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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, Ηλεκτρονική
Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής
της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική,
Μηχανική Μεταλλείων & Εφαρμοσμένης
Γεωλογίας, Αγρονομική Τοπογραφική Μηχανική,
Επιμέτρηση & Εκτίμηση Γης, Πολεοδομία –
Χωροταξία.
Υπεύθυνος Έκδοσης

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Η νοοτροπία του μικρού φέουδου και το ΕΤΕΚ

Του δρα Γεώργιου Παναγή

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

ΘΕΜΑΤΑ

Τηλ: +35722877644 / Φαξ: +35722730373

7

www.etek.org.cy cyprus@etek.org.cy
Γραφείο ΕΤΕΚ στην Πάφο
Οδός Σόλωνος 14-16 8010 Πάφος
Τηλ: +35726912814 / Φαξ: +35726912799

αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης
8

Εκδότης

Το Επιμελητήριο χαιρέτισε την απόφαση για
τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών πλησίον του
φράγματος Κούρη

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Κωνσταντίνος Κωνσταντή (Πρόεδρος ΕΤΕΚ)

ΕΤΕΚ: Υπέρ της δημιουργίας ενιαίων επαρχιακών αρχών
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Παραχώρηση από το ΕΤΕΚ πακέτου μέσων ατομικής
προστασίας - κράνος ασφαλείας και γιλέκο

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

Αρχισυνταξία
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com

Σελίδωση

14 Το ΕΤΕΚ δυναμικά με τεχνολογική αναβάθμιση και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
15 Αναθεώρηση του Εθνικού Προσαρτήματος του
Ευρωκώδικα 8 - Μέρος 3
25 «Ο κατασκευαστικός τομέας έχει τις προϋποθέσεις να
ανακάμψει το 2021»

Κυριακή Σοφοκλέους
kiri@gnora.com

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.
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EDITORIAL

Η νοοτροπία του μικρού φέουδου και το ΕΤΕΚ

Ε

δώ και έναν μήνα διανύουμε την καινούργια χρονιά. Μια χρονιά που δεν
μπήκε με τους καλύτερους οιωνούς
αφού η πανδημία, που όλες οι χώρες
διακήρυτταν περήφανες πως νίκησαν το καλοκαίρι του 2020, επέστρεψε δριμύτερη τον χειμώνα. Η ελπίδα παραμένει όμως ότι όσο άσχημα
άρχισε αυτή η χρονιά τόσο όμορφα θα τελειώσει.
Και, αν μη τι άλλο, η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία.
Όπως για παράδειγμα η ελπίδα ότι στην Κύπρο οι παλιές μη αποδοτικές
διαδικασίες θα αντικατασταθούν από νέες ορθολογικές και αποδοτικές διαδικασίες. Ό,τι δηλαδή προσπαθεί να πράξει το Επιμελητήριό μας με τη
θέσπιση των ενιαίων επαρχιακών αρχών αδειοδότησης και ελέγχου της
ανάπτυξης.
Αποδεδειγμένα η παλιά διαδικασία απέτυχε. Και
ο λόγος που απέτυχε είναι προφανής σε όλους
όσους θέλουν να δουν την κατάσταση όπως είναι
και όχι όπως θα ήθελαν να είναι. Η παλιά διαδικασία απέτυχε γιατί η εξουσία δόθηκε σε ένα πλήθος από τοπικές αρχές χωρίς κεντρικό προγραμματισμό και συντονισμό.
Και όπου γίνεται αυτό δεν αργεί να εμφανιστεί
το φαινόμενο του «μικρού φέουδου», δηλαδή
μιας οντότητας που τα μέλη της εφαρμόζουν την
εξουσία που τους δόθηκε με βάση την όποια αντίληψη έχουν περί αυτής και όχι με βάση την ορθολογική προσέγγιση για την
εξυπηρέτηση της ευρύτερης κοινωνίας.
Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση της αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης, η κάθε μια τοπική αρχή δημιούργησε ένα μικρό φέουδο που το
καθένα είχε διαφορετική προσέγγιση στο πώς θα έπρεπε να εφαρμόζονται
οι διαδικασίες, στην αυστηρότητα με την οποία έπρεπε να εφαρμόζονται
και στην ταχύτητα με την οποία έπρεπε να διεκπεραιώνονται. Αποτέλεσμα η τρομερή ανομοιογένεια στις αποφάσεις, η μεγάλη αργοπορία στην
αδειοδότηση, ο ελλιπής ή/και ανύπαρκτος έλεγχος και οικονομικές ζημιές.
Το Επιμελητήριό μας, ορθολογικά προσεγγίζοντας την όλη κατάσταση,
υποστηρίζει τη διάλυση των μικρών αυτών φέουδων και την αντικατάστασή τους με τη δημιουργία το πολύ πέντε ενιαίων επαρχιακών αρχών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης.
Μια προσέγγιση που θα λύσει τα προβλήματα της προηγουμένης κατάστασης, που θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας ορθολογικής και αποδοτικής
διαδικασίας και που θα φέρει οφέλη στην ευρύτερη κοινωνία.
Και ενώ κάποιος θα ανέμενε ότι αυτή η ορθολογική προσέγγιση θα είχε την
υποστήριξη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί πραγματικά είναι
το πιο σωστό για το γενικότερο καλό, όχι μόνο δεν γίνεται αυτό αλλά αυτή
η προσέγγιση δέχεται έντονη πολεμική με επιχειρήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Προφανώς φαίνεται πως ούτε η πανδημία, ούτε τα τόσα σκάνδαλα, ούτε

ακόμα και όταν είναι εμφανές ότι αυτή η πολυδιάσπαση δεν ωφελεί καθόλου, αλλά αντιθέτως ζημιώνει πολλαπλώς την κοινωνία, είναι ικανοί λόγοι
να αλλάξουν την πεποίθηση σε κάποιους ότι τα μικρά φέουδά τους πρέπει
να πάψουν να υπάρχουν για το ευρύτερο καλό.
Δυστυχώς αυτή η αντίληψη δεν εξαντλείται μόνο σε αυτή την περίπτωση.
Πολλά παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν επί τούτου. Η νοοτροπία
του μικρού φέουδου, αν και είναι παλιά και πλέον χρεωκοπημένη, είναι
ακόμα διασπαρμένη σε όλον τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχει οδηγήσει τη χώρα μας σε πολλές επιζήμιες και επώδυνες καταστάσεις.
Αν και αυτό είναι γνωστό σε όλους μας εντούτοις αυτή η νοοτροπία αφήνεται ακόμα να επιβιώνει σάμπως και ως κοινωνία αποφασίσαμε ότι θα
κάνουμε ξανά και ξανά το ίδιο με τη μάταιη ελπίδα ότι το αποτέλεσμα θα
είναι διαφορετικό.
Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να προβλέψω αν στο τέλος για τη θέσπιση των
ενιαίων επαρχιακών αρχών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης θα
επικρατήσει η ορθολογική τοποθέτηση του Επιμελητηρίου μας ή η παλιά νοοτροπία των μικρών
φέουδων. Ειλικρινά εύχομαι το πρώτο για το καλό
της κοινωνίας μας.
Εκείνο που γνωρίζω όμως είναι ότι ως Επιμελητήριο οφείλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά
μας για τον εξορθολογισμό της χώρας μας στα
θέματα της μηχανικής χωρίς να φοβόμαστε σε
καμία περίπτωση τη σύγκρουση με τους μικρούς
φεουδάρχες αν αυτό καταστεί αναγκαίο.
Διότι τίποτα καλό δεν πρόκειται να προκύψει για
τη χώρα μας αν δεν αγωνιστούμε για αυτό.

