*
*
*
*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο
Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98
Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34
Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό/Αρ. Άδειας 52

ΤΕΥΧΟΣ

249 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Συνάντηση ΕΤΕΚ με την
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας
Τα αποτελέσματα των
Εκλογών ΕΤΕΚ 2020
Ανασκόπηση των εκλογών
για ανάδειξη των μελών του
Γενικού Συμβουλίου και της
Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ
ΕΤΕΚ: Προβληματισμός
για το πολύ χαμηλό
ποσοστό υλοποίησης
του αναπτυξιακού
προϋπολογισμού

Ο ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΉ ΝΈΟΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΤΕΚ

“Θα δυναμώσουμε τη φωνή μας για την ενίσχυση
του επιστημονικού λόγου σε θέματα που
απασχολούν την κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο"
ISSN 1450-3379 (print), ISSN 2547-8605 (online)

Η οικοδομή αλλάζει

Πιστοποιημένα συστήματα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
THERMOPROSOPSIS

Εξωτερική θερμομόνωση για τοίχους & πιλοτές

INTHERM

Εσωτερική θερμομόνωση για τοίχους με πανέλα

F231

Θερμομονωτικό και ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο

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

2

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

Designed for the

future

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!

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

www.daikin.eu/VRV5

Reduced CO₂ equivalent
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ΕΤΕΚ • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα (www.
etek.org.cy) του ΕΤΕΚ αποτελούν την επίσημη
φωνή του ΕΤΕΚ (τα οποία υποστηρίζονται από
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIN, issuu και YouTube). Το περιοδικό
αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή/και ηλεκτρονικά
σε περίπου 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.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υπεύθυνος Έκδοσης
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Πάνω απ’ τα σύννεφα
Της Μαρίας Θεοδούλου

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

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Κωνσταντίνος Κωνσταντή (Πρόεδρος ΕΤΕΚ)

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

Αρχισυνταξία
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com

Σελίδωση
Κυριακή Σοφοκλέους
kiri@gnora.com
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Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή νέος πρόεδρος του ΕΤΕΚ
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Συνάντηση ΕΤΕΚ με την Υπουργό Δικαιοσύνης

10 Συνάντηση ΕΤΕΚ με την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας
11

Τα αποτελέσματα των Εκλογών ΕΤΕΚ 2020

12 Ανασκόπηση των εκλογών για ανάδειξη των μελών του
Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ
13 ΕΤΕΚ: Προβληματισμός για το πολύ χαμηλό ποσοστό
υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24 Το ζήτημα της κατοίκησης στο σήμερα
26 Ειδικοί δρόμοι για βελτίωση της προσπελασιμότητας
28 Δημιουργία ανθεκτικών πόλεων για να αντέχουν σε
απροσδόκητα γεγονότα και πιέσεις
29 Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

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

ΤΕΎΧΟΣ 249 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

5

EDITORIAL

Μ

«

Πάνω απ’ τα σύννεφα

αζί μου έλα πάνω απ’ τα
σύννεφα» τραγουδούσαν
οι Φατμέ πριν από 30 και
βάλε χρόνια. Σήμερα το ίδιο
μήνυμα προσπαθούν να περάσουν όλες οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Αντίθετα όμως
από τους Φατμέ δεν καλούν τον κόσμο σε ένα
πάρτι μαγικό πάνω απ’ τα σύννεφα αλλά καλούν τον κόσμο να εμπιστευτεί ένα «σύννεφο»
από εικονικούς υπολογιστές, το λεγόμενο υπολογιστικό νέφος όπου αποθηκεύονται online μεγάλοι όγκοι δεδομένων,
αρχείων, πληροφοριών.
Η τεχνολογία «νέφους» αφορά τη χρήση μεγάλων κέντρων δεδομένων,
τα οποία προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, φθηνότερη υπολογιστική
ισχύ, μια εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη λύσεων και, κυρίως, την ευελιξία
να πληρώνει κανείς μόνο για ό,τι χρησιμοποιεί. Οι τύποι του υπολογιστικού νέφους είναι κυρίως τρεις και διαχωρίζονται ως προς την υπηρεσία
που προσφέρουν δηλαδή:
· Λογισμικό σαν Υπηρεσία (Software as a Service - SaaS), ο πιο διαδεδομένος τύπος που αφορά κυρίως χώρους storage και backup,
web-based email κ.ά.
· Υποδομή σαν Υπηρεσία (Infrastructure as a
Service - IaaS), που αφορά κυρίως υποδομή
και στην ουσία χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση υλισμικού
· Πλατφόρμα σαν Υπηρεσία (Platform as a
Service - PaaS), που παρέχει βάσεις δεδομένων και λογισμικά όπου οι εταιρείες μπορούν
να αναπτύξουν τις ανάλογες λύσεις.

ή video, διαδίδεται στον αέρα μέσω των ασυρμάτων δικτύων (κινητής,
wifi κ.λπ.), δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε τη φύλαξη δεδομένων
σε ένα «σύννεφο». Παρόλο που σε διάφορες μελέτες που έχουν γίνει η
πλειονότητα των στελεχών σε οργανισμούς θεωρεί ότι οι υπηρεσίες νέφους θα διαμορφώσουν ψηφιακά τον οργανισμό τους, εντούτοις έχουν
ακόμη διάφορες ανησυχίες στην υιοθέτηση αυτών των υπηρεσιών. Οι
ανησυχίες αυτές αφορούν κυρίως την έλλειψη ελέγχου του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, την προστασία δεδομένων, τη δέσμευση με έναν
πάροχο κ.λπ. Τα τελευταία χρόνια όμως, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις
στον συγκεκριμένο τομέα και υπάρχουν διάφορες λύσεις που εξελίσσονται συνεχώς από επώνυμες τεχνολογικές εταιρείες ούτως ώστε κάθε
οργανισμός μπορεί να βρει τη λύση που τον εξυπηρετεί.
Στον τομέα της τεχνολογίας του νέφους αξίζει να αναφερθεί μια ιστορία διεθνούς επιτυχίας της γειτονικής Ελλάδας, που κάνει πράξη την
ψηφιακή μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα. Εν μέσω οικονομικής κρίσης και μνημονίων μια ομάδα με όραμα και πρωτεργάτη τον σημερινό
κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, καθηγητή Άρη Κοζύρη αποφασίζουν να αναπτύξουν
το δικό τους «σύννεφο» με την αντίστοιχη ονομασία (Synnefo). Προς
υποστήριξη του υπολογιστικού νέφους κατασκευάζονται στην πορεία
κέντρα δεδομένων, αναπτύσσεται δίκτυο οπτικών ινών για τη διασύνδεσή τους ενώ υπήρξαν αρκετές συνέργειες
με ευρωπαϊκούς φορείς. Το 2013 στην Ελλάδα
υπήρχε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων ενώ στην πορεία του έργου εφαρμόστηκαν έξυπνες και πρωτοποριακές λύσεις όπως
η κατασκευή κέντρου δεδομένων στον Λούρο,
δίπλα στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ,
ώστε να λειτουργεί με ψύξη και από τον ποταμό. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας
και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) υποστηρίζει πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ, ερευνητικά
κέντρα, δημόσια νοσοκομεία, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μουσεία,
βιβλιοθήκες και άλλους φορείς. Σαφώς υπήρξε μια πολυετής πορεία για
να φθάσει το ΕΔΥΤΕ στις υποδομές και στις δυνατότητες που μπορεί να
παρέχει σήμερα, καθώς και όραμα και επένδυση στην τεχνογνωσία ταλαντούχων μηχανικών της κοινότητας και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της, καθιστώντας έτσι δυνατή την αντιμετώπιση της
κρίσης του κορωνοϊού.
Αντίστοιχα στην Κύπρο στην πρώτη κρίση του κορωνοϊού έγινε ξεκάθαρο πόσο απροετοίμαστο ήταν το κυπριακό Δημόσιο, τα σχολικά ιδρύματα και άλλοι φορείς να αντιμετωπίσουν αυτή την αυξημένη ζήτηση
σε υποδομή και υπηρεσίες. Η Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα παρέχει
ένα πετυχημένο παράδειγμα που μπορεί να μας εμπνεύσει και ίσως να
μας διδάξει κάτι.

Η τεχνολογία
«νέφους» αφορά
τη χρήση μεγάλων
κέντρων δεδομένων

Πέρα από τους τύπους του υπολογιστικού νέφους, η εν λόγω τεχνολογία διακρίνεται και από το περιβάλλον στο οποίο προσφέρεται, δηλαδή
αν είναι δημόσιο, ιδιωτικό ή συνδυασμός των δύο. Το δημόσιο νέφος
αφορά τις υπηρεσίες διαδικτύου που παρέχονται εξυπηρετώντας τη
δυνατότητα των υπηρεσιών σε κλίμακα. Εν αντιθέσει, στο ιδιωτικό νέφος τα δεδομένα και η υποδομή είναι προσβάσιμα μέσω των συστημάτων ενός οργανισμού, λύση που χρησιμοποιείται κυρίως από οργανισμούς με ευαίσθητα δεδομένα, όπως χρηματοοικονομικά ιδρύματα,
υπηρεσίες υγείας κ.ά. Παράλληλα υπάρχει και το υβριδικό μοντέλο που
είναι ο συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού νέφους όπου μπορεί ο οργανισμός να φυλάξει ευαίσθητες πληροφορίες σε μια ιδιωτική λύση ενώ
οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω ενός δημόσιου
υπολογιστικού νέφους.
Παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα, πολλές εταιρείες και οργανισμοί εξακολουθούν να είναι διστακτικοί προς αυτή την τεχνολογία. Σε έναν κόσμο
όπου ο περισσότερος όγκος δεδομένων είτε αφορά φωνή, ήχο, εικόνα

Μαρία Θεοδούλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

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

ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή νέος πρόεδρος του ΕΤΕΚ

Μ

ε βάση τον Νόμο και τους Κανονισμούς Εκλογών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, το τριακονταμελές
Γενικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές του Σαββάτου 24
Οκτωβρίου 2020, σε συνεδρία του στις 26 Οκτωβρίου 2020 εξέλεξε
τους αξιωματούχους του ΕΤΕΚ και τα άλλα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ως εξής:
• Πρόεδρος του ΕΤΕΚ εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή, αρχιτέκτονας
• Α΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός
• Β΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο η Ελίζα Βασιλείου, μηχανολόγος μηχανικός
• Γενικός Γραμματέας εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Πλάτωνας
Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός
• Γενικός Ταμίας εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας
Επειδή σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκλογών απαιτείται εκπροσώπηση των τεσσάρων πολυπληθέστερων κλάδων Μηχανικής στη
Διοικούσα Επιτροπή και επειδή ο κλάδος της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής δεν εκπροσωπείται βάσει της εκλογής των αξιωματούχων,
πραγματοποιήθηκε πρώτα εκλογή ηλεκτρολόγου μηχανικού ως μέλους της Διοικούσας. Για τη θέση αυτή εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο
ο Θωμάς Μίτα.
Τις υπόλοιπες τρεις θέσεις μελών της εννεαμελούς Διοικούσας Επιτροπής διεκδίκησαν οι Βαρνάβας Λάμπρου, Ντίνος Νικολαΐδης, Ξένιος Παπασταύρου και Σωκράτης Σωκράτους.
Μετά από διαδικασία εκλογής οι 3 υποψήφιοι που έλαβαν τις περισ-

σότερες ψήφους και εξελέγησαν ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
είναι οι: Βαρνάβας Λάμπρου, Ξένιος Παπασταύρου και Σωκράτης Σωκράτους.
Ως εκ των πιο πάνω η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για την τριετία 2020-2023 αποτελείται από τους εξής:
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντή, αρχιτέκτονας
Α’ Αντιπρόεδρος Ανδρέας Θεδότου, πολιτικός μηχανικός
Β’ Αντιπρόεδρος Ελίζα Βασιλείου, μηχανολόγος μηχανικός
Γενικός Γραμματέας Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός
Γενικός Ταμίας Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας
Μέλη
• Βαρνάβας Λάμπρου, πολιτικός μηχανικός
• Θωμάς Μίτα, ηλεκτρολόγος μηχανικός
• Ξένιος Παπασταύρου, μηχανολόγος μηχανικός
• Σωκράτους Σωκράτης, μηχανικός της πληροφορικής

Ο

Βιογραφικό του νέου προέδρου

Κωνσταντίνος Κωνσταντή γεννήθηκε το 1968 στην Αμμόχωστο και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αρχιτεκτονικής της Σόφιας. Διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στη Λευκωσία.
Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου από
το 2001-2005 και επανεξελέγη το 2009 μέχρι 2014. Διετέλεσε
Β’ Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ το 2005-2011. Επανεξελέγη το 2011 στη
θέση του Α’ Αντιπροέδρου στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ και
διατήρησε τη θέση του μέχρι τον Οκτώβριο του 2020.
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Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΕΤΕΚ με Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Α

ντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, αποτελούμενη
από το νέο πρόεδρό του, Κωνσταντίνο
Κωνσταντή, τον γενικό γραμματέα, Πλάτωνα
Στυλιανού και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Βαρνάβα Λάμπρου, είχε συνάντηση
στις 24 Νοεμβρίου 2020, με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Έμιλυ Γιολίτη.
Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε την Υπουργό σε σχέση με
την πάγια θέση του για την υλοποίηση σημαντικών δημοσίων έργων, τα οποία παραμένουν
ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές και
αποτελούν σημεία αναφοράς για τις πόλεις
και τον πολιτισμό μας, με τη διαδικασία του
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η Υπουργός
αναγνώρισε, ως γενική αρχή, ότι η θέση του
Επιμελητηρίου είναι ορθή και ότι ως Υπουργείο θα επιμένουν σε απαιτήσεις που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και λειτουργικότητα
των κτηρίων των οποίων την ευθύνη έχει το
Υπουργείο.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η ανάγκη αξιοποίησης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών (ΕΜΕΔ) με στόχο τη βελτίωση
των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης στη
Δημοκρατία. Ειδικά αναφέρθηκε η εξοικονόμηση πόρων και η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων που θα επιτευχθεί εάν οι
ΕΜΕΔ αξιοποιηθούν ορθά σε συμβάσεις για
οικοδομικά και τεχνικά έργα. Η Υπουργός συμφώνησε με το Επιμελητήριο για την ανάγκη
πιο αποτελεσματικής εφαρμογής των ΕΜΕΔ
στην Κύπρο και εκσυγχρονισμού των σχετικών
Νομοθεσιών, με προτεραιότητα τη νομοθεσία
περί Διαιτησίας - Κεφ. 4, η οποία χρονολογεί-

Κατά τη συνάντηση
συζητήθηκε η ανάγκη
αξιοποίησης των
εναλλακτικών μεθόδων
επίλυσης διαφορών
(ΕΜΕΔ)
ται από το 1946 και είναι εντελώς απαρχαιωμένη. Η Υπουργός τοποθετήθηκε επίσης
θετικά στην πρόταση του ΕΤΕΚ για εισαγωγή
της Κριτικής Διαδικασίας (adjudication) στη
Νομοθεσία μας, η οποία είναι ιδιαίτερα επωφελής για την ταχεία επίλυση διαφορών στον
κατασκευαστικό κλάδο. Σχετικά, η κα Γιολίτη
ενημέρωσε ότι προωθείται και η αναθεώρηση

της νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση, ειδικότερα σε σχέση με την ύπαρξη δύο Μητρώων Διαμεσολαβητών.
Περαιτέρω και ενόψει της λειτουργίας της
σχολής δικαστών, συμφωνήθηκε η ανάγκη
αξιοποίησης της διαμεσολάβησης εντός του
δικαστικού συστήματος με στόχο τη μείωση
των υποθέσεων που τελικά οδηγούνται σε
εκδίκαση.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, το Επιμελητήριο
παρουσίασε το Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών του ΕΤΕΚ (Κέντρο
ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ) και τις υπηρεσίες που προσφέρει,
ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ενέργειες
που έχουν γίνει -ειδικά την τελευταία τριετία- για την αναβάθμιση του Κέντρου ώστε να
ανταποκρίνεται σε πρότυπα αντίστοιχων αναγνωρισμένων σωμάτων του εξωτερικού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ INBUSINESS

«Να ενισχύσουμε τις αρχές που διέπουν τη δράση του Επιμελητηρίου»

Σ

ε μια από τις πρώτες συνεντεύξεις του ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντή, αμέσως μετά την εκλογή του, μεταξύ άλλων σημείωσε
ότι «κύριος στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε
τις αρχές που διέπουν τη δράση του Επιμελητηρίου σε επίπεδο
κοινωνίας αλλά και απέναντι στα μέλη του. Αυτές οι αρχές είναι
η επιστημονικότητα, η τεκμηρίωση, η συμμετοχικότητα, η διαφάνεια και η ποιότητα. Ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε να εντείνουμε
τις παρεμβάσεις μας και να δυναμώσουμε τη φωνή μας για την
ενίσχυση του επιστημονικού λόγου σε θέματα που απασχολούν
την κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο. Το ΕΤΕΚ αποτελεί το κατεξοχήν επιστημονικό όργανο του τόπου. Είναι η ανώτατη βαθμίδα
έκφρασης του επιστημονικού λόγου και ως τέτοια οφείλουμε να
διεκδικήσουμε θέση στο τραπέζι του διαλόγου. Όχι ως σύμβουλοι
που περιοριζόμαστε στη γνωμοδότηση κατόπιν πρόσκλησης, αλλά
ως ισάξια φωνή στα ζητήματα όπου η επιστημονικότητα οφείλει
να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης».
Ο νέος πρόεδρος είπε ακόμη ότι «έχουμε έντονη άποψη για την
ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης του τομέα της έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο, σε θέματα που αφορούν τον κλάδο της μηχανι-
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κής και τον τομέα της τεχνολογίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση
κρίνουμε σκόπιμο να ενισχύσουμε το επίπεδο του επαγγελματισμού, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών μας, μέσα από
διαλέξεις, συνέδρια και άλλες δράσεις με στόχο την περαιτέρω
κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση των μηχανικών του τόπου.
Παράλληλα, θα εντείνουμε την προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΤΕΚ στους πολίτες και στα μέλη του,
αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητες που μας
παρέχει σήμερα η τεχνολογία». Σημείωσε δε πως βλέποντας σε
βάθος τριετίας «θα θέλαμε το ΕΤΕΚ να αποτελεί στη συνείδηση
του λαού τον κύριο εκφραστή και υπερασπιστή της επιστημονικότητας στα ζητήματα μηχανικής, τον υπέρμαχο της λογικής και
αναλυτικής σκέψης που θα ενεργεί με αποφασιστικότητα, μακριά
από μικροπολιτικές και σκοπιμότητες και θα αντισταθμίζει τις λαϊκιστικές προσεγγίσεις».
Η συνέντευξη δόθηκε στον δημοσιογράφο Μάριο Ιωάννου και
δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2020: https://inbusinessnews.
reporter.com.cy/business/property/article/261444/k-konstantito-e-shop-toy-etek-to-lockdown-kai-i-anarchi-anaptyxi
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ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

Συνάντηση ΕΤΕΚ με την Υπουργό Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας

Α

ντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, με επικεφαλής
τον νέο του πρόεδρο, Κωνσταντίνο Κωνσταντή, είχε συνάντηση στις 12 Νοεμβρίου
2020, με την υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου και με
μέλη της ομάδας του υπουργείου.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η αξιοποίηση του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, αλλά και των Διαρθρωτικών Ταμείων,
για προώθηση στόχων που σχετίζονται με το
χαρτοφυλάκιο του υπουργείου, όπως η μετάβαση σε ένα πράσινο μοντέλο ανάπτυξης
και η ενθάρρυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων, μέσω των σχεδίων
τα οποία να ενθαρρύνουν τις ενεργειακές
ανακαινίσεις και την επιδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Ήταν κοινή η διαπίστωση πως είναι εξαιρετικής σημασίας οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις των σχεδίων χορηγιών να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι απλές
και αποτελεσματικές. Όπως διαβεβαίωσε η κ.
Πηλείδου, το υπουργείο προχωρεί σε πλήρη
ψηφιοποίηση του συστήματος υποβολής και
αξιολόγησης των αιτήσεων. Πρόσθεσε, επίσης, πως σύντομα θα είναι έτοιμοι οι οδηγοί
των σχεδίων ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ώριμες και ολοκληρωμένες προτάσεις στις αρχές του νέου
έτους. Από την πλευρά του το ΕΤΕΚ σημείωσε ότι θα κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις
για να δοθούν κίνητρα και για δομοστατικούς
ελέγχους και δομοστατικές αναβαθμίσεις
κτιρίων.
Στη συνάντηση το ΕΤΕΚ αναφέρθηκε στο
πολύ πρόσφατο έγγραφο πολιτικής της Κομισιόν «Renovation Wave» (Κύμα Ανακαινίσεων) για την Ευρώπη – οικολογικά κτήρια,
θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή. Το έγγραφο
αυτό αποτελεί τη ναυαρχίδα της ΕΕ ως απάντηση στη δημοσιονομική κρίση της πανδημίας Covid-19, και περιλαμβάνει πολιτικές
για την ενεργειακή αναβάθμιση, την ψηφιοποίηση των κτιρίων, τη δομοστατική ενίσχυσή τους, την ενθάρρυνση της πράσινης
ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, του
σεβασμού της αρχιτεκτονικής αξίας, της αισθητικής των πόλεων κ.ο.κ. Το έγγραφο αυτό
αποτελεί προάγγελο πολιτικών της Ευρώπης,
ενώ δράσεις συναφείς με το περιεχόμενό
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Το ΕΤΕΚ αναφέρθηκε στο
πολύ πρόσφατο έγγραφο
πολιτικής της Κομισιόν
«Renovation Wave» (Κύμα
Ανακαινίσεων) για την
Ευρώπη
του αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από
τον τρέχοντα πολυετή προϋπολογισμό της
ΕΕ αλλά και από χρήματα του Μηχανισμού
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Το ΕΤΕΚ μετέφερε στην κ. Πηλείδου ότι θα
επιδιώξει να αναλάβει πρωτοβουλία για να
μετουσιώσει πολιτικές και δράσεις του εγγράφου αυτού σε έργα, νομοθετικές ρυθμίσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και αλλού, σε
εθνικό επίπεδο και σημείωσε ότι αρκετές
από τις δράσεις αυτές εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείο Ενέργειας και επί
τούτου θα ακολουθήσουν ειδικές συναντήσεις.
Η υπουργός τόνισε ότι τα θέματα πράσινης
ανάπτυξης αποτελούν προτεραιότητα του
Υπουργείου Ενέργειας. Όπως εξήγησε αυτό
επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι τα μισά
κονδύλια από τις χρηματοδοτικές προτάσεις
που υπέβαλε το υπουργείο στη ΓΔ ΕΠΣΑ για
άντληση ευρωπαϊκών πόρων, και τα οποία

ανέρχονται στα 400 εκατ. ευρώ, αφορούν
την πράσινη ανάπτυξη.
Εξάλλου, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της βιομηχανικής πολιτικής. Το υπουργείο έχει θέσει ψηλά στις
προτεραιότητές του τη βιομηχανία, και ήδη
έχει θέσει σε εφαρμογή τη νέα Εθνική Βιομηχανική Πολιτική της Κύπρου 2020-2030. Η
υπουργός σημείωσε πως οι βασικοί πυλώνες
της πολιτικής αυτής είναι η ψηφιοποίηση, η
βελτίωση των υποδομών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της χρηματοδότησης και η προώθηση της βιομηχανίας ως μία
αξιόλογη επιλογή σταδιοδρομίας με πολλές
προοπτικές.
Το ΕΤΕΚ υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις
για την αναβίωση και ανάπτυξη της κυπριακής
βιομηχανίας. Ειδικότερα για τις βιομηχανικές
ζώνες συζητήθηκε το θέμα της αξιολόγησης
της χωρητικότητας των υφιστάμενων βιομηχανικών ζωνών σε σχέση με τις ανάγκες, ο καθορισμός πολιτικών οι οποίες να θωρακίζουν
τις ζώνες αυτές από μελλοντικές πιέσεις και
την ανάγκη μελέτης, πρόβλεψης και προγραμματισμού για μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας, π.χ. έλευση φυσικού αερίου. Συναφώς
έγινε αναφορά στην προσπάθεια χαρτογράφησης των βιομηχανικών ζωνών μέσω συστημάτων GIS, στην εξαιρετική σημασία που
έχει αυτή η προσπάθεια και στην πρόοδο των
εργασιών αναφορικά με το θέμα αυτό.

ΘΕΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα των Εκλογών ΕΤΕΚ 2020

Μ

ετά από εκλογική διαδικασία που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24
Οκτωβρίου 2020, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου έχουν
προκύψει τα πιο κάτω αποτελέσματα (αναφέρονται μόνο τα ονόματα των προσώπων
που έλαβαν ψήφους που αντιστοιχούν στον
αριθμό θέσεων του κάθε κλάδου στο Γενικό
Συμβούλιο. Για πλήρη αποτελέσματα δείτε
εδώ https://www.etek.org.cy/uploads/fck
(α) Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της
Αρχιτεκτονικής Τοπίου:
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
(β) Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου:
ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΛΟΪΖΙΔΗ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΡΙΑ,

ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΤΣΟΥΛΟΦΤΑ-ΚΑΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ,
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(γ) Μηχανολογική Μηχανική:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ), ΖΑΒΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΑΡΑΚΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΞΕΝΙΟΣ
(δ) Ηλεκτρολογική Μηχανική:
ΜΙΤΑ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΠΠΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ε) Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής:
ΖΑΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΡΙΚΚΟΣ), ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
(στ) Χημική Μηχανική (χωρίς εκλογές):
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
(ζ) Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας (χωρίς εκλογές):

ΖΩΜΕΝΗ ΖΩΜΕΝΙΑ
(η) Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική
(χωρίς εκλογές):
ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης (χωρίς
εκλογές):
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(ι) Πολεοδομία-Χωροταξία 		
(χωρίς εκλογές):
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΡΩΝ.
Πειθαρχικό Συμβούλιο:
ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΑΝΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΛΩΡΟΣ, ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Τα πλήρη συγκεντρωτικά αποτελέσματα καθώς και τα αποτελέσματα κατά επαρχία και
κλάδο είναι διαθέσιμα εδώ https://www.
etek.org.cy/uploads/fck

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΚ 2020, ΠΑΓΚΎΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΕΠΑΡΧΊΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ

Ψήφισαν

%

Δικαιούχοι

Ψήφισαν

%

Δικαιούχοι

Ψήφισαν

%

Δικαιούχοι

Ψήφισαν

%

Παγκύπρια

Δικαιούχοι

Πάφος

%

(β) πολιτική μηχανική
περιλαμβανομένης της
μηχανικής τοπίου
(γ) μηχανολογική
μηχανική
(δ) ηλεκτρολογική
μηχανική
(ε) ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της
πληροφορικής
(στ) χημική μηχανική
(ζ) μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης
γεωλογίας
(η) αγρονομική-τοπογραφική μηχανική
(θ) επιμέτρηση
και εκτίμηση γης
(ι) πολεοδομίαχωροταξία

Λάρνακα/Αμμοχωστος

Ψήφισαν

α ) αρχιτεκτονική
περιλαμβανομένης της
αρχιτεκτονικής τοπίου

Λεμεσός

Δικαιούχοι

Λευκωσία

1141

300

26.3%

599

102

17.0%

297

44

14.8%

249

42

16.9%

2286

488

21.3%

1640

309

18.8%

852

125

14.7%

510

63

12.4%

420

157

37.4%

3422

654

19.1%

983

149

15.2%

455

63

13.8%

337

35

10.4%

133

16

12.0%

1908

263

13.8%

728

159

21.8%

363

61

16.8%

307

44

14.3%

141

28

19.9%

1539

292

19.0%

835

51

6.1%

206

8

3.9%

148

7

4.7%

65

3

4.6%

1254

69

5.5%

168

6

3.6%

75

2

2.7%

55

1

1.8%

21

0

0.0%

319

9

2.8%

124

6

4.8%

38

2

5.3%

36

0

0.0%

12

0

0.0%

210

8

3.8%

93

4

4.3%

79

1

1.3%

58

3

5.2%

47

2

4.3%

277

10

3.6%

227

15

6.6%

127

3

2.4%

74

2

2.7%

54

2

3.7%

482

22

4.6%

46

6

13.0%

26

3

11.5%

9

0

0.0%

11

1

9.1%

92

10

10.9%

2820

370

10.9%

1153

251

21.8%

5985

1005 16.8%

13.1% 1831 199

11789 1825 15.5%
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ΘΕΜΑΤΑ

Ανασκόπηση των εκλογών για ανάδειξη των μελών του
Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ

Σ

τις 24 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του ΕΤΕΚ για την ανάδειξη
των αιρετών μελών του Γενικού Συμβουλίου
και του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ, ενώ
στις 26 Οκτωβρίου 2020 συνήλθε το Γενικό
Συμβούλιο για να εκλέξει τους αξιωματούχους
και τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας.
Σε σχέση με τις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου
σημειώνονται τα εξής:
Στις εκλογές προσήλθαν και ψήφισαν 1.825
μέλη του Επιμελητηρίου, 212 περισσότερα
από αυτά που ψήφισαν το 2017 και αυτό έγινε
μεσούσης της πανδημίας Covid-19.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως το 2020 δεν
διεξήχθησαν εκλογές σε 5 μικρούς κλάδους
(χημική μηχανική, μηχανική μεταλλείων,
αγρονομική μηχανική, εκτίμηση επιμέτρηση
και πολεοδομία - χωροταξία), ενώ το 2017
μόνο στον κλάδο αγρονομικής τοπογραφικής δεν διεξήχθησαν εκλογές. Σημειώνεται
πως το 2017 σε σύγκριση με το 2020 ψηφίσαν 116 άτομα περισσότερα σε αυτούς τους
5 κλάδους, λόγω του ότι είχαν διεξαχθεί
εκλογές.
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό προσέλευσης (πό-
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Στις εκλογές προσήλθαν
και ψήφισαν 1.825 μέλη
του Επιμελητηρίου, 212
περισσότερα από αυτά
που ψήφισαν το 2017
σοι ψήφισαν / αριθμό δικαιούχων) αυτό μειώθηκε ελαφρά σε σχέση με το 2017 και ανήλθε
στο 15,5%.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών την
01.01.2020 ανήλθε σε 15.563 και αυξήθηκε
κατά 2.169 άτομα σε σχέση με τις 01.01.2017.
Αντίστοιχα ο αριθμός των δικαιούχων ψηφοφόρων (τακτοποιημένα μέλη) για τις εκλογές
του 2020 ήταν 11.781 σε σύγκριση με 9.792
(εκλογές 2017).
Σε σχέση με την προσέλευση ανά κλάδο σημειώνεται πως η μεγαλύτερη προσέλευση παρατηρήθηκε στον κλάδο της αρχιτεκτονικής
(21,35% 488 ψήφοι), ακολουθούμενη από τον
κλάδο της πολιτικής μηχανικής (19,11% - 654
ψήφοι) και τον κλάδο της ηλεκτρολογικής μη-

χανικής (18,97% - 292 ψήφοι).
Σε σχέση με την προσέλευση ανά επαρχία,
υψηλότερη ήταν η προσέλευση στην επαρχία
της Πάφου (21,8%). Η αυξημένη μέση προσέλευση στην επαρχία της Πάφου αφορά κατά
κύριο λόγο την ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση για τον κλάδο της πολιτικής μηχανικής
(37,4% - 157 ψήφοι.)
Σε σχέση με γενικά χαρακτηριστικά αναφορικά με τη σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου
2020-2023 σημειώνονται τα εξής:
- Εννέα εκ των 30 μελών του Γενικού Συμβουλίου είναι νέα άτομα
- Περαιτέρω, έξι στα 30 μέλη του Γενικού
Συμβουλίου είναι γυναίκες
- Κατά παρόμοια προσέγγιση τα 6 εκ των
9 μελών της Διοικούσας είναι νέα πρόσωπα
(συγκρινόμενα με την προηγούμενή της σύνθεση).
- Ο μέσος όρος ηλικίας των μελών του Γενικού Συμβουλίου είναι τα 48,5 έτη και της Διοικούσας Επιτροπής τα 47.
Σημειώνεται πως στατιστικά και πίνακες είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στον ιστοχώρο ΕΚΛΟΓΕΣ 2020.

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΤΕΚ: Προβληματισμός για το πολύ χαμηλό ποσοστό
υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού

Τ

ο ΕΤΕΚ σε ανακοίνωσή του, στις 16 Νοεμβρίου 2020, εξέφρασε τον έντονο
προβληματισμό του μετά τη μελέτη της συνοπτικής Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου
στην οποία παρουσιάζεται ότι η υλοποίηση
του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του
κράτους ανήλθε, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, μόλις στο 34%.
Το Επιμελητήριο είχε σημειώσει και είχε
χαιρετίσει το γεγονός ότι ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με την ανάληψη των καθηκόντων του, έθεσε ψηλά στις
προτεραιότητές του τη βελτίωση των επιδόσεων του υπουργείου του και συνεπώς και
του κράτους, σε σχέση με την υλοποίηση
του αναπτυξιακού προϋπολογισμού και την
έγκαιρη ολοκλήρωση αναπτυξιακών έργων.
Το Επιμελητήριο εντοπίζει ότι, παρόλο που
σε επιμέρους δείκτες παρατηρείται βελτίω-

ση, σε επίπεδο γενικής εικόνας, δυστυχώς,
φαίνεται πως το πρόβλημα είναι συστημικό
και συνεπώς η προσπάθεια επίλυσής του
θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί. Το
όλο ζήτημα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά
ούτως ώστε να εντοπιστούν στρεβλώσεις ή
αδυναμίες (οι οποίες ανά υπουργείο ή κατηγορία έργου μπορεί να διαφέρουν) και να
διορθωθούν.
Το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι είναι στη διάθεση της
Πολιτείας για να συνδράμει τις προσπάθειές
της και να καταθέσει εισηγήσεις οι οποίες
να βελτιώσουν αυτή τη μέτρια εικόνα. Στο
πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ καταθέτει ως καταρχήν σκέψεις ή και εισηγήσεις τα εξής:
(α) Οφείλει να μελετηθεί η περαιτέρω
αξιοποίηση του εργαλείου των συμφωνιών-πλαίσιο σε μελετητικές υπηρεσίες ή σε
μικρής αξίας κατασκευαστικά έργα. Το βασι-

κότερο πλεονέκτημα της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου,
αλλά κυρίως του χρόνου που απαιτείται για
την ανάθεση χωριστών δημόσιων συμβάσεων, καθώς με μια διαγωνιστική διαδικασία
μπορούν να γίνουν περισσότερες της μίας
αναθέσεις.
(β) Πρέπει να μελετηθούν με προσοχή οι
καθυστερήσεις που μπορεί να προκύπτουν
από καταχρηστική χρήση της δυνατότητας προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών (ΑΑΠ) ή και άλλα συναφή με
την ΑΑΠ ζητήματα, στα οποία υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης και να αναζητηθούν
θεμιτές και δόκιμες λύσεις. Στόχος είναι η
αποθάρρυνση της καταχρηστικής χρήσης
της δυνατότητας προσφυγής και η ταχεία
λήψη αποφάσεων.
(γ) Η εξαγγελία της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη θεσμοθέτηση του
ρόλου του επαγγελματία Λειτουργού Αγορών και της Κεντρικής Μονάδας Αγορών
που θα λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης
αναθετουσών αρχών, είναι προς την ορθή
κατεύθυνση και θα πρέπει να υλοποιηθεί
αμέσως και να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα.
(δ) Να μελετηθεί η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα για τον προγραμματισμό, ωρίμανση και υλοποίηση σημαντικών έργων τα
οποία είναι καθηλωμένα λόγω υπερφόρτωσης του υφιστάμενου μηχανισμού.
(ε) Επιβάλλεται η ετοιμασία ρεαλιστικών
προϋπολογισμών και η επαναξιολόγηση των
διαδικασιών ανάθεσης οι οποίες σήμερα γίνονται με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, καθώς σε μεγάλο βαθμό οδηγούν
και σε καθυστερήσεις κατά το στάδιο υλοποίησης και απορροφούν πόρους των αναθετουσών αρχών, οι οποίες όφειλαν να είναι
επικεντρωμένες στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προϋπολογισμών. Συναφώς, θα
πρέπει να επαναξιολογηθούν οι διαδικασίες
επίλυσης διαφορών στο στάδιο υλοποίησης,
με βασικό ζητούμενο την επιτάχυνση της
επίλυσης της διαφοράς.
(στ) Τέλος, η εγκαθίδρυση ενός μόνιμου και
αποτελεσματικού μηχανισμού για την παροχή βοήθειας από την Κεντρική Κυβέρνηση
για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση, προώθηση και υλοποίηση μικρότερων έργων των
επαρχιακών διοικήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα βοηθούσε γενικότερα στη
βελτίωση του ποσοστού υλοποίησης των
αναπτυξιακών δαπανών της Πολιτείας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΤΕΚ: Επιτακτική ανάγκη ελέγχου αναπτύξεων - Πρόκληση για την
κοινή γνώμη οι μεγάλες αναπτύξεις που ανεγείρονται χωρίς άδεια

