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TERRASSENDICHT

■ Επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών

■ Εξαιρετικής πρόσφυσης και ελαστικότητας 

■ Υψηλής αντοχής στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

■ Εφαρμόζεται πολύ εύκολα με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Η οικοδομή αλλάζει

Στεγανωτικό ταράτσας

100% ακρυλικό μονωτικό υψηλών προδιαγραφών

http://www.robotex.org.cy
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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
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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.
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Η 
οικονομική κρίση έχει αναμ-
φισβήτητη επίδραση στην 
πολεοδομική μεταρρύθμιση 
της χώρας μας. Δεν είναι λί-

γες οι περιπτώσεις στις οποίες μεγά-
λα έργα ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν 
λόγω δυσκολίας και δυσλειτουργίας των 
εμπλεκόμενων μερών ή στις περιπτώσεις 
έργων του Δημοσίου λόγω προβλημάτων 
προϋπολογισμού και διαχείρισης. Ο περι-
ορισμός των οικοδομικών δραστηριοτή-
των και η μείωση της ζήτησης οδήγησαν στο πάγωμα της κτηματα-
γοράς και την απαξίωση των υφιστάμενων ακινήτων.
 Η κυπριακή οικονομία διανύει τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση σε 
βάθος και σε διάρκεια, μετά τον πόλεμο του 1974.
Η κρίση όμως έφερε και άλλες επιπτώσεις: στην προσπάθεια να 
εισέλθει ζεστό χρήμα στα ταμεία του κράτους δόθηκαν άδειες 
να γίνουν κτίρια που ίσως κάτω από άλλες συνθήκες να μην είχαν 
δοθεί, γεγονός που επηρέασε θετικά μεν την οικονομία αλλά έχει 
αμφίβολες επιπτώσεις στον ιστό των πόλεων, δόθηκαν κίνητρα να 
λειτουργήσουν επιχειρήσεις που άλλαξαν την κοινωνική δομή στο 
αστικό περιβάλλον. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι κινήσεις αυ-
τές επηρέασαν τη φυσιολογική εξέλιξη των πόλεων.
Ποιες μπορεί να είναι οι καινοτόμες ιδέες που θα προταθούν σαν 
απάντηση σε μια κατάσταση ακυβέρνητη; Πώς ξεκινούμε να σχε-
διάζουμε τις πόλεις όπου πριν μερικά χρόνια μετρούσαν μόνο τα 
κυβικά μέτρα και το κόστος πώλησης των ακινήτων; Υπάρχει ακόμα 
περιθώριο για ποιότητα στον τομέα των ακινήτων;
Πόσοι αγοράζουν ακριβά ακίνητα σήμερα; Πρέπει η προσφορά να 
είναι ελκυστική, συμφέρουσα, να υπάρχει ποιότητα ζωής, δυνα-
τότητα υποστήριξης με υπηρεσίες, όχι μόνο για τους νέους αγο-
ραστές, αλλά και για τους υπόλοιπους, και το κέρδος να είναι σε 
συνάρτηση με την επένδυση.
Όπως σε κάθε κρίση είναι απαραίτητη μια διαφορετική αντιμετώπι-
ση, η εναλλακτική λύση είναι η απώλεια, η οπισθοδρόμηση, η εγκα-
τάλειψη. Δεν θα είναι εύκολο ούτε ανώδυνο, είναι όμως απαραίτητο 
να ξαναδούμε τις ιδιοκτησίες και να εγκαταλείψουμε πιθανόν κά-
ποιες για να προσεγγίσουμε τα νέα έργα με νέα κριτήρια πάνω στα 
οποία αυτά θα σχεδιαστούν.
To βασικό στοιχείο είναι να ξαναπροσανατολίσουμε τα έργα προς 
μια κατεύθυνση νέας αναζήτησης: δεν μπορούμε για παράδειγμα 
να κλωνοποιήσουμε το κέντρο μιας πόλης και να το μεταφέρουμε 
σε μια άλλη περιοχή. H μείξη κοινωνίας και λειτουργιών είναι το νέο 
στοίχημα με πολλή προσοχή στις ανάγκες των κατοίκων της κάθε 
περιοχής, προσφορά υποδομών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές 
(όπως πλατείες, πεζόδρομοι και κήποι) θεωρείται απαραίτητη. Είναι 
σημαντικό να διαφοροποιηθεί η προσφορά, για να ανταποκρίνεται 
στις διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων, π.χ. επαγγελματίες, ηλι-
κιωμένους, νεαρά ζευγάρια που ψάχνουν για το πρώτο σπίτι, όπως 
επίσης είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο κύκλος της ζωής κάθε 

έργου και να δημιουργηθεί ένας ανθρώπινος ιστός όπου η ικανότη-
τα στήριξης της κοινωνίας, της οικονομίας, της ενέργειας να είναι 
τα συστατικά που θα ενοποιηθούν με την αστική ποιότητα γενικά.
Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι είμαστε στο τέλος μιας μεγάλης και δύ-
σκολης διαδρομής είναι μια καλή ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε 
τις ανάγκες μας, να σταματήσουμε τις σπασμωδικές και ανεξέλε-
γκτες κινήσεις, να δούμε με προσοχή τα κριτήρια με τα οποία αδειο-
δοτούμε και να δοθεί προτεραιότητα στην ουσιαστική βελτίωση των 
υφιστάμενων υποδομών στις πόλεις μας χωρίς ρετουσαρίσματα.
Είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί η αρχιτεκτονική και ο κοινω-
νικός ρόλος που έχει.
Να δημιουργηθεί ένας τρόπος σχεδιασμού πιο ολοκληρωμένος και 
οργανωμένος, ώστε να ελέγχεται ο προϋπολογισμός του έργου, η 
ποιότητα τόσο του σχεδιασμού όσο και της κατασκευής με στόχο 
την ανταγωνιστικότητα, όχι μόνο με τη μείωση της τιμής, αλλά και 
με καλύτερη ποιότητα.
Πρέπει να μείνουμε με τα πόδια στη γη και να φανταστούμε μια 
υλοποίηση σε φάσεις που θα γίνουν σταδιακά. Ας εκμεταλλευτούμε 
τη στασιμότητα των χρόνων της κρίσης για να κάνουμε ένα νέο ξε-
κίνημα για τις πόλεις μας, με νέες υπηρεσίες, νέες ευκαιρίες κοντά 
στους ανθρώπους.
Ας εκμεταλλευτούμε τα χρόνια της στασιμότητας και να κάνουμε τα 
πράγματα σωστά με όραμα, να επενδύσουμε χωρίς να σκεφτόμαστε 
λογιστικά, αλλά πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά, να ενσωματώσουμε 
πράσινη ανάπτυξη και νέες τεχνολογίες.
Ας δούμε τα χρόνια της κρίσης που φεύγουν σαν μια καλή ευκαιρία 
να βελτιώσουμε τις πόλεις μας.

Έλενα Χριστοδούλου Λιασίδου
Αρχιτέκτονας

E D I TO R I A L

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

Η Αρχιτεκτονική μετά την οικονομική κρίση - Η επόμενη μέρα

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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Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

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

· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική  

· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις



Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και 
δεδομένων προβλημάτων που έχουν 

εντοπιστεί κατά τη διαδικασία ανανέωσης 
εγγραφής εταιρειών μελετών στο Μητρώο 
Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ και με γνώμο-
να την αποφυγή ταλαιπωρίας των αιτητών 
και καθυστέρησης στην εξέταση των αιτή-
σεων, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να διευκρινίσει τα 
πιο κάτω:
 1. Η αίτηση για ανανέωση θα πρέπει να 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της ισχύος 
του πιστοποιητικού εγγραφής αφού απα-
ραίτητη προϋπόθεση για άσκηση επαγγέλ-
ματος από Εταιρείες Μελετών είναι η κατο-
χή ετήσιας άδειας/πιστοποιητικό εγγραφής 
σε ισχύ.
 2. Οι αιτήσεις ανανέωσης θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα 
πριν από την εκπνοή της ισχύος τους. Προς 
τον σκοπό αυτό, το ΕΤΕΚ θα προγραμματί-
ζει με τέτοιο τρόπο τις συνεδριάσεις της 
Διοικούσας Επιτροπής, ειδικά κατά τον τε-
λευταίο μήνα εκάστου έτους, έτσι ώστε να 
καθίσταται εφικτή η έγκαιρη εξέταση όλων 
των αιτήσεων που υποβάλλονται.
 3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι 
εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν εντός 

εύλογου χρόνου, πριν τη λήξη του έτους και 
σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 15 
Νοεμβρίου, σχετική αίτηση ανανέωσης.
4. Σε σχέση με το καθεστώς που διέπει τις 
εταιρείες ως προς την ευχέρεια άσκησης 
του επαγγέλματός τους κατά το διάστημα 
που μεσολαβεί από την εκπνοή της εγγρα-
φής τους, μέχρι και τη λήψη της απόφασης 
για ανανέωση εκ μέρους της Διοικούσας 
Επιτροπής, διευκρινίζεται πως εάν η ετήσια 
άδεια δεν εκδοθεί, αυτές δεν μπορούν νο-
μίμως να ασκούν τις επαγγελματικές τους 
δραστηριότητες.
 5. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που 
εγγεγραμμένη Εταιρεία Μελετών αδικαιο-
λόγητα παραλείπει να καταβάλλει τα προ-
βλεπόμενα στον νόμο τέλη υποχρεούται 
σε καταβολή επιπρόσθετων τελών επί του 
ολικού ποσού. Η επιβολή επιβάρυνσης αφο-
ρά τις περιπτώσεις όπου έχει υποβληθεί η 
σχετική αίτηση ετήσιας ανανέωσης και έχει 
εγκριθεί εκ μέρους της Διοικούσας Επιτρο-
πής, παρά ταύτα η Εταιρεία καθυστερεί να 
προβεί στην καταβολή των προβλεπόμενων 
τελών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται με 
επιπλέον χρηματικό ποσό επί του καθορι-
σμένου τέλους ανανέωσης.

 6. Ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού 
ασφάλισης, επισημαίνεται πως:
α) το Επιμελητήριο απαιτεί την υποβολή πι-
στοποιητικού ασφάλισης μαζί με την αίτηση 
για ανανέωση της ετήσιας άδειας και
β) αν και το πιστοποιητικό θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την εκπνοή 
της ετήσιας άδειας, σε περίπτωση που το 
πιστοποιητικό εκπνέει νωρίτερα, θα δίνεται 
έγκριση για ανανέωση μέχρι τη λήξη του και 
με επιφύλαξη την προσκόμιση ανανέωσής 
του πριν την εκπνοή του, προκειμένου η 
εγγραφή να παραμένει σε ισχύ αδιάλειπτα.
 7. Όσον αφορά τα απαιτούμενα έγγραφα 
που θα πρέπει να προσκομίζονται για την 
αίτηση ανανέωσης, οι εταιρείες θα πρέπει 
να υποβάλουν:
 α) ανανεωμένο πιστοποιητικό ασφάλισης 
και
 β) πρότυπη υπεύθυνη δήλωση με την 
οποία θα βεβαιώνεται πως εξακολουθούν 
να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου 
σε σχέση με τη σύσταση της εταιρείας, 
τους μετόχους, το εγγεγραμμένο γραφείο, 
τους διοικητικούς συμβούλους, το κατα-
στατικό της εταιρείας και τις ασυμβίβαστες 
ιδιότητες.

w w w. e t e k . o r g . c y  8

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 6/19: Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής 
εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 7/19: Απόρριψη αιτήσεων εγγραφής εταιρειών
μελετών στις περιπτώσεις που το ιδρυτικό έγγραφο εκφεύγει

των προϋποθέσεων που έχει θέσει το ΕΤΕΚ

Α ναφορικά με το πιο πάνω θέμα και δεδομένων προ-
βλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία 

εξέτασης αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών, στο Μη-
τρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, ειδικότερα σε σχέση με 
πρόνοιες που συχνά περιλαμβάνονται στο Ιδρυτικό τους 
Έγγραφο, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του για 
τα πιο κάτω:
Το Επιμελητήριο είχε εντοπίσει δυστοκία στην ετοιμασία κα-
τάλληλου Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών για σκο-
πούς εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ. 
Συγκεκριμένα, συχνά περιλαμβάνονται σε Ιδρυτικά Έγγραφα 
που υποβάλλονται στο Επιμελητήριο για σκοπούς εγγραφής 
Εταιρειών Μελετών προβληματικές πρόνοιες σε ό,τι αφορά 
τους σκοπούς της εταιρείας.
Για τον σκοπό αυτό και προς υποβοήθηση των Μελών του 
που επιθυμούσαν να συστήσουν εταιρεία μελετών, το Επι-
μελητήριο ετοίμασε πρότυπο κατευθυντήριο και προαιρετι-
κό σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών (Εγκύκλι-

ος ΕΤΕΚ 1/2018).
Επιπρόσθετα, για σκοπούς καθοδήγησης, το Επιμελητήριο 
εξέδωσε σχετικές εγκυκλίους προχωρώντας σε καταγραφή 
περαιτέρω διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών σε 
σχέση με το περιεχόμενο του Ιδρυτικού Εγγράφου και όσον 
αφορά πρόνοιες που θα πρέπει να αποφεύγονται (εγκύκλιοι 
1/15 & 04/13).
Τόσο το Πρότυπο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών 
όσο και οι σχετικές εγκύκλιοι και ανακοινώσεις είναι αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.etek.org.
cy στο σημείο «Εγγραφές» / «Εγγραφές Εταιρειών».
Συναφώς με τα πιο πάνω, και ενόψει της πλήρους καθο-
δήγησης που πλέον είναι διαθέσιμη για όσους ενδιαφέρο-
νται, το Επιμελητήριο ενημερώνει πως, στο εξής, αιτήσεις 
εγγραφής εταιρειών μελετών των οποίων τα Ιδρυτικά Έγ-
γραφα δεν συνάδουν με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει 
το Επιμελητήριο θα απορρίπτονται, όπως προβλέπεται στη 
νομοθεσία.

http://www.robotex.org.cy


ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΣΜΟΣ ΣΤΕΛ ΙΟΥ  ΑΧΝΙΩΤΗ

Τ ο Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανι-
κής και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 

με την υποστήριξη του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου και του ΕΤΕΚ, διοργάνω-
σαν το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμι-
κής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, 
στις 5-7 Σεπτεμβρίου 2019, στις εγκαταστά-
σεις της Helexpo στο Μαρούσι.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν να φέρει κοντά 
την επιστημονική και την επαγγελματική κοι-
νότητα των Ελλήνων μηχανικών και σεισμο-
λόγων και να παρουσιάσει την πρόοδο που 
έχει επιτελεστεί την τελευταία εικοσαετία 
στην αποτίμηση και τη μείωση του σεισμικού 
κινδύνου στην Ελλάδα.
Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο 
από τον πρόεδρό του Στέλιο Αχνιώτη, και 
ο ΣΠΟΛΜΗΚ από τον πρόεδρό του Ανδρέα 
Θεοδότου.
Ο κ. Αχνιώτης, σε χαιρετισμό του στο συνέ-
δριο, ανέφερε ότι στην Κύπρο υιοθετήθηκαν 
οι Ευρωκώδικες από το 2012, ως υποχρεωτι-
κοί για τον σχεδιασμό κτιρίων και κατασκευ-
ών. Σημείωσε όμως ότι κορυφαίο ζήτημα και 
στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, «είναι το 
υφιστάμενο εν πολλοίς γερασμένο κτιρια-
κό απόθεμα το οποίο κατασκευάστηκε προ 
του 1994 όπου για πρώτη φορά εισήχθησαν 
αντισεισμικές πρόνοιες στον οικοδομικό μας 
κώδικα». 
Όπως είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, 
«το θέμα της βέλτιστης διαχείρισης του κτι-
ριακού αποθέματος αλλά και των υποδομών 
που κατασκευάστηκαν με χαλαρές ή και ελά-
χιστες απαιτήσεις ως προς τον σεισμό έχει 
την επιστημονική /τεχνική του πτυχή, αλλά, 
ταυτόχρονα, είναι ένα θέμα κοινωνικοοικο-
νομικό. Και εδώ θα δανειστώ τα λόγια του 

