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Η οικοδομή αλλάζει

Πιστοποιημένα συστήματα 
για υψηλές απαιτήσεις πυραντοχής

ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
KNAUF
Τα πυράντοχα συστήματα Knauf ως ολοκληρωμένες,
ασφαλείς και πιστοποιημένες λύσεις,
σύμφωνες με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς,
διασφαλίζουν την κατασκευή τοίχων,
επενδύσεων και οροφών αλλά και την επένδυση 
μεταλλικών υποστυλωμάτων και δοκών 
με υψηλούς δείκτες αντοχής στη φωτιά.

http://www.robotex.org.cy


3Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 4 8   •   Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 2 0www.daikin.eu/VRV5

Lower CO₂ equivalents and market-leading versatility 

Life is more rewarding with the new VRV 5.  
Our new all-round performer covers all of your mini VRV applications  
in Daikin’s most sustainable solution. 

 ū Maximum flexibility allowing installation in rooms down to 10 m²  
thanks to factory-mounted refrigerant response measures

 ū Top sustainability over the entire lifecycle thanks to low GWP  
R-32 refrigerant and market-leading real life seasonal efficiency

 ū Ergonomic serviceability and handling, thanks to wide access area  
to easily reach components within low-profile single fan casing 

 ū Best-in-class design versatility with five sound pressure levels down  
to 39 dB(A) and automatic ESP setting up to 45 Pa allowing ductwork

 ū Geared for comfort with intuitive online and voice controls  
plus a new 10 class indoor unit for small rooms

Creating a sustainable future together:
Determined to reduce our environmental footprint, we aim to be CO₂-neutral by 2050.  
A circular economy, innovation and smart use are the stepping stones on our path.  
It is time to act, join us now! 

Designed for the

future

Reduced CO₂ equivalent
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Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα (www.
etek.org.cy) του ΕΤΕΚ αποτελούν την επίσημη 
φωνή του ΕΤΕΚ (τα οποία υποστηρίζονται από 
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Face-
book, LinkedIN, issuu και YouTube). Το περιοδικό 
αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή/και ηλεκτρονικά 
σε περίπου 14000 παραλήπτες, μέλη του ETEK, 
ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών και σε 
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.
Τα μέλη του ΕΤΕΚ προέρχονται από τους 
κλάδους: Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, 
Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική 
Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Χημική 
Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων & 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική 
Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση & 
Εκτίμηση Γης, Πολεοδομία – Χωροταξία.

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

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6  Ποιο ΕΤΕΚ θέλουμε για το μέλλον; 
 Του δρα Γεώργιου Παναγή

ΘΕΜΑΤΑ
7  Πραγματοποιήθηκε η τελετή Απολογισμού Δράσης ΕΤΕΚ 

2017-2020 (Φωτορεπορτάζ)
14  Στον ηλεκτρολόγο μηχανικό Ανδρέα Λιβέρα το «Βραβείο 

Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020»
18  Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι 

δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία 
οικόπεδο)

19  Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του 
περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των περί Ηλεκτρισμού 
Κανονισμών

20  Ανάπτυξη Νότια του Καθεδρικού Ναού Αγίας Νάπας 
Λεμεσού

22  Σε τελική ευθεία το Σχέδιο Ανάπτυξης του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Ακάμα

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26  Η νέα στρατηγική κίνηση για την Πολεοδομία
27  Ο μηχανικός αερισμός ήταν ανάγκη που υπήρχε προ 

του κορωνοϊού και πλέον αποτελεί μέρος ενός υγιεινού 
εσωτερικού χώρου

28  Το μέλλον των εκτυπωτικών μηχανών - Πρότυπα και 
προκλήσεις

Η απονομή του Βραβείου 
Μηχανικής 2020, 
στον ηλεκτρολόγο μηχανικό 
Ανδρέα Λιβέρα.

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

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

Oκόσμος γύρω μας αλλάζει. Σε κά-
ποιους από εμάς αρέσει, σε άλ-
λους όχι. Όμως θα συνεχίσει να 
αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς 

χωρίς να περιμένει εμάς να αποφασίσουμε 
τι μας αρέσει, αν θα αποδεχτούμε την αλλα-
γή αυτή και πότε θα την αποδεχτούμε. 
Και με την αλλαγή θα έρθουν μέσα σε αυτή 
τη δεκαετία πολλές προκλήσεις που θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα μας και το 
ΕΤΕΚ, για τις οποίες όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά 
από τώρα ποιες και πόσο δύσκολες θα είναι.
Για αυτόν τον λόγο ήρθε τώρα η ώρα να ξεκινήσει η συζήτηση αλλά και 
να ληφθούν αποφάσεις για τον ρόλο που θέλουμε το Επιμελητήριό μας 
να έχει στο μέλλον εν μέσω αυτής της αλλαγής και των προκλήσεων. 
Μια συζήτηση η οποία πρέπει να είναι ειλικρινής και διαφανής, να 
περιλαμβάνει όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ χωρίς κανένας να εξαιρείται, 
γιατί κανείς δεν περισσεύει, και της οποίας πρωτοστάτης πρέπει να 
είναι η νέα ηγεσία του Επιμελητηρίου μας. 
Ας αναρωτηθούμε λοιπόν σε αυτή την αλλαγή και τις προκλήσεις 
που έρχονται ποιον θεσμικό ρόλο θέλουμε να έχει το Επιμελητήριό 
μας και ποια πορεία θέλουμε να ακολουθήσει.
Θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση ως ΕΤΕΚ τη μαχητική στάση 
μας στην αποκάλυψη παρανομιών όπως πράξαμε στο παρελθόν και 
θα συγκρουστούμε χωρίς φόβο με όλες τις κλίκες των παράνομων 
συμφερόντων στον χώρο της μηχανικής; 
Θα υποστηρίξουμε ως Επιμελητήριο όσους συνάδελφους μηχανι-
κούς εκβιάζουν κάποιοι με απώλεια εισοδημάτων για να κλείσουν 
τα μάτια σε μια καταφανή παρανομία; Θα παρέχουμε διέξοδο και 
προστασία σε αυτούς τους συνάδελφους μηχανικούς όταν αποκα-
λύψουν την παρανομία έτσι ώστε να μην στέκονται μόνοι και απρο-
στάτευτοι απέναντι σε έναν τέτοιο εκβιασμό;
Θα επεκτείνουμε την επιμέλεια του ΕΤΕΚ σε όλες τις πτυχές και 

τις βαθμίδες της επιστήμης της μηχανικής και της τεχνολογίας στη 
χώρα μας ενθυμούμενοι ότι, εκτός από Επιστημονικό Επιμελητήριο, 
είμαστε και Τεχνικό Επιμελητήριο; 
Θα διεκδικήσουμε ακόμα πιο δυναμικά τον σημαίνοντα ρόλο που 
μας αρμόζει ως ΕΤΕΚ να έχουμε στην κυπριακή κοινωνία ως ο φύλα-
κας και προστάτης των συμπολιτών μας σε ό,τι αφορά την επιστήμη 
της μηχανικής; 
Οι απαντήσεις που προσωπικά θα δώσουμε το κάθε μέλος του ΕΤΕΚ 
στα παραπάνω ερωτήματα αλλά και σε άλλα ερωτήματα που θα τε-
θούν στο πλαίσιο της συζήτησης θα καθορίσουν την πορεία του 
Επιμελητηρίου μας και τη συμπεριφορά του απέναντι στις αλλαγές 
και τις προκλήσεις που έρχονται.
Ταυτόχρονα όμως πρέπει να απευθυνθούμε με ειλικρίνεια, πρώτα 
στον εαυτό μας και μετά σε άλλα μέλη του ΕΤΕΚ και να ρωτήσουμε αν 
θέλουμε να μοχθήσουμε συλλογικά για να μεγαλώσουμε το Επιμελη-
τήριό μας ή αν προτιμούμε την ησυχία μας και άρα τον μαρασμό μας. 
Φυσικά και από κάποιους θα ακουστεί ξανά το επαναλαμβανόμενο 
ερώτημα: «Τι έχει κάνει το ΕΤΕΚ για εμένα και γιατί να νοιαστώ;». 
Αναμενόμενη απορία αφού ως άνθρωποι τείνουμε να εστιάζουμε 
περισσότερο στο εγώ και όχι στο εμείς. 
Ωστόσο, αν εξετάσουμε τι επικρατούσε στον χώρο της επιστήμης 
της μηχανικής στην Κύπρο πριν ιδρυθεί το Επιμελητήριο και τι επι-
κρατεί τώρα τότε θα αντιληφθούμε πόσα πραγματικά έχουν επιτευ-
χθεί από το Επιμελητήριό μας σε αυτά τα 30 χρόνια ύπαρξής του. 
Αν μετρήσουμε από πόσα προβλήματα και παθογένειες προστάτε-
ψε το ΕΤΕΚ την κυπριακή κοινωνία στην οποία ανήκουμε και εμείς 
θα καταλάβουμε πόσα έκανε το Επιμελητήριο για τους συμπολίτες 
μας και εμάς. Θα καταλάβουμε γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
προστατέψουμε και να μεγαλώσουμε το Επιμελητήριό μας για να 
μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. 
Και εν τέλει θα καταλάβουμε γιατί χρωστούμε ευγνωμοσύνη και 
σεβασμό για την κληρονομιά που μας παρέδωσαν οι συνάδελφοι 
μηχανικοί που ίδρυσαν το Επιμελητήριό μας σε δύσκολους καιρούς 
για την επιστήμη της μηχανικής στην Κύπρο και οι συνάδελφοι μη-
χανικοί που άοκνα εργάστηκαν μέσα από αυτό για να κάνουν την 
κυπριακή κοινωνία καλύτερη. 
Αυτή είναι μια κληρονομιά που ως μέλη του Επιστημονικού και 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου δεν δικαιούμαστε να την παρα-
γράψουμε, παρά μόνο οφείλουμε να τη συνεχίσουμε και να την 
εμπλουτίσουμε. Όπως είχε συλλογικά γράψει η Επιτροπή Σύνταξης 
στο άρθρο σύνταξης του Δεκεμβρίου 2018:
 «Μόνο με ένα ισχυρό ΕΤΕΚ και μια δυνατή, διεκδικητική και μά-
χιμη κοινότητα μηχανικών που θα δρα συλλογικά μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα της μηχανικής 
επιστήμης που ταλανίζουν το κράτος μας αλλά και να ξεφύγουμε 
επιτέλους από τη μικροπολιτική, κοντόφθαλμη και οικονομικο-λογι-
στική αντιμετώπισή τους όπως γίνεται σήμερα».

Δρ Γεώργιος Παναγή
Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Ποιο ΕΤΕΚ θέλουμε για το μέλλον; 

http://www.robotex.org.cy
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Τ ο έργο του Επιστημονικού Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), κατά την τρι-

ετία 2017-2020, παρουσιάστηκε την Τετάρτη 
30 Σεπτεμβρίου 2020 στην καθιερωμένη επί-
σημη τελετή παρουσίασης του Απολογισμού 
Δράσης και Οικονομικής Δραστηριότητας 
του ΕΤΕΚ. 
Η φετινή τελετή, την οποία τίμησε με την 
παρουσία του ο υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος, 
πραγματοποιήθηκε με πολύ περιορισμένο 
αριθμό καλεσμένων λόγω των ειδικών μέτρων 
προστασίας και υγιεινής κατά του κορωνοϊού, 
στον υπαίθριο χώρο του οικήματος του ΕΤΕΚ 
στη Λευκωσία. Η τελετή, η οποία μεταδιδόταν 
ζωντανά από τη σελίδα Facebook του Επιμε-
λητηρίου, ήταν προγραμματισμένη να γίνει 
τον περασμένο Μάιο, όμως ακυρώθηκε λόγω 
των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν τότε 
για προστασία από την πανδημία Covid-19.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στέλιος 
Αχνιώτης, ο οποίος αποχωρεί από την ηγε-
σία του ΕΤΕΚ μετά από τρεις συνεχείς θητεί-
ες, στην ομιλία του, κάνοντας μία αναδρομή 
στην τριετία 2017-2020, αναφέρθηκε στο 
σημαντικό έργο και την προσφορά του ΕΤΕΚ, 
τόσο προς την Πολιτεία και την κυπριακή 
κοινωνία, όσο και προς τα μέλη του. 
O κ. Αχνιώτης σημείωσε στην ομιλία του ότι 
«το Γενικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο 

όργανο του ΕΤΕΚ, συνεδρίασε 17 φορές και 
η Διοικούσα Επιτροπή συνήλθε σε 60 συνε-
δρίες. Κατά τις συνεδρίες αυτές συζητήθη-
καν και λήφθηκαν αποφάσεις για πέραν των 
1.000 θεμάτων οι οποίες υλοποιήθηκαν ή και 
τροχιοδρομήθηκαν προς υλοποίηση. Σε ό,τι 
αφορά τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου πραγματοποιήθηκαν 22 συνεδρίες 

