τη διαδικασία αναθεώρη-
σης, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτι-
κές των Τοπικών Σχεδίων.
Όλη η Εγκύκλιος είναι αναρτημένη στην ιστο-
σελίδα του ΕΤΕΚ: https://www.etek.org.cy/
site-article-2202-48-el.php

Διευκρινίσεις για την 
Εντολή 1/2017 του 

Υπουργού Εσωτερικών

http://www.robotex.org.cy
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Παρουσιάστηκαν εκλεκτά έργα φοιτητών
Αρχιτεκτονικής του Παν. Λευκωσίας

Σε ειδική τελετή, που σηματοδότησε το τέλος της ακαδημαϊ-
κής περιόδου, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας παρουσίασε εκλεκτά έργα φοιτητών του.
Η ετήσια τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου 
στην αίθουσα εκθέσεων του υπερσύγχρονου κτιρίου του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής (ARC). Εκεί εκτέθηκαν εντυπωσιακές αρχιτεκτονι-
κές προτάσεις των φοιτητών πάνω σε θέματα όπως η ανάπλαση 
της Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας, η δημιουργία υβριδικού ξενο-
δοχείου σε τουριστικές περιοχές της Κύπρου, η κατασκευή κατα-
λύματος για γυναίκες-θύματα βίας, η ανάπλαση των σταθμών στα 
οδοφράγματα, η οικολογική ανάπτυξη στις πόλεις, οι βελτιώσεις 
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και άλλες. Ανάμεσα στα έργα 
παρουσιάστηκε επίσης η βραβευμένη από την ΚΕΑΝ και την Πα-
γκύπρια Οργάνωση Προώθησης του Γραμματισμού πρόταση για 
ανάπλαση του χώρου αναμονής στο Μακάρειο Νοσοκομείο.
«Κάθε χρόνο μεγαλώνουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Νιώθω ιδι-
αίτερα περήφανος για τους φοιτητές μας και τους καθηγητές 
τους», ήταν το σχόλιο του Αντώνη Πολεμίτη, ανώτερου εκτε-
λεστικού διευθυντή (CEO) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που 
στον σύντομο χαιρετισμό του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις 
φετινές σημαντικές, τοπικές και διεθνείς διακρίσεις των φοι-
τητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου.  Τις 
δράσεις του τμήματος κατά την ακαδημαϊκή περίοδο που έληξε 
παρουσίασε η επικεφαλής του τμήματος, αν. καθηγήτρια Μαρ-
κέλλα Μενοίκου.

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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Η νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, για την επι-
βολή της οποίας έχει αρμοδιότητα το Τμήμα Επιθεώρησης Ερ-

γασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφςα-
λίσεων, επιβάλλει υποχρεώσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για 
προστασία των εργαζομένων ή και άλλων προσώπων που μπορεί να 
επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στην εργασία. Οι παραβάσεις 
των υποχρεώσεων αυτών συνιστούν ποινικά αδικήματα. 
Καταδίκες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων για παραβάσεις της νομο-
θεσίας για την «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία» επιβλήθηκαν από 
τα επαρχιακά δικαστήρια και διαβιβάστηκαν από το Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (έτος εκδίκασης 2018).
Εντός του 2018, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση 15 υποθέσεων για παραβά-
σεις Εργατικής Νομοθεσίας που αφορούσε την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Οι χρηματικές ποινές που επι-
βλήθηκαν στους καταδικασθέντες ανήλθαν συνολικά στις €88.600,00. 
Επίσης συντάχθηκαν, συνολικά, 27 νέοι φάκελοι ποινικής δίωξης, οι 
οποίοι διαβιβάστηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας για 
έγκριση και προώθηση της ποινικής δίωξης των κατηγορουμένων.
Όλες οι λεπτομέρειες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας: www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/22
E3F75EA2CB4C06C225837F00342246?OpenDocument

Έκθεση για καταδίκες παραβάσεων 
της περί Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία Νομοθεσίας

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Τ ις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση 
για το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Ρύθ-

μισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», κατέθεσε 
το Επιμελητήριο με επιστολή του προς τον 
αναπληρωτή διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέρ-
γειας. Στις εισηγήσεις αναφέρονται:
1. Το ETEK θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις 

αναφορές που έχει η νέα Οδηγία 2018/844 
τόσο στο προοίμιό της, όσο και στο κυρίως 
κείμενό της σε σχέση με την παρότρυνση 
ή και υποχρέωση των κρατών μελών στο 
πλαίσιο της υλοποίησης των επιδιώξεων 
της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων να αντιμετωπίζουν παράλληλα 
και ζητήματα ή και κινδύνους που συνδέ-
ονται ειδικά με την έντονη σεισμική δρα-
στηριότητα. 

2. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ση-
μαντικός αριθμός κτιρίων στην Κύπρο τα 
οποία ανεγέρθηκαν πριν την εφαρμογή 
του κυπριακού σεισμικού κώδικα το 1994, 
τα οποία δεν έχουν καμία θωράκιση έναντι 
σεισμού. 

Συναφώς σημειώνεται πως κατά τον γενικό 
κανόνα, για συνήθη συμβατικά κτίρια τα οποία 
ανεγέρθηκαν πριν το 1994, ο υπολειπόμενος 
ωφέλιμος χρόνος ζωής τους είναι μικρότερος 
από τον χρόνο ζωής στοιχείων της ενεργει-
ακής ανακαίνισης του κελύφους, η οποία θα 
γίνει μετά την ψήφιση του νέου νόμου. 
3. Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι θα 

πρέπει να εισαχθούν πρόνοιες στην εθνι-
κή νομοθεσία οι οποίες κατ’ ελάχιστον να 
επιβάλλουν ότι ο ιδιοκτήτης ενός κτιρίου 
που ανεγέρθηκε πριν το 1994, ο οποίος 
προτίθεται να προβεί σε ενέργειες που 
αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής του 
απόδοσης και περιλαμβάνουν και εργασί-
ες στο κέλυφος της οικοδομής θα πρέπει 
να λαμβάνει εκ των προτέρων κατάλληλη 
ενημέρωση σχετικά με δομοστατικούς κιν-
δύνους που συνδέονται με την έντονη σει-

σμική δραστηριότητα και με την υπολειπό-
μενη (από δομοστατικής πλευράς) ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής του κτιρίου. 

4. Σε συνέχεια των πιο πάνω σε σχέση με 
το προτεινόμενο νομοσχέδιο θεωρούμε 
ότι δεν έχει αποδοθεί με τον ορθό τρόπο 
το άρθρο 6 της Οδηγίας 2018/844* καθώς 
όπως είναι διατυπωμένο υπονοεί ότι τα ζη-
τήματα που αφορούν δημιουργία υγιεινών 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, 
της πυρασφάλειας και των κινδύνων που 
συνδέονται με την έντονη σεισμική δρα-
στηριότητα, συνδέονται αποκλειστικά και 
πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο στα πλαί-
σια προώθησης εναλλακτικών συστημάτων 
παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης. 

5. Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως υπάρχει ρητή και αυ-
τοτελής απαίτηση στην Οδηγία η οποία 
καθορίζει πως όσον αφορά τα κτίρια που 
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να αντιμετωπίζουν 
τα ζητήματα της δημιουργίας υγιεινών 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, 
της πυρασφάλειας και των κινδύνων που 
συνδέονται με την έντονη σεισμική δρα-
στηριότητα, και συνεπώς αυτή θα πρέπει 
να μεταφερθεί και στην εθνική νομοθεσία, 
στο κατάλληλο άρθρο. 

6. Πρόσθετα για σκοπούς καθορισμού συ-
γκεκριμένων ρυθμίσεων για επίτευξη των 
πιο πάνω αναφερόμενων στόχων το ΕΤΕΚ 
θεωρεί πως στο κείμενο του νομοσχεδίου 
θα πρέπει να εισαχθεί πρόνοια η οποία να 
προνοεί ότι «Για σκοπούς αντιμετώπισης 
ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη 
σεισμική δραστηριότητα, πριν την ενερ-
γειακή ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ο 
ιδιοκτήτης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας η 
οποία αδειοδοτηθηκε πριν το 1994, οφεί-
λει να διορίσει κατάλληλο μελετητή για να 
του ετοιμάσει έκθεση αποτίμησης φέρο-
ντος οργανισμού σύμφωνα με τους εν ισχύι 
ευρωκώδικες αναφορικά με την κατάσταση 

του στατικού φορέα της οικοδομής και την 
υπολογιζόμενη εναπομένουσα διάρκεια 
ζωής της, η οποία να συνοδεύεται από τυ-
χόν συστάσεις αναφορικά με τη δομοστα-
τική ενίσχυσή της». 