Η νοοτροπία του
μικρού φέουδου, αν και
είναι παλιά και πλέον
χρεωκοπημένη, είναι
ακόμα διασπαρμένη
σε όλον τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα

Δρ Γεώργιος Παναγή
Ηλεκτρονικός 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

ΕΤΕΚ: Υπέρ της δημιουργίας ενιαίων επαρχιακών
αρχών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης

Τ

ον Νοέμβριο του 2020, με επιστολή του προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, σε συνέχεια συζήτησης του θέματος για τις
«Ενιαίες Αρχές Ελέγχου της Ανάπτυξης (Ε.Α.Ε.Α.) σε επίπεδο Επαρχιακών
Συμπλεγμάτων», το Επιμελητήριο ενημέρωσε για τις θέσεις του καθώς είχε
περιέλθει στην αντίληψη αξιωματούχων του ότι κατά την προαναφερόμενη συνεδρία έχει λεχθεί ότι το ΕΤΕΚ δεν υποστηρίζει τη δημιουργία Ε.Α.Ε.Α.
Σύμφωνα με την επιστολή, το ΕΤΕΚ «είχε και δημόσια ταχθεί υπέρ της
δημιουργίας ενιαίων επαρχιακών αρχών αδειοδότησης και ελέγχου της
ανάπτυξης. Η θέση του ΕΤΕΚ για το θέμα ήταν και παραμένει πως με
την υφιστάμενη κατάσταση (ευθύνη 36 τοπικών αρχών), η επιβολή της
οικοδομικής νομοθεσίας και η άσκηση οικοδομικού ελέγχου είναι σε
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα! Στην πραγματικότητα οι κατακερματισμένες
και αιρετές αρμόδιες οικοδομικές αρχές είναι απούσες από την άσκηση
οικοδομικού ελέγχου στο στάδιο της κατασκευής και οι αρμοδιότητές
τους περιορίζονται μονάχα στην εφαρμογή του νόμου που αφορά την
αδειοδότηση (με τρομερές καθυστερήσεις).
Καταληκτικά επισημαίνεται ότι το ΕΤΕΚ θεωρεί πως για την εξυπηρέτηση
της ανάπτυξης ενός πληθυσμού της τάξης του ενός εκατομμυρίου κατοίκων θα πρέπει να υπάρξει δραστική μείωση στον αριθμό των αυτοτελών (πολεοδομικών και οικοδομικών) αρχών αδειοδότησης (το μέγιστο 5
παγκύπρια). Με αυτό τον τρόπο το κράτος θα επωφεληθεί από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας κατά τη χρήση των οικονομικών πόρων ενώ
θα παρέχεται και η δυνατότητα επαρκούς στελέχωσης των νέων ενιαίων
αρχών από τεχνοκράτες.
Για αυτούς τους λόγους το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι η δημιουργία
ενιαίων αρχών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης σε επαρχιακό επίπεδο πρέπει να γίνει αμέσως και να συνδεθεί με την τρέχουσα
προσπάθεια της νέας πολιτικής αδειοδότησης και τη μεταρρύθμιση της

Τ

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς τυχόν μετάθεση αυτής της ρύθμισης για
αργότερα θα παραπέμψει το θέμα στις ελληνικές καλένδες».
Εξέλιξη τον Ιανουάριο 2021
Η συζήτηση του θέματος στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
συνεχίστηκε στις 12 Ιανουαρίου 2021.
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου στη συνεδρία εξέφρασε
τη διαφωνία του με την εξέταση των αιτήσεων μεμονωμένα από τους
δήμους. Τάχθηκε δε υπέρ της δημιουργίας ενιαίων πολεοδομικών και
οικοδομικών Αρχών Αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης σε επαρχιακό επίπεδο, θεωρώντας αδιανόητο να υπάρχουν περίπου 30 Αρχές
Αδειοδότησης και μάλιστα οι αποφάσεις τους να είναι ανομοιόμορφες.
Όπως κατατέθηκε στη συνεδρία, το ΕΤΕΚ θεωρεί πως η εμπλοκή των
δήμων οδηγεί αποδεδειγμένα σε καθυστερήσεις ενώ παράλληλα ενέχει
κινδύνους διαπλοκής.

Το ΕΤΕΚ έθεσε σε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ την αναγκαιότητα
δημιουργίας ενιαίων αρχών αδειοδότησης

ο θέμα της αναγκαιότητας άμεσης δημιουργίας ενιαίων επαρχιακών αρχών αδειοδότησης, ελέγχου της ανάπτυξης και εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, έθεσε
το ΕΤΕΚ κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων με
αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ, στις 20 Ιανουαρίου
2021 και του ΑΚΕΛ στις 27 Ιανουαρίου.
Από πλευράς ΔΗΣΥ επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου και
από πλευράς ΑΚΕΛ επικεφαλής ήταν ο γενικός
γραμματέας Άντρος Κυπριανού. Από το ΕΤΕΚ
επικεφαλής ήταν, και στις δύο διασκέψεις, ο
πρόεδρός του Κωνσταντίνος Κωνσταντή.
Ο εκσυγχρονισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομοσχέδια που συζητούνται στη
Βουλή των Αντιπροσώπων αυτή την περίοδο ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης στο
οποίο υπήρξε συναντίληψη και με τα δύο
κόμματα.
Σε ειδική παρουσίαση του ΕΤΕΚ για το

θέμα, τονίστηκαν μεταξύ άλλων ότι οι αρχές αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης πρέπει να είναι «μία ανά επαρχία,
πέντε στο σύνολο» και ότι τα πλεονεκτήματα που θα δίνει αυτή η δομή είναι μεταξύ άλλων η «ομοιομορφία στην ερμηνεία», η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα,
η εξυπηρέτηση του πολίτη, η εστίαση και ο
οικοδομικός έλεγχος επιτόπου (κοντά και
δίπλα στον νομοταγή πολίτη) καθώς και η

προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.
Άλλα θέματα που τέθηκαν από το ΕΤΕΚ στις
συναντήσεις είναι η επίλυση του θέματος
που αφορά τη διπλή αδειοδότηση των
ηλεκτρολόγων μηχανικών από ΕΤΕΚ και
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
η εισήγηση ΕΤΕΚ για εισαγωγή ρυθμίσεων
για τακτική επιθεώρηση οικοδομών και
υποχρεωτική επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
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Ανάκληση απόφασης και οριστικοποίηση
Πολεοδομικών Ζωνών του φράγματος Κούρη
Τ
ο Επιμελητήριο χαιρέτισε, με ανακοίνωσή
του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την
πρόσφατη απόφαση για την τροποποίηση
των Πολεοδομικών Ζωνών σε περιοχή πλησίον του φράγματος Κούρη, της κοινότητας
Άλασσας, με την οποία γίνεται ανάκληση και
διορθώνεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2008.
Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση του 2008
τροποποιήθηκε η Ζώνη Προστασίας (Z3ΠΤ)
του νερού του φράγματος Κούρη με την αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής και την αναβάθμιση του συντελεστή δόμησης σε ζώνες
που επέτρεπαν τη δημιουργία οικιστικών και
παραθεριστικών αναπτύξεων.
Σημειώνεται ότι η απόφαση του 2008 προκάλεσε την έκπληξη και την άμεση αντίδραση
του Επιμελητηρίου αφού αγνοούσε παντελώς
αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και
την υγεία των πολιτών και αφετέρου τις πολύχρονες διαβουλεύσεις και συζητήσεις για τον
καθορισμό της υπό αναφορά ζώνης προστασίας με την ολοκλήρωση του φράγματος, στην
απουσία μάλιστα υποστηρικτικής ευρωπαϊκής
και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των
υδάτινων πόρων, η οποία θεσπίστηκε πολύ
αργότερα.
Όπως αναμενόταν και ως αποτέλεσμα της
εσφαλμένης απόφασης του 2008, ιδιωτική
εταιρεία υπέβαλε αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας υλοποίησης ενιαίας μεικτής ανάπτυξης σε περιοχή που θα έπρεπε
να χαρακτηριζόταν ως ζώνη προστασίας του
φράγματος Κούρη. Το ΕΤΕΚ κατά την εξέταση της αίτησης στην Επιτροπή Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντέδρασε και
κατέθεσε την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό του, αφού κρίθηκε ότι σε μια
τέτοια περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
επηρεασμού της δημόσιας υγείας με κύριες
ρυπογόνες πηγές την πιθανή μόλυνση από τα
αστικά λύματα καθώς και από τα όμβρια ύδατα
που θα ρέουν από τον χώρο της ανάπτυξης
προς τον ταμιευτήρα του φράγματος.

ΕΤΕΚ: Με την πρόσφατη
απόφαση ανατρέπεται
το κατεστημένο της
αποφυγής ανάκλησης
λανθασμένων
πολεοδομικών
αποφάσεων
Το ΕΤΕΚ συνέχισε την έντονη αντίδρασή του
με ανακοινώσεις του στον Τύπο, παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (παρά
τις απειλές για τη λήψη δικαστικών μέτρων
εναντίον του), αλλά και με αριθμό επιστολών
του προς τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών
και Γεωργίας ζητώντας να αποχαρακτηριστεί
ο χώρος της αίτησης και να καταργηθεί το

καθεστώς του ως Οικιστική Ζώνη ενώ ταυτόχρονα να επισπευστούν οι διαδικασίες επαναθεσμοθέτησης των Ζωνών Προστασίας του
φράγματος του Κούρη. Το ΕΤΕΚ επισήμανε
επίσης ότι η προστασία του σημαντικότερου
φράγματος το οποίο κατασκευάστηκε για να
υπάρξει επάρκεια νερού για τον τόπο μας θα
πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και
επιβάλλεται να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο,
αφού από αυτό προμηθεύεται νερό το 75%
του πληθυσμού της ελεύθερης Κύπρου.
Επί τη ευκαιρία, το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι με την
πρόσφατη απόφαση ανατρέπεται το κατεστημένο της αποφυγής ανάκλησης λανθασμένων
πολεοδομικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα το
ΕΤΕΚ αναμένει από την πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να συνεχίσουν την πρακτική
αυτή σε περιπτώσεις λανθασμένων αποφάσεων (ακόμα και αν βρίσκονται στο στάδιο της
υλοποίησης) που αποδεδειγμένα επηρεάζουν
άμεσα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ημερίδες του ΕΤΕΚ: «Εκπαίδευση Μηχανικών στη Διατήρηση,
Αποκατάσταση και Προβολή Μνημείων και Παραδοσιακών Κτισμάτων»

H

Επιτροπή Μνημείων του ΕΤΕΚ διοργανώνει μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες που έχουν στόχο να
εκπαιδεύσουν τους μηχανικούς που

8

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

εμπλέκονται στον τομέα της αποκατάστασης μνημείων και παραδοσιακών κτισμάτων, φιλοδοξώντας να συμπεριλάβει
διαλέξεις που να αγγίζουν την ευρύτητα

και τον διεπιστημονικό χαρακτήρα αυτού
του πεδίου.
Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.
ly/3qmbtdW

ΘΕΜΑΤΑ

Τ

Παραχώρηση πακέτου μέσων ατομικής προστασίας κράνος ασφαλείας και γιλέκο

ο ΕΤΕΚ ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του ότι, στο πλαίσιο της εκστρατείας
«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και τη Ζωή», η παραχώρηση των αναμνηστικών
δώρων (πακέτου μέσων ατομικής προστασίας – κράνος ασφαλείας και γιλέκο) ισχύει και
για τα μέλη του ΕΤΕΚ που ασκούν επάγγελμα στη Δημόσια Υπηρεσία και έχουν εξαιρεθεί
βάσει της νομοθεσίας από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και
πληρούν όλα τα λοιπά κριτήρια.
Εκστρατεία
Το ΕΤΕΚ, ενόψει και της συμπλήρωσης τριάντα (30) χρόνων από την ίδρυσή του, έχει
αποφασίσει τα ακόλουθα:
(α) Παραχώρηση πακέτου μέσων ατομικής προστασίας - Κράνος Ασφαλείας και Γιλέκο
Το Επιμελητήριο θα αποστείλει δωρεάν τα πιο πάνω σε μέλη τα οποία:
I. είναι κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ή ασκούν επάγγελμα
στη Δημόσια Υπηρεσία.
II. έχουν τακτοποιημένες τις οφειλές τους.
III. θα καταβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφόρμας της JCC) τα τέλη
που αφορούν το έτος 2021.
Τα μέλη θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/qiHPq92jHxCNjCsy6, καταχωρώντας
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Νοείται πως θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει των έγκυρων αιτημάτων που θα υποβληθούν, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
(β) Παραχώρηση υφασμάτινης μάσκας προστασίας από κορωνοϊό
Το Επιμελητήριο θα αποστείλει δωρεάν τη μάσκα προστασίας σε μέλη τα
οποία:
I. έχουν τακτοποιημένες τις οφειλές τους
II. καταβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφόρμας της JCC) τα τέλη που
αφορούν το 2021