Η

περίπτωση της παράνομης ανέγερσης
δύο επιπρόσθετων ορόφων σε ξενοδοχειακή μονάδα της μεικτής τουριστικής ανάπτυξης «Sun City Spa Resort & Residences»
στη Σωτήρα, επαναβεβαιώνει τις θεμελιώδεις
αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος.
Αν και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα, φαίνεται
πως προχώρησε στην κατάθεση εισήγησης
για απόρριψη της ιεραρχικής προσφυγής του
επιχειρηματία ανάπτυξης γης και στην επιβολή μέτρων αποκατάστασης της νομιμότητας, η
περίπτωση της εν λόγω ανάπτυξης δεν μπορεί
παρά να προβληματίσει.
Η ατολμία και η έλλειψη πραγματικής βούλησης για την αποτροπή της παρανομίας δεν
είναι πρωτοφανής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε παρόμοια περίπτωση παράνομης ανέγερσης ορόφου σε ξενοδοχειακή
μονάδα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς το 2017,
η αρμόδια τοπική αρχή δεν προχώρησε στη
λήψη δραστικών μέτρων. Τα πιο πάνω εντείνονται από το γεγονός πως οι εν λόγω αναπτύξεις υλοποιούνται σε περιοχές ιδιαίτερης
περιβαλλοντικής αξίας ενώ, για την πιο πρόσφατη, επικρέμαται και ο κίνδυνος επιβολής
κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Το Επιμελητήριο
προειδοποιεί εδώ και
χρόνια για τη χρεωκοπία
του υφιστάμενου
συστήματος αδειοδότησης
και ελέγχου της ανάπτυξης
Το Επιμελητήριο προειδοποιεί εδώ και χρόνια
για τη χρεωκοπία του υφιστάμενου συστήματος αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης,
το οποίο όπως φαίνεται δεν μπορεί να υπηρετήσει την αποστολή του.
Είναι αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες γινόμαστε μάρτυρες της αδυναμίας επιβολής
έγκαιρων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές για
αποκατάσταση της νομιμότητας, όπως η επιβολή διοικητικών προστίμων στις περιπτώσεις
όπου διαπιστώνονται παρανομίες, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις παράνομες κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν με την ανοχή
αλλά και τις ευλογίες των τοπικών αρχών,
προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.
Το θέμα αυτό θα πρέπει να προβληματίσει
ιδιαίτερα, εάν αναλογιστούμε τις συνέπειες
αυτής της προσέγγισης στην περίπτωση που

τον πλήρη έλεγχο της ανάπτυξης θα είχαν οι
τοπικές αρχές.
Ταυτόχρονα όμως, η έλλειψη ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ανάληψη ευθύνης από τις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις
όπου η εξέταση αιτήσεων αδειοδότησης δεν
ολοκληρώνεται εντός ενός λογικού χρονικού
διαστήματος, εντείνει τα υπάρχοντα προβλήματα της μη συμμόρφωσης των αιτητών με τη
νομοθεσία.
Το ΕΤΕΚ έχει καταθέσει σωρεία εισηγήσεων
για επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται μέσω της εφαρμογής τακτικών και
αυστηρών επιτόπιων ελέγχων από τις τοπικές αρμόδιες αρχές. Προς τον σκοπό αυτό, το
ΕΤΕΚ έχει προτείνει τη δημιουργία νέων μηχανισμών ελέγχων από ανεξάρτητο τρίτο μέρος,
με τυχαία ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής
σε κατάλληλα διαπιστευμένους ελεγκτές δόμησης. Το Επιμελητήριο θεωρεί πως έχουν
ωριμάσει οι συνθήκες και για αυτό το βήμα.
Μια τέτοια πρωτοβουλία ωστόσο θα πρέπει
οπωσδήποτε να συνοδευτεί με αλλαγή σε νοοτροπίες και τον εκσυγχρονισμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης με τρόπο που να μπορεί να
επιτελέσει τον σκοπό της. Μόνο έτσι θα μπορεί να εδραιωθεί η κατάλληλη αντίληψη για
την ανάγκη συμμόρφωσης με τη νομιμότητα.

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 02/20

Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
(Λτδ) μη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

Τ

ο ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει πως παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο
χρονικό διάστημα από την ψήφιση, τον Ιούνιο του 2012, του περί
ΕΤΕΚ Νόμου που ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και παρόλο που έχει
εκδώσει σειρά ενημερωτικών εγκυκλίων επί του θέματος, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
που παρέχουν μελετητικές υπηρεσίες μηχανικής, χωρίς να πληρούν
τις πρόνοιες της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας.
Ως εκ τούτου, το ΕΤΕΚ επισημαίνει για ακόμη μία φορά στα μέλη του
πως η άσκηση επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη / παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών
του ΕΤΕΚ παραβιάζει την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία. Συναφώς σημειώνεται
πως με βάση τον νόμο και οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες οφείλουν να πληρούν την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία.
Πέραν της παραβίασης της νομοθεσίας και των πιθανών άλλων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων που μπορεί να υπάρχουν, το ΕΤΕΚ
σημειώνει πως συνάδελφοι οι οποίοι παρέχουν μελετητικές υπηρεσίες μηχανικής μέσω εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Λτδ) που
δεν πληρούν την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία, είναι εκτεθειμένοι καθώς οι
συμβάσεις τους για παροχή υπηρεσιών μπορεί να κριθούν σε μια δικαστική διαδικασία παράνομες και συνεπώς να μην μπορούν να διεκδικήσουν τυχόν δεδουλευμένα τους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Συναφώς, σημειώνεται πως παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου το δικαστήριο ακύρωσε την ανάθεση διαγωνισμού παροχής μελετητικών
υπηρεσιών σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (εγκατεστημένη στη
Δημοκρατία) που δεν ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης.
Πέραν όλων των άλλων ζητημάτων που δημιουργούνται, η παροχή
υπηρεσιών από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν πληρούν
την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία, 8 χρόνια μετά τη σχετική ρύθμιση και μετά

την εγγραφή δεκάδων εταιρειών ΕΠΕ στο σχετικό Μητρώο Εταιρειών
Μελετών του ΕΤΕΚ, δημιουργεί επίσης θέματα άνισου ανταγωνισμού
μεταξύ αυτών που τηρούν τη νομοθεσία και έχουν εκπληρώσει τις
απαιτήσεις που επιβάλλει ο νόμος και αυτών που την παραβιάζουν.
Καταληκτικά, το ΕΤΕΚ καλεί για άλλη μία φορά τα μέλη του τα οποία
παρέχουν μελετητικές υπηρεσίες μέσω εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Λτδ) που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Σημειώνεται πως στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένος
ιστοχώρος ο οποίος είναι αφιερωμένος στις εγγραφές εταιρειών
(Εγγραφές / Εγγραφές Εταιρειών https://www.etek.org.cy/index.
php?page_type=menu&menu_id=38&lang=el) και πως το ΕΤΕΚ για
υποβοήθηση των μελών του έχει δημοσιεύσει στη σελίδα αυτή σειρά
βοηθητικών διευκρινιστικών εγκυκλίων καθώς επίσης και εσωτερικών
κανονισμών για την επαγγελματική ασφάλιση, πρότυπο Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας, πλαίσιο σχετικά με την επωνυμία της εταιρείας
κ.ο.κ.
Με τη δημοσίευση και της παρούσας εγκυκλίου, θα προσφερθεί εύλογο χρονικό διάστημα (της τάξης των έξι [6] μηνών) για τη συμμόρφωση των μελών του ΕΤΕΚ με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, μετά το
πέρας του οποίου το Επιμελητήριο θα διερευνά οποιεσδήποτε περιπτώσεις παροχής μελετητικών υπηρεσιών από μη εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εταιρειών του ΕΤΕΚ εταιρείες, οι οποίες υποπίπτουν στην
αντίληψή του και θα εξετάσει τη λήψη νομικών ή/και άλλων μέτρων
για τα μέλη του που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τη
νομοθεσία, περιλαμβανομένης και της παραπομπής τέτοιων υποθέσεων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ και της υποβολής καταγγελίας στην Αστυνομία.
04 Νοεμβρίου 2020
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Εγγραφή στο Μητρώο Εγκαταστατών
Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων

Η

Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
ως η Αρμόδια Αρχή των περί Ρύθμισης της
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων
του 2006 έως 2017, ενημερώνει ότι από τις
12/10/2020 η εγκατάσταση και ρύθμιση συΑ/Α

Κατηγορίες

1.

Κατηγορία Α: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα θέρμανσης

2.

Κατηγορία Β: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού
Κατηγορία Γ: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα παραγωγής ζεστού νερού

3.

στημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, και ζεστού
νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει
να διενεργείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου. Οι προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο με βάση

τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών
Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμούς του 2018
καταγράφονται στον πίνακα πιο κάτω.
Για περισσότερες διευκρινίσεις: cyiallouros@
mcit.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22409411.

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που εκδίδονται από τον Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για το επίπεδο του ειδικευμένου τεχνίτη.
i. Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «Συστήματα Κεντρικών θερμάνσεων»
(Επίπεδο 4)
ii. Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «υδραυλικά»
(Επίπεδο 4)
i. Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «υδραυλικά».
(Επίπεδο 4)
ii. Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού».
(Επίπεδο 4)
Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «υδραυλικά»
(Επίπεδο 4)

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ για τον φονικό σεισμό σε Σάμο και Σμύρνη

Τ

ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο
Κύπρου - ΕΤΕΚ, με ανακοίνωσή του την
31η Οκτωβρίου 2020, εξέφρασε τα θερμά
του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των
θυμάτων του φονικού σεισμού στη Σάμο
και τη Σμύρνη.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η
μεγάλη ένταση του σεισμού και τα καταστροφικά του αποτελέσματα μας υπογραμμίζουν για πολλοστή φορά το καθήκον μας
ως o τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας για
την προστασία των πολιτών του τόπου μας
αλλά και για τη θωράκιση του κτιριακού μας
αποθέματος στην απευχόμενη περίπτωση
σεισμού.
Οι αυστηροί κώδικες αντισεισμικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται στη χώρα μας
θεωρούμε ότι διασφαλίζουν την επάρκεια
των νέων οικοδομών. Η ανησυχία του
Επιμελητηρίου εστιάζεται στις παλιές οικοδομές και κατά συνέπεια γερασμένες,
ειδικά αυτές που σχεδιάστηκαν πριν από
την εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού, λόγω της μεγάλης ηλικίας τους και
του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κουλτούρα
συντήρησης και αναβάθμισης των οικοδομών στη χώρα μας».
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Με αφορμή τον σεισμό στο Αιγαίο, το ΕΤΕΚ
επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης της Τακτικής Επιθεώρησης
των Κτιρίων και της έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεώρησης το οποίο θα
αποτελέσει το καλύτερο προληπτικό μέτρο
αποφυγής παρόμοιων καταστροφικών συνεπειών.
«Επιπρόσθετα», τονίζεται «καλούμε την
πολιτεία να βρει τους τρόπους να επιδοτήσει άμεσα τον έλεγχο και την αντισεισμική αναβάθμιση και θωράκιση των
οικοδομών σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Τα τελευταία
χρόνια έχουν διατεθεί μεγάλα ποσά, από
ευρωπαϊκά κονδύλια, για την ενεργειακή
αναβάθμιση οικοδομών στη χώρα μας,
χωρίς να διασφαλίζεται παράλληλα και η
αντισεισμική τους επάρκεια. Θα μπορούσε αντίστοιχα το κράτος να προωθήσει
την αποτίμηση και όπου κριθεί απαραίτητο τη δομοστατική και αντισεισμική
αναβάθμιση των οικοδομών, με στόχο
τη διασφάλιση της αντισεισμικής τους
επάρκειας στην απευκταία περίπτωση
ενός σεισμού, με την παροχή κονδυλίων
και κινήτρων».