Πραγματοποιήθηκε η τελετή
Απολογισμού Δράσης ΕΤΕΚ 2017-2020

Τελευταία θητεία του 
Στέλιου Αχνιώτη 
στην ηγεσία του 
Επιμελητηρίου
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της Ολομέλειας, ενώ παράλληλα τα Κλιμάκια 
του Συμβουλίου συνεδρίασαν 167 φορές. 
Κατά την τριετία αυτή το ΕΤΕΚ εξέτασε τα 
προσόντα και ενέγραψε στο Μητρώο του 
2.888 μηχανικούς. Τα εγγεγραμμένα μέλη 
ανέρχονται πλέον σε 15.749. Επίσης, το ΕΤΕΚ 
έχει προχωρήσει στην εγγραφή 106 νέων 
εταιρειών μελετών ανεβάζοντας τον συνολι-
κό αριθμό τους στις 212.
Μια ιδιαίτερα σημαντική δράση όπου δόθη-
κε και η ανάλογη έμφαση ήταν η Εκπαίδευ-
ση των μελών. Διοργανώθηκαν, έως και την 
ημέρα που ετοιμάστηκε ο Απολογισμός που 
έχετε στα χέρια σας, 41 εκπαιδευτικές εκδη-
λώσεις ή και σεμινάρια από το ΕΤΕΚ, ενώ το 
Επιμελητήριο είχε έμπρακτη συνεισφορά σε 
άλλες 55 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. 
Μάλιστα από τον Μάρτιο του τρέχοντος 
έτους και μετέπειτα το ΕΤΕΚ, επιδεικνύο-
ντας γρήγορα αντανακλαστικά, διοργάνωσε 
πέραν των 10 επιπρόσθετων εκπαιδευτικών 
τηλε-σεμιναρίων. 
Σημαντικότατη είναι η συμμετοχή του ΕΤΕΚ 
στο νομοθετικό έργο της Βουλής των Αντι-
προσώπων όπου κλήθηκε και κατέθεσε από-
ψεις και εισηγήσεις σε πέραν των 80 συνε-
δριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών στις 
οποίες συζητήθηκαν περί τα 150 θέματα. 
Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ συμμετέχει σε πέραν 
των 20 θεσμοθετημένων συμβουλευτικών ή 
αρμόδιων επιτροπών σε θέματα που σχετίζο-
νται με τις αρμοδιότητές του».
Εξάλλου, ο Στέλιος Αχνιώτης έκανε ειδική 
αναφορά σε τρία ειδικά θέματα για την τριε-
τία που πέρασε:
 • «Έργο νέοι μηχανικοί 
Μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουρ-
γείου Εργασίας το ΕΤΕΚ υπέβαλε αίτηση και 
εγκρίθηκε ως Δικαιούχος του πιο πάνω Έρ-
γου. Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκο-

λύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων 
Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής για 
πραγματοποίηση της εξάσκησης που προ-
βλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώ-
τερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο 
Μελών του ΕΤΕΚ και την εξασφάλιση άδειας 
άσκησης του επαγγέλματος. Οι νεαροί μη-
χανικοί που εντάσσονται στο έργο περνούν 
από μια διαδικασία δομημένης πρακτικής 
άσκησης και παράλληλα λαμβάνουν μηνιαίο 
επίδομα κατάρτισης ύψους 650 ευρώ. 
Από την έναρξη του Έργου το 2018 μέχρι 
και σήμερα έχουν τοποθετηθεί 343 αρχιτέ-
κτονες και μηχανικοί. Ήδη από αυτούς 196 
άτομα ολοκλήρωσαν την άσκησή τους και 
έχουν ενταχθεί στην οικογένεια των μηχα-
νικών. 
Τα πρώτα βήματα κάθε μηχανικού είναι πολύ 
καθοριστικά για τη μελλοντική του πορεία 
και γι’ αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 

που μπορέσαμε να τους βοηθήσουμε σε 
αυτό το πρώτο στάδιο της επαγγελματικής 
τους ζωής, αμέσως μετά την απόκτηση του 
πτυχίου τους. 
 • Νέα πολιτική αδειοδότησης 
Από την 1η Οκτωβρίου 2020 τίθεται σε 
εφαρμογή η νέα διαδικασία αδειοδότησης 
της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονά-
δες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουρ-
γία οικόπεδο. Η διαδικασία εντάσσεται στο 
πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής εκσυγ-
χρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και 
ελέγχου της ανάπτυξης την οποία εκπόνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από στενή 
συνεργασία του ΕΤΕΚ και του τότε υπουρ-
γού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, 
και δημοσίευσε ως πρόθεση πολιτικής τον 
Δεκέμβριο του 2019. Ο νέος υπουργός Εσω-
τερικών κ. Νίκος Νουρής, μόλις ανέλαβε το 
χαρτοφυλάκιο, έθεσε ως πολύ υψηλή   

➤

➤

 Ο υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων.
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➤προτεραιότητα να ξεκινήσουμε το συντομό-
τερο δυνατό να εφαρμόζουμε στοιχεία της 
νέας πολιτικής, αρχίζοντας από τα απλά. Αυ-
τές τις μέρες κάνουμε αυτό το πρώτο αλλά 
αποφασιστικό βήμα.
Η νέα πολιτική περιέχει σειρά ριζοσπαστι-
κών, για τα κυπριακά δεδομένα, στοιχείων, τα 
οποία όμως ως ιδέες ή προσεγγίσεις έχουν 
τεθεί και συζητούνται εδώ και χρόνια με το 
αρμόδιο υπουργείο.
Η προσπάθεια είναι ένα πρώτο, από μια σει-
ρά βημάτων που θα πρέπει να γίνουν για τη 
συνολική μεταρρύθμιση του πλαισίου αδειο-
δότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. 
Όπως σε κάθε νέα αρχή, αναμένεται να 
υπάρξουν δυσκολίες και προκλήσεις κυρί-
ως κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής 
της νέας πολιτικής. Στόχος είναι η συνεχής 
παρακολούθηση της εφαρμογής και η λήψη 
διορθωτικών μέτρων εκεί όπου απαιτούνται. 
Το ΕΤΕΚ δηλώνει έτοιμο να αφουγκραστεί 
εποικοδομητικές εισηγήσεις για τυχόν θέμα-
τα που θα παρουσιαστούν κυρίως κατά τους 
πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας αυτής 
διαδικασίας και να συμβάλει εποικοδομητικά 

στη συνεχή βελτίωση της διαδικασίας. 
 • E-shop και εκσυγχρονισμός πει-
θαρχικής διαδικασίας κ.λπ.
Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και το ΕΤΕΚ έχει 
τη δική του εσωτερική οργάνωση και τις δι-
κές του διαδικασίες. Η προσπάθεια για βελ-
τίωση οφείλει να είναι συνεχής. 
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε κάνει το πρώτο 
και καθοριστικό βήμα έτσι ώστε τα μέλη να 
εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά. Έχει τεθεί σε 
πιλοτική εφαρμογή το e-shop του ΕΤΕΚ. Επί-
σης, τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ηλε-
κτρονικής υποβολής αιτήσεων για εγγραφή 
στο Μητρώο Μελών, ενώ σύντομα θα τεθεί 
σε εφαρμογή και το σύστημα για την ηλε-
κτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφή 
εταιρειών μελετών. Συναφώς, εδώ και 18 μή-
νες οι δηλώσεις συμμετοχής και η εξόφληση 
του τέλους συμμετοχής σε σεμινάρια που 
διοργανώνει το ΕΤΕΚ γίνεται μόνο ηλεκτρο-
νικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής.
Σχεδιάζουμε τη νέα ιστοσελίδα μας η οποία 
ευελπιστούμε πως θα είναι πιο δυναμική και 
φιλικότερη προς τους χρήστες. 
Έχουμε προχωρήσει με όλες τις απαιτούμε-

νες ενέργειες έτσι ώστε να συμμορφωθούμε 
με τον κανονισμό προστασίας των προσωπι-
κών δεδομένων (GDPR). 
Όσον αφορά τους Κανονισμούς Δεοντο-
λογίας των μελών έχουμε εντοπίσει τα 
προβλήματα και κατόπιν της απαραίτητης 
επεξεργασίας έχουμε τροχιοδρομήσει τον 
εκσυγχρονισμό των Κανονισμών με κύριο 
στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας και 
την επίσπευση των χρόνων έκδοσης απόφα-
σης επί πειθαρχικών ζητημάτων, καθώς οι 
σημερινοί χρόνοι δεν άφηναν κανέναν ικα-
νοποιημένο».

Παρεμβάσεις ΕΤΕΚ
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανέφερε ακόμη «την 
τοποθέτηση του ΕΤΕΚ και τις προτάσεις του 
για τα ψηλά κτίρια, τις προτάσεις που κάναμε 
για την ορθολογική μέθοδο προώθησης και 
υλοποίησης δημόσιων οικοδομικών έργων, 
όπως και την εργασία που έγινε για να βελ-
τιωθεί η κατάσταση και να γίνει μια νέα αρχή 
στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβά-
σεων μελετητικών υπηρεσιών. Τοποθετηθή-
καμε ευθαρσώς για το θέμα της μεμονωμέ-

http://www.robotex.org.cy
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νης κατοικίας και υποβάλαμε τις προτάσεις 
μας για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνι-
κού Δασικού Πάρκου Ακάμα.
Αφουγκραζόμενοι την ανάγκη των συναδέλ-
φων και της αγοράς ετοιμάσαμε και δημο-
σιεύσαμε πρότυπη σύμβαση μελετητικών 
υπηρεσιών. Αυτό θα βοηθήσει ώστε οι επαγ-
γελματίες μελετητές να δραστηριοποιούνται 
επί ίσοις όροις μεταξύ τους ώστε να υπάρχει 
σημείο αναφοράς των προσφερόμενων υπη-
ρεσιών τους, για να μπορεί ο εντολέας να εί-
ναι ενήμερος όταν θα προχωρεί σε ανάθεση.
Ειδική αναφορά οφείλω να κάνω για τις 
ενέργειες και τις δράσεις του ΕΤΕΚ οι οποίες 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση της παν-
δημίας Covid-19. To ETEK ανταποκρίθηκε 
άμεσα και συμμετείχε σε διαβουλεύσεις με 
την κυβέρνηση, τις αρμόδιες αρχές και φο-
ρείς. Στο πλαίσιο αυτό υπέβαλε εποικοδο-
μητικές προτάσεις τόσο στον ΠτΔ, όσο και 
τους υπουργούς Μεταφορών, Εσωτερικών 
και στον υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. 
Επίσης υπέβαλε πρόταση για εκπόνηση σχε-
τικού πρωτοκόλλου για μέτρα που θα πρέπει 
να τηρούνται στα εργοτάξια. 
Συνεργαστήκαμε στενά με το Υπουργείο 
Εσωτερικών και δώσαμε λύσεις στα θέματα 
της προσιτής στέγης. 
Ετοιμάσαμε διαδικασίες και αναβαθμίσαμε 
το Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 
Διαφορών ΕΤΕΚ το οποίο πλέον προσφέρει 
μια γκάμα υπηρεσιών στα θέματα αυτά».

30χρονα ΕΤΕΚ
Φέτος το ΕΤΕΚ συμπληρώνει αισίως 30 χρό-
νια παρουσίας, καθώς ο ιδρυτικός νόμος του 
ψηφίστηκε το 1990. Στη σχετική αναφορά 
του στην επέτειο ο κ. Αχνιώτης είπε ότι «στα 
30 αυτά χρόνια το Επιμελητήριο άφησε ως 
παρακαταθήκη συγκεκριμένο και πλούσιο 
έργο σε έναν ευρύ τομέα θεμάτων, πολύ 
εκτενέστερο από το στενό πλαίσιο που θα 
προσδιόριζε και περιόριζε η όποια κοντό-
φθαλμη προσέγγιση που θα επέβαλλε την 
ενασχόληση μόνο με τις ανάγκες και τα θέ-
ματα επαγγελματικής αποκατάστασης των 
μηχανικών. 
Το όραμα και το έργο του Επιμελητηρίου 
ήταν ο τόπος, γιατί ο τόπος είναι και το Επι-
μελητήριο, είναι και οι Μηχανικοί. Η δρα-
στηριότητα και το έργο του Επιμελητηρίου 
ήταν πάντοτε σε συνάφεια με τη ζωή και τις 
ανάγκες των ανθρώπων της Κύπρου. Το Επι-
μελητήριο αγωνίστηκε έτσι ώστε τα τεχνικά 
έργα να έχουν βέλτιστη απόδοση, η δημόσια 
περιουσία ορθολογιστική αξιοποίηση, ο φυ-
σικός πλούτος της γης της Κύπρου να αντι-
μετωπίζεται με σεβασμό, οι άνθρωποί της ➤
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➤ να παίρνουν την ευτυχία που τους αξίζει, τα 
επιτεύγματα του τεχνικού κόσμου να χαρα-
κτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ποιότητας 
και ασφάλειας. 
Είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι έχουμε επι-
τύχει να είμαστε ένας ισότιμος εταίρος στα 
δρώμενα του τόπου μας. 
Θεμελιώδεις μας αρχές με βάση τις οποίες 
εργαζόμαστε και προσπαθήσαμε να προβά-
λουμε σε κάθε μας βήμα 
 - η επιστημονικότητα 
 - η τεκμηρίωση 
 - η συμμετοχικότητα 
 - η διαφάνεια 
 - η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα.
Αλλού εισακουστήκαμε, αλλού συνδιαμορ-
φώσαμε και αλλού αγνοηθήκαμε. Απαιτεί 
υπομονή, επιμονή και αθόρυβη εργασία η 
συμμετοχή στα κοινά. Θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε με το ίδιο σθένος, την ίδια 
αγωνία και τον ίδιο ενθουσιασμό για το καλό 
τούτου του τόπου. 
Αυτό που έχει σημασία είναι να καθιερωθεί η 
μέθοδος της σύνθεσης στη λήψη αποφάσε-

ων επί στρατηγικών θεμάτων και πολιτικών. Η 
επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη έχει κε-
ντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Πρέπει, ως 
Πολιτεία, να μάθουμε να προσηλωνόμαστε 
σε μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους και να μην κάνουμε εκπτώσεις χά-
ριν εντυπώσεων ή πρόσκαιρου πολιτικού 
κέρδους. 
Συναφώς το ΕΤΕΚ θεωρεί πως πρέπει να 
αναγνωριστεί και να γίνει σεβαστός ο δια-
χωρισμός της διοικητικής εξουσίας από την 
πολιτική εξουσία. 
Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται η 
αναφαίρετη αρμοδιότητα του Υπουργικού 
Συμβουλίου και των υπουργών να καθορί-
ζουν πολιτικές ή στρατηγικές κατευθύνσεις. 
Πράξεις διοικητικής φύσης που αφορούν 
εφαρμογή της καθορισμένης πολιτικής 
οφείλουν να είναι αρμοδιότητα της δημόσι-
ας διοίκησης και των εντεταλμένων κρατικών 
τεχνοκρατικών οργάνων. Θα τολμήσω να πω 
ότι στο θέμα αυτό δεν τα πάμε και πολύ καλά 
ως Πολιτεία». 
Κλείνοντας την ομιλία του ο Στέλιος Αχνιώ-

της ανακοίνωσε ότι η παρούσα τριετία ήταν η 
τελευταία του στα θεσμικά όργανα του Επι-
μελητηρίου. 
Όπως είπε «τα αισθήματα είναι πραγματικά 
ανάμεικτα. Το ταξίδι για την Ιθάκη είναι όντως 
ξεχωριστό και υπέροχο, γεμάτο περιπέτειες, 
γεμάτο γνώσεις. Η υπόσχεση που μπορώ να 
δώσω είναι ότι παραμένω στη διάθεση του 
Επιμελητηρίου για ό,τι κριθεί ότι μπορώ να 
συνεισφέρω». 