Ενημέρωση
προς μέλη ΕΤΕΚ
που υπηρετούν στη
Δημόσια Υπηρεσία

Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή σχετικού ηλεκτρονικού
αιτήματος εδώ: https://etek.org.cy/el/ofeiles-melwn-2021

Παρουσιάσεις σεμιναρίου:
«Ηλεκτρονική Υποβολή
Αίτησης βάσει της Νέας
Πολιτικής Αδειοδότησης
της Ανάπτυξης
και Συναφή

Τ

ο ΕΤΕΚ ενημερώνει πως οι παρουσιάσεις που έγιναν στην
εκδήλωση Ηλεκτρονικό Σεμινάριο
«Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
βάσει της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης της Ανάπτυξης και Συναφή Θέματα» καθώς και το βίντεο
του οπτικογραφημένου σεμιναρίου έχουν αναρτηθεί στη σελίδα
της εκδήλωσης εδώ https://bit.
ly/3cbd6Hk.

Στο επίκεντρο η μακροπρόθεσμη
ενεργειακή στρατηγική

Ο

ι θέσεις της Κύπρου για τη μακροπρόθεσμη αειφόρο ενεργειακή στρατηγική και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που προκύπτουν, βρέθηκαν
στο επίκεντρο διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το τμήμα συνεδρίων και εκδηλώσεων της Top Kinisis
Travel.
Στη συζήτηση συμμετείχε η Υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας,
Νατάσα Πηλείδου, η οποία
ανέπτυξε τις στρατηγικές
επιδιώξεις του Υπουργείου
Ενέργειας, ο πρόεδρος της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-

γειας Κύπρου, Ανδρέας Πουλλικκάς, ο
πρόεδρος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ) Κωνσταντίνος Κωνσταντή και η διευθύντρια του
Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος
της ΟΕΒ, Ανθή Χαραλάμπους.
Η μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση: www.
youtube.com/watch?v=kkxVJnb_ZH0
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ΘΕΜΑΤΑ

Κυκλοφορία βιβλίου «Η Εμπορική Διαιτησία
στην Κύπρο - Δίκαιο και Πρακτική»
Τ

ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) ενημερώνει τα μέλη του για
την κυκλοφορία του βιβλίου του κ. Νίκου Παπαευσταθίου, έγκριτου νομικού και νομικού
σύμβουλου του ΕΤΕΚ, με τίτλο: «Η Εμπορική
Διαιτησία στην Κύπρο – Δίκαιο και Πρακτική».
Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων ενεργής άσκησης δικηγορίας, ο κ. Παπαευσταθίου παραδίδει στο αναγνωστικό κοινό
το πρώτο του βιβλίο με θέμα την εμπορική
διαιτησία στην Κύπρο, καλύπτοντας ένα μεγάλο βιβλιογραφικό κενό στον χώρο του Κυπριακού Δικαίου. Το βιβλίο, έκτασης 636 σελίδων, είναι διαρθρωμένο σε 20 κεφάλαια, στα
οποία αναλύονται λεπτομερώς οι επιμέρους
πτυχές της Διαιτητικής Διαδικασίας. Η διαίρεση των κεφαλαίων σε υποκεφάλαια με επικεφαλίδες και παραγράφους, διευκολύνει τον
αναγνώστη να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή
στο ειδικότερο θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει. Περαιτέρω, ο άμεσος και επικοινωνιακός
τρόπος γραφής του συγγραφέα καθιστά το
βιβλίο προσιτό, ευανάγνωστο και κατανοητό
ακόμα και σε άτομα χωρίς νομικό υπόβαθρο,
αναγνωρίζοντας ότι πολλοί διαιτητές δεν είναι δικηγόροι αλλά προέρχονται από άλλους
κλάδους της οικονομικής ζωής του τόπου.
Περισσότερες πληροφορίες
Το βιβλίο «Η Εμπορική Διαιτησία στην Κύπρο – Δίκαιο και Πρακτική» είναι διαθέσιμο

Τ

για παραγγελία από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ
στον σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/ebill/invoices/5098/pay για μέλη ΕΤΕΚ (70,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), https://
www.jccsmart.com/e-bill/invoices/5099/pay
και για μη μέλη ΕΤΕΚ (90,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σημειώνεται πως το Επιμελητήριο μέσα από
το έργο του και με βάση τις αρμοδιότητες
που του αποδίδονται από τον ιδρυτικό του

Εγχειρίδιο/Οδηγός με θέμα την «Αποκατάσταση
Κτιρίων της Περίκλειστης Πόλης Αμμοχώστου»

ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ενημερώνει τα μέλη του ότι το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης
του Υπουργείου Εσωτερικών έχει εκδώσει Εγχειρίδιο/Οδηγό με θέμα την «Αποκατάσταση Κτιρίων της Περίκλειστης Πόλης Αμμοχώστου».
Σκοπός του εγχειριδίου είναι η παροχή συστηματικών οδηγιών για μηχανικούς, κυρίως
πολιτικούς μηχανικούς αλλά και αρχιτέκτονες,
που θα ασχοληθούν με το μείζον πρόβλημα
της Μελέτης/Επίβλεψης αλλά και Εφαρμογής/
Υλοποίησης της Δομητικής Αποτίμησης, Επέμβασης και Αποκατάστασης των οικοδομών της
Αμμοχώστου.
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Νόμο, έχει ιδρύσει το Κέντρο Εναλλακτικών
Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ) ΕΤΕΚ,
το οποίο παρέχει μεταξύ άλλων και υπηρεσίες διαιτησίας, στην προσπάθεια του Επιμελητηρίου να συμβάλλει στη βελτίωση των
διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης στη
Δημοκρατία. Περισσότερες πληροφορίες για
το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ είναι διαθέσιμες στον
σύνδεσμο https://www.etek.org.cy/el/kentroemed-etek
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Συναφώς, ο Οδηγός αφορά τα κτίρια της «περίκλειστης» πόλης της Αμμοχώστου, και κυρίως
το παραλιακό της μέτωπο. Βεβαίως, οι βασικές αρχές και οι προβλέψεις (ή συστάσεις) του
Οδηγού θα μπορούν να εφαρμοστούν, πλήρως
ή μερικώς, και για άλλα ομοειδή κτίρια της ευρύτερης περιοχής, ενδεχομένως με σχετικές
τροποποιήσεις.
Το Εγχειρίδιο/Οδηγός είναι διαθέσιμο για παραγγελία εδώ:
• https://www.jccsmart.com/e-bill/
invoices/5100/pay για μέλη ΕΤΕΚ
• https://www.jccsmart.com/e-bill/
invoices/5101/pay για μη μέλη ΕΤΕΚ