7. Στο ίδιο πλαίσιο το ΕΤΕΚ θεωρεί πως προς 
ενίσχυση των εργαλείων που θα βοηθή-
σουν στον ίδιο στόχο της αντιμετώπισης 
ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη 
σεισμική δραστηριότητα μπορούν πρώ-
το να καθοριστούν αυστηρότερές επί του 
προκειμένου ρυθμίσεις σε σχέση με τη 
δομική κατάσταση κτιρίων που θα αξιοποι-
ήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία 
αξιοποιούν κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους 
για σκοπούς ενεργειακής αναβάθμισης και 
δεύτερο να καταβληθεί προσπάθεια να 
ενταχθούν στις επιλέξιμες για χρηματοδό-
τηση δαπάνες και ενέργειες που αφορούν 
τη δομοστατική αναβάθμιση παλαιών κτιρί-
ων τα οποία θα ανακαινιστούν ενεργειακά. 

8. Σημειώνεται πως για σκοπούς αποτελε-
σματικότερης παρακολούθησης και επι-
βολής πιθανόν οι πρόνοιες που αφορούν 
υποχρεώσεις για υποδομές για ηλεκτρο-
κίνηση, κυρίως όταν αυτές προκύπτουν 
μετά από ανακαίνιση κτιρίων, να πρέπει 
να εισαχθούν και στους σχετικούς Κανο-
νισμούς της περί Ρύθμισης Οδών και Οικο-
δομών νομοθεσίας. 

*Άρθρο 6: Στο άρθρο 7, το πέμπτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
«Όσον αφορά τα κτίρια που υφίστανται ανα-
καίνιση μεγάλης κλίμακας, τα κράτη μέλη εν-
θαρρύνουν τα εναλλακτικά συστήματα υψη-
λής απόδοσης, στον βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, και 
αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της δημιουργίας 
υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού 
χώρου, της πυρασφάλειας και των κινδύνων 
που συνδέονται με την έντονη σεισμική δρα-
στηριότητα.».

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και δομοστατικοί κίνδυνοι

Επιστολή προς τον δήμαρχο Παραλιμνίου απέστειλε το Επιμελη-
τήριο μετά από καταγγελίες για παράνομες κατασκευές, λυόμενα 

υποστατικά και εμπορευματοκιβώτια, σε παραλίες του δήμου (στην 
τουριστική περιοχή Πρωταρά).

Το ΕΤΕΚ ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, για τις 
απόψεις του ίδιου του δημάρχου καθώς και για τυχόν ενέργειες στις 
οποίες έχει προβεί. Στην παρέμβαση του ΕΤΕΚ επισυνάφθηκαν και 
παλαιότερες επιστολές του (ημερομηνίας 30/6/17 και 2/4/18).

Παράνομες κατασκευές σε παραλίες

ΘΕΣΕ ΙΣ  ΕΤΕΚ

http://www.robotex.org.cy
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Αναδιοργάνωση οργανωτικής δομής της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας - Σχέδια Υπηρεσίας Λειτουργού Ελέγχου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο, σε σχέση με το θέμα της 
αναδιοργάνωσης της Ελεγκτικής Υπηρε-

σίας και τη δημιουργία νέων δομών θέσεων 
στην υπηρεσία, με επιστολή του που κοινο-
ποιήθηκε στον γενικό ελεγκτή, τον γενικό 
εισαγγελέα και την αν. διευθύντρια Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κατέ-
θεσε τις εισηγήσεις του για ρύθμιση που θα 
διασφαλίζει την ισότιμη και κατ’ αναλογία 
μεταχείριση των μελών του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου σύμφωνα με 
την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία, Ν. 224/90.
Οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ περιλαμβάνουν:
 • «Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρε-
σίας, για πρόσληψη στη θέση Λειτουργού 
Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας απαιτείται 
η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτ-
λου ή ισότιμου προσόντος σε σειρά θεμάτων, 
περιλαμβανομένων των θεμάτων της Πληρο-
φορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 
1 του περί ΕΤΕΚ Νόμου συνιστούν κλάδο Μη-
χανικής Επιστήμης. Ωστόσο, το υπό αναφορά 
Σχέδιο Υπηρεσίας δεν προνοεί απαίτηση για 
εγγραφή (των προσώπων που κατέχουν αυτά 
τα προσόντα) στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 25 του 
περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου Νόμου (Ν.224/1990). 
 • Επιπρόσθετα, τα συγκεκριμένα Μέλη του 
Επιμελητηρίου, τα οποία έχουν προσληφθεί 
στην Ελεγκτική Υπηρεσία με βάση τα προσό-
ντα τους στον πιο πάνω αναφερόμενο κλάδο 
Μηχανικής Επιστήμης, έχουν ενημερώσει το 
Επιμελητήριο ότι μεγάλο μέρος των καθηκό-
ντων τους αφορά άσκηση επαγγέλματος στη 
Μηχανική Επιστήμη. Ενδεικτικά αναφέρο-
νται τα ακόλουθα: έλεγχοι πληροφοριακών 
συστημάτων (IT Audit) περιλαμβανομένων 
ελέγχων ασφάλειας συστημάτων, δικτύων 
και πληροφοριών, διαχειριστικοί έλεγχοι και 
έλεγχοι συμμόρφωσης έργων και συμβάσε-
ων πληροφορικής, διαχειριστικοί έλεγχοι σε 
θέματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και του 
ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
δικανική ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων 
(digital forensics), διαχείριση, συντήρηση και 
υποστήριξη συστημάτων, δικτύων και μηχα-
νογραφικού εξοπλισμού της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας. 

 • Περαιτέρω, έχουμε ενημερωθεί ότι στο 
πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, στον κρατικό προϋπολογισμό του 
2018 έχει περιληφθεί η δημιουργία νέων 
θέσεων Ελεγκτή (Διεύθυνση Οικονομικού 
Ελέγχου) και Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου (Διεύ-
θυνση Τεχνικού Ελέγχου) στις συνδυασμένες 
κλίμακες Α9-Α11-Α12. Σημειώνεται ότι μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται και η στα-
διακή κατάργηση των υφιστάμενων θέσεων 
Λειτουργού Ελέγχου και Λειτουργού Τεχνικού 
Ελέγχου στις συνδυασμένες κλίμακες Α8-
Α10-Α11. 
 • Σε συνέχεια της σχετικής μας πληρο-
φόρησης, έχουμε επίσης ενημερωθεί ότι η 
Ελεγκτική Υπηρεσία πρότεινε στο Τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) τα 
ακόλουθα Σχέδια Υπηρεσίας των νέων θέσεων 
Ελεγκτή και Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου:
α) Ελεγκτής (κλ. Α9-Α11-Α12): κατοχή πανε-

πιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισό-
τιμου προσόντος και εγγραφή στον Σύν-
δεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(ΣΕΛΚ). Τα καθήκοντα της θέσης είναι σε 
μεγάλο βαθμό ίδια με το ισχύον Σχέδιο 
Υπηρεσίας του Λειτουργού Ελέγχου. 

β) Ελεγκτής Τεχνικού Ελέγχου (κλ. Α9-
Α11-Α12): κατοχή πανεπιστημιακού δι-
πλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος 
σε οποιοδήποτε τομέα της Μηχανικής 
Επιστήμης (περιλαμβανομένης και της 
Πληροφορικής) και απαίτηση για εγγραφή 
στο ΕΤΕΚ. Τα καθήκοντα της θέσης είναι σε 
μεγάλο βαθμό τα ίδια με το ισχύον Σχέ-

διο Υπηρεσίας του Λειτουργού Τεχνικού 
Ελέγχου, με τη διαφορά ότι προστέθη-
καν καθήκοντα ελέγχου στους τομείς της 
Πληροφορικής. 