Έντυπο
Εκτενής καταγραφή της δράσης της τριετίας 
αποτυπώνεται στην έκδοση «Απολογισμός 
Δράσης και Οικονομικής Δραστηριότητας 
της Τριετίας 2017-2020» η οποία είναι αναρ-
τημένη στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, www.etek.
org.cy/site-press-3-el.php. 

Όλες οι λεπτομέρειες είναι αναρτημέ-
νες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
www.etek.org.cy/index.php?page_
type=menu&menu_id=223&lang=el. 
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Ο νικητής ανέπτυξε 
το έξυπνο και 

αυτοματοποιημένο εργαλείο 
πρόβλεψης φωτοβολταϊκής 
παραγωγής «Suncaster» 

υπό την εποπτεία του δρα 
Γιώργου Μακρίδη

Το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020 και το 
χρηματικό έπαθλο των €10.000 απονε-

μήθηκε στον κ. Ανδρέα Λιβέρα, ηλεκτρολόγο 
μηχανικό και ερευνητή της Ερευνητικής Μο-
νάδας Ενεργειακής Αειφορίας «FOSS» του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, για την ανάπτυξη του 
έξυπνου και αυτοματοποιημένου εργαλείου 
πρόβλεψης φωτοβολταϊκής (ΦΒ) παραγωγής 
«Suncaster». Ο κ. Λιβέρας, συνεργαζόμενος 
με ερευνητές της ομάδας «ΦΩΣ», ανέπτυξε 
το εργαλείο πρόβλεψης Φ/Β παραγωγής υπό 
την εποπτεία του δρα Γιώργου Μακρίδη. Την 
ομάδα του «Suncaster» απαρτίζουν επίσης ο 
κ. Σπύρος Θεοχαρίδης, ο κ. Μάριος Κυνηγός 
και ο καθηγητής Γιώργος Η. Γεωργίου, διευθυ-
ντής της Μονάδας «ΦΩΣ». Το επίτευγμα του 
κ. Λιβέρα ξεχώρισε ανάμεσα στις 23 έγκυρες 
και αξιόλογες συμμετοχές που κατατέθηκαν 
στον φετινό διαγωνισμό. Η απονομή του 
Βραβείου Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020 έγινε την 
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια 
της Τελετής Απολογισμού ΕΤΕΚ 2017-2020.
Το «Suncaster» συμβάλλει στην περαιτέρω 
διείσδυση της Φ/Β τεχνολογίας στην παγκύ-
πρια αγορά ενέργειας και χρησιμοποιείται για 
προβλέψεις παραγωγής από Φ/Β συστήματα. 

Το εργαλείο αυτό παρέχει τη δυνατότητα για 
την περαιτέρω διείσδυση Φ/Β συστημάτων 
στο ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου και χρη-
σιμοποιείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύ-
πρου (ΑΗΚ) και από τον Διαχειριστή Συστή-
ματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για τον 
μετριασμό των επιπέδων υπερβολικής τάσης 
και την εξασφάλιση της σταθερότητας και 
της αξιοπιστίας του δικτύου.
O κ. Ανδρέας Λιβέρας έλαβε το πτυχίο Ηλε-
κτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (2011-2015). Μετά από μεταπτυχι-
ακές σπουδές στο Imperial College London 
απέκτησε τον τίτλο MSc in Sustainable 
Energy Futures (2016). Ακολούθως εντά-
χθηκε στην Ερευνητική Μονάδα Ενεργεια-

κής Αειφορίας «FOSS» του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα ως 
ερευνητικός επιστήμονας και παράλληλα εί-
ναι διδακτορικός φοιτητής στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αλγορίθμων 
και μεθόδων που έχουν ως στόχο τη βελτί-
ωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας των 
Φ/Β συστημάτων.
Η Κριτική Επιτροπή του Βραβείου Μηχανικής 
συνεδρίασε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο 
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ με 
πέντε από τα μέλη της, τους: κ. Στέλιο Αχνιώ-
τη - Πρόεδρο ΕΤΕΚ, κ. Αντρέα Μαραγκό - Β’ 
Αντιπρόεδρο ΕΤΕΚ, κ. Αθηνά Αριστοτέλους 
- τέως διευθύντρια του Τμήματος Πολεoδο-
μίας και Οικήσεως, δρα Συμεών Κασσιανίδη 
- εκτελεστικό πρόεδρο Hyperion Systems 
Engineering, και δρα Αλέξανδρο Μιχαηλίδη 
- γενικό διευθυντή του Αναπτυξιακού Ορ-
γανισμού RTD Talos. Οι δρ Κρίστης Χρυσο-
στόμου - καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών ΤΕΠΑΚ και δρ Βενιζέλος Ευθυ-
μίου - πρόεδρος Ερευνητικής Μονάδας ΦΩΣ 
Πανεπιστημίου Κύπρου δεν συμμετείχαν στις 

Στον ηλεκτρολόγο μηχανικό Ανδρέα Λιβέρα
το «Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020» 

Δεξιά στη φωτογραφία ο Ανδρέας Λιβέρας, ηλεκτρολόγος μηχανικός και ερευνητής της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «FOSS» του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς παραλαμβάνει το βραβείο του από τον υπουργό Μεταφορών.

http://www.robotex.org.cy
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εργασίες της Επιτροπής σε κανένα στάδιο 
κατόπιν δήλωσής τους ότι είχαν σχέση με 
συγκεκριμένους συμμετέχοντες. 
Σημειώνεται ότι πέραν του Βραβείου το ΕΤΕΚ 
απένειμε επίσης:
• Εύφημο μνεία στον δρα Κυριάκο Θεμι-
στοκλέους, αρχιτέκτονα, για την ερευνητική 
του συνεισφορά στη βελτίωση της επιτήρη-
σης της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά 
απορρίμματα μέσω της ανάπτυξης ενός αλ-
γόριθμου τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί 
να τα ταξινομεί ανάλογα με τα υλικά τους τα 
οποία αφήνουν ξεχωριστό δορυφορικό απο-
τύπωμα. 
• Εύφημο μνεία στο Κέντρο Αριστείας για 
Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» και τους δρα 
Παναγιώτη Κολιό, ηλεκτρονικό μηχανικό και 
δρα Δημήτρη Ηλιάδη, ηλεκτρολόγο μηχα-
νικό, ως συντονιστών του έργου «Σύστημα 
Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανά-
γκης Covid-19», το οποίο αποτελεί το βασικό 
σύστημα καταγραφής και διαχείρισης όλων 
των δεδομένων του Υπουργείου Υγείας που 
προέρχονται από τις αναφορές για ύποπτα 
περιστατικά μέχρι σήμερα. 
• Εύφημο μνεία στον κ. Παναγιώτη Ζυμαρί-
δη, μηχανολόγο μηχανικό, για την εικοσαετή 
εκπαιδευτική δράση του, η οποία με συνέ-
πεια και ενθουσιασμό προάγει τη Μηχανι-
κή Επιστήμη ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη 
μέση εκπαίδευση και έχει οδηγήσει στην 
παραγωγή καινοτομίας μέσω της συμμετο-
χής μαθητών σε πληθώρα διαγωνισμών με 
σημαντικές διακρίσεις.

Εύφημος μνεία στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΊΟΣ» και τους δρα Παναγιώτη Κολιό (δεξιά), ηλεκτρονικό μηχανικό και 
δρα Δημήτρη Ηλιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό.

Εύφημος μνεία στον δρα Κυριάκο Θεμιστοκλέους, αρχιτέκτονα.

Εύφημος μνεία στον κ. Παναγιώτη Ζυμαρίδη, μηχανολόγο μηχανικό για την 20ετή του 
εκπαιδευτική δράση.
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Από την 1η Οκτωβρίου 2020 τέθηκε σε 
εφαρμογή η νέα διαδικασία αδειοδό-

τησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο 
μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημι-
ουργία οικόπεδο. Η διαδικασία αυτή εντάσσε-
ται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής εκ-
συγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και 
ελέγχου της ανάπτυξης την οποία εκπόνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσίευσε ως 
πρόθεση πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2019.
Η νέα πολιτική και ειδικότερα αυτή που αφορά 
αδειοδότηση για μέχρι δύο μονάδες κατοικίας 
σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο πε-
ριέχει σειρά ριζοσπαστικών για τα κυπριακά 
δεδομένα στοιχείων, τα οποία όμως ως ιδέες 
ή προσεγγίσεις έχουν τεθεί και συζητούνται 
εδώ και χρόνια με το αρμόδιο υπουργείο.
Η προσπάθεια αυτή είναι ένα πρώτο και ση-
μαντικό βήμα, από μια σειρά βημάτων που θα 
πρέπει να γίνουν για τη συνολική μεταρρύθ-
μιση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου 
της ανάπτυξης. Σημαντικό αμέσως επόμενο 
βήμα είναι η μετάβαση στην ηλεκτρονική 
υποβολή αιτήσεων και η απλοποίηση της με-
θοδολογίας υπολογισμού των τελών.
Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι, όπως σε κάθε νέα αρχή, 
αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες και προ-
κλήσεις κυρίως κατά τους πρώτους μήνες 
εφαρμογής της νέας πολιτικής. Στόχος είναι 
η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής 
και η λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί όπου 
απαιτούνται. Στην ιστοσελίδα του το ΕΤΕΚ έχει 
συλλέξει σε ένα σημείο και δημοσιεύει όλα τα 
σχετικά κείμενα νομοθετικού περιεχομένου, 

πληροφορίες, έντυπα και άλλα στοιχεία της 
νέας πολιτικής (www.etek.org.cy/site-article-
2623-34-el.php).
Το ΕΤΕΚ καλεί τους μελετητές να αγκαλιάσουν 
την προσπάθεια αυτή και να ανταποκριθούν 
με επιμέλεια στις ευθύνες που τους ανατί-
θενται. Παράλληλα το Επιμελητήριο δηλώνει 
έτοιμο να αφουγκραστεί εποικοδομητικές 
εισηγήσεις για τυχόν θέματα που θα παρου-
σιαστούν κυρίως κατά τους πρώτους μήνες 
εφαρμογής της νέας αυτής διαδικασίας.
Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι μελετητές 
να υποβάλλουν με δομημένο τρόπο προβλή-
ματα, αδυναμίες αλλά και εισηγήσεις τόσο σε 
ό,τι αφορά ρυθμίσεις της νέας πολιτικής, όσο 
και τον τρόπο εφαρμογής της στο cyprus@
etek.org.cy. 
Το Επιμελητήριο έχει εκδώσει σχετική Εγκύ-
κλιο για το θέμα «Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 1/20 – Σύ-
νοψη της νέας διαδικασίας αδειοδότησης της 
ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες 
κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οι-
κόπεδο» η οποία διατίθεται εδώ: https://bit.
ly/3iFafpW. 

Ειδικό σεμινάριο
Το βίντεο και οι παρουσιάσεις του ηλεκτρο-
νικού σεμιναρίου που διοργάνωσε το ΕΤΕΚ 
στις 24 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Νέα πολιτι-
κή αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο 
μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δη-
μιουργία οικόπεδο)», είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.etek.org.cy/site-
event-1117-45-el.php. 