Elkem Microsilica® is used worldwide
for high performance concrete

For more information please contact:
Yiannis Ktorides (yiannis.ktorides@elkem.com)

www.concrete.elkem.com
Elkem Microsilica is a registered trademark and belongs to Elkem Silicon Materials
®
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Το ΕΤΕΚ δυναμικά με τεχνολογική αναβάθμιση
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Δ

υναμικά σε μια νέα, τεχνολογικά προηγμένη εποχή εισέρχεται
το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), εγκαινιάζοντας, με την είσοδο του 2021, τη νέα του ιστοσελίδα www.etek.
org.cy αλλά και συγκεντρώνοντας σε έναν μοντέρνο διαδικτυακό
κόμβο τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που το ΕΤΕΚ προσφέρει προς τα
μέλη του και το κοινό.
Με στόχο να καταστεί παράδειγμα προς μίμηση, καθώς είναι υπέρμαχος της απλοποίησης των διαδικασιών, της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του κράτους προς
τον πολίτη, το ΕΤΕΚ μπαίνει αποφασιστικά στην πρώτη γραμμή. H
νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό
και είναι ιδιαίτερα εύχρηστη. Μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται
πληροφορίες για την ιστορία και τις δομές του ΕΤΕΚ, τις εγγραφές
μελών, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς το κοινό και τα μέλη του,
οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί σε ειδικό διαδικτυακό κόμβο, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου και συνεργατών του και
πολλά άλλα. Ακόμη, τα μέλη του ΕΤΕΚ και το κοινό μπορούν πλέον να
διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά πληθώρα διαδικασιών, για τις οποίες
παλαιότερα θα έπρεπε να επισκεφθούν τα γραφεία του Επιμελητηρίου, μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ΕΤΕΚ (αγορά έγγραφων
βεβαιώσεων και εξουσιοδοτήσεων εντολέα σε ηλεκτρονική μορφή),
εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) ΕΤΕΚ,
διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων εγγραφής, ανανέωση εγγραφής
εταιρειών μελετών, ηλεκτρονικές πληρωμές για όλες τις υπηρεσίες
και προϊόντα που προσφέρει το ΕΤΕΚ, υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε σεμινάρια κ.λπ.
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι για βελτίωση της επικοινωνίας του Επιμελητηρίου με τα μέλη του και τους πολίτες, το ΕΤΕΚ διατηρεί σελίδες
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στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram, youtube και
LinkedIn και κάθε εβδομάδα αποστέλλεται, στα μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους, ενημερωτικό email, με ειδήσεις που ενδιαφέρουν
τους κλάδους του ΕΤΕΚ, εκδηλώσεις και άλλο υλικό.
Σε δήλωσή του για αυτό το μεγάλο βήμα του Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ανέφερε ότι «με την
ανάληψη της ηγεσίας τον περασμένο Οκτώβριο, η νέα Διοικούσα
Επιτροπή έθεσε ως κύριο στόχο της να ενισχύσει 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. Η
δημιουργία της νέας ιστοσελίδας και του διαδικτυακού κόμβου εξυπηρέτησης, ένα έργο που ξεκίνησε υπό την προηγούμενη διοίκηση
και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περιλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο.
Το ΕΤΕΚ αποτελεί το κατεξοχήν επιστημονικό όργανο του τόπου και
θέλουμε να είμαστε παράδειγμα για αυτά που απαιτούμε από το
κράτος και άλλους οργανισμούς του τόπου». Εξάλλου, ο κ. Κωνσταντή πρόσθεσε ότι «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. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή το e-shop του
ΕΤΕΚ. Επίσης, τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του. Οι δηλώσεις
συμμετοχής και η εξόφληση του τέλους συμμετοχής σε σεμινάρια
που διοργανώνει το ΕΤΕΚ γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και πριν λίγες
μέρες καθελκύσαμε τη νέα ιστοσελίδα μας, που είναι πιο δυναμική και φιλικότερη προς τους χρήστες». «Μπαίνουμε δυναμικά στο
2021» κατέληξε «και υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε περισσότερα».

ΘΕΜΑΤΑ

Αναθεώρηση του Εθνικού Προσαρτήματος
του Ευρωκώδικα 8 - Μέρος 3

Σ

ε απαντητική του επιστολή προς μέλη
του ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο ενημέρωσε ότι
«με τη γνωστοποίηση της αναθεώρησης του
εθνικού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8
- Μέρος 3 (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013),
με την οποία το προσάρτημα τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ, θα υπερκεραστούν οι διάφοροι προβληματισμοί που υπήρχαν από τους
μελετητές ως προς την επιλογή της τιμής
σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους σε περιπτώσεις προσθηκομετατροπών σε οικοδομές
που μελετήθηκαν πριν από τη θέσπιση των
Ευρωκωδίκων. Επιπρόσθετα, προσδοκούμε
ότι πλέον θα υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπιση και προσέγγιση του θέματος από όλους
τους εμπλεκομένους, ιδιοκτήτες, μελετητές
όσο και από τις αρμόδιες αρχές.
Παρόλο που στην επιστολή του Υπουργείου
Εσωτερικών, ημερομηνίας 21.12.2012 προς
τις αρμόδιες αρχές, στην οποία δίδονταν
κατευθυντήριες γραμμές για τις τιμές σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους ανάλογα με
το έτος που αδειοδοτήθηκαν, αναφέρεται
η δυνατότητα χρήσης μηδενικής σεισμικής
επιτάχυνσης εδάφους, αυτή η προσέγγιση
θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται. Επίσης επισημαίνεται ότι η υπό
αναφορά επιστολή αφορά κατευθυντήρια