εκλεκτού ομότιμου καθηγητή Τάσιου ο οποίος 
πρόσφατα δήλωσε δημόσια: ‘Ο σεισμός έχει 
ταξική συνείδηση, διότι διεθνώς, ποια σπίτια 
είναι εκείνα τα οποία θα γκρεμίσει; Τα σπίτια 
των φτωχών. Γιατί τα σπίτια των φτωχών; Διότι 
αυτά είτε είναι αυθαίρετα, είτε δεν έγιναν με 
μελέτες, είτε είναι τα παλαιότερα από όλα. Η 
διακινδύνευση, που είναι το ρίσκο που λέμε, 
δηλαδή οι κοινωνικές και οικονομικές συνέ-
πειες από την εκδήλωση του κινδύνου, είναι 
μεγάλες ή μικρές, ανάλογα με τη θέση, με τον 
πλούτο, με το σπίτι όπου μένεις’».
«Επί του πιο θέματος», τόνισε ο Στέλιος 
Αχνιώτης, «το ΕΤΕΚ έχει κάνει σειρά παρεμ-
βάσεων τα τελευταία χρόνια για να ξεκινή-
σει τουλάχιστον μια δημόσια συζήτηση η 
οποία να στοχεύσει, πρώτον, στην αναγνώ-
ριση αυτού του προβλήματος και, δεύτε-
ρον, στον καθορισμό μιας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για την ολιστική αντιμετώπισή 

του. Σχετικές με το θέμα είναι η πρόσφα-
τη θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρη-
σης, περιλαμβανομένων και δομοστατικών 
στοιχείων των σταδίων όπου διεξάγονται 
ποδοσφαιρικοί αγώνες αλλά και κτιριακών 
υποδομών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Στο ίδιο πλαίσιο και οι προσπάθειες του 
ΕΤΕΚ για ρύθμιση της τακτικής επιθεώρησης 
όλων των κτιρίων τα οποία είναι μεγαλύτε-
ρα από μια διπλοκατοικία, αλλά και του κα-
θορισμού ενός αυστηρότερου πλαισίου για 
κατακόρυφες επεκς, και έχει σχεδόν ολο-
κληρωθεί. Το πρόγραμμα που αφορά τους 
προσφυγικούς οικισμούς άρχισε και πάλι με 
πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ πριν από 12 χρόνια, 
περίπου, και είναι υπό εξέλιξη. Σημαντική 
ήταν, επίσης, και η προσπάθεια για ρύθμιση 
της υποχρέωσης δομοστατικής επιθεώρη-
σης παλαιών οικοδομών πριν την πραγμα-
τοποίηση ενεργειακής αναβάθμισής τους». 

Συνάντηση με Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων

Εκπροσώπηση ΕΤΕΚ στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας

Ο πρόεδρος Στέλιος Αχνιώτης και ο διευθυντής του ΕΤΕΚ Χριστόδουλος Χατζηοδυσ-
σέως είχαν, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, συνάντηση με τον επίτροπο Ανάπτυξης 

Ορεινών Κοινοτήτων Γιαννάκη Παπαδούρη. Στη συνάντηση συμμετείχε ομάδα μελετητών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μεταξύ άλλων στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τη δράση του επιτρόπου και της ομά-
δας μελέτης και συζητήθηκε το ενδεχόμενο υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος.
Στις αρχές του 2019, ο επίτροπος κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη 114 κοινο-
τήτων (Ενιαία Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών). 

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία δί-
δεται από το 2012 δικαίωμα παροχής 

υπηρεσιών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες 
από το ΕΤΕΚ Εταιρείες Μελετών, οι οποί-
ες μπορεί να είναι εταιρείες Ομόρρυθμες, 
Ετερόρρυθμες και Εταιρείες Περιορισμένης 
Ευθύνης (με το αρκτικόλεξο Ε.Π.Ε. ή L.L.C.) 
εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών 
και πρέπει να καλύπτονται από Ασφάλεια 
Επαγγελματικής Ευθύνης.
Οι εν λόγω εταιρείες δύνανται να ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή 
κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Ενόψει 
ερωτημάτων που έχουν κατά καιρούς τεθεί 
προς το ΕΤΕΚ από μέλη του καθώς και από 
αρμόδιες αρχές αναφορικά με θέματα που 
άπτονται της άσκησης επαγγέλματος από 
τις Εταιρείες Μελετών, και με κάθε επιφύ-
λαξη αναφορικά με την ερμηνεία που δυ-
νατόν να δοθεί από το δικαστήριο για κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση, παρατίθεται στη 
συνέχεια βασική καθοδήγηση σε σχέση με 
θέματα που άπτονται της υποβολής μελε-
τών, σχεδίων ή άλλων εγγράφων και άλλα 
συναφή θέματα που διέπουν την άσκηση 
επαγγέλματος από εταιρείες βάσει και της 
σχετικής πρόνοιας του νόμου (1):
1. Στην περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε 
Εταιρεία Μελετών, η Εξουσιοδότηση Εντο-
λέα ή/και άλλη Συμφωνία Ανάθεσης Υπηρε-
σιών υπογράφεται μεταξύ πελάτη και εται-
ρείας. Επομένως η Εταιρεία Μελετών είναι 
ο «Μελετητής» και «Επιβλέπων»2 του έργου, 
ενεργώντας μέσω των φυσικών προσώ-
πων, των Διοικητικών Συμβούλων (εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης) ή Διευθυνόντων 
Συνεταίρων (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες 
εταιρείες) ή μετόχων και υπαλλήλων της 
που έχουν κατάλληλα και νόμιμα εξουσιο-
δοτηθεί να την εκπροσωπούν.
2. Οι μελέτες, τα σχέδια ή άλλα σχετικά 
έγγραφα που υποβάλλονται από την Εται-
ρεία Μελετών για σκοπούς αδειοδότησης 
του έργου πρέπει να φέρουν την επωνυμία 
της Εταιρείας Μελετών και τον αριθμό Μη-
τρώου ΕΤΕΚ, καθώς και το όνομα, τον αρ. 
Μητρώου ΕΤΕΚ και τον τίτλο του φυσικού 
προσώπου που τα ετοίμασε. Όλα τα έγ-
γραφα φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας 
Μελετών και υπογράφονται εκ μέρους της 
εταιρείας από το φυσικό πρόσωπο που τα 
ετοίμασε και ως εκ τούτου πρέπει να εί-
ναι Διοικητικός Σύμβουλος της εταιρείας 
στην περίπτωση εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης ή Συνέταιρος στην περίπτωση 
ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. 
Στην περίπτωση που η Εταιρεία Μελετών 
επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσω-
πο, μέτοχο ή υπάλληλο, να την εκπροσωπεί 
για συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να λαμ-
βάνεται σχετική απόφαση της Εταιρείας και 
προτρέπονται τα μέλη να συμβουλεύονται 
τους νομικούς τους συμβούλους για τον 
σκοπό αυτό.
3. Κανένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, δεν 
δικαιούται να ετοιμάζει και να υπογράφει 
μελέτες, σχέδια ή άλλα σχετικά έγγραφα 
εάν δεν έχει κατάλληλα εξουσιοδοτηθεί 
και εάν δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια 
άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από 
το ΕΤΕΚ δυνάμει των διατάξεων της περί 
ΕΤΕΚ νομοθεσίας για σκοπούς άσκησης 
επαγγέλματος στον συγκεκριμένο κλάδο. Η 
διαπίστωση της εν λόγω ιδιότητας δύναται 
να επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση (α) 
από μέρους της Εταιρείας Μελετών, της 
Εξουσιοδότησης Εντολέα και της σχετικής 
Έγγραφης Βεβαίωσης, η οποία εκδίδεται 
από το ΕΤΕΚ με βάση το σχετικό άρθρο 
8Α(5) της περί Οδών και Οικοδομών Νομο-
θεσίας Κεφ. 96 με την οποία βεβαιώνεται 
ότι η εταιρεία κατέχει σχετική ετήσια άδεια 
άσκησης επαγγέλματος και (β) από μέρους 
του φυσικού προσώπου που υπογράφει για 
την εταιρεία, της άδειας άσκησης επαγγέλ-
ματος.
4. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει τα σχέδια/μελέτες αποχωρήσει 
από την Εταιρεία Μελετών, δύναται να υπο-
γράψει εκ μέρους της Εταιρείας, για σκο-
πούς τυχόν τροποποιήσεων ή/και έκδοσης 
πιστοποιητικών συμπλήρωσης εργασιών, 
άλλο άτομο το οποίο κατέχει την απαιτού-
μενη άδεια άσκησης επαγγέλματος και εί-
ναι κατάλληλα και νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
να την εκπροσωπεί. Δεν υφίσταται δηλαδή 
ανάγκη υποβολής δήλωσης παραίτησης 
του προηγούμενου υπογράφοντος, καθότι 
αυτός ετοίμασε και υπέγραψε τα έγγραφα 
ενεργώντας εκ μέρους της Εταιρείας Μελε-
τών και όχι ενεργώντας για τον εαυτό του.
5. Σε συνάφεια με τις πρόνοιες του εδα-
φίου 3 του Άρθρου 8Α του περί Οδών και 
Οικοδομών Νόμου, που αφορά το δικαίω-
μα εργασίας σε άλλο κλάδο από αυτόν που 
το μέλος είναι εγγεγραμμένο για άτομα 
που ήταν εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ μέχρι 
τις 03/11/1993 σημειώνεται πως ανάλογο 

δικαίωμα κέκτηται από την Εταιρεία της 
οποίας ο συγκεκριμένος «Μελετητής» είναι 
μέτοχος και Διοικητικός Σύμβουλος ή Διευ-
θύνων Συνέταιρος (ανάλογα με τη νομική 
μορφή της εταιρείας) και νοουμένου ότι η 
εταιρεία καλύπτεται με την Ασφάλεια Επαγ-
γελματικής Ευθύνης για τον κλάδο αυτό.
6. Σε σχέση με ερωτήματα που υποβάλ-
λονται στο ΕΤΕΚ από μέλη αναφορικά με 
θέματα που άπτονται της ευθύνης των 
φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στις 
εργασίες εταιρειών σημειώνεται ότι δεν 
μπορεί να δοθεί γενική οδηγία, ερμηνεία ή 
κατεύθυνση.
Με επιφύλαξη της πιο πάνω γενικής θέσης 
το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι:
(α) το κάθε μέλος οφείλει να αξιολογεί τις 
τυχόν επιπτώσεις που έχουν οι ιδιαίτερες 
συνθήκες της κάθε εντολής που αναλαμβά-
νει η εταιρεία για την οποία παρέχει υπη-
ρεσίες και υπογράφει εκ μέρους της εται-
ρείας μελέτες, τα σχέδια και άλλα σχετικά 
έγγραφα, σε σχέση με την πιθανή ευθύνη 
που αναλαμβάνει ως φυσικό πρόσωπο
(β) γενικά, όταν το έντυπο ανάθεσης υπο-
γράφεται με την Εταιρεία Μελετών, η συμ-
βατική σχέση του εντολέα δημιουργείται 
με την Εταιρεία, η οποία υποχρεούται να 
κατέχει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύ-
νης σε ισχύ
(γ) επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι ευ-
θύνες που έχουν τα φυσικά πρόσωπα που 
υπογράφουν για την εταιρεία εξαρτώνται 
από την νομική μορφή της Εταιρείας Μελε-
τών, κατά πόσο είναι εταιρεία περιορισμέ-
νης ευθύνης ή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη 
εταιρεία
(δ) αναφορικά με τις Εταιρείες Μελετών 
περιορισμένης ευθύνης, τα γεγονότα και 
οι περιστάσεις της κάθε υπόθεσης δυνατόν 
να δικαιολογούν απόκλιση από τον γενικό 
κανόνα ότι η υπογραφή μελετών, σχεδίων 
ή άλλων σχετικών εγγράφων από το φυσικό 
πρόσωπο που τα ετοίμασε δεν μεταφέρει 
τη συμβατική ευθύνη της Εταιρείας Μελε-
τών στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο και ως 
εκ τούτου δύναται να κριθεί σε υποθέσεις, 
με βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά της, ότι 
εκτός από την Εταιρεία Μελετών ευθύνη 
φέρει και το φυσικό πρόσωπο.
(2) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο 
Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελη-
τηρίου δύναται να υποβάλλει σε κάθε αρ-
μόδια αρχή, όπως αυτή καθορίζεται στον 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/19: Διευκρινίσεις για άσκηση επαγγέλματος 
από Εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ
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Διευκρίνιση ΕΤΕΚ αναφορικά με προαγωγές 
και διορισμούς στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Σε συνέχεια δημοσίευσης σχετικής απάντησης του Υπουργείου Οικονομικών για 
το θέμα των προαγωγών και διορισμών στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 

(ΤΥΠ) προσώπων που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, το ΕΤΕΚ 
διευκρινίζει ότι ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τις 
προαγωγές και τους διορισμούς στο ΤΥΠ διενεργούνται κατά παράβαση των Σχεδίων 
Υπηρεσίας αλλά ανέκαθεν υποστήριζε και υποστηρίζει ότι τα Σχέδια Υπηρεσίας του 
ΤΥΠ αντίκεινται στην περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία.
Όλη η προσπάθεια του ΕΤΕΚ, το οποίο είναι o επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος 
του κράτους, επικεντρώνεται και αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή της 
νομοθεσίας που το ΕΤΕΚ είναι επιφορτισμένο να τηρεί χωρίς καμία πρόθεση εναντί-
ωσης ή αντιπαράθεσης με το Υπουργείο Οικονομικών ή το ΤΥΠ.
Σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 
28/6/2019 σε προσφυγή του ΕΤΕΚ εναντίον της απόφασης για την αναπλήρωση της 
θέση του Διευθυντή του ΤΥΠ, τονίζεται ότι το ΕΤΕΚ έχει ήδη εφεσιβάλει την απόφαση 
και το ζήτημα θα κριθεί τελεσίδικα από το Εφετείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα συμφέροντα των Μελών του, οι ενέργειες του ΕΤΕΚ 
αποσκοπούν στην προστασία του καλώς νοούμενου συμφέροντος και των ίδιων των 
Λειτουργών του ΤΥΠ που καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με βάση Σχέδια 
Υπηρεσίας τα οποία δεν είναι σύννομα με την κείμενη νομοθεσία. Και αυτό διότι η 
άσκηση καθηκόντων που εμπίπτουν στον κλάδο της Μηχανικής της Πληροφορικής 
χωρίς την απαιτούμενη από τη νομοθεσία εγγραφή στα Μητρώα του ΕΤΕΚ αποτελεί 
ποινικό αδίκημα για το οποίο προνοείται χρηματική ποινή ή/και εξάμηνη φυλάκιση.