 • Επιπρόσθετα, με βάση την πληροφόρηση 
που έχουμε λάβει, το ΤΔΔΠ έχει ζητήσει από 
τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας γνωμά-
τευση αναφορικά με το αίτημα που υποβλή-
θηκε από τον κλάδο υπαλλήλων ΠΑΣΥΔΥ της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για το κατά πόσον θα 
ήταν σύννομη η μεταφορά και μετονομασία, 
μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, των υφι-
στάμενων υπηρετούντων Λειτουργών Ελέγ-
χου (κλ. Α8-Α10-Α11) και Λειτουργών Ελέγχου 
Α’ (κλ. Α11[ii]) που πληρούν τα προσόντα του 
προτεινόμενου Σχεδίου Υπηρεσίας Ελεγκτή 
(κλ. Α9-Α11-Α12), στις θέσεις αυτές. 
 • Ενόψει όλων των πιο πάνω και στο πλαίσιο 
της εφαρμογής των αρχών της νομιμότητας 
και της ισότητας, το Επιμελητήριο εισηγείται, 
στο πλαίσιο της προωθούμενης αναδιοργά-
νωσης, και για άρση των στρεβλώσεων που 
υπάρχουν στα υφιστάμενα Σχέδια Υπηρεσίας, 
όπως περιγράφηκαν πιο πάνω, να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο της μεταφοράς και μετονο-
μασίας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού 
(του σχετικά μικρού αριθμού) των υφιστάμε-
νων υπηρετούντων Λειτουργών Ελέγχου και 
Λειτουργών Ελέγχου Α’ που πληρούν τα προ-
σόντα του προτεινόμενου Σχεδίου Υπηρεσίας 
Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου, στις θέσεις αυτές, 
κατ’ αναλογία του αιτήματος που αφορά τα 
μέλη του ΣΕΛΚ για μεταφορά τους στις θέσεις 
Ελεγκτή».

http://www.robotex.org.cy
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Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 
2019, η τελετή απονομής των βραβείων 

του Ψηφιακού Πρωταθλήματος. 
Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα διοργανώθηκε για 
έκτη συνεχή χρονιά από τον Ψηφιακό Πρω-
ταθλητή της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινο-
τομίας και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, 
μιλώντας κατά την τελετή, ο γενικός διευ-
θυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας και Ψηφιακός Πρωταθλητής 
Στέλιος Χειμώνας τόνισε ότι το Ψηφιακό 
Πρωτάθλημα είναι ένας διαγωνισμός που 
στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής και-
νοτομίας και στην ενθάρρυνση, καλλιέργεια 
και προαγωγή της ανοικτής καινοτομίας σε 
μαθητές, φοιτητές, άλλα και νεοσύστατες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. 
Χειμώνας ανακοίνωσε την έναρξη του Ψη-
φιακού Πρωταθλήματος 2019-2020. Στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού βραβεύτηκαν οι πιο 
κάτω ιδέες:
• 1η Κατηγορία: Μαθητική Επιχειρηματι-

κότητα: Βραβείο 1: PandaCharge, Βραβείο 
2: 3Dream Real, Βραβείο 3: PintFin.

• 2η Κατηγορία: Φοιτητική Επιχειρημα-
τικότητα: Βραβείο 1: UniBOOK, Βρα-
βείο 2: Shelvino, Βραβείο 3: DeliverIt και 

Community.
• 3η Κατηγορία: Αναπτυξιακή Επιχειρημα-

τικότητα: Βραβείο 1: Enactia, Βραβείο 2: 
Activitygogo, Βραβείο 3: WaMESS.

Επίσης, απονεμηθήκαν τα πιο κάτω ειδικά 
βραβεία: Επιχείρηση με Διεθνή Προσανατο-

λισμό Shelvino. Ειδικό βραβείο της Τράπεζας 
Κύπρου για Καλύτερη Πρόταση Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας Enable Disable. Οι δια-
κριθέντες στον διαγωνισμό βραβεύτηκαν με 
χρηματικά έπαθλα, υποτροφίες σε πανεπι-
στήμια και άλλα βραβεία.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018 (πρόταση νόμου Χ. Θεοπέμπτου)

Ε ισηγήσεις προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
απέστειλε το ΕΤΕΚ, σχετικά με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2018 (πρόταση νόμου του 
κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου). Στις εισηγήσεις αναφέρεται:
 • Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα βελτίωσης των υφιστάμενων 
ρυθμίσεων που υπάρχουν σε σχέση με την αδειοδότηση κατεδά-
φισης οικοδομών ιδιαίτερα μετά την αυξανόμενη τάση που παρα-
τηρείται για κατεδαφίσεις πολυώροφων κτιρίων για την ανέγερση 
καινούργιων οικοδομών που θα αξιοποιήσουν πολεοδομικά κίνη-
τρα κ.λπ. 
 • Από πλευράς δομής της νομοθεσίας, μια τέτοια ρύθμιση θα 
ήταν καλύτερο να γινόταν με κατάλληλη τροποποίηση των άρθρων 
8 (Σχέδια κ.λπ. θα προσάγονται) και 9 (Όροι από την αρμόδια αρχή) 
του νόμου και οι λεπτομέρειες εφαρμογής να ορίζονταν στους 
περί Οδών και Οικοδομών (Βασικούς) Κανονισμούς και συγκεκρι-
μένα στον κανονισμό 5. Ταυτόχρονα θα έπρεπε να τροποποιηθεί 
κατάλληλα και το έντυπο 7 (των οικοδομικών αρχών) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ το οποίο εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3Α 
της νομοθεσίας. 
 • Σημειώνεται πως με τον νόμο ν. 143(I)/2018 έχει ήδη εισα-

χθεί άρθρο 3Γ στον νόμο (αν και κατά την άποψή μας αυτό το 
άρθρο θα έπρεπε να περιληφθεί στο άρθρο 4Β). 
 • Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των ρυθμίσεων το ΕΤΕΚ ση-
μειώνει ότι οι απαιτήσεις και τα ζητούμενα κρίνονται μάλλον ως 
υπερβολικά, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη πως δεν υπάρχει κά-
ποιος διαχωρισμός σε σχέση με το μέγεθος της οικοδομής ή την 
ύπαρξη επικίνδυνων/τοξικών για το περιβάλλον υλικών ή και εξο-
πλισμού σε αυτήν. 
 • Συναφώς, το Επιμελητήριο σημείωσε το ενδεχόμενο της απο-
θάρρυνσης κατεδαφίσεων μικρών οικοδομών – οι οποίες πιθανόν 
να έχουν και θέματα ασφάλειας, λόγω του επιπλέον κόστους που 
θα προκύψει από μια πιο απαιτητική διαδικασία αδειοδότησης. 
 • Ο καθορισμός μιας τόσο απαιτητικής διαδικασίας για αδειο-
δότηση κατεδαφίσεων, ακόμη και για μικρές οικοδομές, με δεδο-
μένες τις σημερινές αδυναμίες επιβολής της οικοδομικής νομο-
θεσίας, μπορεί να οδηγήσει στην απαξίωση της επιχειρούμενης 
ρύθμισης και στη μη εφαρμογή της, όπως συμβαίνει σήμερα 
ευρέως στις περιπτώσεις ανακαινίσεων οι οποίες υλοποιούνται 
χωρίς άδεια, και χρήσης οικοδομών για τις οποίες δεν εκδόθηκε 
τελική έγκριση. 

Τελετή βράβευσης διαγωνισμού ψηφιακής καινοτομίας
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Τ ο Επιμελητήριο απέστειλε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας τις θέσεις του για το Σχέδιο Χορηγιών για την Ψηφι-

ακή Αναβάθμιση/Μεταμόρφωση των Επιχειρήσεων.
Μεταξύ άλλων το ΕΤΕΚ πρότεινε ότι το σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει 
σε μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών που θα ωφεληθούν. Όπως ανέφερε 
«ο αριθμός των εταιρειών θα μπορούσε να διευρυνθεί εφαρμόζοντας 
μια κλιμακωτή αύξηση του ποσού της χορηγίας βάσει του μεγέθους 
της εταιρείας. Για παράδειγμα:
 •  ‘Πολύ Μικρές’ επιχειρήσεις (<10 υπαλλήλους, και ετήσιο κύκλο 
εργασιών <2 εκατ. ευρώ) η επιχορήγηση να φτάνει μέχρι €10.000, 
 •  ‘Μικρές’ επιχειρήσεις (<50 υπαλλήλους, και ετήσιο κύκλο εργασι-
ών <10 εκατ. ευρώ) να φτάνει μέχρι €15.000, 
 •  ‘Μεσαίες’ επιχειρήσεις (<250 υπαλλήλους, και ετήσιο κύκλο ερ-
γασιών <50 εκατ. ευρώ) μέχρι €25.000
 • Σημ. Το μέγεθος των επιχειρήσεων πιο πάνω καθορίζεται βάσει 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το επιχορηγούμενο κόστος για μελέτη και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
να μην υπερβαίνει το 10% της συνολικής χορηγίας, ενώ ο αντίκτυπος 
του έργου όσον αφορά το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της εταιρεί-
ας θα πρέπει να αξιολογείται στη σχετική μελέτη, και να τεκμηριώνεται 
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτό το ποσό μπορεί να καλύ-
πτεται και κόστος που σχετίζεται με την ανάπτυξη και πιστοποίηση 
ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (ISO27001).