- Ταχεία αδειοδότηση 
< 1 μήνα

- Υποχρεωτική ασφάλιση 
επαγγελματικής ευθύνης 
μελετητών (αρχιτέκτονα 
και πολιτικού μηχανικού)
- Ρύθμιση ηλεκτρονικής 

υποβολής
- Προσκόμιση 
πιστοποιητικού 

εξόφλησης μελετητών 
με την αίτηση για άδεια 

οικοδομής
- Έναρξη εφαρμογής 1η 

Οκτωβρίου 2020

Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο
μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο)

Σκηνή από προωθητικό βίντεο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, για ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών του τομέα για τη 
νέα πολιτική αδειοδότησης.

http://www.robotex.org.cy
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Τ ις θέσεις του σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δι-
αβούλευση για την τροποποίηση του περί 

Ηλεκτρισμού Νόμου και των περί Ηλεκτρισμού 
Κανονισμών απέστειλε το ΕΤΕΚ στον αναπληρωτή 
διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Αναγνωρίζοντας ότι έγινε αρκετή εργασία και ότι 
η επιχειρούμενη τροποποίηση παρουσιάζει θετι-
κά στοιχεία, πολλά από τα οποία είναι αποτέλεσμα 
συζητήσεων και αλληλογραφίας που υπήρξαν με 
το Επιμελητήριο στο παρελθόν, το ΕΤΕΚ ενημέρω-
σε ότι, διαφαίνεται μια προσπάθεια ώστε να:
 α. ρυθμίζεται μέσω της περί ηλεκτρισμού 
νομοθεσίας η υποχρεωτική επίβλεψη ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, πάγιο αίτημα του ΕΤΕΚ, παρόλο 
που υπάρχουν ερωτήματα σε ό,τι αφορά τα εργα-
λεία επιβολής και τον βαθμό συμμόρφωσης με τη 
ρύθμιση αυτή.
 β. διαχωρίζεται η αδειοδότηση του ηλεκτρολόγου μηχανικού με-
λετητή από αυτήν του εργολήπτη
 γ. εισάγεται η δυνατότητα ρύθμισης της περιοδικής επιθεώρησης 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 δ. περιλαμβάνεται πρόνοια με την οποία ο διευθυντής του ΤΗΜΥ 
μπορεί να εκχωρήσει την αρμοδιότητα έκδοσης ετήσιας εγγραφής 
(δηλαδή την έκδοση ετήσιας άδειας) στους ηλεκτρολόγους μηχανι-
κούς (μελετητές), παρόλο που έχει αφεθεί να νοηθεί ότι ο έλεγχος 
των κριτηρίων θα γίνεται από το ΤΗΜΥ και ο ρόλος του ΕΤΕΚ θα είναι 
αυστηρά διεκπεραιωτικός.

Το Επιμελητήριο καταλήγει "δυστυχώςόμως υπάρ-
χουν και θεμελιώδη θέματα επί των οποίων το 
ΕΤΕΚ διαφωνεί έντονα. Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ δια-
φωνεί έντονα με τη ρύθμιση που αφορά απόδοση 
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Ανώτερους 
Τεχνικούς Ηλεκτρολογίας (ΑΤΗ), με την οποία η 
πρόθεση είναι οι νέοι ΑΤΗ να αποκτήσουν δικαί-
ωμα μελέτης για μονοφασικές ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις μόνο, ενώ οι υφιστάμενοι θα διατηρήσουν 
τα δικαιώματα που τους είχε αποδώσει το ΤΗΜΥ 
για σκοπούς οικοδομικής αδειοδότησης. 
Η δική μας θέση παραμένει πως δικαίωμα μελέτης 
ηλεκτρικής εγκατάστασης για σκοπούς οικοδομι-
κής αδειοδότησης πρέπει να έχουν μόνο οι διπλω-
ματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί (όπως ρυθμίζο-
νται όλοι οι υπόλοιποι μηχανικοί στη Δημοκρατία) 
και τα άτομα τα οποία έχουν ή θα αποκτήσουν 

αυτό το κεκτημένο δικαίωμα (ο μικρός κατάλογος) όπως τους το απέ-
δωσε ο Κανονισμός 111/2006 (περί Οδών και Οικοδομών, Ηλεκτρομη-
χανολογικές Εγκαταστάσεις)". 
Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ διαφωνεί έντονα για το ότι ουσιαστικά δεν ρυθ-
μίστηκε το θέμα των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων μελετητή και εργολήπτη 
καθώς δεν εμποδίζεται κάποιος να έχει ταυτόχρονα ετήσια εγγραφή 
(άδεια) μελετητή και εργολήπτη, τόσο σε επίπεδο ηλεκτρολόγου μη-
χανικού, όσο και σε επίπεδο Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας. Επίσης 
διατηρείται έμμεσα, μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού, η πρόνοια η οποία 
επιτρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα μελετητής και εργολή-
πτης για μια ηλεκτρική εγκατάσταση οποιουδήποτε μεγέθους. 

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί 
Ηλεκτρισμού Νόμου και των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών 

Διαφωνία ΕΤΕΚ για την απαίτηση υποβολής 
Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης

Τη διαφωνία του στον Δήμο Λεμεσού 
σε σχέση με την απαίτηση για υποβο-

λή Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης από τους 
μελετητές του έργου ανάπλασης της πλα-
τείας Ηρώων υπέβαλε το Επιμελητήριο με 
επιστολή του. Όπως σημειώνεται «το Επι-
μελητήριο διαφωνεί έντονα και επανειλημ-
μένα παρεμβαίνει για την αφαίρεσή της 
όταν εντάσσεται σε έγγραφα προκήρυξης 
διαγωνισμών για μελετητικές υπηρεσίες, 
και δη αρχιτεκτονικών». Ισχυρά επιχειρή-
ματα στα οποία εδράζεται η θέση του ΕΤΕΚ 
συνοψίζονται στα εξής:
 1. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι 
μελετητές, με βάση και την ευρωπαϊκή 
Οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, απο-
τελούν εργασία πνευματικής/διανοητικής 

φύσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι 
οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται 
με τον ίδιο τρόπο που τυγχάνει χειρισμού 
η προμήθεια έργων ή προϊόντων.
 2. Με δεδομένα τα οικονομικά με-
γέθη των μελετητικών γραφείων στη 
Δημοκρατία, θεωρούμε πως η απαίτηση 
υποβολής «Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης» 
από τον Ανάδοχο δεν πληροί την αρχή 
της αναλογικότητας και δεν εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, αλλά παρεμφερώς τα 
τραπεζικά ιδρύματα. Τούτο αναγνωρίστη-
κε στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
ΚΕΑΑ 7 (12.04.2013 – σε ισχύ) σε σχέση 
με τις εγγυήσεις πιστής εκτέλεσης, όπου 
η κατευθυντήρια γραμμή της αρμόδιας 
αρχής ήταν να μην απαιτείται εγγύηση 

σε περιπτώσεις συμβάσεων για υπηρεσί-
ες των οποίων η πληρωμή συνδέεται με 
παραδοτέα και δεν υπάρχει δυνατότητα 
υπερπληρωμής σε περίπτωση διακοπής 
του συμβολαίου.
 3. Σε κάθε περίπτωση, αν και εφόσον 
αποδειχθεί ότι ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις 
πρόνοιες της Σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να κινηθεί δικαστικά εναντίον 
του και να διεκδικήσει τις όποιες αποζη-
μιώσεις. Μια πιθανή κατακράτηση μέρους 
ή όλου του ποσού μιας Εγγύησης Πιστής 
Εκτέλεσης, ακόμα και σε αυτή την περίπτω-
ση, δεν θα αντιπροσώπευε τη ζημιά που 
πιθανόν να υποστεί μια Αναθέτουσα Αρχή 
λόγω σοβαρών ελλείψεων και παραλείψεων 
των μελετητών.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ
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Ανάπτυξη Νότια του Καθεδρικού Ναού Αγίας Νάπας Λεμεσού

Αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη 
νότια του Καθεδρικού Ναού Αγίας Νάπας 

Λεμεσού και σε συνέχεια της δημόσιας πα-
ρουσίασης που έγινε στις 25 Ιουνίου 2020 για 
την παρουσίαση της προκαταρκτικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο του 
εδαφίου 7 του άρθρου 26 του Ν. 127(Ι)/2018, 
το Επιμελητήριο με επιστολή του προς τον 
δήμαρχο Λεμεσού, αναφέρει τα ακόλουθα:
«H εκκλησία της Αγίας Νάπας Λεμεσού και η 
προβολή της από την πλευρά της θάλασσας: 
Ο ναός αυτός αποτελεί διατηρητέο ιστορικό 
κτίσμα - τοπόσημο και σημείο αναφοράς, στο 
κέντρο της Λεμεσού και ειδικότερα σε Περι-
οχή Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ). Θεμελιώθηκε 
το 1891, μετά από πολλές προσπάθειες των 
κατοίκων, μετά την οθωμανοκρατία, ως ένα 
σύμβολο του εξευρωπαϊσμού, των νέων πο-
λιτιστικών προοπτικών που δημιουργήθηκαν 
για την πόλη και της αύξησης της κοινωνικο-
οικονομικής προόδου του πληθυσμού. 
Χαρακτηρίστηκε ο «περικαλλέστερος» ναός 
της Κύπρου και κατέστη ο καθεδρικός ναός 
της πόλης.
Από την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
και παρά την απουσία οποιωνδήποτε κανο-
νισμών που να επιτρέπουν τη συνέχιση της 
προβολής του εξέχοντος αυτού ιδιαίτερου και 
«ευαίσθητου» χαρακτηριστικού της πόλης από 
την πλευρά της θάλασσας, ο ιστορικός αυτός 
ναός συνέχιζε να δεσπόζει του παραλιακού 

μετώπου. 
Η θέσπιση «ειδικών πολεοδομικών ζωνών» 
δεν κατέστη δυνατή παρά μόνο λίγο πριν την 
πλήρη εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου. Οι ζώνες αυτές υιοθετή-
θηκαν από το αρχικό Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού 
(ΤΣΛ), χωρίς ιδιαίτερη πρόνοια για την ιστο-
ρική χαρακτηριστική προβολή του ναού από 
τη θάλασσα. Αντίθετα μάλιστα προέβλεπαν 
μπροστά από το διατηρητέο τοπόσημο 8ώρο-
φες οικοδομές. Αργότερα υπήρξε τροποποίη-
ση για 4ώροφες οικοδομές.
Ο ναός μέχρι σήμερα εξακολουθεί να διατηρεί 
(παρά τις ανάλογες ασύμβατες επιδράσεις και 
διαφοροποιήσεις στην κλίμακα του οπτικού/
αισθητικού αποτελέσματος στον αστικό ορί-
ζοντα), μία σχετικά ανεκτή, αν και μερικότερη, 
ποιοτική προβολή, από τη θάλασσα».
Το ΕΤΕΚ σημειώνει στην επιστολή ότι «στην 
περιοχή σήμερα ισχύουν οι πρόνοιες του 
Σχεδίου Κέντρου Περιοχής Λεμεσού (ΣΠΚΛ), 
το οποίο αποτελεί μέρος του Τοπικού Σχεδίου 
Λεμεσού και σε περίπτωση σύγκρουσης με-
ταξύ των διατάξεων των δύο Σχεδίων, υπε-
ρισχύουν οι πρόνοιές του. Οι διάφορες πρό-
νοιες δεν είναι διαζευκτικές αλλά αθροιστικές. 
Τόσο στο γενικότερο κείμενο του ΤΣΛ όσο και 
στις στρατηγικές πολιτικές του ΣΠΚΛ υπάρχει 
πληθώρα αναφορών σχετικών με το θέμα, 
όπως για παράδειγμα η δυνητική απαγόρευ-
ση ανέγερσης νέων οικοδομών σε περίπτωση 

που αυτές δεν διαφυλάσσουν οπτικές φυγές 
και διαδρομές θέας προς αξιόλογα κτίσματα 
από δημόσιους χώρους και η ανάγκη σή-
μανσης και ανάδειξης κάποιων μνημείων, τα 
οποία πρέπει να είναι ορατά από απόσταση.
Στο ΣΠΚΛ, για την περιοχή, διατυπώνεται και 
εκφράζεται σε συγκεκριμένο σχέδιο/ δεσμευ-
τικό πολεοδομικό πρόγραμμα για τεμάχια 
μπροστά από τον ναό (τα οποία ας σημειω-
θεί εντάσσονται και αυτά σε ΠΕΧ), που προ-
νοεί «διασφάλιση υπερυψωμένης πλατείας 
και οπτικής επαφής μεταξύ παραλίας - ναού 
συμπτύσσοντας την ανάπτυξη στα εκατέ-
ρωθεν όρια του τεμαχίου», με συγκεκριμένη 
κατεύθυνση (σχετικά στενής) οπτικής προβο-
λής (που εξ όσων μπορεί να γίνει αντιληπτό 
επιδιώκει την προβολή συγκεκριμένων χαρα-
κτηριστικών στοιχείων του διατηρητέου ναού 
[κεντρικός τρούλος, κωδωνοστάσια, νότιο 
στοιχείο της σταυροειδούς ναοδομίας]) και 
προνοεί για συγκεκριμένο αριθμό ορόφων. 
Αναφέρεται δε ότι «Κατά τον τρόπο αυτό, 
επιτυγχάνεται η αμεσότερη σύνδεση του πα-
ραδοσιακού πυρήνα με το παραλιακό μέτωπο 
και ταυτόχρονα, η προβολή του ναού». Το δε-
σμευτικό αυτό πρόγραμμα παρουσιάζεται ως 
πλαίσιο/Όροι ανάπτυξης. 
Επισημαίνεται ότι το ΕΤΕΚ στις αρχές του 
2012, όταν δημοσιεύτηκε η Έκθεση του 
Υπουργού Εσωτερικών, για τροποποίηση του 
ΣΠΚΛ, το οποίο ακόμη βρίσκεται υπό εκπόνη-

ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕΚ
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Έναρξη ισχύος ευρωπαϊκού περιορισμού για
την επαγγελματική χρήση διισοκυανικών χημικών ουσιών
Οι διισοκυανικές ενώσεις χρησιμοποιούνται σε πολλούς 