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
Νόμο, σχέδια, σχεδιαγράμματα, μελέτες, 
συγγραφές, υπολογισμούς και οποιο-
δήποτε άλλο έγγραφο δυνάμει του εν 
λόγω νόμου, για την έκδοση της άδειας, 
νοουμένου ότι τα εν λόγω σχέδια και 
έγγραφα φέρουν την υπογραφή και τον 
τίτλο του προσώπου που τα ετοίμασε, το 
οποίο κατέχει την απαιτούμενη άδεια 
που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου.
Βάσει του άρθρου 2 του περί Ρυθμίσε-
ως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 
96 όπως έχει τροποποιηθεί, «μελετη-
τής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελών του 
Επιμελητηρίου και το οποίο είναι ο επι-
βλέπων μηχανικός του συγκεκριμένου 
έργου.

1 16Δ.-(1) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη 
στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητη-
ρίου δύναται να ασκεί επαγγελματική δραστηριό-
τητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής ως εάν 
να ήτο η ίδια μέλος στους κλάδους της μηχανικής 
επιστήμης της οποίας οι μέτοχοι και οι διοικητικοί 
σύμβουλοι είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια 
άσκησης επαγγέλματος.

Με αφορμή τους σχεδιασμούς του 
Δήμου Λεμεσού και τον δημόσιο 

διάλογο που διεξάγεται σε σχέση με την 
αξιοποίηση της περιοχής «Εναερίου» στη 
Λεμεσό, το ΕΤΕΚ επιθυμεί σε συνέχεια του 
διαλόγου αυτού να παρέμβει πριν τη λήψη 
των τελικών αποφάσεων, για να εκφράσει 
την αντίθεση του στην πρόθεση του Δή-
μου για την δημιουργία ενός μεγάλου πο-
λυόροφου κτιριακού συγκροτήματος εντός 
του χώρου αυτού. 
Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η αξιοποίηση του συ-
γκεκριμένου τεμαχίου το οποίο βρίσκεται 
σε κεντρικό σημείο της πόλης με μοναδική 
θέα προς τη θάλασσα μπορεί και πρέπει να 
αποτελέσει ένα εμβληματικό σημείο ανα-
φοράς και ένα χώρο συνεύρεσης των κα-
τοίκων και των επισκεπτών της Λεμεσού ο 
οποίος θα προσφέρει στιγμές χαλάρωσης, 
ξεγνοιασιάς και ηρεμίας. 
Λόγω του ότι η Λεμεσός, όπως και οι άλλες 
πόλεις της Κύπρου, δεν διαθέτουν επαρ-
κείς ανοικτούς δημόσιους χώρους όπως 
πάρκα και πλατείες (σε αντίθεση με πλεί-
στες άλλες ευρωπαϊκές πόλεις), θεωρούμε 
ότι ο «Εναέριος» αποτελεί μια μοναδική 

ευκαιρία για την κάλυψη του κενού αυ-
τού. Συναφώς το Επιμελητήριο προτείνει 
όπως, ο χώρος του Εναερίου διαμορφωθεί 
κατάλληλα ούτως ώστε να περιλαμβάνει 
μια μεγάλη πλατεία με έντονη παρουσία 
δένδρων και άλλου πρασίνου καθώς και 
ήπιας μορφής χώρους αναψυχής μέσα στα 
πλαίσια της αειφόρου, βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και της συμβολής της για αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής. Ο χώρος αυτός 
ο οποίος αναμένεται σε βάθος χρόνου να 
ταυτιστεί με την πολιτιστική ταυτότητα 
της πόλης, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην 
κοινωνική ζωή, στην φιλοξενία υπαίθριων 
εκδηλώσεων, την ζωτικότητα της πόλης 
καθώς και στην βελτίωση  της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της πόλης και του πε-
ριβάλλοντος, αφού θα απορροφά τοξικούς 
και άλλους ρύπους, συμβάλλοντας περαι-
τέρω στην επίτευξη των δεσμευτικών στό-
χων της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Θεωρούμε ότι η απόφαση για τη δημιουρ-
γία ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου ή/
και ξενοδοχείου είναι άστοχη, ειδικότερα 
μετά την δημιουργία μεγάλων ιδιωτικών 

συνεδριακών κέντρων και αριθμού ξενοδο-
χείων τύπου «boutique» στην περιοχή και 
βρίσκεται σε αντίθεση με τις πρόνοιες του 
Σχεδίου Περιοχής. Τη στιγμή που τα τελευ-
ταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδι-
κασία αναθεώρησης του σχεδίου περιοχής, 
θα έπρεπε το θέμα αυτό να ενταχθεί στη 
συζήτηση της αναθεώρησης και όχι να 
γίνεται αποσπασματική προσπάθεια επί-
λυσης του εκτός πολεοδομικού πλαισίου. 
Καταληκτικά, θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε 
ανάπτυξη στο συγκεκριμένο χώρο πρέπει 
να προέλθει μέσω της αξιοποίησης των 
βασικών αρχών ενός αρχιτεκτονικού δια-
γωνισμού, να είναι ήπιας μορφής,  και να 
απευθύνεται στις άμεσες ανάγκες του κοι-
νού για ξεκούραση, ηρεμία, ψυχαγωγία και 
εστίαση. Θα μπορούσε επίσης η αξιοποίη-
ση του χώρου αυτού να συμπεριλάβει την 
κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης 
οποίος να εξυπηρετεί όχι μόνο την πλατεία 
αλλά και την γύρω περιοχή. Επισημαίνεται 
ότι ο σχεδιασμός και ο τρόπος χρήσης του 
χώρου στάθμευσης πρέπει να εμπίπτουν 
εντός των στόχων του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας της πόλης. 

Ανακοίνωση του ΕΤΕΚ για την περιοχή «Εναέριος» στη Λεμεσό
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Σ ε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμά-
των για την υπό εξέλιξη διαδικασία 

πολεοδομικής αδειοδότησης από τον Δήμο 
Λευκωσίας πολυώροφης οικοδομής στην 
οδό Κινύρα εντός της Περιοχής Ειδικού 
Χαρακτήρα (ΠΕΧ) Λήδρα Πάλας, το Επι-
μελητήριο επιθυμεί να παρέμβει πριν τη 
λήψη της σημαντικής αυτής απόφασης, 
για να εκφράσει την αρνητική θέση του 
για την αδειοδότηση της οικοδομής με τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το κεντρικό 
θέμα που αναδεικνύεται άλλη μια φορά, με 
αφορμή την οικοδομή στην Κινύρα, είναι η 
αδυναμία του συστήματος να αξιολογήσει 
και να προστατεύσει την αρχιτεκτονική και 
αστική ταυτότητα των κυπριακών πόλεων, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα 
της καθημερινής ζωής των πολιτών, αλλά 
και ευρύτερα της κοινωνικής και πολιτιστι-
κής ανάπτυξης των αστικών κέντρων. Οι 
λόγοι αυτής της αποτυχίας δεν είναι μονο-
διάστατοι και χρήζουν εις βάθος μελέτης 
και δράσεων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προτει-
νόμενη ανάπτυξη εξόφθαλμα υπερβαί-
νει σημαντικά το ύψος των υφιστάμενων 
αξιόλογων κτιρίων της Περιοχής Ειδικού 

Χαρακτήρα που την περιβάλλουν. Το Σχέ-
διο Περιοχής, αν και δίνει δυνατότητα για 
σχετικά αυξημένο επιτρεπόμενο ύψος, 
περιέχει ταυτόχρονα ρητές πρόνοιες που 
περιορίζουν δραστικά τη δυνατότητα αυτή 
κατά περίπτωση. Θεωρούμε ότι στην περί-
πτωση αυτή θα πρέπει να υπερισχύσουν 
οι πρόνοιες που αφορούν την προστασία 
του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και πολι-
τισμικού χαρακτήρα της ΠΕΧ, και να μην 
αδειοδοτηθεί η οικοδομή με τα συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά. Κάθε άλλη απόφαση 
θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο, 
δυσχεραίνοντας την ίδια τη θέση της πο-
λεοδομικής αρχής σε μελλοντικές αιτήσεις, 
ενώ θα δημιουργήσει και εύλογα ερωτήμα-
τα σε σχέση με τους σκοπούς που εξυπη-
ρετεί η συγκεκριμένη απόφαση, οι οποίοι 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συν-
δεθούν με την προστασία της ΠΕΧ. Αξίζει 
να αναφερθεί πως ο ίδιος ο Δήμος Λευκω-
σίας είχε αρνηθεί στο παρελθόν υπέρβαση 
ορόφων στο γειτνιάζον οικόπεδο του Τμή-
ματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τους 
ίδιους λόγους που συζητάμε σήμερα.
Το ΕΤΕΚ δεν παραγνωρίζει την ανάγκη πλή-
ρους αξιοποίησης του συντελεστή δόμη-

σης που παρέχουν τα σχέδια ανάπτυξης. 
Η συσσώρευση όμως πρόσθετου συντελε-
στή, λόγω διαφόρων οριζόντιων κινήτρων, 
δεν θεωρούμε ότι αποτελεί κεκτημένο δι-
καίωμα και θα πρέπει να παρέχεται αν και 
εφόσον ικανοποιούνται όλες οι πρόνοιες 
των Σχεδίων Ανάπτυξης. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις, όπου σύγκρουση προνοιών ή αμ-
φισβητούμενη ερμηνεία τους ανατρέπουν 
βασικές πολιτικές των σχεδίων ανάπτυξης 
θα πρέπει ο υπουργός Εσωτερικών να ασκεί 
την εξουσία που του παρέχει ο νόμος. Το 
ΕΤΕΚ μπορεί να προτείνει διάφορα εργα-
λεία προς την κατεύθυνση αυτή, συμπε-
ριλαμβανομένης της εκπόνησης ειδικών 
διαχειριστικών πλαισίων για τις ΠΕΧ. Αυτή 
η περίπτωση όπως και άλλες αντίστοιχες 
αναδεικνύουν την ανάγκη για συνολική αξι-
ολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων 
εργαλείων της κυπριακής πολεοδομίας. Τα 
κενά στις διαδικασίες πολεοδομικής αδειο-
δότησης και οι αντικρουόμενες ερμηνείες 
των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης από 
τις αρμόδιες αρχές καθιστούν επιτακτικό-
τερη την ανάγκη για συνολική αναθεώρηση 
του συστήματος αδειοδότησης και για με-
ταρρύθμιση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Ανάπτυξη στην οδό Κινύρα: Κρίσιμο σταυροδρόμι 
για το πολεοδομικό μέλλον της Λευκωσίας 

η απόφαση του Δήμου Λευκωσίας

Τεχνικές προδιαγραφές/Απαιτήσεις πυρασφάλειας 
στα πλαίσια της οικοδομικής αδειοδότησης

Δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2017 στην επίσημη εφημερί-
δα της Δημοκρατίας και τέθηκαν σε εφαρμογή η νομοθεσία 

ν.111(Ι)/2017, με την οποία τροποποιήθηκε ο περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμος, και η ΚΔΠ 248/2017 με την οποία 
τροποποιήθηκαν οι περί Οδών και Οικοδομών (Βασικοί) Κανο-
νισμοί.
Με τις πιο πάνω ρυθμίσεις μεταξύ άλλων θεσπίστηκε για πρώτη 
φορά ολοκληρωμένο και σύγχρονο κείμενο κανονιστικών τεχνι-
κών προδιαγραφών και απαιτήσεων προς διασφάλιση της πυρα-
σφάλειας της οικοδομής. Επιδίωξη της ρύθμισης είναι να περιορί-
ζεται η εξάπλωση της φωτιάς εντός και εκτός της οικοδομής και 
να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ενοίκων, των περιοίκων και των 
ομάδων διάσωσης και κατάσβεσης·
Σε σχέση με μεταβατικές διατάξεις, αναφορικά με απαιτήσεις πυ-
ρασφάλειας της οικοδομής, η νομοθεσία προνοεί πως: 
 - οποιαδήποτε μελέτη υποβάλλεται για έκδοση άδειας οικο-
δομής μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020 δύναται κατ’ επιλογήν 
του μελετητή να πληροί τις πρόνοιες του τεχνικού Παραρτήματος 
ΙV (των Κανονισμών) για την πυροπροστασία ή να ακολουθεί την 

υφιστάμενη πρακτική
 - οποιαδήποτε μελέτη υποβάλλεται για έκδοση άδειας οικοδο-
μής μετά την 31η Αυγούστου 2020 οφείλει να πληροί τις πρόνοιες 
του τεχνικού Παραρτήματος ΙV (των Κανονισμών) που αφορούν 
την πυροπροστασία.
Συνεπώς ενημερώνονται όλοι οι μελετητές αλλά και άλλοι ενδι-
αφερόμενοι ότι με βάση τον σε ισχύ νόμο σε λιγότερο από 12 
μήνες από σήμερα οι μελέτες που υποβάλλονται για σκοπούς 
οικοδομικής αδειοδότησης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιέχονται στο Πα-
ράρτημα IV του σχετικού Κανονισμού σε σχέση με θέματα πυρα-
σφάλειας / πυροπροστασίας.
Σημειώνεται πως οι νέοι Κανονισμοί μεταξύ άλλων ρυθμίζουν και 
περιπτώσεις για υποβολή αίτησης για αδειοδότηση μετατροπής, 
προσθήκης ή επισκευής σε υφιστάμενες οδούς ή/και οικοδομές, 
οι οποίες καλύπτονται από σχετική άδεια.
Τα κείμενα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα των Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Υπ. Εσωτερικών (www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/021
7E6DD1EF180E3C2257822002AC2D3).

http://www.robotex.org.cy
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Συμφωνία Δήμου Στροβόλου-ΑΗΚ για την 
αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με φωτιστικά LED

Θλίψη για εργατικά ατυχήματα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΥΚ

Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου 
(ΣΑΥΚ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το 

έβδομο για φέτος θανατηφόρο εργατικό ατύ-
χημα, το οποίο συνέβη στις 9.7.2019 και στοίχι-
σε τη ζωή σε 32χρονο οικογενειάρχη.
Η αυξητική τάση στα εργατικά ατυχήματα πρέ-
πει να μας ανησυχήσει, άλλωστε είναι ευθύνη όλων μας να εστιάσουμε 
την προσοχή μας στη λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης. Είναι 
σημαντικό όλοι να συμβάλουμε, ο καθένας μέσα από τη δική του ιδιό-
τητα, στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας.
Σε μια κοινωνία ανεπτυγμένη και ευημερούσα δεν νοείται να χάνονται 
ζωές εν ώρα εργασίας. Η δέσμευση του εργοδότη και γενικότερα της 
διεύθυνσης του οργανισμού, η συμμετοχή των εργαζομένων στις δια-
δικασίες λήψης αποφάσεων, ειδικότερα σε σχέση με τη διαχείριση των 
κινδύνων στους χώρους εργασίας, καθώς επίσης και η εφαρμογή ολο-
κληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων βασισμένου στη γρα-
πτή εκτίμηση κινδύνων, αποτελούν τα θεμέλια στην προσπάθεια εξά-
λειψης των εργατικών ατυχημάτων. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε 
ότι η εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης δεν επιφέρει μόνο 
κόστος σε ένα οργανισμό, αλλά μακροπρόθεσμα αποτελεί την καλύτε-

ρη επένδυση η οποία μεταφράζεται σε αύξηση 
της κερδοφορίας, της παραγωγικότητας και της 
ποιότητας.
Η μελέτη των εργατικών ατυχημάτων και η 
αξιοποίηση των δεδομένων, τα οποία τηρεί 
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφόρησης σε σχέση με τις αιτίες 
των εργατικών ατυχημάτων κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη χά-
ραξη ομοιόμορφης Πολιτικής για την εξάλειψη των εργατικών ατυχη-
μάτων. Στο πλαίσιο αυτό το Ερευνητικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανε-
πιστημίου Κύπρου CERIDES, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας και τον ΣΑΥΚ, διεξάγουν σχετική έρευνα τα αποτελέσματα της 
οποίας θα δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα. 
Επιπρόσθετα, η γνώση και η εκπαίδευση αλλά και η ανάπτυξη και η 
καλλιέργεια θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας αποτελούν τρο-
χοπέδη στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, γι’ αυτό και ο ΣΑΥΚ 
καλεί όλους τους φορείς να συμβάλουν στη διαμόρφωση αλλά και 
εφαρμογή πολιτικής για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και να 
εργαστούν συλλογικά θέτοντας ψηλά τον πήχη. Όλοι έχουμε δικαίωμα 
σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον και ο καθένας από 
εμάς έχει το δικαίωμα να γυρίσει σπίτι του υγιής και αρτιμελής.