Σημ. Η σχετική μελέτη θα πρέπει να υποβάλλεται από μελετητή μέλος 
του ΕΤΕΚ, με την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος στον κλά-

δο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής 
της Πληροφορικής.
Ο εξοπλισμός, το λογισμικό και οι υπηρεσίες που θα επιχορηγούνται 
μπορούν να περιλαμβάνουν:
 • την παροχή υπηρεσιών μέσω cloud (SaaS) ή χρήση υπηρεσιών 
φιλοξενίας (hosting) ή υποδομών στο cloud (ΙaaS) ή χωρίς, 
 • την εφαρμογή ‘έξυπνων’ υπηρεσιών και εξοπλισμού IoT (αυτομα-
τισμούς, sensors κ.λπ.),
 • τη δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο (eCommerce), 
κατασκευή e-shop, ηλεκτρονική παραγγελιοληψία και τιμολόγηση 
(eInvoice), 
 • την εισαγωγή υποστηρικτικών συστημάτων για αυτοματοποί-
ηση των διαδικασιών/ροή εργασιών, π.χ. συστήματα λογιστικά, μι-
σθοδοσίας ή ανθρώπινου δυναμικού, εφαρμογές τύπου ECM, για δι-
αχείριση ηλεκτρονικών αρχείων, αρχιτεκτονικά προγράμματα όπως 
BIM και CAD κ.λπ.,
 • την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενεάς (FTTH, DOCSIS3, 
VDSL2Vectoring), δηλαδή τη σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες 
>100Mbps (>30Mbps upload), καθώς επίσης και το τυχόν αρχικό κό-
στος μετατροπής της εσωτερικής καλωδίωσης,
 • την προμήθεια εξοπλισμού Δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, 
Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Βladeservers), Δικτύων Απο-
θήκευσης (SAN), Βάσεων Δεδομένων κ.λπ.,
 • και το κόστος Εκπαίδευσης σε θέματα νέων τεχνολογιών, προστα-
σίας προσωπικών δεδομένων και κυβερνοασφάλειας.
 • Τον καθορισμό των απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων ή/
και λογισμικού που στοχεύει να χρησιμοποιήσει η εταιρεία».

Εισηγήσεις ΕΤΕΚ για το Σχέδιο Χορηγιών για την 
Ψηφιακή Αναβάθμιση/Μεταμόρφωση των Επιχειρήσεων

Την έντονη δυσαρέσκειά του προς τον 
υπουργό Δικαιοσύνης εξέφρασε το ΕΤΕΚ, 
για την επιλογή της διαδικασίας (Χρημα-
τοδότηση-Μελέτη-Κατασκευή-Ενοικίαση) 
υλοποίησης του έργου για το νέο κτίριο των 
Επαρχιακών Δικαστηρίων Λευκωσίας.
Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η μέθοδος αυτή 
ενέχει σοβαρά ρίσκα για το έργο. Ειδικότερα 
σε επιστολή του του ΕΤΕΚ σημειώνει πως:
1. «Η μέθοδος που επιλέγετε για την υλο-

ποίηση του έργου δεν λαμβάνει υπόψη με 
οποιοδήποτε τρόπο την ποιότητα και την 
αισθητική του έργου.

2. Η μέθοδος που επιλέγετε για την υλοποί-
ηση του έργου δεν αξιολογεί την αρχιτε-
κτονική λύση ή τη μελετητική ομάδα με 
τρόπο που να έχει βαρύτητα για την κατα-
κύρωση της προσφοράς.

3. Επιλέγετε να επενδύσετε δημόσιο χρή-
μα σε ένα κτίριο το οποίο θα παραχθεί 
με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά του οικονομικού 

φορέα-εργολήπτη, επιλέγοντας αρχιτε-
κτονική λύση που δεν θα έχετε δει και 
μελετητική ομάδα που δεν θα έχετε αξιο-
λογήσει.

4. Αυξάνετε το ρίσκο εγκλωβισμού σας σε 
μία συμφωνία με τον χαμηλότερο προ-
σφοροδότη, η οποία θα παραγάγει ένα 
κτίριο χαμηλότερων προσδοκιών και μπο-
ρεί να οδηγήσει σε κατασπατάληση δημο-
σίου χρήματος.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως η πιο πάνω επιλογή δεν 
πρέπει να είναι αποδεκτή για έργα δημόσιου 
χαρακτήρα αυτής της κλίμακας και σημασίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
για τον καθορισμό της βέλτιστης μεθόδου 
υλοποίησης οικοδομικών και τεχνικών έρ-
γων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Η 
συνεργασία αυτή στοχεύει μεταξύ άλλων να 
καθορίσει τρόπους ποιοτικής αξιολόγησης 
έργων σημαίνουσας αξίας, όπως των επαρχι-
ακών δικαστηρίων, ακόμα και με συνδυασμό 

διαφορετικών μεθοδολογιών που να εκμε-
ταλλεύονται συνδυαστικά τα θετικά στοιχεία 
κάθε διαδικασίας. Με αναφορά σε αυτή την 
προσπάθεια θα μπορούσαμε να εισηγηθού-
με λύση που να συνδυάζει τη διαδικασία που 
έχετε επιλέξει με έναν ταχείας διάρκειας 
(2-3 μήνες) αρχιτεκτονικό διαγωνισμό κε-
ντρικής ιδέας (concept design) για το κτίριο, 
ο οποίος θα προηγηθεί διασφαλίζοντας την 
ποιότητα της αρχιτεκτονικής πρότασης.
Σε συνάφεια με τα προηγούμενα σας παρα-
καλούμε επίσης να μας προμηθεύσετε την 
Έκθεση της World Bank σε σχέση με τους 
Διαγωνισμούς Μελέτης-Κατασκευής, στην 
οποία αναφερθήκατε στη μεταξύ μας συνά-
ντηση.
Σε συνέχεια όλων των πιο πάνω σας καλούμε 
να ανακαλέσετε την απόφασή σας και παρα-
μένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση, με στόχο την υλοποίηση του 
έργου εντός των χρονικών περιθωρίων που 
επιθυμείτε».

Αντίθεση ΕΤΕΚ στη μέθοδο προκήρυξης διαγωνισμού 
για το νέο κτίριο Επαρχιακών Δικαστηρίων Λευκωσίας

http://www.robotex.org.cy


25Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 5   •   Ι Ο ΎΛ Ι Ο Σ   2 0 1 9

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το 
κοινό ότι ως ημερομηνία έναρξης του Στε-

γαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών 
και Ακριτικών Περιοχών ορίστηκε η 1η Ιουλί-
ου 2019. 
Το σχέδιο εντάσσεται στο Νέο Πλαίσιο Στε-
γαστικής Πολιτικής του Υπουργείου, το οποίο 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και 
παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη 
στις 17 Μαΐου 2019.
Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για από-
κτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε Ορεινές Πε-
ριοχές σε καθορισμένες κοινότητες (110) με υψόμετρο μεγαλύτερο 
των 600 μέτρων και σε Ακριτικές Περιοχές, όπως πιο κάτω: 
(α)   Καθορισμένες περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στους 

Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου. 
(β)   Καθορισμένες κοινότητες και περιοχές σε δήμους που γειτνιά-

ζουν µε τη Γραμμή Αντιπαράθεσης (Πάνω Πύργος, Κάτω Πύργος, 
Πηγαίνια, Παχύαμος, Μοσφίλι, Δένεια, Μάμμαρι, Λύμπια, Ποτα-
μιά, Αθηαίνου, Τρούλοι, Πύλα – καθορισμένη περιοχή, Στροβίλια, 
Δερύνεια, Άχνα, Φρέναρος, Αχερίτου, Αυγόρου). 