Το ΕΤΕΚ επαναλαμβάνει
την αναγκαιότητα
νομοθετικής ρύθμισης
της Τακτικής
Επιθεώρησης των
Κτιρίων και της έκδοσης
σχετικού Πιστοποιητικού
Επιθεώρησης

ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 61ΗΑ(5)

Εγκατάσταση και Λειτουργία Ανελκυστήρα σε σχέση
με την πρόσβαση στην οροφή πολυκατοικίας

Π

αρέμβαση προς την πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Προσβασιμότητας έκανε το ΕΤΕΚ, σε σχέση με το θέμα
της πρόσβασης σε οροφές πολυκατοικιών
μέσω ανελκυστήρα, επειδή αυτό απασχολεί
μεγάλο αριθμό μελετητών.
Συγκεκριμένα τέθηκε πρόσφατα στο Επιμελητήριο το ερώτημα σε ποιες περιπτώσεις
θα πρέπει ο ανελκυστήρας να ανέρχεται
μέχρι το επίπεδο της ταράτσας σε πολυκατοικίες.
Σχετική είναι η πιο κάτω απαίτηση της
παρ. 2.1 του Κανονισμού Προσβασιμότητας
61ΗΑ(5) - Παράρτημα ΙΙΙ του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου:

«Όλα τα επισκέψιμα μέρη μιας οικοδομής
πρέπει να διαθέτουν ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανόμενων των ατόμων
με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα».
Ως εκ τούτου το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε ότι οι πιο
κάτω διευκρινίσεις θα πρέπει να προωθηθούν στις αδειοδοτούσες αρχές (επαρχίες,
δήμους κ.λπ.), για αποσαφήνιση τυχόν προβληματισμών και ώστε να υπάρχει μία κοινή
προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα:
1. Όταν η ταράτσα κτιρίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για χρήση μηχανολογι-

Χρήση Εντύπου Οπτικής Επιθεώρησης Κτιρίων (ΕΟΕ) και Εντύπου
Οπτικής Επιθεώρησης Σεισμικής Επάρκειας Κτιρίων (ΕΟΕΣΕΚ)

Τ

ο Επιμελητήριο ενημέρωσε τη Διαχείριση Κτιριακών Υποδομών και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Υποστηρικτικών Υποδομών & Υπηρεσιών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ότι
μπορεί να χρησιμοποιήσει το Έντυπο Οπτικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.), συνεπικουρούμενο από το
Έντυπο Οπτικού Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας Κτηρίων (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.) όπως αυτά εντάσσονται
στη μεθοδολογία τακτικής επιθεώρησης κτιρίων όσον αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια που έχει εκδώσει και ετοιμάσει το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Πολιτικού Μηχανικού
για τη διενέργεια οπτικών ελέγχων σε
κτίρια της Cyta ως μέρος της αποτίμησης
της στατικής τους επάρκειας και της σεισμικής τους τρωτότητας στην περίπτωση
ενός επικείμενου σεισμού. Σε σχετική
επιστολή αναφέρεται επίσης ότι «το ΕΤΕΚ
έχει επεξεργαστεί έντυπο για τη γενική
οπτική επιθεώρηση κτιρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.), το
οποίο περιλαμβάνει τους πλείστους οπτικούς ελέγχους σε ένα κτίριο, με σκοπό τη διασφάλιση των ελάχιστων βασικών απαιτήσεων
ασφάλειας και υγείας στους χρήστες της οικοδομής και το οποίο συνεπικουρούμενο με
τα Έντυπα Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ. αποσκοπεί στο να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη διενέργεια οπτικών ελέγχων σε κτίρια. Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ., περιλαμβάνονται
κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση των ακόλουθων στοιχείων/εγκαταστάσεων
σε μια οικοδομή:
• Επιθεώρηση αρχιτεκτονικών και άλλων μη φερόντων στοιχείων της οικοδομής
• Επιθεώρηση φερόντων/δομικών στοιχείων της οικοδομής
• Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
• Επιθεώρηση Μηχανολογικής Εγκατάστασης».

Στο πλαίσιο σύμβασης
για τη διενέργεια οπτικών
ελέγχων ως προς τη
δομοστατική και σεισμική
επάρκεια κτιρίων της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΉΣΕΙΣ
• Αλέξης Βαφεάδης, αρχιτέκτονας, και ο Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός,
στην κοινή επιτροπή με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για Βελτίωση Επιπέδων
Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα.

κών εγκαταστάσεων ο ανελκυστήρας δεν
είναι απαραίτητο να ανέρχεται σε αυτή.
2. Όταν η ταράτσα χρησιμοποιείται για
σκοπούς αναψυχής των ενοίκων ενός κτιρίου τότε ο ανελκυστήρας πρέπει να ανέρχεται στην ταράτσα. Με τον όρο «αναψυχή»
νοείται η χρήση πισίνας, κήπου, ψησταριάς,
υπαίθριου καθιστικού χώρου ή/και αυλής
(roof garden).
3. Όταν ο χώρος αναψυχής στην ταράτσα είναι αποκλειστικής χρήσης ενός
χρήστη του κτιρίου και συνδέεται με υποκείμενο διαμέρισμα, γραφείο, ή άλλη μονάδα άλλης χρήσης, ο χώρος αυτός δεν είναι
αναγκαίο να συνδέεται με ανελκυστήρα.

Παρουσίαση
περιπτωσιακών
μελετών ατυχημάτων
για σκοπούς ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης
των μηχανικών
Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον διευθυντή
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ότι με βάση απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, η σύσταση
της επιτροπής παρουσίασης περιπτωσιακών μελετών ατυχημάτων
διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
• Συντονιστής: κ. Γιώργος Γεωργιάδης, μέλος της Επιτροπής
Α&Υ του ΕΤΕΚ
• Μέλος: κ. Παντελής Παντελή,
μέλος της Επιτροπής Α&Υ του ΕΤΕΚ
• Μέλος: κ. Χριστιάνα Χριστοφή, μέλος της Επιτροπής Α&Υ του
ΕΤΕΚ
• Μέλος: κ. Αντώνης Οικονόμου, μέλος της Επιτροπής Α&Υ του
ΕΤΕΚ
• Μέλος: κ. Γιώργος Βασιλείου,
μέλος της Επιτροπής Α&Υ του ΕΤΕΚ
• Μέλος: κ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, ανώτερη λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας (εκπρόσωπος ΤΕΕ)
• Μέλος: κ. Γιάννης Παπαγιάννης, επιθεωρητής 1ης Τάξης (εκπρόσωπος ΤΕΕ).
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Δημοσίευση
Αναθεωρημένων
Εθνικών
Προσαρτημάτων
Ευρωκώδικα 8
Μέρος 3

Υποβολή Πληροφοριών για τα επικίνδυνα
χημικά μείγματα (προϊόντα)
για την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης για την υγεία

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει οριστεί ως αρμόδιος φορέας για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που αφορούν τα χημικά μείγματα που
διατίθενται στην κυπριακή αγορά και ταξινομούνται ως επικίνδυνα.
Με βάση τον ορισμό αυτό, από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν
επικίνδυνα χημικά προϊόντα στην αγορά υποχρεούνται να κοινοποιούν στους αρμόδιους
φορείς που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη
συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη
χημική σύσταση και την επικινδυνότητα των
προϊόντων αυτών. Τα Κέντρα Δηλητηριάσεων
χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν ιατρικές συμβουλές σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Κοινοποίηση πρέπει να υποβάλλουν οι εισαγωγείς και όσες επιχειρήσεις διαθέτουν στην
αγορά μείγματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί
ως προς τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και τους φυσικούς κινδύνους. Η υποχρέωση καλύπτει μείγματα για καταναλωτική,
επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν στους
αρμόδιους φορείς τις απαιτούμενες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον Εναρμονισμένο
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Ευρωπαϊκό Μορφότυπο Kοινοποίησης (PCN)
που καθορίζεται στο Παράρτημα VIII του Κανονισμού CLP και το οποίο έχει αναπτύξει ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA).
Οι νέες ημερομηνίες για υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών (κοινοποίησης) είναι:
• 1η Ιανουαρίου 2021 για τα μείγματα που
προορίζονται για καταναλωτική ή για επαγγελματική χρήση.
• 1η Ιανουαρίου 2024 για τα μείγματα που
προορίζονται για βιομηχανική χρήση.
Η εθνική διαδικασία κοινοποίησης θα παύσει
να ισχύει στις 31.12.2020. Τα μείγματα που
έχουν ήδη κοινοποιηθεί μέσω της εθνικής διαδικασίας εξακολουθούν να ισχύουν έως την
1η Ιανουαρίου 2025. Εάν υπάρξει μεταβολή
στο μείγμα πριν από την ημερομηνία αυτή,
οι επιχειρήσεις ίσως χρειαστεί να προβούν σε
κοινοποίηση με βάση τις νέες απαιτήσεις.
Για περισσότερες συμβουλές, υλικό και εργαλεία υποστήριξης, επισκεφθείτε τις πιο κάτω
ιστοσελίδες των Κέντρων Δηλητηριάσεων του
ECHA:
• Απαιτήσεις πληροφόρησης για κοινοποιήσεις στα κέντρα δηλητηριάσεων
• Προετοιμασία και υποβολή πληροφοριών στα κέντρα δηλητηριάσεων
• https://poisoncentres.echa.europa.eu

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει τη δημοσίευση
των αναθεωρημένων Εθνικών Προσαρτημάτων για τoν Ευρωκώδικα 8
Μέρος 3. Το έγγραφο «Πλαίσιο Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές» έχει
ενσωματωθεί στο Εθνικό Προσάρτημα.
1. CYS NATIONAL ANNEX TO CYS
EN 1998-3: 2005+ ΑC:2013 (Αγγλική Έκδοση). Eurocode Application
Framework for Interventions in
Existing Structures
2. CYS NATIONAL ANNEX TO CYS
EN 1998-3:2005+ ΑC:2013 (Ελληνική Έκδοση). Πλαίσιο Εφαρμογής των
Ευρωκωδίκων για επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές

ISO 26000: 2010
Guidance on Social
Responsibility
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
(CYS) ανακοίνωσε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) έχει πρόσφατα υιοθετήσει ως ευρωπαϊκό πρότυπο (EN), το διεθνές πρότυπο ISO 26000:
2010 Guidance on Social Responsibility.
Η Κύπρος πρότερα είχε υιοθετήσει ως
κυπριακό (CYS ISO 26000) το εν λόγω
διεθνές πρότυπο, όμως με την ευρωπαϊκή έκδοση του προτύπου (CYS EN
ISO 26000) αυτό αποσύρεται και τίθεται
σε άμεση ισχύ η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προτύπου CYS EN ISO 26000.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία
αλλαγή στο κείμενο και έτσι η χρήση
και η εφαρμογή του CYS ISO 26000
συνεχίζεται απρόσκοπτα ως CYS EN
ISO 26000:2020: Guidance on Social
Responsibility.
Περισσότερες πληροφορίες τηλ.:
22411411.

www.elmasco.com

elmasco@elmasco.com

ΤΕΎΧΟΣ 249 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

21

ΘΕΜΑΤΑ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων
Μελετητών για Δημόσια Έργα που παραβιάζουν
το περιεχόμενο της Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104

Π

αρέμβαση προς το Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας έκανε το ΕΤΕΚ επειδή έχει παρέλθει σημαντικός χρόνος από
την έκδοση της Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104
«Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων», εντούτοις με
απογοήτευση διαπιστώνεται ότι σημαντικός
αριθμός διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την υλοποίηση δημοσίων έργων προκηρύσσεται από τις
αναθέτουσες αρχές με όρους που συγκρούονται με το περιεχόμενο και το πνεύμα της
εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104.
Όπως αναφέρει σε επιστολή του το Επιμελητήριο:
1. Αρκετοί διαγωνισμοί των οποίων η εκτιμώμενη αξία σύμβασης υπερβαίνει τα
50.000 ευρώ, προκηρύσσονται με μοναδικό
κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης τη
χαμηλότερη τιμή, με συνεπακόλουθο τον μη
συνυπολογισμό ποιοτικών κριτηρίων για την
ανάδειξη του ανάδοχου της σύμβασης, ως οι
πρόνοιες της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ-104.
2. Σημαντικός αριθμός διαγωνισμών προκηρύσσεται με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να υπολείπεται σημαντικά αυτής που
προκύπτει από την εφαρμογή της εγκυκλίου
ΓΛ/ΑΑΔΣ-104 ή/και χωρίς την περίληψη του
πίνακα στοιχειώδους ανάλυσης του κόστους
παροχής των μελετητικών υπηρεσιών (Παρ. 2
της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ-104), οδηγώντας σε
ορισμένες περιπτώσεις στην ανάθεση συμβάσεων σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές και κατ’
επέκταση στην αποθάρρυνση της συμμετοχής αρκετών μελετητών σε διαγωνισμούς για
δημόσια έργα. Ταυτόχρονα, η ανάθεση συμβάσεων σε τιμές που υπολείπονται σημαντικά αυτών που προκύπτουν από την εν λόγω
εγκύκλιο, αυξάνουν το ρίσκο της υπονόμευσης της ποιότητας ή και της πληρότητας των
μελετητικών υπηρεσιών, με συνεπακόλουθο
την ενδεχόμενη επιβάρυνση του υπό μελέτη
έργου και του δημοσίου, με κόστος πολλαπλάσιο από τις όποιες εξοικονομήσεις. Ως
Επιμελητήριο, δεν παραγνωρίζουμε ότι μεγάλο μέρος ευθύνης φέρουν βεβαίως και
οι συνάδελφοι μηχανικοί, οι οποίοι συχνά
προσφοροδοτούν σε τιμές που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην εργασία
που ζητείται και την αναμενόμενη ποιότητα
και πληρότητα των υπηρεσιών που αναλαμβάνουν να προσφέρουν. Ωστόσο, ο καθορι-