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων εξασφαλίζει ο Δήμος Στροβό-

λου με την υπογραφή της συμφωνίας, την 
Τετάρτη 10 Ιουλίου, με την Αρχή Ηλεκτρι-
σμού Κύπρου για την αντικατάσταση όλων 
των ενεργοβόρων φωτιστικών του οδικού 
φωτισμού του Δήμου με φωτιστικά LED. Η 
συμφωνία υπογράφτηκε από τον δήμαρχο 
Στροβόλου, κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, 
εκ μέρους του Δήμου Στροβόλου και από 
τον διευθυντή της ΜΡΔ, κ. Μιχάλη Μιχαήλ, 
εκ μέρους της ΑΗΚ. 
Συγκεκριμένα, βάσει της συμφωνίας, θα 
αντικατασταθούν περίπου 10.000 φωτιστι-
κά, που αναμένεται να αποφέρουν εξοικο-
νόμηση ενέργειας μέχρι και 65% της σημε-
ρινής κατανάλωσης. 
Η υπογραφείσα συμφωνία διαλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
 1. Την προμήθεια φωτιστικών LED, τα 
οποία εξασφαλίστηκαν με βάση τον νόμο 
περί Δημοσίων Συμβάσεων Ν.73(Ι)/2016 
από τη θυγατρική εταιρεία της ΑΗΚ, την 
ESCO AHK LTD
 2. Την αντικατάσταση των παλαιών φω-
τιστικών με τα νέα φωτιστικά
 3. Τη διαχείριση των παλαιών φωτιστι-

κών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περι-
βαλλοντικές πρακτικές 
 4. Τη συντήρησή τους (υλικά και εργατι-
κά) για περίοδο οκτώ χρόνων από την ημε-
ρομηνία εγκατάστασής τους.
Εκτιμάται ότι η ετήσια εξοικονόμηση σε λο-
γαριασμούς για ηλεκτρική ενέργεια για τον 
οδικό φωτισμό αναμένεται να ξεπεράσει τις 
€550.000. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
σημερινές τιμές συντήρησης, όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν πρόσφατα, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι αναμένεται η περαιτέρω εξοικονό-
μηση ποσού ύψους €500.000, περίπου, στο 
διάστημα της οκταετούς συντήρησης, λόγω 
της μη επιβάρυνσης του Δήμου με οποιο-
δήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις επιδιορ-
θώσεις/συντηρήσεις. 
Με βάση το χρονοδιάγραμμα της Συμφωνί-
ας, το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
Απριλίου 2020. Τέλος, πέραν του ιδιαίτερα 
σημαντικού οικονομικού οφέλους για τον 
Δήμο και κατ’ επέκταση για τους δημότες 
Στροβόλου, η εν λόγω Συμφωνία θα έχει και 
θετικότατη περιβαλλοντική επίδραση, λόγω 
της μείωσης των περιβαλλοντικών ρύπων 
μετά την αντικατάσταση του οδικού φωτι-
σμού με φωτιστικά LED. 

Δωδεκάμηνη 
αναστολή 

άδειας άσκησης 
επαγγέλματος

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ, 
σε επίπεδο Ολομέλειας, έχοντας 
ολοκληρώσει την εκδίκαση της 
πειθαρχικής υπόθεσης ΥπΑρΠΣ 
2017.013 κατά τις προβλεπό-
μενες στην κείμενη νομοθεσία 
διαδικασίες, εξέδωσε Απόφαση, 
σύμφωνα με την οποία το Μέλος 
του Επιμελητηρίου κ. Χαράλα-
μπος Τσουρής, Αρχιτέκτονας με 
ΑΜ Α020602, κρίθηκε ένοχος για 
παράβαση των Κανονισμών 10(α) 
και 26 των περί Δεοντολογίας 
των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών 
[ΚΔΠ 255/2012]. Το ΠΣ, αξιολογώ-
ντας τα γεγονότα της υπόθεσης 
και αφού άκουσε τον Καταγγελ-
λόμενο για σκοπούς μετριασμού 
της ποινής, επέβαλε ως ποινή 
δωδεκάμηνη αναστολή της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος. 
Η εν λόγω ποινή τέθηκε σε ισχύ 
στις 11/07/2019.
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Ύ ποβλήθηκε πρόσφατα η τελική έκ-
θεση αναφορικά με το πρόγραμμα 

Erasmus+ του CYS, με θέμα “Engagement 
of Stakeholders and Management of the 
Active Participation of Experts and National 
Representatives in European, International & 
National Standardization Activities” το οποίο 
είχε εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης 
(ΙΔΕΠ). 
Το όλο πρόγραμμα είχε άμεση σχέση με τις 
δραστηριότητες του CYS, καθώς αφορούσε 
τον βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων του CYS 
από την έναρξη της λειτουργίας του, αναφο-
ρικά με την ενεργή συμμετοχή και αντιπρο-
σώπευσή του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή 
Τυποποίηση και τις συμβατικές του υποχρε-
ώσεις έναντι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
1025/2015. Πιο συγκεκριμένα αφορούσε τις 
αρμοδιότητες των Λειτουργών Τυποποίησης 
του CYS που είναι υπεύθυνοι ο καθένας στον 
τομέα του για την παρακολούθηση μεγάλου 
αριθμού ευρωπαϊκών και διεθνών τεχνικών 
επιτροπών τυποποίησης, την εκπαίδευση 
των εξωτερικών συνεργατών και των εθνικών 
αντιπροσώπων που συμμετέχουν ενεργά στην 
ευρωπαϊκή και τη διεθνή τυποποίηση, καθώς 
και τη γενική ή εξειδικευμένη εκπαίδευση 
επαγγελματιών σε θέματα προτύπων και τυ-
ποποίησης.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία 
με τον Ισπανικό Οργανισμό Τυποποίησης UNE 
(Organismo de Normalización Español) και σε 
αυτό συμμετείχαν δύο Λειτουργοί Τυποποίη-
σης του CYS οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στους 
τρόπους και τις μεθόδους εκπαίδευσης, παρα-

κολούθησης και αξιολόγησης της συμμετοχής 
των εθνικών τους αντιπροσώπων όπως αυτές 
εφαρμόζονται στον φορέα υποδοχής, στην 
αρχική εκπαίδευση αλλά και τη συνεχιζόμενη 
κατάρτισή τους, καθώς και στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους όπως π.χ. τα δικαιώματα 
πρόσβασης στα πρότυπα, υποχρεώσεις στα 
διάφορα επίπεδα ψήφισης κ.ά.
Το όλο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την αγα-
στή συνεργασία μεταξύ φορέα αποστολής 
και φορέα υποδοχής σε όλα τα επίπεδα, τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό, την επικοινωνία, 
το κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα που είχε 
ετοιμαστεί με τη συνεργασία των δύο φορέων 

καθώς και την τεράστια εμπειρία και τεχνο-
γνωσία του φορέα υποδοχής.
Οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί μέσα από τις 
ενέργειες διάχυσης που υλοποιήθηκαν έχουν 
ήδη συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη εσωτε-
ρική επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας 
με σημαντική επικέντρωση στις υφιστάμε-
νες διαδικασίες που αφορούν τους εθνικούς 
αντιπροσώπους του CYS και έχουν ήδη τρο-
χιοδρομηθεί σχετικές ενέργειες βελτίωσης. Το 
όλο πρόγραμμα είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει 
και στους μεσοπρόθεσμούς στόχους του CYS 
αναφορικά με την αποτελεσματική και απο-
δοτική εφαρμογή του συστήματος αυτοαξι-
ολόγησης και του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας που έχει πρόσφατα εφαρμοστεί και 
επιθεωρηθεί, τα οποία έχουν τεθεί ως προϋ-
πόθεση από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης.
Μέσα από τέτοιες στοχευμένες και επιτυχη-
μένες δράσεις ο CYS ενισχύει ακόμη περισ-
σότερο την ενεργή παρουσία του στην ευρω-
παϊκή και τη διεθνή τυποποίηση, προωθώντας 
αποτελεσματικά τις εθνικές θέσεις και δια-
σφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Επιτυχής Ολοκλήρωση του Προγράμματος ERASMUS+ 
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης

“Engagement of Stakeholders 
and Management of the Active 
Participation of Experts and 
National Representatives in 
European, International & 
National Standardization 

Activities”

Σ υνάντηση αντιπροσωπειών του 
Επιμελητηρίου και της Ανεξάρτητης 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της 
Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία, στις 
22 Ιουλίου 2019.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ήταν η 
έφορος κ. Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου και εκ 
μέρους του ΕΤΕΚ ο πρόεδρός του κ. Στέλιος 
Αχνιώτης.

Συνάντηση ΕΤΕΚ 
με Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου

http://www.robotex.org.cy
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Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού, αιτητών και μηχανικών 
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου

Online Interactive Risk Assessment (OiRA)

Yψηλή Άντληση Μπετόν
Η ανάγκη για κατασκευή ψηλότερων κτιρίων έχει κινητοποιήσει την οικοδομική 

βιομηχανία να ανακαλύψει νέους τρόπους χρήσης σκυροδέματος με χαμηλότερο κόστος και 
με ψηλότερες αντοχές έναντι των μεταλλικών δοκών.

Η προώθηση σκυροδέματος υψηλότερης αντοχής μειώνει το εργατικό κόστος, δεδομένου ότι το ποσοστό αμοιβής 
για σκυρόδεμα είναι μικρότερο από τη χρήση και επεξεργασία μεταλλικών δοκών. Το σκυρόδεμα που παράγει η 
Cyfield Beton για ψηλά κτίρια, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του αυτοεπιπεδούμενου σκυροδέματος (SCC) και του 
συμβατικού σκυροδέματος, με αποτέλεσμα την ανθεκτικότητα στο διαχωρισμό μίγμα, την ψηλή δύναμη συμπίεσης 
και τη μεγάλη διαπεραστικότητα. Επιπλέον, χωρίς τους περιορισμούς των μεγάλων εσωτερικών δοκών, οι 
αρχιτέκτονες μπορούν να σχεδιάσουν κτίρια, με περισσότερη ελευθερία στο σχεδιασμό σύνθετων δομών, αφού 
μπορεί να ρέει πιο εύκολα το μπετόν στα καλούπια, σε οπλισμούς και σε δύσκολες περιοχές, γύρω από πολύπλοκα 
συστήματα υποστήριξης. 

Η Cyfield Beton Ltd σήμερα είναι εξοπλισμένη με ειδικές αντλίες σκυροδέματος και μηχανήματα ώστε να μπορεί 
εύκολα να σκυροδετεί σε ψηλά κτίρια, μέχρι και στα 150 μέτρα με σκυρόδεμα αντοχής σε συμπίεση πάνω από 68MPa.

info@cyfieldgroup.com www.cyfieldgroup.com 22493333 @cyfieldgroup

Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και 
των επαγγελματικών ασθενειών αποτε-

λεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις 
στον εργασιακό χώρο. Χιλιάδες εργαζόμενοι 
εκτίθενται καθημερινά σε πολλαπλές πηγές 
κινδύνου όπως π.χ. έκθεση σε κινούμενα 
μέρη μηχανημάτων, χημικούς, καρκινογόνους 
και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, φυσικούς 
παράγοντες (π.χ. θόρυβο, κραδασμούς και 
ακτινοβολίες), πτώσεις από ύψος, θερμική κα-
ταπόνηση, κ.ά.
Βασική προϋπόθεση για την ελαχιστοποίηση 
των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελ-
ματικών ασθενειών και τη διασφάλιση ενός 
ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλο-
ντος αποτελεί, μεταξύ άλλων, και η εκπόνη-
ση γραπτής εκτίμησης κινδύνου. Μέσα από 
τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, ανά χώρο και 
θέση εργασίας, προκύπτουν τα απαιτούμενα 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για κάθε 
εργαζόμενο, τα οποία εφαρμόζονται στον 
χώρο εργασίας ανάλογα, πριν από την έναρξη 
και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) σε συ-
νεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 
την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-
OSHA), θέλοντας να συμβάλει στην προσπά-
θεια εξάλειψης των εργατικών ατυχημάτων, 
επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων 
συμβάντων (π.χ. εκρήξεων, πυρκαγιών, κα-
ταρρεύσεων, εκλύσεων επικίνδυνων χημικών 

ουσιών) πρωτοστάτησε στην προσπάθεια 
ανάπτυξης διαδικτυακών διαδραστικών εργα-
λείων εκτίμησης κινδύνου (OiRA). Το πρώτο δι-
αδικτυακό διαδραστικό εργαλείο αναπτύχθηκε 
από το ΤΕΕ το 2011 και καλύπτει τον τομέα των 
Κουρείων και Κομμωτηρίων. Αργότερα, ανα-
πτύχθηκαν άλλα 8 εργαλεία OiRA καλύπτοντας 
τις Εργασίες Γραφείου - Δημόσιας Διοίκησης, 
τις Εργασίες Τροφοδοσίας, τα Κρεοπωλεία, τις 
Σχολικές Μονάδες, τα Συνεργεία Επισκευής 
και Βαφής Οχημάτων, τα Καφεστιατόρια, τα 
Μικρά Εμπορικά Καταστήματα και τα Μικρά 
Τουριστικά Καταλύματα. 
Τα εργαλεία OiRA βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
https://oiraproject.eu/el και:
	 Διατίθενται δωρεάν, είναι εύχρηστα και 
διατηρούν την ανωνυμία του χρήστη.
	 Είναι φιλικά προς τον χρήστη και δίνουν 
τη δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας και 
συνέχισής της σε μεταγενέστερο στάδιο.
	 Διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την 
εθνική νομοθεσία.