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτη-
ση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το 
ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από τη 
σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω: 
• Μονήρες άτομο μέχρι €20.000 
• Ζεύγος (οικογένεια 2 ατόμων) μέχρι €30.000 

•  Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικο-
γένεια μέχρι €35.000 

•  Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα) μέχρι 
€40.000

•  Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι 
€10.000 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου 2020. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλ-
λονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα 

με την περιοχή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης 
λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για 
έγκριση. 
Το σχέδιο, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης 
των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα:

Επαρχιακή Διοίκηση Όνομα Αρμόδιου Ατόμου Τηλ. Επικοινωνίας 
Λευκωσία Έλενα Φωτίου 22 804100
Λεμεσός Χριστίνα Θεοδοσίου 25806495
Λάρνακα Νεκταρία Λοϊζίδη 24801888 
  Βασιλική Αθανασίου 24801887
Πάφος Παμπίτσα Νεοφύτου 26801115
Αμμόχωστος Μαρία Αναστάση 23200906
  Άντρη Τσαππαρέλα 23200907

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡ ΙΚΩΝ

1η Πρόσκληση 
υποβολής 
αιτήσεων

ΑΘΗΝΑ, 25-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διοργανώνεται και φέτος το Πανελλή-
νιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς - EuroMed 2019 (www.
euromed-dch.eu), που έχει θεσμοθετηθεί 
και διοργανώνεται στην Ελλάδα κάθε δύο 
χρόνια, μετά από απόφαση των διοργανω-
τών φορέων, που είναι το Τεχνολογικό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ - Εργαστήριο Ψη-
φιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 
Chair on Digital Cultural Heritage και EUERA 
Chair on Digital Cultural Heritage), το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Εργαστήριο του 
Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδία-
σης και Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών) και 
ο Ελληνικός Πολιτιστικός Οργανισμός «Δί-
κτυο Περραιβία».
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προ-
έδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προ-
κόπη Παυλοπούλου και του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρ-

θολομαίου και υποστηρίζεται από πολλά 
υπουργεία και παγκόσμιους επιστημονικούς 
οργανισμούς.

Θεματικοί άξονες
 • Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες 
 • Η ψηφιοποίηση στην αρχαιολογία και 
τον τουρισμό 
 • Ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και η 
διαχείρισή της
 • Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό 
πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (εκ-
παίδευση, τουρισμό κ.λπ.)
 • Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομίας (συμβάσεις, προ-
γράμματα, πνευματικά δικαιώματα κ.ά.)
 • Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προο-
πτικές για την ψηφιακή κοινωνία της πολιτι-

στικής κληρονομιάς.

Η Οργανωτική Επιτροπή
 • ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Καθηγητής 
Πανεπιστημίου ΤΕΠΑΚ - Κύπρος.
 • ΘΕΟΔ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ - Καθηγητής Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ - Επίκ. Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ - τ. Αν. Καθηγη-
τής πρ. ΤΕΙ Αθηνών. 
 • ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ - Οικονομολόγος - 
Σύμβουλος Ανάπτυξης - Δίκτυο «Περραιβία» 
- Ελλάδα.

Πληροφορίες: Δίκτυο «Περραιβία» - Κων. 
Σκριάπας Τηλ. 6974-881944, skriapask@
gmail.com. Πληροφορίες για τα προηγού-
μενα συνέδρια: www.euromed2015.eu, 
www.euromed2017.eu.
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Κατά τα τελευταία 
πέντε χρόνια 

στην Κύπρο παρου-
σιάζεται η τάση για 
ανέγερση ψηλών κτι-
ρίων, μέσω επενδυ-
τικών προτάσεων, οι 
οποίες, επί του παρό-
ντος, αξιολογούνται 
με βάση κυρίως οικονομικά και πολιτικά κί-
νητρα που δεν υποστηρίζονται από σωστές 
διαδικασίες μελετημένης πολεοδόμησης, 
προδιαγραφών ή εξειδικευμένων κτιριοδο-
μικών κανονισμών.
Το θέμα των ψηλών κτιρίων αποτελεί ένα 
πολυσύνθετο φαινόμενο, που έχει τόσο 
αρνητικές, όσο και θετικές συνιστώσες. Τα 
ψηλά κτίρια μπορούν να συνδράμουν θε-
τικά την ανάπτυξη του τόπου, στη βάση 
όμως εμπεριστατωμένων μελετών οι οποίες 
θα προσδιορίζουν και θα καταγράφουν με 
μετρήσιμα δεδομένα τις πολεοδομικές και 
άλλες επιπτώσεις που θα έχουν αυτά στην 
εκάστοτε περιοχή ανέγερσής τους. Εξάλ-
λου, όπως είναι αντιληπτό, η στρατηγική της 
κατακόρυφης ανάπτυξης μιας πόλης είναι 
πολύ καθοριστική για τη φυσιογνωμία και 
την ταυτότητα της πόλης, με ενδεχόμενες 
σοβαρές επιπτώσεις στο εγγύς και το ευρύ-
τερο περιβάλλον, επιπτώσεις που θα είναι 
πολύ δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο να ανα-
στραφούν. 
Επομένως, και με βάση τα πιο πάνω, η θέση 
του Επιμελητηρίου σχετικά με την ανέγερ-
ση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές 
δεν θα μπορούσε να ήταν μονοδιάστατη. 
Συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας τα οικο-
νομικά και άλλα οφέλη που ενδέχεται να 
προκύψουν από μια τέτοια ανάπτυξη, το 
ΕΤΕΚ σε μια προσπάθεια προκειμένου να 
τεθούν βασικές κατευθυντήριες αρχές, και 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερι-
κών, δημοσίευσε το Διευκρινιστικό Πλαίσιο 
των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για 
Ανέγερση Ψηλών Κτιρίων. Το συγκεκριμένο 
πλαίσιο καθορίζει τις αρχές άσκησης της 
διακριτικής ευχέρειας της αρμόδιας πολεο-
δομικής αρχής σε σχέση με τους επιτρεπό-
μενους ορόφους ανάπτυξης και συμβάλλει 
στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού 
και σαφούς κανονιστικού πλαισίου που είναι 
αναγκαίο για τη χωροθέτηση και το μέγεθος 
των ψηλών κτιρίων και εν γένει των μεγά-
λων αναπτύξεων στα αστικά κέντρα. 

Το σύνθετο ζήτημα της κατακόρυφης ανάπτυξης

Ανάγκη για μια 
ευρύτερη και 

ορθολογικά σχεδιασμένη 
πολεοδομική στρατηγική 

για τα ψηλά κτίρια

Παράλληλα, το ΕΤΕΚ στην προσπάθεια για 
δημιουργία μιας ευρύτερης και ορθολογικά 
σχεδιασμένης πολεοδομικής στρατηγικής 
για τα ψηλά κτίρια, επεξεργάστηκε και κα-
τέθεσε τις απόψεις και τις εισηγήσεις του 
προς τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Εν-
δεικτικά, το Επιμελητήριο έχει εισηγηθεί ότι 
αναπτύξεις όπως είναι τα ψηλά κτίρια θα 
πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε συγκεκρι-
μένες και καθορισμένες εκ των προτέρων 
περιοχές, όπου θα υπάρχουν τα απαραίτητα 
έργα υποδομής και υπηρεσίες. 
Τέλος, λόγω και του μεγέθους των συγκε-
κριμένων αναπτύξεων, είναι απαραίτητη η 

υλοποίηση ειδικών περιβαλλοντικών μελε-
τών οι οποίες θα εξετάζουν σε βάθος όλες 
τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, και οι όροι που 
τίθενται σε κάθε περίπτωση θα αποτελούν 
μέρος της οικοδομικής άδειας. Επιπρόσθε-
τα, το ΕΤΕΚ θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη 
σωστής αιτιολόγησης για την αδειοδότηση 
των έργων μεγάλης κλίμακας όπως τα ψηλά 
κτίρια, που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με την απαραίτητη ευαισθησία, προσοχή και 
διαφάνεια ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη 
δυνατή συναίνεση και αποδοχή, στοιχεία 
απαραίτητα για μια σύγχρονη κοινωνία.
Κλείνοντας, σημειώνω ότι ως ΕΤΕΚ προ-
σβλέπουμε πως η αναθεώρηση των τοπικών 
σχεδίων που έχει ξεκινήσει αποτελεί μια 
ευκαιρία ώστε να επιτευχθεί μια πιο σαφής 
και πλήρως αιτιολογημένη πολιτική για τα 
ψηλά κτίρια και γενικά τις αναπτύξεις μεγά-
λης κλίμακας.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ
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Με την εντολή 
να διαχειρίζο-