βιομηχανικούς τομείς για την κατασκευή προϊόντων δια-
φόρων τύπων, όπως είναι η πολυουρεθάνη και τα αντίστοιχα 
προϊόντα, συνδετικά υλικά, σε επικαλύψεις, για την παρασκευή 
αφρού, σε διεργασίες όπου γίνεται χρήση αφρού σε αερολύμα-
τα (σπρέι) κ.ά. Είναι αποδεδειγμένα ευαισθητοποιητικές ουσίες 
του αναπνευστικού συστήματος. Επίσης θεωρούνται υπεύθυνες 
για την πρόκληση επαγγελματικού άσθματος σε αριθμούς που 
υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 5.000 ετησίως στην Ευρώπη.
Από τις 3 Αυγούστου 2020 έχει τεθεί σε ισχύ νέος περιορι-
σμός για τη χρήση διισοκυανικών ενώσεων σε βιομηχανικές 
και επαγγελματικές εφαρμογές, σύμφωνα με το σημείο 74 
του Παραρτήματος ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 
1907/2006 (Καν. REACH). 
Με βάση τον περιορισμό αυτό, μετά τις 24 Αυγούστου 2022 θα 
επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων που περιέχουν διισοκυανικές 
ενώσεις σε συγκέντρωση πέραν του 0,1% κατά βάρος, μόνο 
εάν ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι:
 (α)  οι βιομηχανικοί ή επαγγελματίες χρήστες έχουν λάβει 
τις πληροφορίες κατάρτισης σχετικά με την ασφαλή χρήση, και 
 (β) στην ετικέτα του προϊόντος αναγράφεται ευκρινώς η 
ακόλουθη δήλωση «Μετά τις 24 Αυγούστου 2023, απαιτείται 
επαρκής κατάρτιση πριν από κάθε βιομηχανική ή επαγγελματι-
κή χρήση». 
Μετά τις 24 Αυγούστου 2023 θα επιτρέπεται η χρήση προϊ-
όντων που περιέχουν διισοκυανικές ενώσεις σε συγκέντρωση 
πέραν του 0,1% κατά βάρος, μόνο εάν οι εργοδότες ή τα αυ-
τοεργοδοτούμενα πρόσωπα διασφαλίζουν ότι οι βιομηχανικοί 
ή οι επαγγελματίες χρήστες έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 
συγκεκριμένη κατάρτιση σχετικά με την ασφαλή χρήση των δι-
ισοκυανικών ενώσεων πριν από τη χρήση.

Περισσότερες πληροφορίες για τον υπό αναφορά περιορισμό 
φαίνονται στην πιο κάτω ιστοσελίδα: https://echa.europa.eu/el/
substances-restricted-under-reach 
Το πλήρες κείμενο του περιορισμού, στο οποίο περιλαμβάνο-
νται επίσης οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης, είναι δια-
θέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&qid=1600
686691505&from=EL 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμό-
διους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609, 22405608. 

ση, διατύπωσε τις εισηγήσεις και τις απόψεις 
του. Αυτές, μεταξύ άλλων, αναφέρονται γενι-
κά στην ανάγκη λεπτομερούς ανάλυσης και 
διατύπωσης σε κείμενα και σε σχέδια αναλυ-
τικών, σαφών και λεπτομερών δεσμευτικών 
προτάσεων. Το ΕΤΕΚ παρατηρούσε επίσης ότι 
η υποβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού 
αστικού τοπίου οφειλόταν εν μέρει και στην 
απουσία επαρκών μέτρων ενεργού Πολεοδο-
μίας και σχεδιασμού του αστικού τοπίου, κα-
θώς και στην έλλειψη μιας αποτελεσματικής 
δέσμης κινήτρων-αντικινήτρων. 
Επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ πρότεινε, στο πλαίσιο 
της Πολιτικής δημόσιων ανοικτών χώρων, την 
επαναξιολόγησή τους και ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, τον σημερινό χώρο στάθμευσης νότια 
της Αγίας Νάπας. Ανέφερε ότι θα πρέπει να 
εντοπισθούν συγκεκριμένοι χώροι για απαλ-
λοτρίωση (χωρίς γενικότητες πολιτικής) για 
σκοπούς δημιουργίας νέων χώρων πρασίνου, 

στους οποίους να αποδοθούν συγκεκριμένες 
χρήσεις και δραστηριότητες, καθώς και πρό-
γραμμα διαμόρφωσης και σύνδεσης μεταξύ 
τους, με ενδιαφέρουσες πορείες, οι οποίες 
θα περιλαμβάνουν και πολιτιστικούς χώρους, 
που αναπτύχθηκαν στο Κέντρο».
Με βάση όλα τα πιο πάνω το ΕΤΕΚ παρακο-
λουθώντας με προβληματισμό τα όσα παρου-
σιάστηκαν δημόσια και ειδικότερα σχετικά 
με την πρόθεση ανέγερσης ψηλού κτιρίου 
μπροστά από την εκκλησία, επισήμανε τα 
ακόλουθα:
 • Τις αποκλίσεις από τη δεσμευτικότητα 
του Σχεδίου - προγράμματος πλαισίου του 
ΣΠΚΛ σε σχέση με τη δυνατότητα της Πο-
λεοδομικής Αρχής να επιβάλλει τους απα-
ραίτητους όρους για δημιουργία πλατείας, 
καθώς και για τη δημιουργία δημόσιας πρό-
σβασης προς την παραλία και τη διαμόρφω-
ση ή/και κατασκευή πρόσθετου ανοικτού 

δημόσιου χώρου 
 • Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν συνά-
δει με τα κριτήρια του Σχεδίου Ανάπτυξης 
και της σχετικής Εντολής για αύξηση του 
αριθμού ορόφων και του ύψους της ανά-
πτυξης και ειδικότερα του γεγονότος ότι 
στο σχετικό Διευκρινιστικό Πλαίσιο για τα 
ψηλά κτίρια, το οποίο παραμένει σε ισχύ 
και αναφέρει ότι: «διακριτική ευχέρεια του 
Διευθυντή για την ανέγερση ψηλού κτιρίου 
δεν ασκείται εντός Περιοχών Ειδικού Χαρα-
κτήρα (ΠΕΧ»).
Καταληκτικά το ΕΤΕΚ εκφράζει τον προβλη-
ματισμό του για τη διαδικασία τροποποίησης 
του ΣΠΚΛ, η οποία καθυστερεί υπέρμετρα, 
και τονίζει ότι θα πρέπει να εισαχθούν οι 
απαραίτητες πρόνοιες ούτως ώστε να απο-
φευχθεί ο περαιτέρω υποβιβασμός της οπτι-
κής προβολής του ναού από την πλευρά της 
θάλασσας, αλλά και γενικότερα του τοπίου. 



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

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Τα προσχέδια των υποδομών που θα κατα-
σκευαστούν στους 14 κόμβους εξυπηρέ-

τησης των επισκεπτών του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου Ακάμα, παρουσίασαν στις 16 Σεπτεμ-
βρίου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος οι βραβευθέ-
ντες αρχιτέκτονες που ανέλαβαν την εκπό-
νηση των τελικών σχεδίων και την επίβλεψη 
υλοποίησης των εν λόγω έργων.
Την ικανοποίησή του για την πρόοδο καθώς και 
το περιεχόμενο του σχεδιασμού εξέφρασε ο 
υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, τονίζοντας ότι 
συνδυάζει την υψηλή αισθητική, τη λειτουρ-
γικότητα, τον σεβασμό στο περιβάλλον και 
την πλήρη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας από τις εγκαταστάσεις. Ο υπουργός 
επισήμανε, παράλληλα, την εξαιρετική σημα-
σία του σωστού σχεδιασμού των υποδομών, 
ο οποίος μαζί με τη βελτίωση του οδικού 
δικτύου, την ανάδειξη του Πάρκου, τα μέτρα 
διατήρησης της Φύσης και την εποπτεία τους, 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης 

του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. «Σταθερή 
βούλησή μας παραμένει η πλήρης λειτουργία 
του Πάρκου πριν από το τέλος του 2022. Η 
πρόοδος που σημειώνεται ενισχύει την αισι-
οδοξία μας για επίτευξη του αρχικού στόχου 
της κυβέρνησης για λειτουργία του Πάρκου 
εντός αυτού του χρονοδιαγράμματος», τόνισε 
ο υπουργός. Η ομάδα των μελετητών θα προ-
χωρήσει τους επόμενους μήνες στην τελική 
εκπόνηση των λεπτομερών σχεδίων ανάπτυ-
ξης των υποδομών στους κόμβους εξυπηρέ-
τησης επισκεπτών, με στόχο την ολοκλήρωσή 
τους τον Απρίλιο του 2021. Αμέσως μετά, θα 
προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός και θα αρ-

χίσει η εκτέλεση των έργων. Παράλληλα, κατά 
την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε προχω-
ρημένο ή και σε τελικό στάδιο ανάπτυξης όλες 
οι σημαντικές δράσεις που είναι απαραίτητες 
για την εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου. Σε 
αυτές συγκαταλέγονται:
- Η επικαιροποίηση του Σχεδίου Αειφορικής 
Ανάπτυξης του Πάρκου – Σεπτέμβριος 2020
- Η Στρατηγική Μελέτη Επιπτώσεων από το 
Σχέδιο – Σεπτέμβριος 2020
- Η Ειδική Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης – 
Σεπτέμβριος 2020
- Οι Κανόνες Λειτουργίας του Πάρκου – τέλος 
του 2021

Σε τελική ευθεία το Σχέδιο Ανάπτυξης 
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα

Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για Συμμόρφωση
με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία - Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετέχει στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CHEREE (LIFE15 
GIE/GR/000943) με τίτλο: «Επιθεωρήσεις και 
Επιβολή Κανονισμών Χημικών Προϊόντων – 
Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για Συμ-
μόρφωση με τους Κανονισμούς REACH / CLP 
και την Οδηγία SEVESO III».
Το πρόγραμμα LIFE15 CHEREE είναι κατά 60% 
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και υλοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE Περιβαλλοντική Διακυ-
βέρνηση και Πληροφόρηση (Environmental 
Governance and Information, GIE) με διάρ-
κεια 3,5 χρόνια (10/2016 - 3/2020). 
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πο-
λυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Εργονομίας & 
Βιομηχανικής Ασφάλειας, Σχολή Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης) και συνεργαζό-
μενος φορέας εκτός από το ΤΕΕ είναι και το 
Γενικό Χημείο του Κράτους της Ελλάδας. 
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση 
της γνώσης, της ικανότητας και της αποδο-
τικότητας των αρμόδιων αρχών για την απο-

τελεσματικότερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των 
κανονισμών REACH και CLP και της οδηγί-
ας SEVESO III. Στόχος είναι η ανάπτυξη και 
εφαρμογή κοινών καλών πρακτικών, περιλαμ-
βάνοντας καθοδήγηση, εκπαίδευση και ενί-
σχυση των επιθεωρήσεων και των αναγκών 
των επιχειρήσεων σε δύο ευρωπαϊκά κράτη 
μέλη (Ελλάδα και Κύπρος).
Το πρόγραμμα στηρίζει ιδιαίτερα την εναρ-
μόνιση της γνώσης στις επιθεωρήσεις για 
προστασία και την πρόληψη κατά της χρή-
σης επικίνδυνων χημικών ουσιών. Οι δράσεις 
του προγράμματος περιλαμβάνουν κοινές 
επισκέψεις επιθεωρητών στα δύο κράτη 
μέλη, πιλοτικές επιθεωρήσεις σε επιχειρή-
σεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια επιθεωρητών, 
πλατφόρμα με πληροφοριακά κέντρα για την 
ενίσχυση των επιθεωρητών/επιχειρήσεων, 
ηλεκτρονική εκστρατεία διάχυσης πληροφο-
ριών, σεμινάρια, κ.λπ.  Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος έχει αναπτυχθεί σχετική ιστοσε-
λίδα (www.reach-cheree.gr/) καθώς και άλλα 
εργαλεία που περιλαμβάνουν:
 • Ψηφιακά εργαλεία (e-tools) επιθεώρη-

σης σύμφωνα με κοινές Ορθές Πρακτικές,
REACH e-Inspection tool
(https://www.reach-cheree.gr/e-tools-
guidance/inspectors-e-centre/) 
 • Εκπαιδευτικά εργαλεία και δράσεις για 
τους επιθεωρητές REACH/CLP και SEVESO, 
 • Ψηφιακά εργαλεία ενίσχυσης της κουλ-
τούρας, του αυτοελέγχου και της συμμόρφω-
σης των επιχειρήσεων με τους Κανονισμούς 
REACH e-Audit tool 
(https://www.reach-cheree.gr/el/reach-e-
inspection-tool-2/).
Η πλατφόρμα LIFE CHEREE REACH 
e-Inspection tool έχει ενταχθεί από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) και το Τμήμα Επι-
θεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) Κύπρου στις βέλτι-
στες εθνικές πρακτικές επιθεώρησης.
Περισσότερες πληροφορίες για τα ψηφιακά 
εργαλεία και τα δεδομένα που προσφέρει 
το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον σύν-
δεσμο e-Εργαλεία & Οδηγίες www.reach-
cheree.gr/el/e-%ce%b5%cf%81%ce%b3%
ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-
%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af
%ce%b5%cf%82/.