Για την αποτίμηση της
φέρουσας ικανότητας
υφιστάμενων κατασκευών
και επεμβάσεις σε
υφιστάμενες κατασκευές
(CYS EN 19983:2005+AC:2013)
γραμμή και όχι κανονιστικό έγγραφο, ενώ
το περιεχόμενό της δύναται να βρίσκεται
σε σύγκρουση με τις πρόνοιες των Ευρωκωδίκων, που από την 01.01.2012 είχαν
τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή και μέσω
του Μέρους 3 του Ευρωκώδικα 8 περιλάμβαναν πρόνοιες για την περίπτωση προσθηκομετατροπών σε υφιστάμενα κτίρια.
Σε κάθε περίπτωση, με την εφαρμογή του
αναθεωρημένου Προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8 - Μέρος 3, διασφαλίζεται ότι
το σεισμικό φορτίο θα λαμβάνεται υπόψη
κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων και τον έλεγχο
της σεισμικής τους επάρκειας.
Χωρίς να παραγνωρίζονται οι τυχόν δυσκο-

λίες που δυνατό να προκύψουν στις περιπτώσεις όπου οι μελέτες που αφορούν
οικοδομές που υπόκεινται σε προσθηκομετατροπές έχουν ήδη εκπονηθεί βάσει διαφορετικής προσέγγισης, θεωρούμε ότι ο
καθορισμός μεταβατικής περιόδου για την
υποχρεωτική εφαρμογή του υπό αναφορά
προσαρτήματος, εν τέλει θα παρατείνει την
περίοδο εφαρμογής ανομοιόμορφων και σε
ορισμένες περιπτώσεις προβληματικών προσεγγίσεων για το θέμα. Σε κάθε περίπτωση,
σημειώνεται ότι το αναθεωρημένο Εθνικό
Προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8 - Μέρος 3,
είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν από
την υποχρεωτική του εφαρμογή, για περίοδο
δύο μηνών».

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση νέων
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Η

Πολιτεία έχει πρόσφατα εξαγγείλει σχέδιο Παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Το
εν λόγω σχέδιο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο www.mlsi.gov.
cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/AE26A6FEAC5A5B67C2258609004477C0?O
penDocument
Στο πλαίσιο της επιδίωξης του ΕΤΕΚ για ενθάρρυνση/στήριξη όλων
των μηχανικών να αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να κάνουν πρακτική άσκηση η οποία απαιτείται από τη νομοθεσία και επειδή
υπάρχει απαίτηση στην περί ηλεκτρισμού νομοθεσία για πρακτική
άσκηση ηλεκτρολόγων μηχανικών για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας / ετήσιας εγγραφής από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ), το ΕΤΕΚ έχει ζητήσει από το
ΤΗΜΥ να μελετήσει τις προδιαγραφές/απαιτήσεις του Σχεδίου και
επιβεβαιώσει ότι είναι κατάλληλο και μπορεί η εργασιακή πείρα
που θα αποκτηθεί μέσω του Σχεδίου να αναγνωριστεί για σκοπούς
εφαρμογής της περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας.
Το ΤΗΜΥ έχει απαντήσει «ότι με βάση την περί ηλεκτρισμού νομο-

θεσία, κανονισμός 53(3)(α), πρόσωπο δύναται να αποκτήσει πιστοποιητικό ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Τρίτης Τάξης) όταν
πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων, έχει τουλάχιστον ενός έτους
μεταγενέστερη πρακτική εξάσκηση στην ηλεκτρομηχανική κάτω
από την επίβλεψη εγγεγραμμένου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ως
εκ τούτου, για να μπορεί να αξιοποιηθεί το σχέδιο που προτείνετε,
θα πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί ότι τα άτομα τα οποία θα εργοδοτηθούν μέσα από αυτά τα σχέδια, θα είναι υπό την επίβλεψη
εγγεγραμμένου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού που εργοδοτείται στον
ίδιο οργανισμό/επιχείρηση κ.λπ.»
Με βάση τα πιο πάνω κοινοποιείται το ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ μαζί με τη σχετική επισήμανση του ΤΗΜΥ για να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος νεαρός ηλεκτρολόγος που θέλει να
υλοποιήσει την πρακτική του άσκηση για σκοπούς της περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας ή επιχείρηση η οποία επιθυμεί να φιλοξενήσει (εργοδοτήσει) έναν τέτοιον ασκούμενο.
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Εκτιμημένη αξία σύμβασης χαμηλότερη αυτής που
προκύπτει από την Εγκύκλιο ΓΛ/AAΔΣ 104

Μ

ε αφορμή τον διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για μελέτη, σχεδιασμό και επίβλεψη
κατασκευής Βιοτικού Πάρκου στην Κοινότητα
Χοιροκοιτίας (Αρ. Διαγωνισμού: 2/2020), το
Επιμελητήριο επικοινώνησε με την κοινοτική
αρχή υποδεικνύοντας ότι η εκτιμημένη αξία
της σύμβασης υπολείπεται αυτής που προκύπτει από την εφαρμογή της εγκυκλίου ΓΛ/AAΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων».
Ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Μελετητών στελεχώνεται και από Υπεύθυνο Έργου, Τοπογράφο Μηχανικό και Συντονιστή
Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της μελέτης, το ΕΤΕΚ τονίζει ότι
«η εκτιμημένη αξία της σύμβασης θα αναμενόταν να ήταν μεγαλύτερη αυτής που προκύπτει από τον πίνακα στο Παράρτημα 3 της
προαναφερόμενης εγκυκλίου. Οι εκτιμημένες αξίες των συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών όπως προκύπτουν από τους πίνακες
της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104, έχουν ως στόχο να αποθαρρύνουν τις
εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές μελετητών σε δημόσιες συμβάσεις, οι
οποίες υπονομεύουν την ποιότητα και την πληρότητα μελετητικών
υπηρεσιών, με συνεπακόλουθο την ενδεχόμενη επιβάρυνση του
υπό μελέτη έργου και του Δημόσιου με κόστος πολλαπλάσιο από
τις όποιες εξοικονομήσεις.
Με βάση τα όσα προαναφέρονται, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επα-

Παρέμβαση ΕΤΕΚ
προς την πρόεδρο του
Κοινοτικού Συμβουλίου
Χοιροκοιτίας

νεξετάσετε το ύψος της εκτιμημένης αξίας
της σύμβασης και να προχωρήσετε σε αναθεώρησή της, σύμφωνα με τις συστάσεις της
εγκυκλίου ΓΛ/AAΔΣ 104».