νται τα πάντα, από 
τις μεταφορές μέχρι 
τη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων, τον 
δημόσιο φωτισμό και 
την πολιτική προστα-
σία, δεν είναι περί-
εργο που οι πολίτες έχουν υψηλές απαιτή-
σεις από τις Τοπικές Αρχές. Το νέο διεθνές 
πρότυπο ISO 18091 Quality management 
systems – Guidelines for the application of 
ISO 9001 in local government παρέχει τις 
κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να βο-
ηθήσει τις Τοπικές Αρχές να βελτιώσουν τις 
δραστηριότητές τους και να τις ευθυγραμ-
μίσουν με τις τοπικές ανάγκες και προσδο-
κίες, για πιο υγιείς και βιώσιμες πόλεις.
Ο δημόσιος τομέας είναι ο μεγαλύτερος 
πάροχος υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χώρα, 
προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρε-
σιών που επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των 
πολιτών. Οι προκλήσεις είναι πολλές, ιδίως 
οι προσδοκίες των πολιτών, με δημοσιονο-
μικούς περιορισμούς, περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις και δημογραφικές αλλαγές. Σε αυ-

τούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς, 
οι κυβερνητικές αρχές πρέπει να διαχειρί-
ζονται αποτελεσματικά τους διαθέσιμους 
πόρους και τις διαδικασίες τους.
Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 18091, Συστή-
ματα Διαχείρισης Ποιότητας – Κατευθυντή-
ριες γραμμές για την εφαρμογή του CYS 
EN ISO 9001, προσφέρει μια πραγματική 
διαφορά στα υφιστάμενα κοινωνικά δρώμε-
να. Το πρόσφατα αναθεωρημένο πρότυπο 
στοχεύει να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες 
να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρε-
σιών, βελτιώνοντας παράλληλα τη βιωσιμό-
τητά τους. Το πρότυπο παρέχει διαγνωστικά 
μοντέλα και εργαλεία για την εφαρμογή 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχεί-
ρισης της ποιότητας που θα συμβάλει στο 
να καταστούν οι Τοπικές Αρχές πιο αποτε-

λεσματικές και πιο αξιόπιστες.
Το πρότυπο ISO 18091 αποτελεί ένα εξαι-
ρετικό εργαλείο για τις τοπικές κυβερνήσεις 
έτσι ώστε να καθησυχάσουν τους πολίτες 
ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους είναι 
πλήρως κατανοητές και ικανοποιούνται με 
συνέπεια και εγκαίρως.
Το ISO 18091 είναι το πρώτο διεθνές πρό-
τυπο που απευθύνεται στον δημόσιο το-
μέα και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή του πιο διαδεδομένου 
διεθνούς προτύπου ISO 9001. Το πρότυπο 
έχει αναθεωρηθεί για να συμπεριλάβει τις 
απαιτήσεις του CYS EN ISO 9001:2015 όσον 
αφορά τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
και μια σειρά παραρτημάτων που βοηθούν 
τους χρήστες να εφαρμόσουν το μεγαλύτε-
ρο μέρος του προτύπου, συμπεριλαμβανο-
μένης μιας διαγνωστικής μεθοδολογίας για 
τις Τοπικές Αρχές για την αξιολόγηση του 
εύρους και της ωριμότητας των διαδικασιών 
και των υπηρεσιών τους.
Οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν τα παραρτήματα του εν λόγω 
εγγράφου έτσι ώστε να αξιολογήσουν την 
πρόοδό τους σε σχέση με τους 17 στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και να διασφαλί-
σουν τη συνέχεια των διοικητικών επιδόσε-
ων που απαιτούνται για την εφαρμογή των 
ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, το 
πρότυπο θα βοηθήσει έτσι ώστε τελικά να 
ενσωματωθούν οι 17 στόχοι βιώσιμης ανά-
πτυξης (ΣΒΑ) στο τοπικό πλαίσιο.
Το ISO 18091 αναπτύχθηκε από τη Διεθνή 
Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 176 Quality 
Μanagement and Quality Assurance, την 
Τεχνική Eπιτροπή η οποία έχει εκπονήσει 
και το διεθνές πρότυπο CYS EN 1SO 9001.
Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση ευ-
ρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην Κύπρο 
πραγματοποιούνται μέσω του Κυπριακού Ορ-
γανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι 
ο Εθνικός Φορέας για την Τυποποίηση. Oι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν 
τα πρότυπα από το Κέντρο Πληροφόρησης & 
Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS. 

Άννα Διονυσίου 
Πολιτικός Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης 
στον Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης (CYS)

Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας για επίτευξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης στον δημόσιο τομέα

ISO 18091:2019 Quality 
management systems – 

Guidelines for the 
application of ISO 9001 

in local government
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Πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2019 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
ΕΤΕΚ στη Λευκωσία, ημερίδα με θέμα “Παρόν και Μέλλον στη 

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο”. Η ημερίδα οργανώθηκε από 
την Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΤΕΚ και είχε ως στόχο την πα-
ρουσίαση και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στη διαχείριση 
αποβλήτων στην Κύπρο. Απώτερος σκοπός της ημερίδας ήταν η 
ανάδειξη και η καταγραφή των προβλημάτων που παρατηρούνται, 
και εισηγήσεις για βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη δυνατή 
βελτίωση του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων στον τόπο μας.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν η επίτροπος Περιβάλλο-
ντος Ιωάννα Παναγιώτου και ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώ-
της. Ακολούθησε η κεντρική ομιλία από τον διευθυντή του Τμήμα-
τος Περιβάλλοντος, Κώστας Χατζηπαναγιώτου, καθώς και μια σειρά 
μικρότερων παρουσιάσεων από εμπλεκόμενους φορείς.
Μέσα από την ομιλία του διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος 
παρουσιάστηκε η σημερινή εικόνα Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κύ-
προ, η επίτευξη των στόχων στην κυκλική οικονομία και πώς αυτοί 
εφαρμόζονται στους διάφορούς τύπους αποβλήτων (π.χ. κτηνοτρο-
φικά απόβλητα, οργανικά, οικιακά, γυαλί, ξύλο, μπαταρίες, κλιματιστι-
κά, ελαστικά, απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών 
- ΑΕΕΚ, φαρμακευτικά οικιακής προέλευσης κ.λπ.). Τέλος έγινε ανα-
φορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται. 
Την υπάρχουσα κατάσταση ως προς τη Διαχείριση Αποβλήτων Εκ-
σκαφών και Κατεδαφίσεων παρουσίασε ο λειτουργός του Τμήματος 
Περιβάλλοντος δρ Ευγένιος Ευγενίου, ο όποιος αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια για βελτιστοποίηση του νομοθετικού πλαισίου αλλά 
και στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και των παραγωγών ως προς 
το θέμα αυτό. Τέλος ανέφερε πως η πολύπλευρη συνεργασία είναι 
αναγκαία για τη συντονισμένη ορθολογική διαχείριση των αποβλή-
των. 
Τους προβληματισμούς του ως προς την τρέχουσα κατάσταση της 
διαχείρισης των αποβλήτων μοιράστηκε και ο βουλευτής των Οι-
κολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Μέσα από την ομιλία του ανέ-
δειξε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία της 
Κύπρου, όπως είναι η έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας και κουλ-
τούρας πρόληψης, η παραγωγή αποβλήτων πλαστικών μπουκαλιών 
στα σχολεία, η παρουσία σκουπιδιών στο ύπαιθρο αλλά και τη θά-
λασσα (π.χ. ελαστικά) αλλά και αυτών που φτάνουν στη θάλασσα 
μέσω των όμβριων υδάτων, την ανάγκη για στέγαση των πράσινων 
σημείων και άλλα.
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η ομιλία του μηχανολόγου μηχανικού δρα 
Ιωάννη Γκλέκα, μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΤΕΚ που 
παρουσίασε την «Εφαρμογή παραδείγματος καλής πρακτικής» που 
επιτυγχάνεται μέσω του Σύστηματος Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS). Όπως ανέφερε ο ίδιος το πρόγραμμα εφαρμόζεται 
ήδη με επιτυχία σε 6 στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς επιτυγχά-
νοντας μηδενική παραγωγή αποβλήτων. Ο ίδιος ανέφερε ότι τέτοια 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα μπορούσαν να εφαρμο-
στούν και σε επίπεδο κοινοτήτων. Επιπλέον έγινε γνωστό ότι μέσω 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος ΕΤΕΚ έχουν ξεκινήσει και οι διαδικα-
σίες για την εφαρμογή του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS) και στα γραφεία του ΕΤΕΚ. 
Στην εφαρμογή καλών πρακτικών αλλά και των προκλήσεων που 
προκύπτουν από την ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων (οικιακά, 
ζωικά αλλά και τα κλαδέματα) αναφέρθηκε ο χημικός μηχανικός/
μηχανικός περιβάλλοντος δρ Μιχάλης Λοϊζίδης. Μέσα από την πα-
ρουσίασή του ανέδειξε το πρόβλημα της απερήμωσης που παρατη-
ρείται στην Κύπρο και έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση από νιτρικά 
αλλά και την αύξηση των σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρα. 
Τέλος ανέφερε ότι ο διαχωρισμός των σκουπιδιών είναι πολύ σημα-
ντικός και τόνισε την ανάγκη για τη συνεισφορά των σπιτιών αλλά 
και του κάθε πολίτη ξεχωριστά ως προς την επίτευξη του στόχου 
αυτού. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της 
Green Pack ltd Ανδρέας Καλλής, ο οποίος αναφέρθηκε στα Συστήμα-
τα Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η βιομηχανία. Τα κυριότερα από αυτά αφορούν την κακή διαλογή 
των υλικών, την αντιμετώπιση της βιομηχανίας της ανακύκλωσης από 
τους κρατικούς μηχανισμούς αλλά και την έλλειψη κουλτούρας πρό-
ληψης και ανακύκλωσης. Η σωστή διαλογή στην πηγή, όπως ανέφερε, 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους και αύξηση της καθαρό-
τητας και της ποιότητας του υλικού, γεγονός που μπορεί να δώσει 
κίνητρο στους παραγωγούς. 
Η ημερίδα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία αφού αναπτύχθηκε ποι-
κιλία θεμάτων που κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού, προβλη-
μάτισαν και οδήγησαν σε μια εποικοδομητική συζήτηση. Στο τέλος 
της ημερίδας δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να θέσει ερωτήματα και 
εισηγήσεις. 