	 Εστιάζουν στην εξεύρεση πρακτικών λύ-
σεων και παρέχουν τεχνική καθοδήγηση.
Ολοκληρώνοντας, μέσω του εργαλείου OiRA, 
τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου, ο χρήστης 
έχει στη διάθεσή του σε ηλεκτρονική μορφή 
σχετική έκθεση και σχέδιο δράσης τα οποία 
υποβοηθούν στην εφαρμογή και παρακολού-
θηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης.
H προώθηση της χρήσης των εργαλείων OiRA 
αποσκοπεί:
	 Στην ενθάρρυνση των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορεί να μην 
έχουν τους πόρους και την τεχνογνωσία να 
εκτιμήσουν τους κινδύνους στην εργασία, αυ-
ξάνοντας έτσι τον αριθμό των επιχειρήσεων 
αυτών στην Ευρώπη οι οποίες εφαρμόζουν δι-
αδικασίες εκτίμησης και διαχείρισης των κιν-
δύνων.
	 Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και 
την εξάλειψη εργατικών ατυχημάτων, επαγ-
γελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμ-
βάντων.
	 Στην παροχή στήριξης, μέσω της εκπό-
νησης κατάλληλης και επαρκούς εκτίμησης 
κινδύνου, σε επιχειρήσεις ώστε αυτές να κα-
ταστούν πιο ανταγωνιστικές και κερδοφόρες.
Επισημαίνεται ότι η χρήση των εργαλείων OiRA 
αναμφίβολα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση 
των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώ-
ρους εργασίας, γι’ αυτό και η προσπάθεια προ-
ώθησής τους πρέπει να είναι συλλογική.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για βελτίωση των 
υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Πάφου και της καλύτερης 

εξυπηρέτησης των δημοτών και των επαγγελματιών μελετητών 
και με απώτερο στόχο τη μείωση των χρόνων χορήγησης αδειών 
και εγκρίσεων, συμπληρωματικά των τελευταίων μας ανακοινώσε-
ων, ο Δήμος Πάφου ενημερώνει για τα πιο κάτω: 
 1. Δεν θα γίνεται παραλαβή οποιασδήποτε αίτησης η οποία 
δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη. 
 2. Επαναλαμβάνεται ότι, για να είναι δυνατή η παραλαβή της 
αίτησης από το Αρχείο Τεχνικών Υπηρεσιών, θα πρέπει μαζί με όλα 
τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία να παραδίδονται και τα αρχι-
τεκτονικά σχέδια της ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 
μορφής DXF με τουλάχιστον το γενικό χωροταξικό σχέδιο, τις κα-
τόψεις, όψεις και τομές της προτεινόμενης ανάπτυξης), τα οποία 
θα αξιοποιούνται μόνο για σκοπούς υποβοήθησης της εξέτασης 
των αιτήσεων για αδειοδότηση. Ειδικές περιπτώσεις όπου είναι 
αδύνατη η παράδοση ηλεκτρονικών σχεδίων θα εξετάζονται κατά 

περίπτωση.
 3. Συστήνεται η υποβολή των προδιαβουλεύσεων από τους αι-
τητές, δηλαδή των απαιτήσεων / διαβουλεύσεων άλλων αρμόδιων 
υπηρεσιών, για περαιτέρω διευκόλυνση και επίσπευση της μελέ-
της των αιτήσεων.
 4. Με σκοπό την αποσυμφόρηση του Τμήματος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών αλλά και παράλληλα για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση 
των δημοτών, το ωράριο λειτουργίας για τους αιτητές, τους επαγ-
γελματίες μηχανικούς μελετητές και το κοινό καθορίζεται μεταξύ 
12:00 και 15:00 καθημερινά. Η εν λόγω διευθέτηση έχει άμεση 
εφαρμογή. Διευκρινίζεται ότι η διευθέτηση αυτή ισχύει και για το 
αρχείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών για σκοπούς, μεταξύ 
άλλων, κατάθεσης αιτήσεων ή παραλαβής αδειών.
Σκοπός όλων των πιο πάνω είναι η καλύτερη και ποιοτικότερη εξυ-
πηρέτηση του δημότη και των μελετητών. Πληροφορίες: Δήμος 
Πάφου, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, 8047, τηλέφωνο 26822555, 
municipal.engineer@pafos.org.cy, www.pafos.org.cy.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πρόληψη Εργατικών 
Ατυχημάτων, 

Επαγγελματικών 
Ασθενειών και 

Επικίνδυνων Συμβάντων

http://www.robotex.org.cy
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Yψηλή Άντληση Μπετόν
Η ανάγκη για κατασκευή ψηλότερων κτιρίων έχει κινητοποιήσει την οικοδομική 

βιομηχανία να ανακαλύψει νέους τρόπους χρήσης σκυροδέματος με χαμηλότερο κόστος και 
με ψηλότερες αντοχές έναντι των μεταλλικών δοκών.

Η προώθηση σκυροδέματος υψηλότερης αντοχής μειώνει το εργατικό κόστος, δεδομένου ότι το ποσοστό αμοιβής 
για σκυρόδεμα είναι μικρότερο από τη χρήση και επεξεργασία μεταλλικών δοκών. Το σκυρόδεμα που παράγει η 
Cyfield Beton για ψηλά κτίρια, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του αυτοεπιπεδούμενου σκυροδέματος (SCC) και του 
συμβατικού σκυροδέματος, με αποτέλεσμα την ανθεκτικότητα στο διαχωρισμό μίγμα, την ψηλή δύναμη συμπίεσης 
και τη μεγάλη διαπεραστικότητα. Επιπλέον, χωρίς τους περιορισμούς των μεγάλων εσωτερικών δοκών, οι 
αρχιτέκτονες μπορούν να σχεδιάσουν κτίρια, με περισσότερη ελευθερία στο σχεδιασμό σύνθετων δομών, αφού 
μπορεί να ρέει πιο εύκολα το μπετόν στα καλούπια, σε οπλισμούς και σε δύσκολες περιοχές, γύρω από πολύπλοκα 
συστήματα υποστήριξης. 

Η Cyfield Beton Ltd σήμερα είναι εξοπλισμένη με ειδικές αντλίες σκυροδέματος και μηχανήματα ώστε να μπορεί 
εύκολα να σκυροδετεί σε ψηλά κτίρια, μέχρι και στα 150 μέτρα με σκυρόδεμα αντοχής σε συμπίεση πάνω από 68MPa.

info@cyfieldgroup.com www.cyfieldgroup.com 22493333 @cyfieldgroup
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε από τον Δήμο Στροβόλου, την 

Πέμπτη 18/7/19, παρουσιάστηκε η μελέτη για 
τον νέο σχεδιασμό της οδού Τσερίου. Η εν λόγω 
μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία Markides 
Associates. Η παρουσίασή έγινε από τον κ. Αν-
δρέα Μαρκίδη και τη συνεργάτιδά του κ. Anne 
Marie de Boom. 
Τη διάσκεψη χαιρέτισε ο δήμαρχος Στροβόλου, κ. Ανδρέας Παπα-
χαραλάμπους, ο οποίος ανέφερε ότι ζητήθηκε από την εταιρεία 
Markides Associates ο νέος σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη τον ιδι-
αίτερο τοπικό χαρακτήρα της περιοχής, τις ανάγκες της τοπικής κοι-
νωνίας, του εμπορικού κόσμου και του απλού και καθημερινού πολί-
τη. Επίσης, ο δήμαρχος τόνισε ότι η οδός Τσερίου θα πρέπει να είναι 
ένας ζωντανός δρόμος για τους ανθρώπους, χωρίς βέβαια να παρα-

γνωρίζεται και η χρήση του αυτοκινήτου. Πρό-
σθεσε, επίσης, ότι η Τσερίου δεν θα πρέπει είναι 
απλώς μία δίοδος αυτοκινήτων, καθώς αποτελεί 
τη βασική αρτηρία μίας εκ των σημαντικότερων 
κοινοτήτων του δήμου. Η Τσερίου θα πρέπει να 
είναι ο δρόμος που ενώνει την κοινότητα και 
τους ανθρώπους, και όχι να τους χωρίζει. 
Κατά την παρουσίαση, αναφέρθηκε από τους 

μελετητές ότι η μελέτη της οδού Τσερίου στηρίχθηκε στη σύγχρονη 
προσέγγιση για οδικό σχεδιασμό, που προωθεί τη δημιουργία ενός 
καλύτερου και πιο ανθρώπινου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτή την 
προσέγγιση, λαμβάνονται υπόψη και πολλά άλλα κριτήρια, πέραν του 
κυκλοφοριακού φόρτου, όπως η ασφάλεια των πεζών και των οδη-
γών, η μείωση της ρύπανσης, η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλο-
ντος και η εμπορική άνθηση της περιοχής.

Παρουσιάστηκε η μελέτη για τον νέο σχεδιασμό της οδού Τσερίου 

Νέα πρόταση για εισαγωγή περιορισμού 
που θα απαγορεύει τη χρήση ευαισθη-

τοποιητικών χημικών ουσιών σε ενδύματα, 
υποδήματα και άλλα αντικείμενα που έρχονται 
σε επαφή με το δέρμα και προορίζονται για 
το ευρύ κοινό, έχει υποβάλει ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA). Ο 
προτεινόμενος περιορισμός αναμένεται ότι 
θα επηρεάσει τη χρήση πέραν των 1000 χη-
μικών ουσιών και θα ενταχθεί στο Παράρτη-
μα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 
1907/2006 (Καν. REACH).
Η πρόταση για εισαγωγή του περιορισμού 
ήταν αποτέλεσμα της αναγνώρισης του κινδύ-
νου από τη συχνή έκθεση των καταναλωτών 
σε ευαισθητοποιητικές χημικές ουσίες που 
περιέχονται σε υφασμάτινα και δερμάτινα 
αντικείμενα. Έχει διαπιστωθεί ότι η δερματι-
κή έκθεση σε συγκεκριμένες αλλεργιογόνες 
ουσίες οδηγεί σε μόνιμη ευαισθητοποίηση 
του δέρματος. Όταν ένα άτομο αναπτύξει 
ευαισθησία σε μια αλλεργιογόνο χημική ου-
σία πρέπει να αποφεύγει την έκθεση σε αυτή 
ώστε να αποτρέπονται σοβαρότερες αλλεργι-
κές αντιδράσεις. Υπολογίζεται ότι 4-5 εκ. άτο-
μα περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0,8-1% 
του γενικού πληθυσμού) παρουσιάζουν ευαι-
σθητοποίηση σε χημικές ουσίες στις οποίες 
εκτίθενται.
Ο προτεινόμενος περιορισμός θα καλύψει 
όλες τις χημικές ουσίες που ταξινομούνται 
ως ευαισθητοποιητικές και μπορεί να χρησι-
μοποιούνται σε ενδύματα και αντικείμενα που 
έρχονται σε επαφή με το δέρμα και προορίζο-
νται για το ευρύ κοινό. Παραδείγματα τέτοιων 

προϊόντων φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.
Καλούνται οι επηρεαζόμενοι και όσοι έχουν 
ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα να μελετή-
σουν τον φάκελο του προτεινόμενου περιο-
ρισμού και να αποστείλουν τις απόψεις τους, 

ή οποιαδήποτε δεδομένα κατέχουν ή τις πι-
θανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που 
αναμένεται να έχουν λόγω της εισαγωγής του 
περιορισμού, στην ακόλουθη ιστοσελίδα του 
ECHA: https://echa.europa.eu/el/restrictions-
under-consideration
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή 
σχολίων είναι η 19η Δεκεμβρίου 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους 
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθε-
ώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405609 
και 22405608.

Δημόσια Διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης Ευαισθητοποιητικών 
Χημικών Ουσιών σε υφασμάτινα και δερμάτινα αντικείμενα (ΚΧΟ 27)

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΑΞΕΣΟΎΑΡ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΝ ΕΝΔΎΜΑΤΩΝ 
ΠΟΎ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Φανέλες, μπλούζες, υποκάμισα Κλινοσκεπάσματα και κουβέρτες

Παντελόνια, κοστούμια Ταπετσαρίες, ριχτάρια και καλύμματα

Φορέματα, φούστες Πετσέτες μπάνιου και μπουρνούζια

Αθλητικά είδη και εξοπλισμός Επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες

Είδη καλτσοποιίας Τραπεζομάντιλα και πετσέτες φαγητού

Μαγιό Χαρτοπετσέτες, πάνες, χαρτομάντιλα και πετσέτες 
υγείας μίας χρήσης

Γάντια (περιλαμβανομένων των 
latex)

Είδη παιδικής φροντίδας όπως καρεκλάκια, καλάθια 
ύπνου, σαλιάρες κ.ά.