Τσέρι
Παρέμβαση για τον ίδιο λόγο έκανε το ΕΤΕΚ
και προς τον Δήμο Τσερίου. Συγκεκριμένα για
τους διαγωνισμούς για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για τον Σχεδιασμό και την Επίβλεψη Αποκατάστασης της Παραδοσιακής Οικίας Θεμιστού (Αρ. Διαγωνισμού: 22.9.16/20) και για την
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για τον Σχεδιασμό και την
Επίβλεψη του Οδικού Δικτύου στη Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου (Αρ.
Διαγωνισμού: 22.9.14/20).
Ιδιαίτερα όσον αφορά τον διαγωνισμό με αριθμό 22.9.14/20 και παρόλο που αναγνωρίζεται ότι έχουν τεθεί ποιοτικά κριτήρια για την
ανάθεση της σύμβασης, το Επιμελητήριο σημειώνει σε σχετική επιστολή ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο αφορά αποκατάσταση
παραδοσιακής κατοικίας, καθώς και τη σημαντικότητα που έχει η
μετατροπή της παραδοσιακής οικοδομής σε Μουσείο Παραδοσιακής
Τέχνης για την ευρύτερη περιοχή του έργου, θα αναμενόταν η βαρύτητα της τεχνικής βαθμολόγησης των προσφορών να είναι ανάλογη
αυτής που προκύπτει από τον πίνακα της παραγράφου 2 του Μέρους
Ι της προαναφερόμενης Εγκυκλίου».

Το ΕΤΕΚ αποχαιρέτησε το μέλος του Μιχαλάκη Λεπτό

Τ

η βαθιά του θλίψη εξέφρασε το ΕΤΕΚ,
με ανακοίνωσή του, για τον θάνατο
του Μιχαλάκη Λεπτού μεταφέροντας τα
ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Ο γνωστός
Κύπριος επιχειρηματίας απεβίωσε στις 3
Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 83 ετών.
Ο Μιχαλάκης Λεπτός ήταν πολιτικός μηχανικός, μέλος του ΕΤΕΚ από την ίδρυση
του Επιμελητηρίου. Γεννήθηκε στην Κερύνεια και διετέλεσε μεταξύ άλλων Δημοτικός Μηχανικός του Δήμου Κερύνειας. Στη συνέχεια, ως αυτοδημιούργητος
επιχειρηματίας, δραστηριοποιήθηκε στην
Κερύνεια στον τομέα ανάπτυξης γης με
πρωτοποριακά για την εποχή εκείνη έργα.
Με την προσφυγιά μετέβη στη Σαουδική
Αραβία και δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των κατασκευών. Το 1978 επέλεξε την
Πάφο, που όπως ο ίδιος έλεγε του θύμιζε την πολυαγαπημένη του Κερύνεια, ως
νέο κέντρο της δραστηριότητάς του και
η συμβολή του στην τουριστική και οικοδομική βιομηχανία υπήρξε μεγάλη. Ο
Όμιλος Λεπτός συνέβαλε στην οικονομική
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ανάπτυξη της Κύπρου, τα πρώτα δύσκολα
χρόνια μετά την εισβολή και μέχρι και σήμερα έχει εργοδοτήσει σε δύσκολους καιρούς, μέσω της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής του, εκατοντάδες συμπολίτες
μας, μεταξύ των οποίων και αρχιτέκτονες

και μηχανικούς.
Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του
στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Νεάπολις
στην Πάφο, το οποίο περιλαμβάνει Σχολή
Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΎΝΕΣ
• Αλέξη Αδαμίδη, επιμετρητή ποσοτήτων, για μεγάλες διαφορές μεταξύ των
ποσοτήτων της προμέτρησης του δελτίου ποσοτήτων και της επί τόπου επιμέτρησης, εργασίες που έγιναν εκτός
προδιαγραφών, εργασίες που πληρώθηκαν και δεν έγιναν, σε υπό ανέγερση
πολυκατοικία στην Αγία Φύλα.
• Πασχάλη Πασχάλη, επιμετρητή ποσοτήτων, για μεγάλες διαφορές μεταξύ
των ποσοτήτων της προμέτρησης του
δελτίου ποσοτήτων και της επί τόπου
επιμέτρησης, εργασίες που έγιναν εκτός
προδιαγραφών, εργασίες που πληρώθηκαν και δεν έγιναν σε υπό ανέγερση
πολυκατοικία στην Αγία Φύλα.
• Ιάκωβο Χαραλάμπους, ηλεκτρολόγο
μηχανικό, για πρόβλημα με χρεώσεις
και χρήση ρεύματος - υποψία ρευματοκλοπής σε προκατασκευασμένη οικία
σε αγροτική περιοχή στους Αγίους Τριμιθιάς.
• Σάββα Βραχίμη, πολιτικό μηχανικό, για
διαρροή νερού από πισίνα λόγω καθίζησης, σε οικοδομή στην κοινότητα Αμαργέτη στην επαρχία Πάφου.
• Ανδρέα Δημητριάδη, επιμετρητή ποσοτήτων, Νικόλα Χριστοφίδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό και Λοΐζο Βακανά, μηχανολόγο μηχανικό, για προβλήματα σε
υδραυλική εγκατάσταση, ηλεκτρολογικά
λάθη, εφαρμογή ξυλουργικών, υγρασίες,
ατέλειες σε μπογιάτισμα, αυτοματισμό
κ.ά., σε ανακαινισμένη οικία στον Πρωταρά.
• Αντρέα Λακκοτρύπη, πολιτικό μηχανικό, για θέματα ολοκλήρωσης μελέτης
και κοστολόγησης μελετητικής εργασίας
σε υπό μελέτη πολυκατοικία επί τεμαχίου στην ενορία των Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου της επαρχίας Λεμεσού.
• Άννα Γαλαζή Ιακώβου, αρχιτέκτονα, για
έμπρακτη συμπλήρωση έργου σε νεόδμητο κτιριακό συγκρότημα (3 κτίρια)
στη Λεμεσό.
• Χαράλαμπο Δαβερώνα, αρχιτέκτονα, για κακοτεχνίες σε θερμοπρόσοψη,
υγρομονώσεις, τελειώματα κ.ά. σε μονοκατοικία στην Ορόκλινη.
• Παύλο Χατζηπαυλή, αρχιτέκτονα, για
τραυματισμό από σπάσιμο βάσης ντου-
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•
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ζιέρας σε διαμέρισμα στους Άγιους
Ομολογητές.
Μάριο Πελεκάνο, αρχιτέκτονα, για τη
μέθοδο επιπεδοποίησης/διάστρωσης
άοπλου σκυροδέματος, σε υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο με διαμερίσματα και εστιατόριο στη Γερμασόγεια.
Έλενα Παρούτη, αρχιτέκτονα, κλειστή
υδρορροή, ρωγμές σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς τοίχους, μόνωση ταράτσας, υγρασίες, φουγάρα θέρμανσης
κ.ά. σε πολυκατοικία στον Λυκαβηττό,
Λευκωσία.
Ανδρέα Θεοδότου, πολιτικό μηχανικό, για την ορθότητα στατικής μελέτης μεταλλικής κατασκευής σε σχέση
με έντονη κάμψη που παρουσίασαν τα
μεταλλικά δοκάρια του πατώματος του
ισογείου, σε υπό ανέγερση κατοικία στα
Λατσιά.
Πέτρο Βαφεάδη, πολιτικό μηχανικό,
για διαπίστωση στατικών και δομικών
προβλημάτων για σκοπούς καταχώρησης αγωγής εναντίον εργολάβου και
εργοληπτικής, σε νεόδμητη κατοικία
στη Λεμεσό.
Άννα Γαλαζή Ιακώβου, αρχιτέκτονα, για
κακοτεχνίες και ποιότητα κατασκευής:
μπογιάτισμα, ρωγμές στους τοίχους, ξυλουργικά, παρουσία μούχλας σε δωμάτια
του σπιτιού, αλλοίωση σε laminate πατώματα, ραγίσματα στους γρανίτες κ.ά.,
σε νεόδμητη μονοκατοικία στα Λατσιά.