Δρ Μαρία Αθανασίου (Γεωλόγος-Μικροπαλαιοντολόγος)
Εύη Φιλίππου (Αρχιτέκτονας)

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας “Παρόν & Μέλλον στη Διαχείριση 
Αποβλήτων στην Κύπρο” είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ: https://www.etek.org.cy/site-article-2147-44-el.php

Παρόν και Μέλλον στη Διαχείριση 
Αποβλήτων στην Κύπρο

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
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Σε μελέτη του ευρωβαρόμετρου στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 
28.000 άτομα από 28 χώρες, φάνηκε ότι το 65% ανησυχεί για την 

πιθανή έκθεσή του σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, το 26% ανησυχεί 
ιδιαίτερα, και το 39% ανησυχεί σε κάποιο βαθμό. 
Ο βαθμός ανησυχίας διαφέρει. Στη Βόρεια Ευρώπη, οι πολίτες είναι 
σε γενικές γραμμές πιο ενημερωμένοι και ανησυχούν λιγότερο σε 
σχέση με τους πολίτες στη Νότια Ευρώπη. Είναι αξιοσημείωτο όμως 
ότι σχεδόν οι μισοί από όσους ρωτήθηκαν σε κάθε κράτος μέλος 
εξέφρασαν κάποιο βαθμό ανησυχίας. Πόσο γνωρίζουν οι πολίτες τι 
σημαίνουν τα εικονογράμματα κινδύνου; Στο πλαίσιο της έρευνας 
εξετάστηκε ο βαθμός ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα ει-
κονογράμματα κινδύνου. Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες ενδέχεται 
να μην είχαν αρκετές ευκαιρίες να εξοικειωθούν με τα νέα εικονο-
γράμματα, ορισμένοι ήταν ήδη ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με αυτά. Στην 
ερώτηση εάν γνωρίζουν τι σημαίνουν τα εικονογράμματα κινδύνου:
• Το 92% έχει δει το εικονόγραμμα για το εύφλεκτο και το αναγνω-

ρίζει. Σχεδόν όλοι (96%) γνωρίζουν τη σημασία του. 
• Αντιθέτως, μόνο το 20% κατανοεί ακριβώς τι σημαίνει το εικονό-

γραμμα για τον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.
Γενικότερα οι πολίτες φάνηκε ότι διαβάζουν κάποιες από τις πληρο-

φορίες που αναγράφονται στις ετικέτες:
• το 76% διαβάζει τις οδηγίες ασφαλείας στην ετικέτα
• το 57% διαβάζει γενικότερα τις οδηγίες στην ετικέτα, και
• το 19% αναζητά περαιτέρω πληροφορίες.
Είναι η στάση των πολιτών πιο θετική όσον αφορά τα προϊόντα της 
ΕΕ; Σχεδόν οι μισοί από τους πολίτες που ρωτήθηκαν (47%), πιστεύ-
ουν ότι τα προϊόντα που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) είναι ασφαλέστερα σε σχέση με όσα παράγονται αλλού. Μόνο 
το 5% πιστεύει ότι τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ 
περιέχουν ασφαλέστερες χημικές ουσίες.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 30% των πολιτών που ρω-

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για τα χημικά προϊόντα;
Ε Υ Ρ Ω Β Α Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο

τήθηκαν είχε περιορισμένη εμπιστοσύνη και στις δύο κατηγορίες 
προϊόντων, καθώς θεωρούσε ότι ούτε τα προϊόντα που παρασκευάζο-
νται εντός της ΕΕ ούτε όσα παρασκευάζονται εκτός αυτής περιέχουν 
ασφαλείς χημικές ουσίες.

Οι πολίτες διαπιστώνουν βελτίωση
Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε επίσης από τους πολίτες να δηλώ-
σουν κατά πόσο πιστεύουν ότι η ασφάλεια των προϊόντων που περι-
έχουν χημικές ουσίες έχει βελτιωθεί ή υποβαθμιστεί σε σύγκριση με 
τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα πριν από 10 έως 15 έτη.
• 44% πιστεύει ότι η ασφάλεια των χημικών ουσιών στα προϊόντα 

έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία 10 έως 15 έτη,
• 33% αισθάνεται ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, ενώ
• 16% αισθάνεται ότι η ασφάλεια έχει υποβαθμιστεί.

Πηγές
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/el/chemicals-in-a-
circular-economy
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/el/infographics-
eurobarometer

Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
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Ακυρώθηκαν πρό-
σφατα τα Τοπικά 