Εσώρουχα και πιτζάμες Υπνόσακοι

Καπέλα Νήματα και υφάσματα προοριζόμενα για χρήση από 
τους τελικούς καταναλωτές

Κασκόλ, γραβάτες Τσάντες, σακίδια και χαρτοφύλακες

Καρναβαλίστικες στολές Χαλιά και τάπητες

Υφάσματα καλλυντικής χρήσης Αξεσουάρ μόδας (π.χ. λουράκια ρολογιών, περικάρπια, 
μενταγιόν, βραχιόλια)

http://www.robotex.org.cy


21Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 6   •   Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 9



w w w. e t e k . o r g . c y  22

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Γιατί το ΕΤΕΚ απαιτεί θεσμοθέτηση τακτικής επιθεώρησης κτιρίων

Το Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελη-

τήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) 
έχει θέσει ως βασική 
προτεραιότητα την 
προώθηση της θε-
σμοθέτησης της τα-
κτικής επιθεώρησης 
των οικοδομών έχο-
ντας υπόψη πραγματικότητες και γεγονότα 
τα οποία θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο αν-
θρώπινες ζωές. 
Είναι, δυστυχώς, γεγονός πως στην Κύπρο 
υπάρχει μια γενικότερη έλλειψη κουλτούρας 
για τη συντήρηση των κτιρίων και γενικά των 
οικοδομών του ιδιωτικού αλλά και σε αρκετές 
περιπτώσεις και του δημοσίου / ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. 
Σημαντικοί παράγοντες για την αξιολόγηση 
της κατάστασης και ειδικότερα του κινδύνου 
είναι:
 • Η πιθανότητα να συμβεί μερική ή ολική 
κατάρρευση 
 • Το μέγεθος των επιπτώσεων σε περί-
πτωση που επισυμβεί 
 • Η σημαντικότητα της οικοδομής 
 • Καθώς και άλλα κρίσιμα χαρακτηριστικά, 
όπως είναι για παράδειγμα η τοποθεσία και η 
χρήση της οικοδομής. 
Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατη-
ρούμε ότι η συχνότητα καταρρεύσεων παλαι-
ών εγκαταλελειμμένων οικοδομών ή πτώσης 
τμημάτων από κτίρια έχουν καταστεί ένα 
συχνό θα έλεγα φαινόμενο, κυρίως λόγω της 
εγκατάλειψης, είτε της γήρανσης των υλικών 
κατασκευής και της παντελούς έλλειψης ου-
σιαστικής συντήρησης. Είναι για αυτόν τον 
λόγο που το ΕΤΕΚ αντικρίζει το πρόβλημα 
των επικίνδυνων κτιρίων ως ένα σημαντικό 
πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου μπο-
ρεί να επιτευχθεί με την τακτική επιθεώρηση 

με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημα-
τικών οικοδομών και την πρόληψη δυσάρε-
στων καταστάσεων. Για τον σκοπό αυτό απαι-
τείται ενεργή και ολοκληρωμένη πολιτική.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσπάθειας 
για αντιμετώπιση του προβλήματος, το ΕΤΕΚ 
εδώ και χρόνια έχει καταθέσει συγκεκριμένη 
πρόταση στους αρμόδιους φορείς για θε-
σμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης κτιρί-
ων λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σημαντικός 
αριθμός κτιρίων στην Κύπρο κατασκευάστη-
καν με αμφιβόλου ποιότητας υλικά και εργα-
τοτεχνία, πριν την εφαρμογή του αντισεισμι-
κού κώδικα και την υποχρεωτική επίβλεψη 
των κατασκευαστικών εργασιών. Στόχος της 
συγκεκριμένης πρότασης είναι ο εντοπισμός 
και η καταγραφή πιθανών ανεπαρκειών ή και 
βλαβών στον φέροντα οργανισμό (σκελετό) 
ή και δευτερευόντων στοιχείων όπως είναι 
επικαλύψεις όψεων (επενδύσεις πέτρας, μαρ-
μάρων κ.λπ.) των κτιρίων και, στη συνέχεια, η 
σχετική ενημέρωση του ιδιοκτήτη καθώς και η 
λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων 
προτού οι οικοδομές καταστούν επικίνδυνες 
για την ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία.
Τα διαθέσιμα υφιστάμενα νομοθετικά εργα-
λεία αφορούν το στάδιο στο οποίο το κτίριο 

έχει ήδη χαρακτηριστεί επικίνδυνο για τους 
πολίτες. Όμως δεν υπάρχει θεσμοθετημένος 
μηχανισμός έγκαιρου εντοπισμού της επι-
κινδυνότητας των οικοδομών και αυτό απο-
τελεί ένα σημαντικό κενό. Επομένως, για το 
Επιμελητήριο, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση 
των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων 
τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα να κατα-
γράφεται η κατάσταση των κτιρίων και στη 
συνέχεια να προωθούνται τα ανάλογα μέτρα 
για πρόληψη ή και άρση της επικινδυνότητας. 
Τόσο το κράτος όσο και η Βουλή έχουν άμε-
ση υποχρέωση να σταθμίσουν τους ενδεχό-
μενους κινδύνους και τα σχέδια δράσης για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κιν-
δύνων που ελλοχεύουν από τα ετοιμόρροπα 
αλλά και τα επί μακρόν ασυντήρητα κτίρια.
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-
πρου βρίσκεται στη διάθεση της Πολιτείας 
ώστε, με την εμπειρογνωμοσύνη που δια-
θέτουν τα μέλη του, να συμβάλει ουσιαστικά 
στην προσπάθεια για την ορθολογική αντιμε-
τώπιση του σοβαρού αυτού θέματος. 

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ
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Ταυτότητα Αριστείας! 

Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 
προέδρου και του διευθυντή του ΕΤΕΚ, με τον Επικεφαλής Επιστήμονα 

για την Έρευνα και την Καινοτομία κ. Κυριάκο Κόκκινο.
Στη συνάντηση ο κ. Κόκκινος ενημέρωσε για το πεδίο αρμοδιοτήτων του 
και συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας καθώς και κοινές εκδηλώσεις που θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με στόχο την αξιοποίηση των μελών του 
ΕΤΕΚ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και για ενημέρω-
σή τους για προοπτικές που υπάρχουν.
Όροι εντολής του Επικεφαλής Επιστήμονα είναι η προώθηση και η ανάπτυ-
ξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Συνάντηση ΕΤΕΚ με τον Επικεφαλής Επιστήμονα

http://www.robotex.org.cy
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Ο τομέας των κατασκευών παρουσιάζει δι-
αχρονικά αναποτελεσματικές πρακτικές, 

οι οποίες οδηγούν σε υψηλά επίπεδα αποβλή-
των, αλληλεπικάλυψη διαδικασιών, ανεπαρκή 
συντονισμό και συχνά στην παράδοση έργων 
εκτός χρονοδιαγραμματος και κόστους. Η χρή-
ση ηλεκτρονικών μέσων σχεδιασμού (CAD) δεν 
βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα επικοινωνί-
ας σε σχέση με τον παραδοσιακό σχεδιασμό 
κτιρίων. Σε μια εποχή όπου οι απαιτήσεις ποιότητας σχεδιασμού και 
υλοποίησης των έργων έχουν αυξηθεί, η χρήση μοντέλων ψηφιοποί-
ησης κτιρίων (ΒΙΜ) θεωρείται μια επαναστατική τεχνολογία με πολλές 
δυνατότητες δημιουργίας καινοτομιών στον κατασκευαστικό τομέα με 
σκοπό να βελτιώσει την αντίληψη με την οποία σχεδιάζονται τα κτί-
ρια. Η Επιτροπή National Building Information Model Project ορίζει τα 
μοντέλα ψηφιοποίησης κτιρίων (BIM) ως μια ψηφιακή αναπαράσταση 
των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. 
Ένα αρχείο BIM είναι ένας κοινός πόρος γνώσης για πληροφορίες σχε-
τικά με μια εγκατάσταση που αποτελεί αξιόπιστη βάση για αποφάσεις 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, από τον σχεδιασμό έως την 
κατεδάφιση. Στην πράξη ένα σχεδιαστικό μοντέλο BIM δεν αποτελεί-
ται απλά από γραμμές και σύμβολα, αλλά το κάθε στοιχείο σχεδιασμού 
εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα στοιχεία που αφορούν το 
κτίριο (είδος κατασκευής, υπηρεσίες, υλικά, ιδιότητες, κ.λπ.).

Πλεονεκτήματα ΒΙΜ 
Οι τεχνικές δυνατότητες του BIM αρχίζουν με την οπτικοποίηση και τον 
συντονισμό του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και των κατασκευαστικών 
εργασιών και ολοκληρώνονται με πολλά εργαλεία που εφαρμόζονται 
σε όλα τα επίπεδα του κύκλου ζωής των κατασκευών. Συγκριτικά με 
τους συμβατικούς τρόπους σχεδιασμού, ο σχεδιασμός με τη χρήση των 
μοντέλων ψηφιοποίησης κτιρίου έχει τα εξής κύρια πλεονεκτήματα:

 • Οπτικοποίηση και συντονισμός του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 
και των κατασκευαστικών εργασιών. Συγκεκριμένα οι μηχανικοί του 
έργου (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, 
ηλεκτρολόγος μηχανικός) μπορούν να εργάζονται παράλληλα στο ίδιο 
μοντέλο. Για τον λόγο αυτό η σύνηθης πρακτική για τα λογισμικά ΒΙΜ 
είναι η αποθήκευση των αρχείων σε cloud server.
 • Δυνατότητα παραμετρικού ελέγχου κατά τα αρχικά στάδια του 
σχεδιασμού με σκοπό την εξέταση και επικύρωση διάφορων υποθετι-
κών σεναρίων που αφορούν τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και 
της αειφορίας του κτιρίου.
 • Ταχεία απεικόνιση, καλύτερη λήψη αποφάσεων κατά την ανάπτυ-
ξη του έργου, ταχεία και ακριβής αναβάθμιση των αλλαγών.
 • Δυνατότητα ανάλυσης κύκλου ζωής που προκύπτει από τα δεδο-
μένα που αναπτύσσονται κατά τη δημιουργία των μοντέλων.

ΒΙΜ και Ανάλυση Αειφορίας Κτιρίων
Όπως σημειώνεται από την Autodesk (2006), η χρήση του CAD (ή CAD 
object) για την αξιολόγηση της αειφορίας των κτιρίων απαιτεί σημα-
ντική ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία καθιστά την εργασία πολύ χρο-
νοβόρα και δαπανηρή. Επιπλέον, οι λύσεις CAD προσφέρουν ελάχιστα 
οφέλη για την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας. Το BIM, από την άλλη 
πλευρά, περιέχει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την υποστήριξη 
του βιώσιμου σχεδιασμού των έργων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του, ιδίως όταν συνδυάζεται με συναφή εργαλεία ανάλυσης. Αυτό 
που καθιστά τη διαδικασία αποτελεσματικότερη είναι η ικανότητα του 
BIM να παρέχει ταυτόχρονη και σε πραγματικό χρόνο ανάλυση σε μια 
σειρά σεναρίων, σε συνδυασμό με οπτική αναπαράσταση των επιλο-
γών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το BIM μπορεί να συμ-
βάλει στην ατζέντα βιωσιμότητας. Μεταξύ άλλων, το ΒΙΜ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ενεργειακή μοντελοποίηση, την επιλογή προ-
σανατολισμού του κτιρίου (εξοικονόμηση ενέργειας), την αξιολόγηση 
του κύκλου ζωής, τη σχέση επιφάνειας όγκου των κτιρίων (ενεργειακή 

Χρήση Μοντέλων Ψηφιοποίησης Κτιρίων 
(BIM) για την Ενεργειακή Ανάλυση Κτιρίων

http://www.robotex.org.cy
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βελτιστοποίηση της γεωμετρίας του κελύφους του κτιρίου), τη φωτο-
μετρική ανάλυση αλλά και τη χρήση βιώσιμων υλικών. Ωστόσο, ο πιο 
ισχυρός τρόπος με τον οποίο το BIM μπορεί να συμβάλει στην αει-
φορία είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, η οποία απορρέει από 
τη συνεργιστική εργασία μέσα σε μια ενοποιημένη και ολοκληρωμένη 
αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αποφάσεις κατά τη 
φάση σχεδιασμού, όπου η συνεκτίμηση του κύκλου ζωής των κρίσιμων 
αποφάσεων μπορεί να αξιολογηθεί συλλογικά, συμπεριλαμβανομένου 
του πελάτη.

Ενεργειακή προσομοίωση
Οι προσομοιώσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (Building Energy 
Performance Simulation - BEPS) αποτελούν ουσιαστικό μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 
Ανεξάρτητα από το λογισμικό BEPS που χρησιμοποιείται για τη διε-
ξαγωγή προσομοίωσης ενέργειας, η τυπική διαδικασία προετοιμασίας 
ενός μοντέλου περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες λειτουργίες που 
συχνά οδηγούν σε αλληλοεπικάλυψη υφιστάμενων δεδομένων, απώ-
λειες δεδομένων και σφάλματα. Προκειμένου να βελτιωθεί η μέθοδος 
ανταλλαγής πληροφοριών στον κατασκευαστικό κλάδο, οι προσπάθειες 
επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση μοντέλων ψηφιοποίησης κτιρίων 
(BIM) σε εργαλεία BEPS. Πάνω από το 70% των πληροφοριών που 
απαιτούνται από εργαλεία BEPS περιλαμβάνονται και στα μοντέλα BIM, 
γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τη συλλο-
γή πληροφοριών. Οι εφαρμογές BIM μπορούν να δημιουργήσουν αρκε-
τές μορφές ανταλλαγής δεδομένων για να μοιραστούν πληροφορίες, οι 
πιο συνηθισμένες από τις οποίες είναι οι Industry Foundation Classes 
(IFC) και του green building XML (gbXML). Το IFC είναι μια μορφή ανοι-
χτού τύπου, πλήρως εκτεταμένη και ουδέτερη μορφή BIM δεδομένων 
κύκλου ζωής βασισμένη στο διεθνές πρότυπο ISO 16739. Η χρήση 
μοντέλων ΒΙΜ για τον σχεδιασμό των κτιρίων αναμένεται στο προ-
σεχές μέλλον να επηρεάσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τον τρόπο με 
τον οποίο οι μηχανικοί αντιλαμβάνονται τον σχεδιασμό των κτιρίων. Τα 
πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης σχεδιαστικής μεθόδου είναι σημα-
ντικά και η μετάβαση στη νέα εποχή όπου οι μηχανικοί και στην Κύπρο 
θα σχεδιάζουν αποκλειστικά με τη χρήση ΒΙΜ πλησιάζει. Από αυτή τη 
εξέλιξη δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη και η ενεργειακή ανάλυση 
των κτιρίων. Σύντομα αναμένεται η ανάπτυξη και η χρήση εργαλείων 
τα οποία όχι απλά θα επιτρέπουν την ενεργειακή προσομοίωση των 
κτιρίων με τη χρήση μοντέλων ΒΙΜ αλλά και επιπρόσθετες λειτουργίες 
όπως για παράδειγμα την ενεργειακή πιστοποίηση ή τον ενεργειακό 
έλεγχο των κτιρίων.