Παρουσιάστηκαν 
τα προσχέδια των 
υποδομών στους 

κόμβους εξυπηρέτησης 
επισκεπτών
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ΣΥΜΦΩΝΊΑ CYS-ETEK 
ΓΊΑ ΤΟ 2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το ΕΤΕΚ ανανέωσαν τη συμφωνία τους για την παροχή 
3 ευρωπαϊκών προτύπων στα μέλη του ΕΤΕΚ. Δικαιούχοι είναι όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ (φυσικά πρόσωπα) 
τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια άσκησης επαγγέλματος για το 2020. Επίσης όσοι έχουν τακτοποιημένες 

τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και με βάση την επαγγελματική τους κατάσταση 
στο Μητρώο Μελών είναι άνεργοι, συνταξιούχοι ή κάτοικοι εξωτερικού.

Συνεπώς όσα μέλη του ΕΤΕΚ πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του CYS της οποίας ο σύνδεσμος παρουσιάζεται πιο κάτω:

https://www.cys.org.cy/syndesi 

 [Σημείωση: Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα του CYS και έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και για το 2020 ΔΕΝ 
χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα – το μόνο που χρειάζεται είναι ανανέωση του password τους.]

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα δυνατότητα ανάκτησης των 3 προτύπων, χωρίς κάποιο κόστος, 
ισχύει μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2021. Επιπλέον η δυνατότητα εγγραφής

στα συνδρομητικά σχήματα με προνόμια, έναντι πολύ χαμηλού ετήσιου τέλους, είναι εφικτή.

ΓΊΑ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Η/ΚΑΊ ΔΊΕΥΚΡΊΝΊΣΕΊΣ ΟΊ ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΜΕΝΟΊ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ:

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης

Τηλ.: 22 411414 / 22 411413 
/ 22 411411

Email: c.service@cys.org.cy

ΕΤΕΚ

Τηλ.: 22 877644

Email: cyprus@etek.org.c
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O καθιερωμένος εορτασμός για την Πα-
γκόσμια Ημέρα Προτύπων με την επω-

νυμία CΥStandarDΑΥ2020, που πραγματο-
ποιείται κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, δεν 
πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας 
Covid-19.
Το μήνυμα για το 2020 που αποστέλλουν οι 
Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης (ISO, IEC, 
ITU) έχει τίτλο: «Τα Πρότυπα ως Εργαλείο 
Προστασίας του Πλανήτη». Οι ανθρωπογε-
νείς και οι βιομηχανικές δραστηριότητες 
ευρείας κλίμακας του σύγχρονου πολιτισμού 
μας δημιούργησαν σοβαρό θέμα με τις εκ-
πομπές των αέριων του θερμοκηπίου, την 
υπερθέρμανση και τη δυσμενή αλλαγή του 
κλίματος της Γης. Η αλλαγή στο κλίμα επη-
ρεάζει αρνητικά όλες τις μορφές ζωής. Ταυ-
τόχρονα, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού 
και η ευρεία αστικοποίηση επιβάλλουν την 
υπεύθυνη χρήση των ανεπαρκών πόρων.
Προκειμένου να μειωθούν οι ανθρωπογενείς 
δυσμενείς επιπτώσεις στον πλανήτη μας, 
απαιτείται πολιτική βούληση, συγκεκριμέ-
νες ενέργειες και χρήση των κατάλληλων 
εργαλείων. Η χρήση των διεθνών προτύ-
πων αποτελεί ένα από αυτά τα εργαλεία για 
την προστασία του πλανήτη μας. Τα Διεθνή 
Πρότυπα που εκπονούνται από την IEC, τον 
ISO και την ITU λαμβάνουν υπόψη δοκιμα-
σμένες και καθιερωμένες τεχνικές λύσεις. 
Τα πρότυπα προάγουν τον διαμοιρασμό της 
εμπειρογνωμοσύνης και της εξειδικευμένης 
τεχνογνωσίας ισότιμα στις αναπτυγμένες 
και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα πρότυ-
πα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πτυχών της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της ποιότητας 
του νερού και του αέρα. Τα πρότυπα καθι-
ερώνουν τυποποιημένα πρωτόκολλα και 
κοινές μεθόδους μέτρησης. Η ευρεία χρήση 
των προτύπων συμβάλλει στη μείωση των 
δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
βιομηχανικής παραγωγής και των προϊόντων 
της, διευκολύνει την επαναχρησιμοποίη-
ση των ανεπαρκών πόρων και βελτιώνει τις 
ενεργειακές επιδόσεις.
Ο CYS, κάθε χρόνο κατά την ετοιμασία και 
εφαρμογή του Στρατηγικού Πλάνου του, 
περιλαμβάνει δράσεις με σκοπό την αύξη-
ση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
της κοινωνίας των πολιτών αλλά και της βι-
ομηχανικής κοινότητας. Μια εκ των κύριων 
προτεραιοτήτων του Οργανισμού είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος και γι’ αυτό 
διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για ευρωπαϊκά ή δι-
εθνή πρότυπα τα οποία έχουν ως κύρια επι-
δίωξη τη βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση 
και τη μείωση των επιπτώσεων που τυχόν να 
προκαλούνται στο περιβάλλον από βιομηχα-
νικές και ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 
Επίσης, ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποί-
ησης της χώρας, συμμετέχει ενεργά μέσω 
εμπειρογνωμόνων από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς 
τεχνικές επιτροπές τυποποίησης του τομέα 
Περιβάλλοντος και με αυτό τον τρόπο προ-
ωθούνται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας 
μας. Παράλληλα, υπάρχει ενεργή συμμετοχή 
και στα διοικητικά σώματα της Ευρωπαϊκής 
Τυποποίησης, όπως είναι το SABE (Strategic 
Advisory Body on Environment – CEN/BT 
WG219), το οποίο συμβουλεύει το Τεχνικό 
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυ-
ποποίησης (CEN), για θέματα στρατηγικής 
στον τομέα του περιβάλλοντος (κυκλική οι-
κονομία, επικίνδυνα χημικά στα προϊόντα, 

μικροπλαστικά, κλιματική αλλαγή κ.ά.).
Επιπρόσθετα εντός του CYS, τίθεται ως 
προτεραιότητα η προώθηση της περιβαλλο-
ντικής βιωσιμότητας και για τον λόγο αυτό 
εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές εξοικο-
νόμησης ενέργειας και μείωσης του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος του CYS όπως 
ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών, εφαρ-
μογή πράσινων δημόσιων συμβάσεων κ.ά. 
Στόχος για τη νέα χρονιά είναι η ετοιμασία 
πολιτικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και η 
σχετική εφαρμογή συστήματος υποστήριξής 
της μέσω πιστοποίησης.
Ο CYS, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Προτύπων, ευχαρίστησε τους δεκάδες 
εξωτερικούς συνεργάτες και εμπειρογνώ-
μονες από όλο το φάσμα της κοινωνίας που 
συμμετέχουν στην τυποποιητική εργασία και 
στις Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό, για την εθελοντική 
τους εργασία και την αφοσίωσή τους στην 
ποιότητα.

«Τα Πρότυπα ως Εργαλείο Προστασίας του Πλανήτη»
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
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http://www.robotex.org.cy
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Στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και να δημιουργήσουν ανθεκτικούς στην κλιματική 

αλλαγή θαλάσσιους κόμβους, η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία της 
Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ενεργειακό Γρα-
φείο Κύπρου και η Chrysalis LEAP, συνδιοργάνωσαν μια εκδήλωση 
με τίτλο «Decarbonisation of the Cyprus Maritime Sector». Η εκδή-
λωση, που πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού στις 
24 Σεπτεμβρίου 2020, βρισκόταν υπό την αιγίδα του υφυπουργού 
Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω.
Η εκδήλωση εντάσσεται στο έργο Net-Zero Emission Resilient 
Maritime Hubs, που χρηματοδοτείται από το EIT Climate-KIC, την 
κύρια πρωτοβουλία της ΕΕ για την κλιματική καινοτομία. Στόχος του 
έργου είναι η έγκαιρη υιοθέτηση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας, ο 
οποίος θα συμβάλει στη στρατηγική που έχει υιοθετηθεί από τον Διε-
θνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που είναι η μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 50% (με βάση τα επίπεδα του 2008). 
Κατά τη διάρκεια του πρωινού μέρους της εκδήλωσης, πραγμα-
τοποιήθηκε ένα εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν, μετά από 
πρόσκληση, ενδιαφερόμενοι φορείς για τον εντοπισμό των κύρι-
ων προκλήσεων και εμποδίων στην Κύπρο και τη δημιουργία ενός 
χάρτη πορείας για τη μετάβαση της θαλάσσιας βιομηχανίας της Κύ-
πρου σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
έως το 2050. Η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία υποστήριξε την προ-
σπάθεια μοιραζόμενη με τους προσκεκλημένους την εμπειρία της 
Μεγάλης Βρετανίας σχετικά με τον σχεδιασμό του Clean Maritime, 
ως μέρος των προσπαθειών της να εξασφαλίσει δέσμευση για 
μηδενικές εκπομπές έως το 2050 στη διάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη το 2021.
Ακολούθησε γεύμα εργασίας, υπό την εποπτεία του υφυπουργού 
Ναυτιλίας Βασίλη Δημητριάδη, και του αναπληρωτή ύπατου αρμο-
στή της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο Ian Whitting. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε το απόγευμα με ένα δημόσιο σεμινάριο, όπου η κ. 
Diane Gilpin της Smart Green Shipping, η κ. Olivia Flynn του Υπουρ-
γείου Μεταφορών Ναυτιλίας και ο κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος του Cyprus 
Marine and Maritime Institute, μίλησαν για θέματα που σχετίζονται 
με τον ναυτιλιακό τομέα στην Κύπρο και στη Μεγάλη Βρετανία.
Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης δήλωσε: «Ο ψηφια-
κός και πράσινος μετασχηματισμός του τομέα των θαλάσσιων μετα-
φορών είναι μια μεγάλη πρόκληση, που έχει όμως και ευκαιρίες. Η 
Κύπρος είναι έτοιμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τη ναυτιλιακή 
κοινότητα για ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο και αποτελεσματικό εθνικό 
ναυτιλιακό σύμπλεγμα που θα συμβάλει στην αλλαγή του κλίματος, 
διατηρώντας παράλληλα τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της».
Ο αναπληρωτής ύπατος αρμοστής Ian Whitting ανάφερε ότι: «Ο 
πρωθυπουργός μας θα καλέσει τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει 
νέες και τολμηρότερες δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής, εν όψει του COP26, που θα φιλοξενήσουμε με 
τους Ιταλούς εταίρους μας στη Γλασκόβη τον Νοέμβριο του 2021. 
Αυτός είναι ένας αγώνας που κανείς δεν μπορεί να κερδίσει μόνος 
του και είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε την Κύπρο να συμμετέχει 
στην προσπάθεια. Θα είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι όταν δούμε 
τους φίλους μας εδώ στο νησί να ανανεώνουν τις δεσμεύσεις τους 
για περιορισμό των εκπομπών και να επενδύσουν στην πράσινη 
ενέργεια και τις μεταφορές».

«Πράσινος» Μετασχηματισμός της Κυπριακής Ναυτιλίας



Από την 1η Οκτωβρίου 2020 εφαρμόζεται 
η νέα πολιτική του υπουργού Εσωτερικών 

για ταχύρρυθμη διαδικασία έκδοσης Πολεο-
δομικών Αδειών για μικρές αναπτύξεις μέχρι 
2 κατοικίες. Είναι σίγουρα μια αναγκαία και 
στοχευμένη κίνηση. Οι άδειες θα εκδίδονται 
σε 10-20 μέρες νοουμένου ότι οι αιτήσεις θα 
είναι πλήρεις. Τρία πράγματα είναι βέβαια για 
αυτή τη μεταρρύθμιση. Μετατίθεται αυξημέ-
νη ευθύνη στους μελετητές σε ό,τι αφορά την 
ποιότητα και την αρτιότητα των σχεδίων για να ικανοποιήσουν τις 
προϋποθέσεις της νέας διαδικασίας. Δεύτερον, θα επιφορτίσει με 
αυξημένη πίεση την εργασία των λειτουργών και τεχνικών των Πο-
λεοδομικών Αρχών για τον απαιτούμενο έλεγχο των σχεδίων, και, 
τρίτον, θα εξυπηρετηθούν οι απλοί πολίτες που θα έχουν τις άδειές 
τους γρήγορα. 
Η νέα αυτή κίνηση πρέπει να κριθεί ως μια πρωτοβουλία προς την 
ορθή κατεύθυνση. Είναι ωστόσο μια επιμέρους παρέμβαση στην 
πολεοδομική διαδικασία από τη σκοπιά της Πολεοδομίας ως μηχα-
νισμού έκδοσης αδειών. Πολύ σημαντική πτυχή αλλά όχι η πιο σημα-
ντική. Έχει δυστυχώς επικρατήσει η αντίληψη της Πολεοδομίας ως 
«βιομηχανίας» έκδοσης αδειών οικοδομών και ότι το καλύτερο που 
έχει να κάνει η πολιτεία είναι να επιταχύνει τις διαδικασίες έκδοσης 
των αδειών, πότε με τη μηχανογράφηση και πότε με την απλοποί-
ηση των απαιτούμενων διαδικασιών. Εκείνο που προέχει στην Πο-
λεοδομία είναι η αποτελεσματικότητά της ως μέρος της ευρύτερης 
κρατικής πολιτικής για την ανάπτυξη, ένα θέμα που δεν συζητήθηκε 
ποτέ ούτε και απασχόλησε σοβαρά καμιά διακυβέρνηση. Λέμε ότι 
εφαρμόστηκε και ασκείται Πολεοδομία στην Κύπρο από τον Δεκέμ-
βριο του 1990. Τι σημαίνει όμως αυτό; Σημαίνει ότι από τότε όλες οι 
αναπτύξεις γης και οι χρήσεις οικοδομών πρέπει να εξασφαλίζουν 
πολεοδομική άδεια. Δεν σημαίνει όμως ότι έχει ενταχθεί η Πολεο-
δομία στο όλο φάσμα της πολιτικής του κράτους για την ανάπτυξη 
για καθοδήγηση επιλογών, αποφάσεων και δράσεων σε ό,τι αφορά 
τη χωρική διάσταση της ανάπτυξης και την κατανομή των οικονο-
μικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στον χώρο. Μια απλή ανά-