22

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

σμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που προκύπτουν από την εγκύκλιο και η μη αξιοποίηση του χαρακτηρισμού μιας προσφοράς ως
ασυνήθιστα χαμηλής εντείνουν στη διαιώνιση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται
στο επαγγελματικό τοπίο στον τομέα της παροχής μελετητικών υπηρεσιών.
Παραδείγματα
i. Σε σημαντικό αριθμό διαγωνισμών που
έχουν προκηρυχθεί πρόσφατα, οι ελάχιστες
απαιτήσεις και προϋποθέσεις συμμετοχής
που καθορίζονται στα έγγραφα των διαγωνισμών και αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των Οικονομικών Φορέων
δημιουργούν συνθήκες υπερβολικού περιορισμού στη δυνατότητα συμμετοχής στον
διαγωνισμό, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη
διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου υγιούς
ανταγωνισμού. Χωρίς να παραγνωρίζεται η
σημαντικότητα του καθορισμού ελάχιστων
απαιτήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης σε
σχέση με τα προσόντα των συμμετεχόντων
στον διαγωνισμό, ως προς τη διασφάλιση ότι
οι συμμετέχοντες και εν δυνάμει ανάδοχοι
της σύμβασης είναι σε θέση να φέρουν εις
πέρας σε ικανοποιητικό βαθμό το έργο που
τους ανατίθεται, θεωρούμε ότι τα κριτήρια
αυτά θα πρέπει να συνάδουν πρωτίστως με
τις αρχές της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και πρόσβασης και της διαφάνειας,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24/
ΕΕ και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αγοράς και το μικρό μέγεθος της Κύπρου.
ii. Περαιτέρω, διαπιστώνουμε ότι παρ’
όλες τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΕΤΕΚ
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δημόσια
έργα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας και
επίδρασης στο αστικό περιβάλλον και τους
πολίτες αντιμετωπίζονται ακόμη διεκπεραιωτικά, με κατά βάση οικονομικά κριτήρια και
προκηρύσσονται με διαδικασίες που δεν διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ευρεία συμμετοχή στον διαγωνισμό. Όπως γνωρίζετε,
πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι για αξιόλογα
έργα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επίδραση στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον
και την κοινωνία θα πρέπει να καταβάλλεται
προσπάθεια αξιοποίησης του αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού, διαδικασίας που θα αποφέρει

την εξασφάλιση πληθώρας ολοκληρωμένων
προτάσεων για το έργο, μέσω της οποίας οι
αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιλέξουν
τη βέλτιστη δυνατή λύση για το έργο. Παρόλο
που η υλοποίηση έργων μέσω της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο στην υλοποίηση έργων εντός
του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος και
προϋπολογισμού, το ΕΤΕΚ, αναγνωρίζοντας
ότι οι δύο αυτές παράμετροι σε συνδυασμό
με το μειωμένο ρίσκο σε σχέση με τη διαχείριση της σύμβασης που να αναλαμβάνεται
από την Αναθέτουσα Αρχή αποτελούν τους
κύριους λόγους που οι Αναθέτουσες Αρχές
επιλέγουν εσχάτως τη μέθοδο «Μελέτη-Κατασκευή» για την υλοποίηση έργων, επεξεργάζεται πλαίσιο που συνδυάζει τις δύο
αυτές μεθόδους. Στόχος τού υπό επεξεργασία πλαισίου είναι να υπερκεράσει τυχόν
προβληματισμούς των Αναθετουσών Αρχών
σε σχέση με τις προαναφερόμενες παραμέτρους και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων
του συνδυασμού των δύο μεθόδων προς
όφελος της ποιότητας και της απόδοσης των
έργων.
Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, παρατίθενται στο συνημμένο παράρτημα 2 ενδεικτικές περιπτώσεις πρόσφατων διαγωνισμών
που έχουν προκηρυχθεί με όρους ή/και διαδικασίες που δεν φαίνεται να διασφαλίζουν
τη διαφάνεια ή/και την ευρεία συμμετοχή
στον διαγωνισμό.
Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι στους όρους
των πλείστων διαγωνισμών για την παροχή
υπηρεσιών μελετητικών υπηρεσιών περιλαμβάνεται απαίτηση για την καταβολή εγγύησης πιστής εκτέλεσης της σύμβασης από τον
επιτυχόντα συμμετέχοντα/προσφοροδότη,
απαίτηση η οποία περιλαμβάνεται στα πρότυπα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου για
διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών συμβούλων μελετητών σε έργα. Όπως ήδη γνωρίζετε, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες που
προσφέρουν οι μελετητές δεν μπορούν να
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον
οποίο τυγχάνει χειρισμού η προμήθεια έργων ή προϊόντων και ότι σε κάθε περίπτωση
εφόσον αποδειχθεί ότι ο Ανάδοχος δεν τηρεί
τις πρόνοιες της σύμβασης, έκαστη Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κινηθεί δικαστικά
εναντίον του και να διεκδικήσει τις όποιες
αποζημιώσεις.

ΣΥΜΦΩΝΊΑ CYS-ETEK
ΓΙΑ 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.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΟΥΝ ΜΕ:

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης

ΕΤΕΚ

Τηλ.: 22 411414 / 22 411413
/ 22 411411
Email: c.service@cys.org.cy

Τηλ.: 22 877644
Email: cyprus@etek.org.c
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Κ

Το ζήτημα της κατοίκησης στο σήμερα

άθε κοινωνία επαναπροσδιορίζει
αυτά που κληρονομεί
από το παρελθόν ανασυνθέτοντάς τα, πόσω
μάλλον στη σύγχρονη
εποχή, όπου οι αστικοί
χώροι μετασχηματίζονται και επαναπροσδιορίζονται με γοργούς
ρυθμούς. Τα σύγχρονα αστικά κέντρα με την
απώλεια της κλίμακας, την κυριαρχία του αυτοκινήτου έναντι του πεζού, την ιδιωτικοποίηση
δημόσιων χώρων και πρασίνου, την αποξένωση και τη στέρηση της συλλογικότητας και της
κοινωνικής εμπειρίας, ρηγματώνουν το αστικό
«όλον». Επιπρόσθετα, οι κοινωνίες παγκοσμίως
αντμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας, αστεγίας, ανεργίας, πολέμου, με αποτέλεσμα έναν
τεράστιο αριθμό μετακινούμενου πληθυσμού
που συσσωρεύεται στις μητροπόλεις και τα
μεγάλα αστικά κέντρα, προς αναζήτηση μιας
ευκαιρίας για καλύτερη ζωή.
Έτσι εγείρεται το πρόβλημα της σύγχρονης
κατοίκησης. Αστικά κέντρα δρουν ως πόλοι
έλξης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις νέες
ανάγκες για κατοικία και εγείρονται επίσης
θέματα περιβαλλοντικά και οικονομικά, καθώς
οι πόλεις έχουν ήδη επεκταθεί δραματικά έξω
από τα «όριά» τους, εις βάρος του περιβάλλοντος, και οι άνθρωποι αδυνατούν να βρουν μια
οικονομική κατοικία για να ζήσουν.

Χονγκ Κονγκ
Το πρόβλημα όμως παραμένει και σε κάποιες
μητροπόλεις η ζωή δεν μοιάζει πλέον ανθρώπινη. Στο Χονγκ Κονγκ, η διαρκής αύξηση των
τιμών των ενοικίων και οι στεγαστικές ανάγκες
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οδήγησαν στην κατάτμηση ενιαίων διαμερισμάτων, σε σπίτια «κουτιά» στα οποία στοιβάζονται άνθρωποι όλων των ηλικιών έχοντας
κοινόχρηστο μπάνιο και κουζίνα (Πηγή: https://
www.athensvoice.gr/world/354460_kaposetsi-moiazei-i-zoi-mesa-sta-diamerismatakloyvia-toy-hongk-kongk).
Villa Verde Housing
Το ζήτημα της στέγασης έχει απασχολήσει
πολλούς σύγχρονους αρχιτέκτονες οι οποίοι
προσπάθησαν να απαντήσουν στο πρόβλημα
με τα έργα τους. Ο Alejandro Aravena, Χιλιανός αρχιτέκτονας, βραβεύτηκε με το βραβείο
Pritzker το 2016 για τη συμβολή του στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και στην
αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, σε μια
εποχή με ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.
Μέσω της εταιρείας «Do Tank» ELEMENTAL
κατάφερε να χτίσει 2.500 μονάδες κατοικιών
κοινωνικής στέγασης. Αφετηρία αυτού του
έργου, που ονομάστηκε Villa Verde Housing,
ήταν η εταιρεία Arauco που για την υποστήριξη των εργαζομένων της ζήτησε τον
σχεδιασμό κοινωνικών κατοικιών. Ο Aravena
ανέπτυξε ένα σύνολο τυπολογιών με κόστος 25.000US$ ανά μονάδα χωρίς χρέος ή
40.000US$ ανά μονάδα με τραπεζικό δάνειο.
Οι κατοικίες αυτές λειτουργούσαν ως ένα είδος επιδότησης από την εταιρεία στους εργαζόμενούς της καθώς οι κρατικές επιτροπές
στέγασης μπορούσαν να τα χρησιμοποιούν
όταν ένας εργαζόμενος θα υπέβαλε αίτηση
στο σύστημα δημόσιων πόρων.
Η συμβολή του έργου αυτού είναι ότι ανέδειξε τη σημασία ενός σχεδίου στεγαστικής

πολιτικής το οποίο με την υποστήριξη μιας
καινοτόμου και ανταγωνιστικής τυπολογίας
διευρύνει τη συμβολή της Αρχιτεκτονικής
στην κοινωνική στέγαση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου έργου είναι
η αρχή της σταδιακής κατασκευής, ανάλογα
με τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες των
μελλοντικών ενοίκων. Το σημαντικότερο όμως
ήταν ότι το καινοτόμο αυτό έργο κατέστη δυνατό λόγω της άμεσης χρηματοδότησης από
την Arauco και εξαιτίας του όγκου δυνητικής
ζήτησης. Το σχέδιο υπολόγισε συνολικά 9.000
μονάδες σε 30 διαφορετικές πόλεις (Πηγή:
https://www.archdaily.com/447381/villaverde-housing-elemental).
Dortheavej Residence
Ένα ακόμα παράδειγμα σύγχρονης κοινωνικής
κατοικίας είναι το Dortheavej Residence των
BIG στην Κοπεγχάγη. Η δανική μη κερδοσκοπική ένωση προσιτών κατοικιών Lejerbo, ανέθεσε στους BIG τη δημιουργία αναγκαίας και
προσιτής στέγασης και δημόσιου χώρου μέσα
σε μια βιομηχανική περιοχή του 1930-50, διατηρώντας τους πεζόδρομους ανοιχτούς και
την παρακείμενη αυλή ανέγγιχτη.
Αντιλαμβανόμενο ως πορώδης τοίχος, το κτίριο που αρθρώνεται σαν σκακιέρα από κενά
και πλήρη, κάμπτεται στο κέντρο αφήνοντας
χώρο για μια δημόσια πλατεία στη νότια
πλευρά και μια αυλή προς τη βόρεια πλευρά
του, ενώ στο επίπεδο του δρόμου ανοίγει για
να επιτρέψει στους κατοίκους και το ευρύ κοινό να περάσουν απρόσκοπτα στην αυλή.
Οι μεγάλες ξύλινες σανίδες καλύπτουν την
πρόσοψη από όλες τις πλευρές, επισημαίνοντας τις μονάδες και τα μεγάλα παράθυρα
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από το δάπεδο μέχρι την οροφή επιτρέπουν
άπλετο φως εντός των μονάδων και θέα στην
αυλή και τη γύρω γειτονιά. Στη νότια πλευρά,
τα μπαλκόνια αποσύρονται και προσθέτουν
βάθος στην πρόσοψη ενώ στη βόρεια πλευρά
η πρόσοψη είναι ομοιόμορφη. Το μέγεθος των
διαμερισμάτων κυμαίνεται από 60-115m2 και
όλα τα υλικά είναι πολύ απλά, με το ξύλο και το
μπετόν να κυριαρχούν.
Το Dortheavej είναι ένα επιτυχές παράδειγμα συλλογικής κοινωνικής κατοίκησης καθώς
εντάσσει ισότιμα τους κατοίκους του, τόσο
στον αστικό χώρο όσο και στον κοινωνικό ιστό,
χωρίς να αποξενώνει αλλά αντίθετα με την
πλατεία και την αυλή να αποτελούν πρωταγωνιστικά πεδία κοινωνικής αλληλεπίδρασης
(Πηγή: https://www.archdaily.com/903495/
homes-for-all-dortheavej-residence-bjarkeingels-group).
Μέσα από τα παραπάνω παραδείγματα αναδεικνύονται και οι διαφορετικές στρατηγικές
προσεγγίσεις κάθε κράτους στη διαχείριση
του στεγαστικού θέματος και των ανθρώπων,
βοηθώντας μας να κρίνουμε την αποτελεσματικότητά τους.