Χριστιάνα Παντελή
BSc in Civil Engineering, MSc in Sustainable Energy Systems
Υποψήφια Διδάκτορας, Σχολή Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Frederick
res.pc@frederick.ac.cy
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Τ ις τελευταίες δε-
καετίες, η τεχνο-

λογική πρόοδος έχει 
οδηγήσει στην ανά-
πτυξη νέων υλικών 
που ανταποκρίνονται 
σε κάθε είδους ανά-
γκη της σύγχρονης 
κοινωνίας. Τα πλαστι-
κά είναι ίσως η πιο διαδεδομένη μορφή των 
υλικών αυτών αφού συνδυάζουν χαμηλό 
κόστος με υψηλή λειτουργικότητα. Πλέον τα 
πλαστικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητάς μας και απαντώνται 
σε πάρα πολλές εφαρμογές στην καθημε-
ρινή μας ζωή. Παρά όμως τη μεγάλη σημα-
σία των πλαστικών στη σύγχρονη κοινωνία 
και την ικανοποίηση που αυτά προσφέρουν, 
ανησυχεί ιδιαίτερα η αυξανόμενη χρήση 
τους σε εφαρμογές μικρής διάρκειας, που 
δεν προβλέπουν την επαναχρησιμοποίηση 
ή ανακύκλωσή τους.
Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 80-85% των απορριμ-
μάτων που εντοπίζονται στις παραλίες είναι 
μορφές πλαστικού, με τα μισά από αυτά να 
είναι πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης και 
το 25% περίπου προϊόντα αλιείας. Τα πλα-
στικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευ-
τικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 
αποτελούν πλέον ένα ιδιαίτερα σοβαρό 
πρόβλημα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, 
τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία 
και επηρεάζουν αρνητικά δραστηριότητες 
όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία. 
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι με τον όρο 
«πλαστικό προϊόν μίας χρήσης» ορίζονται 
στα σχετικά νομοθετικά κείμενα τα προϊό-

Ευρωπαϊκές προσπάθειες για περιορισμό 
της ρύπανσης από τα πλαστικά

Η προωθούμενη νέα 
ευρωπαϊκή πολιτική 

διαχείρισης πλαστικών 
προϊόντων είναι 

ιδιαίτερα φιλόδοξη

διαχείρισης των αποβλήτων για το κάθε επι-
μέρους προϊόν ή για τους τρόπους διάθεσης 
των συγκεκριμένων αποβλήτων που πρέπει 
να αποφεύγονται καθώς και για την πα-
ρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και τις 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
απόρριψής τους στο περιβάλλον. Η σήμαν-
ση θα πρέπει, κατά περίπτωση, να βρίσκεται 
είτε πάνω στη συσκευασία του πλαστικού 
προϊόντος ή απευθείας πάνω στο ίδιο το 
προϊόν. Επί του παρόντος συζητείται πως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί για 
να καθιερώσει εναρμονισμένες προδιαγρα-
φές για τη σήμανση με τις οποίες θα γίνεται 
ευρέως αντιληπτός από κάθε καταναλωτή ο 
τρόπος διαχείρισής τους ως απόβλητο. 
Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας 
χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα 
διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις, αναμένεται ότι θα 
θεσπιστούν, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυ-
παίνων πληρώνει», συστήματα διευρυμέ-
νης ευθύνης για τον παραγωγό για κάλυψη 
του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και 
περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το 
κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για 
την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους 
απορριμμάτων. 
Τα κύρια προϊόντα που αναμένεται ότι θα 
καλύψει η νέα πολιτική είναι τα πλαστικά 
ποτήρια, τους πλαστικούς περιέκτες τρο-
φίμων, τις πλαστικές φιάλες ποτών, τα πλα-
στικά μαχαιροπίρουνα, πιάτα και καλαμάκια, 
τους αναδευτήρες ποτών κ.λπ. Για τέτοια 
προϊόντα θα πρέπει επίσης να διασφαλίζε-
ται ότι οι παραγωγοί θα καλύπτουν, επιπλέ-
ον, το κόστος της συλλογής των αποβλήτων 
αυτών καλύπτοντας παράλληλα το κόστος 
για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής 
διαχείρισής τους. 
Η προωθούμενη νέα ευρωπαϊκή πολιτική 
διαχείρισης πλαστικών προϊόντων είναι ιδι-
αίτερα φιλόδοξη. Δεδομένου όμως ότι έχει 
αναγνωρισθεί ένα υπαρκτό και ιδιαίτερα επι-
κίνδυνο για το οικοσύστημα πρόβλημα, στό-
χος είναι να δοθούν ριζικές λύσεις. Αν όλα 
αυτά που περιλαμβάνουν οι νέες νομοθεσίες 
εφαρμοσθούν, τότε ίσως και την υστάτη ανα-
τραπεί η αρνητική εικόνα που ο άνθρωπος 
δημιούργησε με την ανεξέλεγκτη δράση του.

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Χημικός Μηχανικός

ντα που προορίζονται για μία μόνο χρήση ή 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα προτού 
απορριφθούν. Δεν καλύπτονται τα πλαστικά 
προϊόντα που αναμένεται να ολοκληρώ-
σουν έναν αριθμό διαδρομών ή επιστροφών 
εντός του κύκλου ζωής τους, επαναχρη-
σιμοποιούμενα για την ίδια χρήση για την 
οποία έχουν σχεδιαστεί. 
Τα αρνητικά αποτελέσματα της χρήσης πλα-
στικών μίας χρήσης έχουν πλέον αναδειχθεί. 
Για τον λόγο αυτό γίνονται, σε ευρωπαϊκό 
τουλάχιστον επίπεδο, προσπάθειες για κα-
λύτερη διαχείρισή τους αφού διαπιστώθηκε 
ότι πολλά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 
καταλήγουν στο περιβάλλον λόγω εσφαλ-
μένης διάθεσης, μέσω του αποχετευτικού 
συστήματος ή με άλλη μορφή ακατάλληλης 
απόρριψης στο περιβάλλον. 
Ιδιαίτερα σημαντική παρατήρηση είναι 
ότι στην περίπτωση των προϊόντων αυτών 
υπάρχει σημαντική έλλειψη πληροφορι-
ών σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους και 
τον κατάλληλο τρόπο διάθεσής τους ως 
απόβλητα. Για τον λόγο αυτό προωθείται η 
υποχρεωτική τους σήμανση έτσι ώστε να 
αποφεύγεται κάθε μορφής απόρριψη πέραν 
της ενδεδειγμένης και φιλικής στο περιβάλ-
λον. Η σήμανση θα ενημερώνει τους κατα-
ναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές 
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O πληθυσμός και οι 
οικονομίες πα-

γκόσμια μεγαλώνουν 
και η ανάγκη στέγα-
σης και υποδομών 
αυξάνεται ραγδαία. 
Οι προβλέψεις ανά-
πτυξης στην παγκό-
σμια κατασκευαστική 
βιομηχανία παρου-
σιάζουν ανοδική πορεία έως και 85% ή 
15,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το έτος 
2030. Περισσότερες κατασκευές σημαίνει 
μεγαλύτερη ανάγκη για πιο ευέλικτους και 
αποτελεσματικούς τρόπους σχεδιασμού 
και γι’ αυτό η τρισδιάστατη προσέγγιση του 
μοντέλου που βασίζεται στο BIM (Building 
Information Modelling) καθίσταται παγκο-
σμίως ελκυστικότερη στην υλοποίηση κατα-
σκευαστικών έργων.
Ένα νέο σύνολο διεθνών προτύπων μόλις 
έχει εκπονηθεί για να επιτρέψει στο BIM 
να ευδοκιμήσει σε έργα και να ωφελήσει 
τον κλάδο στο σύνολό του. Το BIM παρέ-
χει στους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς 
και τους κατασκευαστές τη δυνατότητα να 
σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται πιο αποτε-
λεσματικά τα κτίρια, ενώ παράλληλα αυξάνει 
τη δημιουργικότητα σ’ ένα διεθνές πλαίσιο 
που θα επιτρέπει στη βιομηχανία να συ-
νεργαστεί βάσει έργων πέραν των εθνικών 
συνόρων.
Τα δύο πρώτα μέρη του ISO 19650:2018 
με τίτλο «Organization and digitization 
of information about buildings and civil 
engineering works, including building 
information modelling (BIM)» αφορούν την 
οργάνωση και την ψηφιοποίηση πληροφο-
ριών σχετικά με κτίρια και έργα πολιτικής 
μηχανικής.
Εξάλλου, ο πρόεδρος της τεχνικής υποε-
πιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Τυπο-
ποίησης (ISO) που ανέπτυξε τα πρότυπα 
δήλωσε ότι η εφαρμογή των προτύπων 
αυτών θα επιτρέψει την πιο ευρεία χρήση 
του BIM για περισσότερο αποδοτικά κτίρια 
και έργα υποδομής. Κατ’ επέκταση, η ανά-
ληψη αυτού του στόχου σε διεθνές επίπεδο 
δεν σηματοδοτεί μόνο την αποτελεσμα-
τικότερη συνεργασία σε παγκόσμια έργα, 
αλλά επιτρέπει στους σχεδιαστές και τους 
εργολάβους που εργάζονται σε όλα τα είδη 
των οικοδομικών έργων να έχουν σαφέστε-

ρη και πιο εποικοδομητική διαχείριση των 
πληροφοριών. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, 
το ISO 19650:2018 αναπτύχθηκε βάσει του 
δοκιμασμένου βρετανικού προτύπου BS 
1192:2007 και της δημόσιας προδιαγραφής 
PAS 1192-2:2013, που έχουν ήδη αποδείξει 
ότι βοηθούν τους χρήστες να εξοικονομή-
σουν έως και 22% στο κόστος κατασκευής.
Επιπλέον, τα επόμενα πρότυπα της σειράς 
περιλαμβάνουν το Μέρος 3 για τη διαχεί-
ριση της λειτουργικής φάσης των περιου-
σιακών στοιχείων και το Μέρος 5 το οποίο 
εστιάζει στη μοντελοποίηση πληροφοριών 

σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, στο 
ψηφιακό περιβάλλον και στην έξυπνη δια-
χείριση περιουσιακών στοιχείων.
Τα πρότυπα ISO 19650-1 και ISO 19650-2 
εκπονήθηκαν από τη Διεθνή Τεχνική Επι-
τροπή Τυποποίησης ISO/ TC 59, Κτίρια και 
έργα πολιτικού μηχανικού, Υποεπιτροπή 13, 
Οργάνωση και ψηφιοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με κτίρια και έργα πολιτικού μηχα-
νικού, συμπεριλαμβανομένης της μοντελο-
ποίησης πληροφοριών κτιρίων (BIM). 
Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο 
γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού 
Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός 
φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για 
οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, 
προμήθεια ή/και ανάγνωση του εν λόγω 
προτύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν από τους αρμόδιους λειτουργούς 
του (CYS) και από το Κέντρο Πληροφόρησης 
& Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

Χρίστος Παπαγεωργίου 
Λειτουργός Τυποποίησης CYS 
Πολιτικός Μηχανικός

ISO 19650:2018: Καλύτερη οικοδόμηση με νέα Διεθνή
 Πρότυπα για το BIM (Building Information Μodelling)

Ένα νέο σύνολο διεθνών 
προτύπων μόλις έχει 

εκπονηθεί για να 
επιτρέψει στο BIM να 

ευδοκιμήσει σε έργα και 
να ωφελήσει τον κλάδο 

στο σύνολό του
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Λαμβάνοντας υπό-
ψη την ανάγκη 

για προστασία του 
περιβάλλοντος και τη 
μείωση των επιπτώ-
σεων της κλιματικής 
αλλαγής από τις εκ-
πομπές ρύπων λόγω 
της παραγωγής ηλε-
κτρισμού από ορυκτά καύσιμα, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) έχει επιδείξει ισχυρό ενδιαφέρον 
για την αύξηση της διείσδυσης των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενερ-
γειακό ισοζύγιο των κρατών μελών της τα 
τελευταία χρόνια. Μέσω κυρίως της προώθη-
σης εθνικών προγραμμάτων επιχορήγησης, 
αλλά και διεθνών ερευνητικών έργων όπως 
το έργο «Promotion of higher penetration 
of distributed PV through storage for all – 
StoRES», η προσπάθεια για μία πιο «πράσινη» 
και ενεργειακά αειφόρα Ευρώπη είναι εμφα-
νής.
Το έργο StoRES επικεντρώνεται στη φωτο-
βολταϊκή (ΦΒ) τεχνολογία σε συνδυασμό με 
την αποθήκευση ενέργειας, και πιο συγκε-
κριμένα στην υλοποίηση υβριδικών ΦΒ και 
Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ) 
σε νοικοκυριά και μικρές κοινότητες σε χώ-
ρες της Μεσογείου με υψηλό δυναμικό ηλι-
ακής ακτινοβολίας. Ο κύριος στόχος του έρ-
γου είναι να ενισχύσει την αυτοκατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ στην περιοχή 
αυτή, επιλύοντας ταυτόχρονα τεχνικά προ-
βλήματα και προβλήματα αγοράς, δικτύων 

και διατιμήσεων χωρίς να επηρεάζεται η 
σταθερότητα και η αξιοπιστία του δικτύου. Η 
αποθήκευση περίσσειας ΦΒ ενέργειας μέχρι 
την κατανάλωσή της θα μπορούσε να είναι 
ένας τρόπος αύξησης της χρήσης ΑΠΕ και 
αντιμετώπισης της συμφόρησης του δικτύου 
διανομής, βελτιώνοντας παράλληλα την αξι-
οπιστία του και ενισχύοντας την περαιτέρω 
εξέλιξη των ενεργειακών συστημάτων. Το 
έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 και 
έχει διάρκεια 36 μήνες. 

Πιλοτικά
Αφού αρχικά μελετήθηκε η τρέχουσα κατά-
σταση όσον αφορά την πολιτική σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας των επτά χωρών 
που συμμετέχουν (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, 
Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία), 
καθώς και η ίδια η αγορά των ΣΑΕ στις χώ-
ρες αυτές, οι συντελεστές του έργου κατά-
φεραν να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά και 
τεχνικά εμπόδια που παρουσιάστηκαν λόγω 
της απουσίας εμπειρίας σε τέτοια συστήματα 
και να υλοποιήσουν τα πρώτα ΣΑΕ στις συμ-
μετέχουσες χώρες, με τη μορφή πιλοτικών 
εγκαταστάσεων σε κτίρια. Η δοκιμή υβριδι-
κών συστημάτων ΦΒ - ΣΑΕ είναι χρήσιμη για 
τη λήψη πολύτιμων δεδομένων και την εξα-
γωγή μιας βέλτιστης λύσης αποθήκευσης, η 
οποία θα ωφελήσει τόσο τους καταναλωτές 
ηλεκτρισμού, όσο και τους παραγωγούς/δια-
νομείς. 
Οι συντελεστές είχαν την ευκαιρία να έρ-
θουν σε επαφή με πραγματικά ΣΑΕ και να 

εμβαθύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά 
τη λειτουργία τους. Τα μέχρι τώρα αποτε-
λέσματα από τις 4 πιλοτικές εγκαταστάσεις 
στην Κύπρο, οι οποίες υλοποιήθηκαν σε οι-
κίες με εγκατεστημένα ΦΒ στη Λευκωσία τον 
Φεβρουάριο του 2018, ανέδειξαν μια σημα-
ντική αύξηση στον Δείκτη Αυτοκατανάλωσης 
(το ποσοστό αξιοποίησης της παραγόμενης 
ΦΒ ενέργειας) και τον Δείκτη Αυτάρκειας 
(το ποσοστό συνεισφοράς της ΦΒ ενέργειας 
ως προς την ολική ενεργειακή κατανάλωση) 
μετά την εγκατάσταση των ΣΑΕ. 
Επίσης, η ανάλυση της λειτουργίας των ΣΑΕ 
έδειξε πως πέραν της μισής ολικής ενεργει-
ακής κατανάλωσης των κατοικιών προέρχε-
ται πλέον από το υβριδικό ΦΒ - ΣΑΕ, όπως 
φαίνεται στην εικόνα, μειώνοντας έτσι ση-
μαντικά την κατανάλωση ηλεκτρισμού από 
το δίκτυο.
Η ανάλυση των δεδομένων και τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα παρέχουν μια καθαρή εικόνα 
σχετικά με τα προφίλ παραγωγής και κατανά-
λωσης ενέργειας των χρηστών, αλλά και της 
λειτουργίας των ΣΑΕ. Αυτό θα είναι εξαιρετι-
κά επωφελές για τον σχεδιασμό μελλοντικών 
ενεργειακών πολιτικών στις συμμετέχουσες 
χώρες, την αύξηση των ποσοστών αυτοκα-
τανάλωσης και αυτάρκειας των χρηστών και 
τη μείωση του ενεργειακού κενού που πα-
ρατηρείται μεταξύ παραγωγής-ζήτησης κατά 
τις περιόδους αιχμής, βοηθώντας έτσι το 
ηλεκτρικό δίκτυο. Το έργο παρέχει την ευκαι-
ρία για επίλυση των πιθανών προβλημάτων 
που θα προκύψουν σχετικά με τα ΣΑΕ στην 
Κύπρο, μέσω προτάσεων για αλλαγές στους 
κανονισμούς λειτουργίας και τους κανόνες 
δικτύωσης (grid codes).