γνωση των Τοπικών Σχεδίων επιβεβαιώνει την επικέντρωσή τους 
στην έκδοση αδειών χωρίς να αναδεικνύεται το κυρίαρχο θέμα της 
χωρικής κατεύθυνσης που πρέπει να δίνουν τα Τοπικά Σχέδια στην 
ανάπτυξη των πόλεων ως οικονομικές και κοινωνικές οντότητες και 
στην εξειδικευμένη αποστολή τους στην εξέλιξη της ανάπτυξης και 
της διαχείρισης και προστασίας των φυσικών και των πολιτιστικών 
πόρων. 
Η γρήγορη έκδοση αδειών λοιπόν είναι μια «εδώ και τώρα» εξυπη-
ρέτηση των αιτητών και έχει την αξία της. Πιο σημαντική είναι η μα-
κροπρόθεσμη και διαχρονική εξυπηρέτηση του πολίτη στο τι παίρνει 
από την ανάπτυξη των πόλεων και από τη βελτίωση της ποιότητας 
της ανάπτυξης (πρόσβαση σε υπηρεσίες και βασικές υποδομές, δη-
μόσιους χώρους, προσιτή στέγη, ευκαιρίες άνετης διακίνησης και 
ανέσεις κατοίκησης, οφέλη από τον πολιτισμό και την προστασία 
των μνημείων μας και των παραδοσιακών οικοδομών, κ.ά.). Η προ-
σφορά της Πολεοδομίας στην κοινωνία δεν εξαντλείται στο πόσο 
γρήγορά θα εκδίδονται οι άδειες. Οι υποχρεώσεις της πολιτείας δεν 
εξαντλούνται με γρήγορα μέτρα εξυπηρέτησης των αιτητών ως «πε-
λατών» των υπηρεσιών του συστήματος έκδοσης αδειών, προεκτεί-
νονται και στη δημιουργία και λειτουργία κουλτούρας Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής για καλύτερα Τοπικά 
Σχέδια. Υπάρχει σωρεία θεμάτων που χρονίζουν στη λίστα των προ-
τεραιοτήτων της Πολεοδομίας και του Πολεοδομικού Συμβουλίου 
για προώθηση και εφαρμογή, όπως, για παράδειγμα, το Σχέδιο για τη 
Νήσο, το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης, ο Αστικός Αναδασμός, 
η Μεταφορά των Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων. Ανάμεσα στα πλέον 
επείγοντα για άμεση εξέταση και δράση είναι οι νομικές πτυχές που 
διέπουν την έγκριση των Τοπικών Σχεδίων. Υπάρχουν τρωτά σημεία 
που καθιστούν τα Τοπικά Σχέδια ευάλωτα σε ευκαιριακές ακυρώσεις 
όπως έχει επανειλημμένα συμβεί στις περιπτώσεις όλων των Τοπι-
κών Σχεδίων. Οι στρατηγικές κινήσεις για την Πολεοδομία πρέπει να 
συνεχιστούν και να καλύψουν και τα θέματα της ουσίας του σχεδια-
σμού και της παράδοσης αποτελέσματος. 

Γλαύκος Κωνσταντινίδης 
Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος και Πολεοδόμος 

Η νέα στρατηγική κίνηση για την Πολεοδομία 
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Προσχέδιο νομοσχεδίου «Νόμος που προνοεί 
για τον έλεγχο της αναλογικότητας πριν τη θέσπιση 
νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων»

Τ ις έντονες επιφυλάξεις του κατέθε-
σε το ΕΤΕΚ επί της αρχής και επί των 

σκοπούμενων επιδιώξεων του νομοσχε-
δίου «Νόμος που προνοεί για τον έλεγχο 
της αναλογικότητας πριν τη θέσπιση νέας 
νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελ-
μάτων».
Σε επιστολή του προς τον διευθυντή του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει 
μεταξύ άλλων ότι «μέσω της έκδοσης της 
σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας αλλά και της 

στάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια 
σειρά θεμάτων το ΕΤΕΚ διαβλέπει την επι-
δίωξη της Επιτροπής στην ομοιογενοποί-
ηση των εθνικών κανονιστικών διατάξεων 
ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, περιλαμβα-
νομένων και αυτών διανοητικής φύσης, 
στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, προς 
όφελος της ‘ενιαίας εσωτερικής αγοράς’». 
Επί του προσχεδίου του νομοσχεδίου το 
Επιμελητήριο σημειώνει ότι «δεν είναι κα-
τανοητό ποια είναι η Αρμόδια Αρχή Αξιο-

λόγησης της Αναλογικότητας και διερωτό-
μαστε με ποια εχέγγυα και με τι χρόνους 
ανταπόκρισης θα μπορεί να αντεπεξέλθει η 
αρχή αυτή. Η άποψή μας είναι ότι με αυτή 
τη ρύθμιση θα αυξηθεί η γραφειοκρατία 
και θα μειωθεί η ευελιξία και η ικανότητα 
της Δημοκρατίας να ρυθμίζει ζητήματα 
που αφορούν την άσκηση κατοχυρωμέ-
νων επαγγελμάτων σε πρόσωπα που είναι 
εγκαταστημένα και δραστηριοποιούνται 
στην επικράτειά της».

http://www.robotex.org.cy
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Η εξέλιξη των τε-
χνολογιών κτιρι-

ακών εγκαταστάσεων 
έχει οδηγήσει σε όλο 
και πιο ερμητικά κλει-
στούς χώρους και σε 
λύσεις που προσφέ-
ρουν καλύτερο εσω-
τερικό περιβάλλον για 
τον άνθρωπο, επιτυγ-
χάνοντας: α) εξοικονόμηση ενέργειας και β) 
δημιουργία μικροκλίματος άνεσης σε όλες 
τις εποχές του χρόνου. Οι συνθήκες για μια 
γενικώς αποδεκτή κατάσταση μικροκλίματος 
είναι 22ο C θερμοκρασία, 50% σχετική υγρα-
σία και 30m3/h φρέσκου αέρα ανά άνθρωπο.
Τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, αε-
ρισμού και κλιματισμού (HVAC) μπορούν 
να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτές με μια 
βασική διαφορά σε σχέση με τα παλαιό-
τερα: Τα σημερινά εξελιγμένα συστήματα 
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους την 
εξοικονόμηση ενέργειας, και το κάνουν. Ο 
αερισμός μιας κατοικίας, ενός γραφείου και 
γενικότερα ενός εσωτερικού χώρου (μικρό-
τερου ή μεγαλύτερου), δεν μπορεί πλέον να 
βασίζεται ούτε στο άνοιγμα του παραθύρου 
και της μπαλκονόπορτας, ούτε σε εισαγωγή 
ή απαγωγή αέρα με απλούς ανεμιστήρες.
Όταν επενδύει κάποιος στην κατοικία ή στο 
κτίριό του ένα μεγάλο ποσό για να το μονώ-
σει και να πετύχει την καλύτερη αεροστεγα-
νότητα, δεν μπορεί να σκέφτεται μετά ότι, 
όταν ανοίγει τα παράθυρα για ανανέωση του 
αέρα και έχει απώλεια ενέργειας, θα δαπανά 
«ένα τσουβάλι χρήματα» για να θερμαίνει ή 
να ψύχει ξανά τον χώρο του. Η ανάκτηση 
θερμότητας, μια τεχνολογία αρκετών δε-
καετιών, έχει φτάσει πλέον σε πολύ υψηλά 
επίπεδα, άνω του 90%, γεγονός που σημαί-
νει ότι συγκεκριμένοι εναλλάκτες μπορούν 
να βγάζουν έξω τον αέρα των 22ο C ενός 
χώρου, και από εξωτερικό περιβάλλον που 
έχει 0o C να διοχετεύουν στον χώρο αέρα 
άνω των 18ο C. Σκεφτείτε, λοιπόν, αν δεν 
υπήρχαν αυτοί οι εναλλάκτες, τι θερμο-
κρασία θα είχε ο χώρος, αν ανανεωνόταν ο 
εσωτερικός αέρας με φρέσκο αέρα 0ο C.
Όμως στις σημερινές συνθήκες δεν αρκεί 
μόνο η εξοικονόμηση· απαιτείται και συ-
νεχής έλεγχος του διοξειδίου του άνθρα-
κα (CO2) μέσα στον χώρο. Το CO2, χημική 
ένωση του οξυγόνου και του άνθρακα, είναι 
ένα άχρωμο και άοσμο αέριο απόλυτα απα-
ραίτητο για την ανθρώπινη ζωή (βλ. φωτο-

σύνθεση) αλλά και ταυτόχρονα επικίνδυνο. 
Επικίνδυνο όχι μόνο για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου αλλά και για τις συγκεντρώσεις 
του μέσα σε κλειστούς χώρους, καθώς το 
εκλύουν ο άνθρωπος με την αναπνοή του, 
τα φυτά, τα ζώα, ακόμη και η ωρίμανση των 
φρούτων και των λαχανικών. Η συγκέντρω-
σή του σε αστικές περιοχές και σε μεγάλες 
πόλεις εκτιμάται σήμερα στα 400ppm στον 
εξωτερικό αέρα. Ο άνθρωπος, μέσω της 
αναπνοής του όταν είναι καθήμενος, ανα-
πνέει αέρα 15-20 lit/h και εκπνέει πάνω από 
το εκατονταπλάσιο αυτού σε CO2.
Μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε ότι 
σε ένα κλειστό δωμάτιο, τα 400ppm CO2 
μπορούν να ξεπεράσουν σε 45 λεπτά τα 
1.000ppm. Το τι σημαίνει αυτό φαίνεται 
στον πίνακα 1. Σύμφωνα με τον πίνακα, το 
CO2 αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που 
πρέπει να παρακολουθείται, αλλά δεν εί-
ναι ο μόνος. Η υγρασία στους εσωτερικούς 
χώρους είναι επίσης ένας παράγοντας που 
πρέπει να ελέγχεται για την επίτευξη του 
επιθυμητού υγιεινού μικροκλίματος. Όλοι 
μας έχουμε αισθανθεί την υγρασία, και πολ-
λοί από εμάς έχουν δει να εμφανίζονται 
μούχλα και υγρασία στους τοίχους και κατ’ 
επέκταση ανεπιθύμητες οσμές. Και πάλι ο 
άνθρωπος παίζει σημαντικό ρόλο στη δη-
μιουργία υγρασίας μέσα στον χώρο, τόσο 
ο ίδιος όσο και διάφορες δραστηριότητές 
του. Ημερησίως μια τετραμελής οικογένεια 
«δημιουργεί» 8-11 kg υδρατμών, με τις εξής 
δραστηριότητες:
 • Αναπνοή - εξάτμιση: 4-5 kg
 • Μαγείρεμα, μπάνιο / ντους: 2-3 kg
 • Πλύσιμο ρούχων, στέγνωμα: 2-3 kg. 
Σε συνθήκες συμπύκνωσης, 1 kg υδρατμού 
μπορεί να γίνει 1 kg νερού! Ο μηχανικός αε-
ρισμός, όμως, έχει τη δυνατότητα να απο-

βάλλει αυτό τον «πλούσιο» σε CO2 και υγρα-
σία αέρα και να τον αντικαθιστά με φρέσκο 
φιλτραρισμένο αέρα με πολύ λιγότερη περι-
εκτικότητα σε CO2 και υγρασία, μειώνοντας 
το κόστος λειτουργίας της θέρμανσης και 
της ψύξης και δημιουργώντας το μικροκλίμα 
άνεσης για τον χρήστη του χώρου. Σήμερα, 
την εποχή του κορωνοϊού, είναι ακόμα πιο 
επιτακτική η ανάγκη για ανανέωση του αέρα 
του εσωτερικού χώρου, μόνιμα, υγιεινά και 
με το μικρότερο κόστος λειτουργίας. Και όλα 
αυτά ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση 
θερμότητας μπορεί να τα εξασφαλίσει!