Τα υπάρχοντα δημόσια έργα στέγασης έχουν
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ως φθηνοί κοιτώνες. Συνεπώς ακολουθούν μια βιομηχανική
φιλοσοφία σχεδιασμού: οικοδομήστε όσο το
δυνατόν περισσότερες μονάδες με όσο το
δυνατόν λιγότερους πόρους και συνήθως σε
περιοχές εκτός πόλεων. Η κοινωνική προσβασιμότητα στο αστικό δίκτυο σπάνια αποτελεί
αντικείμενο μελέτης σε τέτοια έργα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποσύνδεση των ανθρώπων απο το σώμα της κοινωνίας, καθώς και
τρομερές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μιας και
η νέα «συνοικία» σχεδιάζεται ως ένα απομονωμένο «αστικό νησί», αποσυνδεδεμένο από τοπικούς και παγκόσμιους οικονομικούς κύκλους.
Αντί αυτής της λογικής πιο σωστό, αλλά και πιο
περίπλοκο βέβαια, θα ήταν να δημιουργούνται
νέες αστικές συνοικίες, ενταγμένες μέσα στο
αστικό και κοινωνικό δίκτυο, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς να νιώσουν ως πραγματικά ισότιμα μέλη της κοινωνίας αλλά και να βελτιώσουν τη ζωή τους.
Λένα Κουγιάλη
Αρχιτέκτονας
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Ειδικοί δρόμοι για βελτίωση της προσπελασιμότητας

Ο

ι τυπικοί δρόμοι ανά το παγκόσμιο είναι
είτε αμφίδρομοι είτε μονόδρομοι. Πέραν όμως αυτών υπάρχει μια ειδική περίπτωση όπου ένας δρόμος έχει το πλάτος ενός
μονόδρομου, αλλά λειτουργεί ως αμφίδρομος. Με άλλα λόγια, ενώ ο δρόμος έχει μία
λωρίδα διακίνησης (σε πλάτος που μπορεί να
ποικίλλει από 3,0 - 4,60 μ.) εντούτοις, μικρές
διαπλατύνσεις του οδικού οδοστρώματος
στις δύο πλευρές του δρόμου ανά τακτές
αποστάσεις, επιτρέπουν την προσεκτική διακίνηση της τροχαίας και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι Άγγλοι που χρησιμοποιούν αρκετά στις αγροτικές τους περιοχές αυτό τον
ιδιαίτερο τύπο δρόμου, ονομάζουν τις διαπλατύνσεις «passing places» δηλαδή «χώρους
διέλευσης» ή «εξόδου». Αυτές ομοιάζουν αρκετά με τις εξόδους τύπου «βρόγχου» που
χρησιμοποιούνται στις γραμμές των τρένων,
οι οποίες επιτρέπουν την έξοδο ενός τρένου
από τη βασική γραμμή διακίνησης, ώστε να
επιτραπεί η διέλευση άλλων τρένων από την
αντίθετη κατεύθυνση.
Από τα πιο πάνω εξάγεται πως η όλη φιλοσοφία και λειτουργία του δρόμου στηρίζεται αφενός στην κατάλληλη κατασκευή και
οδική διαχείριση και αφετέρου στη θετική
οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου. Είναι πρόδηλο πως για να μπορέσουν να διασταυρωθούν δύο αυτοκίνητα
που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις,
θα πρέπει όταν ένας οδηγός αντιληφθεί ότι
απέναντί του κινείται άλλο όχημα, να ελαττώσει ταχύτητα και εφόσον βρίσκεται κοντά σε χώρο διαπλάτυνσης του δρόμου, να
σταματήσει το όχημά του, ώστε να δώσει
την ευκαιρία στον άλλο οδηγό να περάσει.
Νοείται πως μια τέτοια οδική συμπεριφορά απαιτεί από τους οδηγούς μια ελάχιστη
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Η όλη φιλοσοφία και
λειτουργία του δρόμου
στηρίζεται αφενός στην
κατάλληλη κατασκευή
και οδική διαχείριση και
αφετέρου στη θετική οδική
συμπεριφορά των χρηστών
του οδικού δικτύου
θετική στάση και μια ελάχιστη ευγένεια. Για
τον λόγο αυτό ο δρόμος θα μπορούσε να
γίνει αντιληπτός και ως «ευγενικός αμφίδρομος» ή «αμφίδρομος της ευγενείας», για
σκοπούς ονομασίας όμως θα ήταν καλύτεροι οι όροι «ημί-δρομος» ή «ημι-δρόμιο» που
είναι σίγουρα αδόκιμοι, όμως συσχετίζονται
καλύτερα με τους όρους μονόδρομος και
αμφίδρομος και ταυτόχρονα αντανακλούν τα
πραγματικά του μεγέθη.
Είναι προφανές πως λόγω μικρότερου πλάτους ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πιο οικονομικός από πολλές απόψεις. Καταρχάς
λόγω μικρότερου κόστους εξασφάλισης της
αναγκαίας λωρίδας γης για τη διέλευσή του,
αλλά και του κόστους κατασκευής του (λόγω
μειωμένων χωματουργικών έργων και έργων
αντιστήριξης των πρανών του) καθώς επίσης
και λόγω μικρότερου κόστους συντήρησης.
Εξοικονομήσεις προκύπτουν επίσης από το
γεγονός ότι η διαφορά της έκτασης της γης
που προκύπτει από τη χρήση του συγκεκριμένου στενότερου δρόμου σε σχέση με τη
χρήση ενός π.χ. τυπικού αμφίδρομου, μας
επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γη
που εξοικονομείται πιο αποδοτικά για διά-

φορους σκοπούς. Για κατανόηση του οφέλους που προκύπτει, αρκεί να εκτιμήσουμε
για παράδειγμα τις τεράστιες εξοικονομήσεις καλής γεωργικής γης που θα είχαμε εάν
π.χ. το 50% έστω των δρόμων σε περιοχές
γεωργικού αναδασμού που έγιναν από τη
δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα κατασκευάζονταν όπως οι πιο πάνω δρόμοι (ή έστω ως
μονόδρομοι), αντί για αμφίδρομοι. Υπήρχε (ή
υπάρχει) πράγματι τόσο μεγάλη διακίνηση
οχημάτων που να επέβαλλε την κατασκευή
όλων των δρόμων όλων των περιοχών αναδασμού σε αμφίδρομους; Ή μήπως θα ήταν
τόσο δύσκολο για γειτονικούς γεωργούς,
όταν διασταυρώνονταν τα οχήματά τους, να
συνεννοηθούν στο ποιος πρέπει να απελευθερώσει πρώτος τη λωρίδα διακίνησης για να
περάσει ο άλλος; Γιατί αλήθεια άλλες χώρες
χρησιμοποιούν τους πιο πάνω δρόμους σε
περιοχές αναδασμού; Η σπατάλη αυτή της
καλής γεωργικής γης δεν είναι άσχετη με
τα δικαιώματα ανάπτυξης σε τεμάχια του
αναδασμού, τον καθορισμό πολεοδομικών
ζωνών σε περιοχές αναδασμού και τη μετατροπή πολλών από αυτές σε περιοχές κηπουπόλεων και τεράστιων επαύλεων, καθώς
και γενικότερα με το σύστημα και τις πρακτικές της κτηματαγοράς του τόπου.
Παρόμοιος τρόπος χειρισμού γίνεται και σε
δασικούς δρόμους, αφού όλοι κατασκευάζονται αμφίδρομοι, παρόλο που εκεί υπάρχει
μια καλή δικαιολογία, ότι δηλαδή αυτοί αφενός λειτουργούν και ως αντιπυρικές ζώνες
και αφετέρου διευκολύνουν καλύτερα την
προσπέλαση των οδικών μέσων πυρόσβεσης και κατά συνέπεια υποβοηθούν στην
προστασία τους. Παρ’ όλα αυτά πιστεύεται
πως ένα ποσοστό των δασικών δρόμων σε
ορεινές περιοχές θα μπορούσε να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των
υπό συζήτηση δρόμων, γεγονός που θα λειτουργούσε προς όφελος του δασικού περιβάλλοντος, αφού με τον τρόπο αυτό θα επηρεαζόταν λιγότερο.
Παρεμφερή διλήμματα προκύπτουν και
κατά τη μελέτη αιτημάτων διαπλάτυνσης
υφιστάμενων στενών αγροτικών ή δασικών
δρόμων με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας σε περιοχές που γειτνιάζουν ή
διασχίζουν ευάλωτους οικοτόπους και προστατευόμενα τοπία. Στις περιπτώσεις αυτές,
όταν μάλιστα χαρακτηρίζονται από έντονη
τοπογραφία της περιοχής, οι υπό συζήτηση δρόμοι μπορούν να βελτιώσουν την
επιδιωκόμενη προσπελασιμότητα, με πολύ
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μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από
αυτή που θα είχε π.χ. ένας τυπικός αμφίδρομος. Αυτή την περίοδο που επανέρχονται
στο προσκήνιο συζητήσεις αναφορικά με τη
βελτίωση της προσπελασιμότητας και της
ασφάλειας διακίνησης σε τέτοιους δρόμους
(όπως είναι π.χ. κάποιοι δρόμοι στον Ακάμα
ή άλλοι κοντά στο Γεφύρι του Τζιελεφού) θα
μπορούσε να εξεταστεί ως εναλλακτική λύση
και ο πιο πάνω τύπος δρόμου.
Στο ίντερνετ μπορεί κάποιος να βρει πληθώρα εξαιρετικών παραδειγμάτων χρήσης του
πιο πάνω ειδικού καθεστώτος δρόμου, τόσο
από τον ευρωπαϊκό χώρο όσο και ευρύτερα.
Παρόμοιους τέτοιους δρόμους (αλλά «ανεπίσημους») συναντούμε σε περιοχές υπαίθρου
της Κύπρου, οι περισσότεροι από τους οποίους προέκυψαν από τη συχνή χρήση παλαιών
χωματόδρομων ή καρόδρομων. Ένας τέτοιος
σχετικά μελετημένος όμως δρόμος διασχίζει
την παραλιακή κοιλάδα της Αυδήμου, η οποία
εμπίπτει στην περιοχή της Βρετανικής Βάσης
του Ακρωτηρίου και με την έννοια αυτή μπορεί να θεωρηθεί «θεσμοθετημένος».
Επιπρόσθετα των πιο πάνω περιπτώσεων
οι υπό συζήτηση δρόμοι θα μπορούσαν να
εξυπηρετήσουν και περιοχές παλαιών πολεοδομικών ιστών με στενούς δρόμους ή και
περιοχές όπου προβλέπονται πεζοδρομήσεις
(με ανάλογη τοπιοτέχνηση και εμπλουτισμό
του πρασίνου) αφού συμπληρωματικά με άλλες μορφές οδικής διαχείρισης (όπως π.χ. τις
μονοδρομήσεις) μπορούν να δώσουν επιθυμητές λύσεις ήπιας διακίνησης των οχημάτων των κατοίκων και επισκεπτών αλλά και
των οχημάτων τροφοδοσίας και των βασικών
υπηρεσιών.
Απ’ όλα τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος δρόμος δεν αφορά μόνο τους
δρόμους του αναδασμού, τους δρόμους σε
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (όπως
τα δάση, τις περιοχές Natura 2000 κ.λπ.) και
τους δρόμους σε περιοχές πυκνοδομημένων πολεοδομικών πυρήνων, αλλά και εκατοντάδες χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων σε
όλη την Κύπρο για τους οποίους υπάρχουν
χιλιάδες αιτήματα από εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές που ζητούν εδώ και δεκαετίες τη
διαπλάτυνσή τους. Το κράτος αδυνατεί να
ικανοποιήσει όλα αυτά τα αιτήματα όχι μόνο
λόγω του τεράστιου κόστους αλλά και διότι
η τροχαία κίνηση στους περισσότερους από
αυτούς τους δρόμους είναι πολύ μικρή. Παρ’
όλα αυτά φαίνεται πως ο υπό συζήτηση τύπος δρόμου προσφέρει μια καλή εναλλακτική
λύση που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την
προσπελασιμότητα με τις ελάχιστες δυνατές
δαπάνες.