Επένδυση
Η μελέτη της τρέχουσας κατάστασης στις 
συμμετέχουσες χώρες κατέδειξε πως σε 
αυτή τη χρονική στιγμή τα μη επιδοτούμενα 
ΣΑΕ έχουν πολύ μεγάλη περίοδο αποπλη-
ρωμής και, ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά συ-
στήματα ΦΒ - ΣΑΕ συγκεντρώνουν χαμηλό 
επενδυτικό ενδιαφέρον. Με τις υφιστάμενες 
πολιτικές στις πλείστες χώρες της ΕΕ οι ιδι-
οκτήτες κατοικιών δεν έχουν οποιοδήποτε 
όφελος από την εγκατάσταση ενός ΣΑΕ. Πιο 
συγκεκριμένα, οι χώρες στη Μεσόγειο δεν 
έχουν ακόμη υλοποιήσει πολιτικές που να 

Προώθηση Υβριδικών Συστημάτων Φωτοβολταϊκών
και Αποθήκευσης Ενέργειας σε κυπριακά νοικοκυριά
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Συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας σε οικίες.
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ευνοούν την εγκατάσταση ΣΑΕ μαζί με ΦΒ 
συστήματα, παρόλο που αυτό θα ήταν επω-
φελές για το περιβάλλον αλλά και την κοινω-
νία ως σύνολο.
Πέραν της ολοκλήρωσης των πιλοτικών εγκα-
ταστάσεων, διάφορα εργαλεία που αφορούν 
τη διαστασιολόγηση υβριδικών ΦΒ - ΣΑΕ και 
την οικονομική αξιολόγησή τους έχουν υλο-
ποιηθεί και είναι χρήσιμα για τους ιδιοκτήτες 
κατοικιών που επιθυμούν να επενδύσουν 
στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Τα 
εργαλεία αυτά είναι διαθέσιμα στους αρμό-
διους φορείς, υπεύθυνους για τη χάραξη 
πολιτικής, αλλά και στο ευρύ κοινό μέσω της 
ιστοσελίδας του έργου. Ακόμη, στο πλαίσιο 
του έργου StoRES, ετοιμάζεται μια Ανάλυση 
Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis) 
σχετικά με τη λειτουργία των ΣΑΕ στο κτιρια-
κό επίπεδο και συγκεκριμένα σε συνδυασμό 
με ΦΒ, αλλά και με πιθανή παροχή υπηρεσι-
ών στο δίκτυο προσβλέποντας σε οικονομικά 
οφέλη.
Τέλος, η ομάδα του έργου StoRES επιδει-
κνύει έντονο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση 
του κοινού και στο πλαίσιο των στόχων του 
έργου προχωρά στη διοργάνωση τεχνικών 
ημερίδων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 
Σε αυτές τις ημερίδες, το κοινό έχει την ευ-
καιρία να ενημερωθεί για τη συνεισφορά του 
έργου στην κοινωνία, την αποθήκευση ενέρ-
γειας και τις μελλοντικές ευκαιρίες που προ-
σφέρει, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των πιλοτικών εγκαταστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι υπεύθυνοι 
λήψης αποφάσεων μπορούν να ανοίξουν τον 
δρόμο για νέα ενεργειακά σχέδια που εστιά-

ζουν στη μείωση του κόστους και στην αύξη-
ση των εσόδων στους ιδιοκτήτες ΣΑΕ. Κατά 
συνέπεια, οι Διαχειριστές Συστημάτων Δια-
νομής (ΔΣΟ) στην περιοχή της Μεσογείου θα 
πρέπει να προσαρμόσουν τους κανονισμούς 
τους προκειμένου να διευκολύνουν τη διά-
δοση των υβριδικών συστημάτων ΦΒ - ΣΑΕ. 
Με γνώμονα τα πιο πάνω, η κοινοπραξία του 
έργου StoRES πρόκειται να κάνει ένα βήμα 
προς τα εμπρός, αναπτύσσοντας μέχρι το τέ-
λος του έργου μια δέσμη τεχνικών και πολιτι-
κών συστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν σε 
μελλοντικά αναπτυξιακά έργα και διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα η προσπάθεια για αύξηση της 
διείσδυσης των ΑΠΕ σε έναν καλύτερο κόσμο 
για τις επόμενες γενιές. Ξεκινώντας από το 
λεγόμενο τέλος του συστήματος ηλεκτρικής 
ισχύος, τους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας 
στο κτιριακό επίπεδο, η συνεισφορά υβριδι-

κών ΦΒ - ΣΑΕ μπορεί να είναι αρκετά μεγά-
λη στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε 
κάθε χώρα, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες 
διαβίωσης και το περιβάλλον γενικότερα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του προ-
γράμματος (Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής 
Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση foss@ucy.ac.cy 
ή στα τηλέφωνα 22894329 και 22892272 και 
να ενημερώνεστε από τις ιστοσελίδες www.
foss.ucy.ac.cy και www.pvtechnology.ucy.
ac.cy., καθώς και την ιστοσελίδα του έργου 
https://stores.interreg-med.eu.

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

Δείκτες Αυτοκατανάλωσης και Αυτάρκειας.

Ολική 
κατανάλωση 

ενέργειας στις 
οικίες κατά τους 

πρώτους έξι μήνες 
λειτουργίας.



                Δήλωση συμμετοχής, μέχρι 15.10.2019, στο www.etek-seminars.org 
 

 
 
 
 

Η περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νομοθεσία είναι το βασικό 
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οικοδομική αδειοδότηση, έλεγχο 
και έγκριση οικοδομών. Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει 
τη δομή, τη φιλοσοφία και τις κύριες πρόνοιες του περί ρύθμισης οδών 
και οικοδομών νόμου. Επίσης θα παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές 
πρόνοιες των (Βασικών) περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών (με 
έμφαση στο μέρος ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΔ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ) και θα γίνει 
αναφορά στους υπόλοιπους κανονισμούς που αφορούν την 
ενεργειακή απόδοση και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ : Ανδρέας Θεοδότου, Πολιτικός Μηχανικός 
 

08:00 - 08:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
08:30 - 09:00 Εισαγωγή 

Γενικά – Δομή του νομοθετικού πλαισίου 
09:00 - 11:00 Ο περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νόμος 

(δομή του νόμου, βασικοί ορισμοί, άδεια, Σχέδια που υποβάλλονται, όροι της 
άδειας,  Επίβλεψη έργου και ασυμβίβαστα, πιστοποιητικό έγκρισης κλπ). 

11:00 - 11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 11:30 - 12:00 Ο περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νόμος 

(δομή του νόμου, βασικοί ορισμοί, άδεια, Σχέδια που υποβάλλονται, όροι της 
άδειας,  Επίβλεψη έργου και ασυμβίβαστα, πιστοποιητικό έγκρισης κλπ) 

12:00 - 12:30 Έντυπα και διαδικασία αδειοδότησης από οικοδομικές αρχές, έντυπα του 
ΕΤΕΚ 

12:30 - 14:00 Οι περί οδών και οικοδομών Βασικοί Κανονισμοί 
 
Συνοπτική αναφορά στους Κανονισμούς για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων και για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς 
για Ασφάλεια στη χρήση (ΑμΕΑ) και πυρασφάλεια 

14:00 - 14:30 Ανασκόπηση του σεμιναρίου, συζήτηση, ερωτήσεις απαντήσεις 
 
 
 
 
Σημειώσεις: Το σεμινάριο έχει τέλος συμμετοχής €25 (περιλαμβ. ΦΠΑ) για μέλη ΕΤΕΚ με τακτοποιημένες τις 
υποχρεώσεις τους και για μηχανικούς που συμμετέχουν στο ΕΡΓΟ «Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών». 
Το τέλος συμμετοχής για όλους τους υπόλοιπους είναι €35. Όσοι προπληρώσουν το τέλος συμμετοχής πριν την 
10.10.2019 θα έχουν έκπτωση €10. Στην περίπτωση προπληρωμής και ακύρωσης, το 50% κατακρατείται ως 
διοικητικό τέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποβολή δήλωσης συμμετοχής το αργότερο 
στις 15.10.2019. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στο www.etek-seminars.org. Για ομαδικές κρατήσεις 
επικοινωνήστε στο 22877543 ή στο kee@etek.org.cy   

 
 

 
 
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ με θέμα: 
  «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)» 

 

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 (8:30π.μ.), Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ,  Λευκωσία.. 
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019 (8:30π.μ.), Κτήριο Τ. Παπαδόπουλος, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός 

         Κανονικό Τέλος Συμμετοχής:  €25 συμπ. ΦΠΑ  *Δείτε σχετικές σημειώσεις..  

.. 
 

 
       

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Κεντρικά Γραφεία 
Οδός Κερβέρου 8, 1016 

Λευκωσία  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Τ.Θ. 21826,  
1513 Λευκωσία 

 

  
Κεντρικό email: 

cyprus@etek.org.cy 
Email  

εξυπηρέτησης κοινού: 
yemp@etek.org.cy 

 

Τηλέφωνο: 22877644 
Φαξ: 22730373 

www.etek.org.cy 

Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο 
θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990 και 
είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. 
Διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων και Υπηρεσία αναγκαία 
για την προώθηση των σκοπών του. 
 
 

Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους 
τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των Μελών του, της 
Μηχανικής και της Τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για 
αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
Δημοκρατίας. 
 
Το Επιμελητήριο προσδίδει μεγάλη σημασία σε διεθνή θέματα και 
καταβάλλει προσπάθεια για επέκταση των σχέσεών του, τόσο με 
επιμελητήρια άλλων χωρών όσο και με διεθνείς φορείς μηχανικών. 

 Το ΕΤΕΚ είναι πλήρες μέλος στο European Council of 
Engineers Chambers (ECEC).  

 Συμμετέχει, μέσω της ΠΕΤΕΚΚ (Πλατφόρμα για την 
Έρευνα και Τεχνολογία για τις Κατασκευές στη Κύπρο), 
στην αντίστοιχη European Construction Technology 
Platform (ECTP). 

 Στον ευρωπαϊκό χώρο το Επιμελητήριο συμβάλλει ενεργά στις 
επαγγελματικές οργανώσεις European Federation of National 
Engineering Associations (FEANI) και International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS) και συμμετέχει σε συζητήσεις 
με ευρωπαϊκές επιτροπές. 

 Στον διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τοπικές επαγγελματικές 
οργανώσεις, συμμετέχει και εκπροσωπείται στην World 
Federation of Engineering Organizations (WFEO). 

Συνεργάζεται στενά με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και έχει 
συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας. Αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει μεταξύ του Επιμελητηρίου και 
του Engineering Council Βρετανίας. 
 
 
 

Γενικό Συμβούλιο  
Το ΕΤΕΚ διοικείται από 30μελές Γενικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 
είναι αιρετά και εκλέγονται ανά τριετία. Οι έδρες του Συμβουλίου 
κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό των μελών του κάθε κλάδου 
μηχανικής επιστήμης στο σύνολο των μελών του Επιμελητηρίου. 
 
 
 

Διοικούσα Επιτροπή  
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του 
Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή 
διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για 
την τριετία 2017 – 2020: 
 
Πρόεδρος              Στέλιος Αχνιώτης, Πολιτικός Μηχανικός 
Α’ Αντιπρόεδρος              Κωνσταντίνος Κωσταντή, Αρχιτέκτονας 
Β’ Αντιπρόεδρος              Ανδρέας Μαραγκός, Μηχανολόγος Μηχανικός 
Γενικός Γραμματέας         Ελίζα Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός 
Γενικός Ταμίας              Σωκράτης Σωκράτους, Μηχανικός Πληροφορικής 
 
Μέλη: Άννα Γαλαζή Ιακώβου, Αρχιτέκτονας, Κυριάκος Θεμιστοκλέους, 
Αρχιτέκτονας, Ντίνος Νικολαΐδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ιάκωβος 
Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
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                Δήλωση συμμετοχής, μέχρι 15.10.2019, στο www.etek-seminars.org 
 

 
 
 
 

Η περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νομοθεσία είναι το βασικό 
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οικοδομική αδειοδότηση, έλεγχο 
και έγκριση οικοδομών. Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει 
τη δομή, τη φιλοσοφία και τις κύριες πρόνοιες του περί ρύθμισης οδών 
και οικοδομών νόμου. Επίσης θα παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές 
πρόνοιες των (Βασικών) περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών (με 
έμφαση στο μέρος ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΔ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ) και θα γίνει 
αναφορά στους υπόλοιπους κανονισμούς που αφορούν την 
ενεργειακή απόδοση και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ : Ανδρέας Θεοδότου, Πολιτικός Μηχανικός 
 

08:00 - 08:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
08:30 - 09:00 Εισαγωγή 

Γενικά – Δομή του νομοθετικού πλαισίου 
09:00 - 11:00 Ο περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νόμος 

(δομή του νόμου, βασικοί ορισμοί, άδεια, Σχέδια που υποβάλλονται, όροι της 
άδειας,  Επίβλεψη έργου και ασυμβίβαστα, πιστοποιητικό έγκρισης κλπ). 

11:00 - 11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 11:30 - 12:00 Ο περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νόμος 

(δομή του νόμου, βασικοί ορισμοί, άδεια, Σχέδια που υποβάλλονται, όροι της 
άδειας,  Επίβλεψη έργου και ασυμβίβαστα, πιστοποιητικό έγκρισης κλπ) 

12:00 - 12:30 Έντυπα και διαδικασία αδειοδότησης από οικοδομικές αρχές, έντυπα του 
ΕΤΕΚ 

12:30 - 14:00 Οι περί οδών και οικοδομών Βασικοί Κανονισμοί 
 
Συνοπτική αναφορά στους Κανονισμούς για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων και για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς 
για Ασφάλεια στη χρήση (ΑμΕΑ) και πυρασφάλεια 

14:00 - 14:30 Ανασκόπηση του σεμιναρίου, συζήτηση, ερωτήσεις απαντήσεις 
 
 
 
 
Σημειώσεις: Το σεμινάριο έχει τέλος συμμετοχής €25 (περιλαμβ. ΦΠΑ) για μέλη ΕΤΕΚ με τακτοποιημένες τις 
υποχρεώσεις τους και για μηχανικούς που συμμετέχουν στο ΕΡΓΟ «Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών». 
Το τέλος συμμετοχής για όλους τους υπόλοιπους είναι €35. Όσοι προπληρώσουν το τέλος συμμετοχής πριν την 
10.10.2019 θα έχουν έκπτωση €10. Στην περίπτωση προπληρωμής και ακύρωσης, το 50% κατακρατείται ως 
διοικητικό τέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποβολή δήλωσης συμμετοχής το αργότερο 
στις 15.10.2019. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στο www.etek-seminars.org. Για ομαδικές κρατήσεις 
επικοινωνήστε στο 22877543 ή στο kee@etek.org.cy   

 
 

 
 
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ με θέμα: 
  «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)» 

 

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 (8:30π.μ.), Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ,  Λευκωσία.. 
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019 (8:30π.μ.), Κτήριο Τ. Παπαδόπουλος, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός 

         Κανονικό Τέλος Συμμετοχής:  €25 συμπ. ΦΠΑ  *Δείτε σχετικές σημειώσεις..  

.. 
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—
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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