Λάμπρος Δαβής 
WOLF Gmbh, Rep.Office Greece

Ο μηχανικός αερισμός ήταν ανάγκη που υπήρχε προ του κορωνοϊού 
και πλέον αποτελεί μέρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου
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Σχεδόν όλες οι βι-
ομηχανίες έχουν 

επηρεαστεί από την 
τάση της εποχής για 
πλήρη ψηφιοποίηση 
του περιβάλλοντος 
εργασίας τους. Η 
πραγματικότητα δεν 
είναι διαφορετική 
και για τη βιομηχα-
νία εκτυπωτικών μηχανημάτων εφόσον οι 
συνολικές πωλήσεις των εκτυπωτικών μη-
χανών μειώνονται παγκοσμίως και όλο και 
λιγότερα έγγραφα διατηρούνται σε έντυπη 
μορφή. Παρ’ όλα αυτά η βιομηχανία εκτυ-
πωτικών μηχανών δεν θεωρείται απαρχαιω-
μένη. Το ενδιαφέρον τώρα συγκεντρώνεται 
σε νέους τομείς όπως η τρισδιάστατη εκτύ-
πωση και σάρωση και οι εταιρείες, οι οποί-
ες επιζητούν να μειώσουν το κόστος, ανα-
ζητούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα για να 
ικανοποιήσουν τις εκτυπωτικές τους ανά-
γκες. Νέες τεχνολογίες, όπως το διαδίκτυο 
των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και 
η τεχνολογία cloud, αποτελούν το έναυσμα 
για νέες υπηρεσίες και δυνατότητες.
Οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης ISO και 
IEC αποφάσισαν να αναπτύξουν πρότυπα 
για τις εκτυπωτικές μηχανές και για αυτόν 
τον λόγο δημιούργησαν την ομάδα εργασί-
ας ISO/IEC/JTC 1/SC 28 που επικεντρώνεται 
στον εξοπλισμό γραφείου. Η ομάδα εργασί-
ας SC 28 είναι μια από τις λίγες επιτροπές οι 
οποίες εκπονούν πρότυπα για προϊόντα και 
υλισμικά. Τα πρότυπα εστιάζουν στις απαι-
τήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα, 
τις μεθόδους για τη μέτρηση της απόδοσης 
και επίδοσης των συσκευών αυτών, την ποι-
ότητα του αποτελέσματος της εκτύπωσης 
και καθώς επίσης και την απόδοση των ανα-
λωσίμων περιλαμβανομένων των μελανιών 
και των τόνερ. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα 
αυτή δημιούργησε πρότυπα τα οποία ανα-
φέρουν τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό 
γραφείου, το χρώμα της εκτύπωσης, τις 
μεθόδους μέτρησης για την ποιότητα της 
εκτυπωτικής εικόνας και των μελανιών και 
τόνερ.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα δεδομένα που 
συλλέγονται από τους εκτυπωτές και σαρω-
τές αποδεικνύονται χρήσιμα για τους κατα-
σκευαστές αφού τους βοηθούν να κατανο-
ήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών 
τους αλλά και να βελτιώσουν τις μηχανές 
τους. 
Από την αρχή της δημιουργίας της, το 1989, 

η SC 28 έχει εκπονήσει 33 πρότυπα για εξο-
πλισμό γραφείου τα οποία αυτή την περί-
οδο αναθεωρούνται ώστε να συμβαδίζουν 
με την τεχνολογία και τις εξελίξεις. Ιδιαίτε-
ρη προσοχή δίνεται κατά την αναθεώρησή 
τους ώστε να συμπεριληφθούν πρόνοιες 
για εκτυπωτές προσβάσιμους σε άτομα με 
αναπηρίες. Χαρακτηριστικά όπως η απλο-
ποίηση της οθόνης για να βοηθήσει άτομα 
με αδύναμη όραση, το μειωμένο ύψος για 
τα εκτυπωτικά πολυμηχανήματα με πολλούς 
ανοιγόμενους δίσκους για άτομα με αναπη-
ρίες είναι μερικά από τα παραδείγματα. Το 
πρότυπο ISO/IEC 10779 το οποίο περιέχει 
κατευθυντήριες οδηγίες για την προσβα-
σιμότητα εκπονήθηκε στις αρχές του 2020. 
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η επιτροπή είναι 
το γεγονός ότι η βιομηχανία του εξοπλισμού 
γραφείου παραμένει μια μικρή βιομηχανία 
και τα μέλη της δεν ξεπερνούν τα 32, αφού 
πολύ λίγες είναι οι χώρες που έχουν τέτοιες 
βιομηχανίες. Ανησυχία προκαλείται από τον 
μικρό αριθμό των συμμετεχόντων στην επι-
τροπή αλλά και τους εθνικούς οργανισμούς 
τυποποίησης. Οι εκτυπωτικές μηχανές στην 
πλειοψηφία τους κατασκευάζονται στην 
Ιαπωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής και συνεχίζεται η προσπάθεια της 
επιτροπής για προσέλκυση και μικρότερων 
και αναπτυσσόμενων βιομηχανιών. 
Οι νέες τεχνολογίες συνεχίζουν να προσελ-
κύουν νέες δυνατότητες για την εκτυπωτική 
βιομηχανία. Οι παγκόσμιες επενδύσεις για 
την τρισδιάστατη εκτύπωση αναμένεται να 
φτάσουν τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια 
μέχρι το 2022. Τέτοιες επενδύσεις σε τέ-
τοιου είδους εφαρμογές συναντιούνται όλο 

και περισσότερο στις αρχιτεκτονικές, βιομη-
χανικές και σχεδιαστικές εταιρείες. Για αυ-
τόν τον λόγο και η SC 28 έχει επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της για να περιλάβει και 
την τρισδιάστατη εκτύπωση και σάρωση. Για 
παράδειγμα ενώ στους συμβατικούς εκτυ-
πωτές έχουμε μετρήσεις αναφορικά με την 
ποσότητα των αντίγραφων που παράγονται 
κάθε λεπτό, η τρισδιάστατη εκτύπωση και 
σάρωση ασχολείται με τον αριθμό των ωρών 
που χρειάζονται για την παραγωγή. 
Άλλες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η τεχνολογία cloud δίνουν 
τη δυνατότητα για νέες εκτυπωτικές υπη-
ρεσίες. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορεί 
να αναθέσουν σε εξωτερικούς παρόχους τις 
εκτυπωτικές τους ανάγκες ή να χρησιμο-
ποιήσουν δίκτυα για να συγκεντρώσουν τις 
ανάγκες αυτές. Τα δεδομένα από το δίκτυο 
μπορούν εντοπίσουν τις προβληματικές 
μηχανές ή να αυτοματοποιήσουν την παρά-
δοση των εκτυπωτικών αναλωσίμων. Ακόμα 
ένας τομέας που συγκεντρώνει το ενδια-
φέρον της επιτροπής είναι η ενσωμάτωση 
απαιτήσεων για φιλικές προς το περιβάλλον 
εκτυπωτικές μηχανές καθώς η αγορά γί-
νεται ολοένα και πιο απαιτητική ζητώντας 
πρότυπα που περιέχουν προδιαγραφές για 
μείωση της ενέργειας και της κατανάλωσης 
χαρτιού. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τα πρό-
τυπα και τις δραστηριότητες της επιτροπής 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν 
στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Αγγελική Λοΐζου 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό 
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Το μέλλον των εκτυπωτικών μηχανών - Πρότυπα και προκλήσεις

http://www.robotex.org.cy
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Το προηγούμενο 
άρθρο μας αφι-

ερώθηκε στα βαθιά 
πηγάδια αποχέτευ-
σης (βάθους 6-8 μέ-
τρων φτιαγμένα από 
δακτύλιους σκυροδέ-
ματος διαμέτρου 80 
cm) τα οποία χρησι-
μοποιούνται παντού 
στην Κύπρο ως μέρος ενός επιτόπου συ-
στήματος επεξεργασίας λυμάτων για μονο-
κατοικίες. Από την άποψη της μηχανολογί-
ας, ένας τέτοιος σχεδιασμός εκτιμήθηκε ως 
ατελής και χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ θα περι-
γράψουμε τις κύριες επιλογές σχεδίων για 
τα συστήματα αποχέτευσης (διαφορετικές 
από τα συμβατικά πηγάδια αποχέτευσης 
που είναι αποδεκτά στην Κύπρο) που προ-
τείνονται από την επιστήμη του εδάφους.
Το υπόγειο σύστημα αποχέτευσης αποτελεί 
το τελικό βήμα στη διαδικασία επεξεργα-
σίας λυμάτων. Είναι όμως το πιο ευαίσθη-
το μέρος του επιτόπιου συστήματος επε-
ξεργασίας λυμάτων και αυτό που μπορεί 
να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του όλου 
συστήματος. Ένα δυσλειτουργικό σύστημα 
αποχέτευσης αποτελεί απειλή για την υγεία 
όχι μόνο της οικογένειας και των γειτόνων, 
αλλά υποβαθμίζει και την ποιότητα των 
επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. 
Προκαλεί επίσης ζημιά στην περιουσία, μει-
ώνοντας την αξία του ακινήτου και ίσως η 
επισκευή του να είναι δαπανηρή. 

Όπως είχαμε εξηγήσει στο προηγούμε-
νο άρθρο μας, ο κυριότερος παράγοντας ο 
οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη ως προς 
την επιλογή σχεδίου του συστήματος απο-
χέτευσης είναι ο τύπος του εδάφους και η 
διαπερατότητά του. Η διαπερατότητα του 
εδάφους μπορεί να οριστεί ως υψηλή, με-
σαία ή χαμηλή σε γενικές γραμμές. Αντί-
στοιχα, υπάρχουν και τρεις κύριοι τύποι 
σχεδίων αποχέτευσης - ο αγωγός αποχέ-
τευσης, μια τάφρος αποχέτευσης και ένα 
φρεάτιο αποχέτευσης. Ο αγωγός αποχέτευ-
σης παρέχει μια διηθητική περιοχή (η πε-
ριοχή εντός της οποίας τα επεξεργασμένα 
λύματα έρχονται σε επαφή με το έδαφος) 
όχι μεγαλύτερη από 4-5 τ.μ. που είναι αρ-
κετά για το έδαφος υψηλής διαπερατότητας 
και μπορεί να απορροφήσει όλα τα λύματα. 
Εάν το έδαφος έχει μέτρια διαπερατότητα, 
ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι αρκετός, 
και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί τά-
φρος αποστράγγισης. Οι τάφροι αποχέτευ-
σης παρέχουν διηθητική περιοχή μέχρι και 
25-30 τ.μ. Τέλος, ο μοναδικός σχεδιασμός 
αποχέτευσης ο οποίος είναι κατάλληλος 
για εδάφη με χαμηλή διαπερατότητα είναι 
το φρεάτιο αποχέτευσης που παρέχει διη-
θητική επιφάνεια από 30 τ.μ. και άνω. Όλοι 
οι υπόγειοι τύποι αποστράγγισης χρησιμο-
ποιούν χαλίκι ή θρυμματισμένη πέτρα και 
διάτρητους σωλήνες ως μέσο για την παρο-
χή επεξεργασμένων λυμάτων στο έδαφος. 
Εκτός αυτού περιλαμβάνονται και  σωλήνες 
παρατήρησης που βοηθούν στην επίβλεψη 

της κατάστασης της αποχέτευσης.
Υπάρχουν διάφορες άλλες αρχές και ρυθ-
μιστικές απαιτήσεις και όρια που πρέπει 
να ακολουθούνται στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή των συστημάτων αποχέτευσης. 
Οι κατασκευές αποχέτευσης χρησιμεύουν 
όχι μόνο ως μέσο απόρριψης των λυμάτων, 
αλλά επίσης παρέχουν και προστασία στο 
έδαφος. Επομένως, πρέπει να κατασκευ-
άζονται στην αερόβια ζώνη του εδάφους, 
που  βρίσκεται σε απόσταση 70-80 cm από 
την επιφάνεια του εδάφους.
Ανάλογα με την αποφόρτιση του εδάφους 
και τη στάθμη των υπόγειων υδάτων, υπάρ-
χουν δύο μέθοδοι που πρέπει να χρησιμο-
ποιηθούν για τη διανομή των λυμάτων στην 
αποχέτευση – η ροή βαρύτητας ή αντλία με 
διακοπτόμενη παροχή. 
Οι επίσημοι κανονισμοί θεωρούν την υπό-
γεια αποστράγγιση ως μηχανική δομή πε-
ριορισμένης διάρκειας ζωής. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο όταν εγκαθιστούμε μια 
κατασκευή αποχέτευσης στο τεμάχιο, συνι-
στάται ανεπιφύλακτα να παρέχεται χώρος 
για εφεδρική αποχέτευση.
Όλη η κυκλοφορία πρέπει να διατηρείται 
εκτός της συσκευής αποχέτευσης.
Υπάρχουν πολλοί άλλοι σημαντικοί κανόνες 
και βελτιώσεις για την τοποθέτηση και την 
εγκατάσταση συστημάτων αποχέτευσης. 
Για παράδειγμα, σε επικλινή σημεία, ο μό-
νος κατάλληλος τύπος αποστράγγισης εί-
ναι η γραμμική τάφρος αποστράγγισης και 
η τάφρος πρέπει να εγκατασταθεί σε ορθή 
γωνία προς την πλαγιά. Επομένως, μια μη-
χανολογικά ορθή λύση σχεδιασμού αποχέ-
τευσης, το μέγεθος και η τοποθέτησή της 
για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων 
στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία μπο-
ρούν να γίνουν μόνο από επαγγελματίες.
Εκτός από τους τύπους συστημάτων απο-
χέτευσης που περιγράφονται σε αυτό το 
άρθρο, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
κατασκευαστικές πρακτικές για πολλές δε-
καετίες, υπάρχουν πολλά προηγμένα σχέδια 
συστημάτων αποστράγγισης βαρύτητας που 
θα εξεταστούν στο επόμενο άρθρο μας.
Είμαστε πάντα εδώ για να σας βοηθήσουμε 
και να σας προσφέρουμε δωρεάν τις συμ-
βουλές μας όσον αφορά το σύστημα επε-
ξεργασίας λυμάτων.

Kirill Ladygin 
Ειδικός τεχνικός βιολογικών συστημάτων 
αποχέτευσης 
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