Σημειώνεται τέλος πως στον υφιστάμενο
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας υπάρχει μια
μικρή αναφορά που αφορά μόνο την περίπτωση δρόμων με μέτρα κυκλοφοριακής
ύφεσης, αλλά όχι τη γενική περίπτωση τέτοιων δρόμων σε περιοχές υπαίθρου. Κατά

συνέπεια η ευρύτερη χρησιμοποίηση του πιο
πάνω ειδικού καθεστώτος δρόμου θα πρέπει
να τύχει και της ανάλογης θεσμοθέτησης.
Γ. Χατζημιχαήλ
Αρχιτέκτονας
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ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 37123:2019

Δημιουργία ανθεκτικών πόλεων για να αντέχουν
σε απροσδόκητα γεγονότα και πιέσεις

Μ

ε αφορμή την
ταχεία αύξηση
του παγκόσμιου πληθυσμού και την αυξανόμενη αστικοποίηση,
οι πόλεις που θέλουν
να επιβιώσουν πρέπει
να προσαρμοστούν
και να προετοιμαστούν για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Η ανθεκτικότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τις
πόλεις, καθώς τους παρέχει εχέγγυα για να
αντιδράσουν κατά τον καλύτερο τρόπο και
να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απροσδόκητα γεγονότα που μπορεί να προκύψουν.
Μια έξυπνη πόλη ταυτοχρόνως είναι και μια
ανθεκτική πόλη, ικανή να χειριστεί όλες τις
προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου,
ενώ παράλληλα διατηρεί τις απαραίτητες
λειτουργίες της. Ασφαλώς, προκειμένου να
ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, οι πόλεις πρέπει
να κατανοήσουν τους κινδύνους, τα τρωτά τους και τα δυνατά τους σημεία, ούτως
ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μετράνε τις επιπτώσεις των
δράσεων που έχουν αναληφθεί. Αλλά πώς
μπορεί μια πόλη να γνωρίζει το επίπεδο της
ανθεκτικότητας;

Το ISO 37123:2019, Βιώσιμες πόλεις και
κοινότητες - Δείκτες για ανθεκτικές πόλεις,
είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο που παρέχει διάφορους δείκτες για την ανθεκτικότητα, όπου οι πόλεις μπορούν να μετρήσουν
το επίπεδό τους. Παράλληλα, συμπληρώνει
άλλα διεθνή πρότυπα της ίδιας σειράς για
τους δείκτες έξυπνων πόλεων όπως το
ISO 37120, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες - Δείκτες για υπηρεσίες πόλεων και της
ποιότητας ζωής και το ISO 37122, Βιώσιμες
πόλεις και κοινότητες - Δείκτες για έξυπνες
πόλεις.
Εξάλλου, όπως ανέφερε και ο υπεύθυνος
της επιτροπής που εκπονεί το εν λόγω πρότυπο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και οι επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού αναγκάζουν τις πόλεις να είναι όσο το δυνατόν
πιο ανθεκτικές. Τα ολοένα και περισσότερο
απροσδόκητα πλήγματα και πιέσεις από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επιθέσεις στον
κυβερνοχώρο, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, τρομοκρατία και πολιτικές συγκρούσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη
σωστή προετοιμασία, τον προσδιορισμό των
περιοχών αδυναμίας και την πλήρη κατανόηση των κινδύνων, ούτως ώστε να αναληφθούν αποτελεσματικές δράσεις προς την

καταπολέμησή τους. Κατ’ επέκταση, μια
ανθεκτική πόλη είναι σε θέση να ανακάμψει
από τους κραδασμούς και να αντεπεξέλθει
εγκαίρως, εστιάζοντας στη διασφάλιση της
συνέχειας ή της ταχείας αποκατάστασης
των αστικών υπηρεσιών όπως η ηλεκτρική
ενέργεια, το νερό, οι τηλεπικοινωνίες, η διαχείριση των αποβλήτων, η αποχέτευση, η
διανομή τροφίμων καθώς και η πρόσβαση
σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Ωστόσο, απαιτούνται ποσοτικά στοιχεία για
να κατανοηθούν όλες οι πτυχές μιας ανθεκτικής πόλης, συμπεριλαμβανομένου του
επιπέδου ετοιμότητας για ένα ακραίο γεγονός, καθώς και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται και να ανοικοδομείται. Το πρότυπο αυτό, σε συνδυασμό με τους δείκτες των
ISO 37120 και ISO 37122, αντανακλά τη σχέση μεταξύ βιώσιμης ανάπτυξης, ανθεκτικής
ανάπτυξης και έξυπνης ανάπτυξης όπου οι
πόλεις θα εξοπλιστούν με τις απαραίτητες
μετρήσεις για να δημιουργήσουν καινοτόμες απαντήσεις σε καταστροφικές προκλήσεις, να τις καταγράψουν για περαιτέρω
παγκόσμια ανταλλαγή πληροφορίων και συνεργασία και τέλος να τις εφαρμόσουν για
τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας.
Επιπλέον, να αναφερθεί ότι το ISO
37123:2019 αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή
των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο Σεντάι, το οποίο είναι μια εθελοντική
συμφωνία των κρατών μελών του ΟΗΕ για
τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.
Το ISO 37123:2019 εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/
TC 268, «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες». Η
υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται
μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για
οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από
τους αρμόδιους λειτουργούς του CYS και το
Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης
(ΚΕΠΕ).
Χρίστος Παπαγεωργίου
Λειτουργός Τυποποίησης CYS
Πολιτικός Μηχανικός
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APΘPA KAI ANAΛYΣEIΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Σ

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

το πλαίσιο της
πράσινη συμφωνίας (Green Deal) η
Ευρωπαϊκή
Ένωση
έχει θέσει στόχο να
καταστεί
κλιματικά
ουδέτερη μέχρι και το
2050, να έχει δηλαδή
μηδενικές εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου ή να αποθηκεύεται η ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα με αυτήν που παράγεται.
Ο στόχος που έχει προταθεί τον περασμένο
Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
ορίζοντα το 2030, είναι η μείωση των θερμοκηπιακών αερίων κατά 55%, σε σχέση με τις
εκπομπές του 1990. Οι συγκεκριμένοι στόχοι
αποτελούν πρόκληση ή καλύτερα πρόσκληση
προς τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να
αναθεωρήσουν στρατηγικές και να προσαρμόσουν πολιτικές, ώστε να μπορέσουν να
ικανοποιήσουν τους συγκεκριμένους φιλόδοξους στόχους.
Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνει η Κύπρος προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι έτοιμη να αναθεωρήσει και να
μειώσει τη μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτη, θα
έλεγε κάποιος, χρήση συμβατικών καυσίμων
για την ηλεκτροπαραγωγή, τις μεταφορές,
τα κτίρια και τη βιομηχανία της; Είναι έτοιμη
να επενδύσει σε τεχνολογίες εξοικονόμησης
ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
χρήσης υδρογόνου; Είναι έτοιμη να προσαρμόσει τη στρατηγική που έχει αναπτυχθεί τα
τελευταία χρόνια προς το φυσικό αέριο, ώστε
το ενεργειακό της μείγμα να συνδυάζει φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές και υδρογόνο;
Τα πιο πάνω δεν αποτελούν προκλήσεις αλλά
πρόσκληση προς την Κύπρο, για αναθεώρηση στόχων και στρατηγικών. Προφανώς και
τα πιο πάνω δεν μπορούν να αλλάξουν από
τη μια μέρα στην άλλη. Από την άλλη όμως,
η κλιματική αλλαγή δεν μας χτυπάει απλά
την πόρτα, είναι πλέον μέσα στο σπίτι μας, τη
βιώνουμε καθημερινά και θα πρέπει να αντιδράσουμε.
Η χρηματοδότηση η οποία θα δοθεί από την
ΕΕ προς τα κράτη μέλη για τη μεταμόρφωση
της Ένωσης σε κλιματικά ουδέτερη το 2050,
αναμένεται να αγγίξει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, για τα επόμενα 10 χρόνια.
Μπορεί η Κύπρος να αξιοποιήσει, σαν μια
πολύ μικρή οικονομία της ΕΕ, μέρος αυτών
των κονδυλίων για τη μεταμόρφωσή της σε

κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050; Η τεχνογνωσία προφανώς υπάρχει, τα μέσα και οι
συνθήκες είναι πιο ώριμες από ποτέ, συνεπώς
μπορούμε να προχωρήσουμε προς επίτευξη
του συγκεκριμένου στόχου. Απαιτείται όμως
όραμα και σκληρή δουλειά.
Οι ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στη
ζωή μας τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας Covid-19, αποδεικνύουν ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Μπορούμε και πρέπει να
προχωρήσουμε σε μια πραγματικά πράσινη
ανάπτυξη. Ο κατασκευαστικός τομέας ήδη
έχει αρχίσει και μετράει τις πληγές του τόσο
από την πανδημία όσο και από την κατάργηση
του Επενδυτικού Προγράμματος. Η ενίσχυση
του συγκεκριμένου κλάδου μέσω πράσινων
επενδύσεων φαίνεται να αποτελεί πλέον
μονόδρομο. Σχέδια χορηγιών για ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων (οικιακών, εμπορικών,
βιομηχανικών και δημόσιων κτιρίων) με σκοπό τη μετατροπή του κτιριακού αποθέματος
της Κύπρου σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική
Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) φαίνεται
να αποτελεί μια λύση «win-win» αφού από
τη μία ενισχύεται οικονομικά ο κατασκευαστικός τομέας και από την άλλη μειώνονται
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μέσω
της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης
ΑΠΕ. Οι επιδοτήσεις για πράσινες μεταφορές
πρέπει να βγουν από τα συρτάρια των αρμόδιων υπουργείων και να μπουν σε εφαρμογή
μέτρα οικονομικής στήριξης της ηλεκτροκίνησης, η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η αξιοποίηση πράσινων
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η προώθηση
και επιδότηση τεχνολογιών εξοικονόμησης
καυσίμου στα υφιστάμενα οχήματα μέχρι και
την σταδιακή τους απόσυρση, κ.ά.
Τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά μας καταλύματα και γενικά η τουριστική μας βιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει προφανώς και
το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της πανδημίας, θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να οδηγηθεί προς μια βιομηχανία χαμηλών εκπο-

μπών άνθρακα. Τα κονδύλια που θα δοθούν
για στήριξη του τουρισμού θα πρέπει και
πάλι να έχουν πράσινο χρώμα, ώστε από τη
μία να στηριχθεί η τουριστική βιομηχανία με
χρήματα που θα αντληθούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία και από την άλλη να πετύχει η
Κύπρος τη στρατηγική και τους στόχους της
για το 2030 και το 2050.
Το τελευταίο θέμα στο οποίο θα πρέπει η
Κύπρος να δώσει προτεραιότητα είναι το
πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Αρκετά νοικοκυριά πολύ χαμηλών εισοδημάτων
δεν έχουν σήμερα τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για να ικανοποιήσουν
τις ενεργειακές ανάγκες του νοικοκυριού
τους (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, ηλεκτρικές
συσκευές, κ.ά.) όπως επίσης και τις ανάγκες
κινήσεων με ιδιωτικό ή/και δημόσιο μέσο
μεταφοράς. Το πρόβλημα έχει ενταθεί τον
τελευταίο χρόνο, λόγω και των σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας σε νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων. Η στήριξη του κράτους,
για εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας στην
Κύπρο, θα πρέπει να είναι άμεση και αρκετά
γενναιόδωρη. Οι επιδοτήσεις που πρέπει να
δοθούν για να καταστούν οι οικίες των συγκεκριμένων συνανθρώπων μας μηδενικής
κατανάλωσης (ΚΣΜΚΕ), θα πρέπει να αγγίζουν
το 100% του συγκεκριμένου κόστους, ώστε
πραγματικά να έχει νόημα και αποτέλεσμα
μια τέτοια χορηγία.
Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η πράσινη
ανάπτυξη αποτελεί το μέλλον του τόπου μας.
Ας αφήσουμε λοιπόν τα μεγάλα λόγια και να
προχωρήσουμε αμέσως σε υλοποίηση των
στρατηγικών που έχουν ετοιμαστεί, με αρχικό
ορίζοντα το 2030, στο πλαίσιο και του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Χρύσανθος Μαρούχος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Ενεργειακός
Ελεγκτής
Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Elkem Microsilica® is used worldwide
for high performance concrete

For more information please contact:
Yiannis Ktorides (yiannis.ktorides@elkem.com)
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www.concrete.elkem.com
Elkem Microsilica is a registered trademark and belongs to Elkem Silicon Materials
®

Wastewater Treatment System

Perfect ﬁt in less
space

Easy underground
installation

Save on your
water bill

Innovative BIO process
from wildlife inside
treats all sewage
from your house

Clean up to 98%
water for
irrigation

Forget about
septic and
pumping

Environmentally
friendly

No unpleasant
odor

FORGET ABOUT THE PUMPER TRUCK
INNOVATIVE
CONSTRUCTION

iccyprus

Vasileos Konstantinou I, 146
Lemesos Municipality, Lemesos, 3080, Cyprus
Tel: +357-96-807-664
iccyprus2018@gmail.com
Innovative Construction Cyprus
www.iccyprus.com
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