Σχέδια της Πάφου, της 
Λεμεσού, της Αθηένου 
και της Λάρνακας. Προ-
κύπτει τεράστιο πρό-
βλημα, θα καθυστερή-
σουν οι πολεοδομικές 
άδειες, αρκετές αιτή-
σεις θα εξεταστούν με 
τα προηγούμενα και παλαιότερα σε περιεχό-
μενο Τοπικά Σχέδια. Κυρίως, όμως, γιατί φανε-
ρώνει πόσο ευάλωτο και ασταθές εξακολουθεί 
να είναι το Πολεοδομικό Σύστημα μετά από 30 
τόσα χρόνια λειτουργίας. 
Η ανάπτυξη χρειάζεται ένα ισχυρό πολεοδο-
μικό σύστημα για να καθοδηγεί, να προάγει 
και να ρυθμίζει την ανάπτυξη των πόλεων και 
της υπαίθρου πάνω σε πρόνοιες που διασφα-
λίζουν σταθερή οικονομική και κοινωνική πρό-
οδο, ανέσεις και προστασία του φυσικού μας 
πλούτου και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Έχει παρεισφρήσει στο πολεοδομικό σύστημα 
μια υπέρμετρη επικέντρωση στη διατύπωση 
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινού 
Συμβουλίου και του Πολεοδομικού Συμβουλί-
ου κατά τις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις για 
τα Τοπικά Σχέδια. Γραφειοκρατικές λεπτομέ-
ρειες για τον τρόπο αιτιολόγησης παρουσιών 
και απουσιών σε συνεδριάσεις εντοπίζονται, 
σημειώνονται, αξιοποιούνται και στο όνομα 
της προστασίας ατομικών δικαιωμάτων περι-
ουσίας γίνονται αποδεκτές και ικανές να ακυ-
ρώνουν Τοπικά Σχέδια. Τα Τοπικά Σχέδια είναι 
η καρδιά και το επίκεντρο του πολεοδομικού 
συστήματος. Είναι το έγγραφο που καθοδηγεί 
την ανάπτυξη και την οργάνωση της πόλης με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Καθορίζει για 
τον σκοπό αυτό πώς μπορεί να αναπτυχθεί και 
με ποιες προϋποθέσεις το Α ή το Β οικόπεδο 
ή τεμάχιο γης ανάλογα σε ποια πολεοδομική 
ζώνη κατατάσσεται. Και εδώ είναι η ευάλωτη 
πλευρά του πολεοδομικού συστήματος, για-
τί όλοι οι ιδιοκτήτες θέλουν, επιδιώκουν και 
πιέζουν να εντάξουν τα τεμάχιά τους σε πιο 
ευνοϊκές ζώνες. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι 
στην έλλειψη πολεοδομικών επιχειρημάτων 
για στήριξη του αιτήματος ένταξης οικοπέδων 
ή τεμαχίων σε πολεοδομική ζώνη της αρεσκεί-
ας του ιδιοκτήτη στο στάδιο της τροποποίησης 
των Τοπικών Σχεδίων, προσβάλλονται τα Τοπικά 
Σχέδια πάνω σε γραφειοκρατικές λεπτομέρει-
ες. Τα Τοπικά Σχέδια έχουν μια ευρύτερη, μα-
κρόπνοη και συλλογική προοπτική, σε αντίθεση 
με τις επιμέρους και άμεσες ιδιωτικές βλέψεις 

για το ένα ή το άλλο τεμάχιο. Όλα αυτά τα χρό-
νια, από το 1990 που εφαρμόζεται ο Νόμος 
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, είναι δύ-
σκολο να πει κανείς με βεβαιότητα ποια πτυχή 
της Πολεοδομίας είχε τη μεγαλύτερη πολιτική 
και κοινωνική υποστήριξη, η πτυχή της συλ-
λογικής προοπτικής των Τοπικών Σχεδίων ή η 
πτυχή των άμεσων μεμονωμένων ιδιωτικών 
ενδιαφερόντων για την ένταξη χωραφιών και 
τεμαχίων σε ολοένα καλύτερη ζώνη. 
Τα Τοπικά Σχέδια έχουν ελλείψεις και ίσως και 
ορισμένες πρόνοιές τους να μην είναι οι πιο 
εύστοχες. Κανένας όμως δεν πρέπει να είναι 
υπερήφανος για το γεγονός ότι τα Τοπικά Σχέ-
δια, και ευρύτερα το πολεοδομικό σύστημα, 
βρίσκονται κάτω από την απειλή γραφειοκρα-
τικών λεπτομερειών, ενώ η όλη προσπάθεια 
πρέπει να κατευθύνεται στην αναβάθμιση των 
Τοπικών Σχεδίων και της ποιότητας του πολεο-
δομικού σχεδιασμού. 
Η ακύρωση Τοπικών Σχεδίων δεν συμβάλλει 
στη συμπλήρωση των κενών εκεί που τυχόν 
υπάρχουν. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι 
η ετοιμασία Τοπικών Σχεδίων απαιτεί χρόνο, 
κόστος, επιστημονική έρευνα, τεχνική επεξερ-
γασία δεδομένων και διαδικασίες διαλόγου με 
τα κοινωνικά σύνολα και τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Η ακύρωση Τοπικών Σχεδίων σημαίνει 
επανάληψη διαδικασιών, βήματα προς τα πίσω 
δηλαδή, αντί δημιουργική δουλειά προς τα 
εμπρός! 
Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο, 

στις οποίες λειτουργεί οργανωμένη Πολεο-
δομία αυτή βασίζεται στην «κοινωνική συναί-
νεση» για τις υποχρεώσεις του πολίτη προς 
το κράτος και την κοινωνία και αντίστροφα 
ασφαλώς. Στην Κύπρο λείπει αυτή η «κοινω-
νική συναίνεση» για την ανάπτυξη. Δεν έχει 
καθοριστεί η ευρύτερη κοινωνική σημασία της 
ανάπτυξης και ποιος ο ρόλος της στην πορεία 
προς το αύριο. Μεγάλο έλλειμμα. Δεν υπάρχει 
πολεοδομικό σύστημα στον κόσμο που δεν 
σέβεται τα ατομικά δικαιώματα, υπάρχει όμως 
και η μεγαλύτερη πρόκληση της βιώσιμης πό-
λης, του σχεδιασμού ανάπτυξης για όλους, της 
προαγωγής και διευκόλυνσης της πρόσβασης 
σε υπηρεσίες, σε ανοικτούς χώρους, σε προσι-
τή στέγη και της προστασίας και ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Να μην έχουμε λοι-
πόν κανένα παράπονο γιατί να κτίζονται πύργοι 
σε λάθος χώρους, να υποβαθμίζονται τα ιστο-
ρικά κέντρα των πόλεών μας, να κινδυνεύουν 
οι παραλίες μας από υπερανάπτυξη, να μην 
υπάρχει οργανωμένο πράσινο και οι πόλεις μας 
να σκορπίζονται στους πέντε ανέμους. Τα δι-
καιώματά μας είναι στην ποιότητα των Τοπικών 
Σχεδίων και όχι στα πρακτικά των συνεδριάσε-
ων. Όλα έχουν τη σημασία τους, αλλά όχι την 
ίδια σημασία! Χρειάζεται να γίνουν σημαντικές 
αλλαγές, τέτοιες που να μην είναι δυνατόν λε-
κτικές διατυπώσεις και λεπτομέρειες να βρα-
χυκυκλώνουν τη λειτουργία «διοικητικών ορ-
γάνων» και να ακυρώνουν πολεοδομικά σχέδια 
για λόγους ατομικού συμφέροντος σε βάρος 
ολόκληρης της κοινωνίας. Οι αλλαγές ωστόσο 
πρέπει να διασφαλίσουν και την αναβάθμιση 
των Τοπικών Σχεδίων για να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της οικονομικής ανάπτυξης, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας 
και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού 
μας πλούτου. 
 
Γλαύκος Κωνσταντινίδης
Πολεοδόμος 

H πολεοδομία στην Κύπρο υπό απειλή

Η ανάπτυξη 
χρειάζεται ένα ισχυρό 

πολεοδομικό 
σύστημα



31Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 5   •   Ι Ο ΎΛ Ι Ο Σ   2 0 1 9



w w w. e t e k . o r g . c y  32

 

 
 

 

 

—

01

—

02

—

03

—

07

—

08

—

09

—

04

—

05
—

06

abb.gr

—
ΥΛΙΚ Ά ΕΣΩΤΕΡΙΚ ΩΝ ΕΓΚ ΆΤΆ ΣΤΆ ΣΕΩΝ,  
ΒΙΟΜΗΧ ΆΝΙΚ Ά ΠΡΟΪΟΝΤΆ

Ολοκληρωμένες λύσεις & 
προϊόντα Χαμηλής Τάσης

—
01 Άυτόματοι διακόπτες ανοιχτού 
τύπου, Emax2  
—
02 Άυτόματοι διακόπτες κλειστού 
τύπου, Tmax XT

—
03 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες 
αέρος, AF

—
04 Ηλεκτρικοί Κινητήρες υψηλής 
απόδοσης 

—
05 Ρυθμιστές στροφών ACS για 
έλεγχο και ενεργειακή αναβάθμιση 
των κινητήρων

Υλικά εσωτερικών 
εγκαταστάσεων ράγας  
για τον επαγγελματία 
εγκαταστάτη και 
Βιομηχανικά προϊόντα 
χαμηλής τάσης για 
εφαρμογές ισχύος και 
αυτοματισμού

—
06 Ομαλοί εκκινητές PSxx 
(softstarters)

—
07 Ποιότητα δικτύου/αντιστάθμιση 
συντελεστή ισχύος, cosφ

—
08 Ηλεκτρονικά προϊόντα 
αυτοματισμού

—
09 Προϊόντα ελέγχου &  
αυτοματισμού Φ22 «Pilot devices»
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