• Χρήστο Μαραθοβουνιώτη, αρχιτέκτονα, για κακοτεχνίες, εκτίμηση τρόπου και κόστους αποκατάστασής τους,
στάδιο εξέλιξης έργου, έλεγχο τεχνικών
μελετών ως προς την πληρότητά τους
και την τήρηση των προδιαγραφών, σε
διατηρητέα μονοκατοικία στην ενορία
Τακτ-Ελ-Καλέ στην εντός των τειχών
Λευκωσία.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΊ
• Ελίζα Βασιλείου, Β’ αντιπρόεδρο ΕΤΕΚ,
Πλάτωνα Στυλιανού, γενικό γραμματέα
ΕΤΕΚ, Χρίστο Χριστοδούλου, γενικό
ταμία ΕΤΕΚ και Θωμά Μίτα, μέλος ΔΕ
ΕΤΕΚ, για τα Μητρώα Διαιτητών - Πραγματογνωμόνων - Διαμεσολαβητών Κριτών. Αρμόδια Επιτροπή Διορισμού
και Αξιολόγησης Δηλώσεων Ενδιαφέροντος Διαιτητών - Πραγματογνωμόνων Διαμεσολαβητών - Κριτών.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΉΣΕΙΣ
• Δημήτρη Λουκίδη, πολιτικό μηχανικό, στη Μελέτη Σταθεροποίησης του
εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στο
Πισσούρι.
• Ανδρέα Θεοδότου, πολιτικό μηχανικό,
ως εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και
Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτερη
Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ), βάσει του Άρθρου
28 του Νόμου.

ΘΕΜΑΤΑ

Εγκρίθηκε το προσαρμοσμένο
Ρυθμιστικό Σχέδιο της οδού Τσερίου
5635

o Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου ενέκρινε
το προσαρμοσμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο της
οδού Τσερίου, το οποίο ετοιμάστηκε από την
εταιρεία ASCE Consultants, με βάση το ιδεόγραμμα (design concept) του οίκου μελετών
Markides & Associates, Transport Planning and
Engineering.
Το προσαρμοσμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο της
οδού Τσερίου έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του δήμου (https://www.strovolos.org.cy/
egkrithike-to-prosarmosmeno-rythmistikoschedio-tis-odou-tseriou/).
Με βάση την πιο πάνω εξέλιξη, οι σχεδιασμοί
για υλοποίηση του έργου προχωρούν κανονικά. Υπενθυμίζεται ότι το ιδεόγραμμα της οδού
Τσερίου είχε παρουσιαστεί σε πανδημοτική
συγκέντρωση τον Ιούλιο του 2019. Η νέα οδός
Τσερίου θα είναι ένας δρόμος με προτεραιότητα τον άνθρωπο, θα παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πεζούς και θα αναδεικνύει
τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής. Σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται
στη συμφωνία, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του φθινοπώρου του 2021.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/21: Εκδήλωση
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο του ΕΤΕΚ

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, με σχετική
του απόφαση, καθόρισε τις προτεραιότητες και τις θεματικές ενότητες που θα
απασχολήσουν το Επιμελητήριο κατά την
τρέχουσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου
2020-2023. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ζητείται και η δική σας συμβολή στο
έργο του Επιμελητηρίου μέσα από Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας ή και με όποιο άλλο
τρόπο επιλεγεί για την καλύτερη δυνατή
προώθηση ενός θέματος.
Νοείται πως τα μέλη που θα επιλεγούν να
συμμετέχουν θα επιδεικνύουν την απαραίτητη αφοσίωση στους στόχους που έχουν
τεθεί και θα είναι διατεθειμένα να αφιερώνουν τον αναγκαίο χρόνο τόσο για τη μελέτη επιστημονικών θεμάτων όσο και για την
παρουσίαση/προβολή τους. Επιπρόσθετα,
σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση των
θεματικών ενοτήτων αντανακλά τους ευρύτερους στόχους και επιδιώξεις του Επιμελητηρίου για την τριετία 2020-2023, χωρίς
να είναι εξαντλητικές.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως το Επιμελητήριο αναμένεται να απασχολήσουν
κατά την τριετία αυτή και άλλα θέματα τα
οποία δυνατόν να τύχουν χειρισμού μέσω

Τ

της δημιουργίας ειδικών ad hoc επιτροπών
και ομάδων εργασίας ή όπως αλλιώς κριθεί
σκόπιμο από τα αρμόδια σώματα του Επιμελητηρίου. Η συμμετοχή των μελών σε
Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, ως γενική
αρχή, αποζημιώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει των σχετικών αποφάσεων
και του έργου που παράγεται. Προς τον
σκοπό αυτό καλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να υποβάλουν τις
εισηγήσεις τους, για πρόσθετες θεματικές
ενότητες, να το κάνουν στον σχετικό χώρο
του παρόντος, προκειμένου οι εισηγήσεις
αυτές να αξιολογηθούν.
Ενόψει των πιο πάνω, καλείστε να συμπληρώσετε την αίτηση με τα στοιχεία σας, με
προθεσμία υποβολής τις 31/1/21, δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή
σε ανάλογη δράση/θεματική ενότητα στον
πιο κάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/
EQfdRzseE6wG9GBB6
Για σκοπούς πιο αποτελεσματικής λειτουργίας και επιλογής, οι Δηλώσεις σας θα πρέπει να περιορίζονται το μέγιστο σε 3 (τρεις)
δράσεις/θεματικές ενότητες.
Η εγκύκλιος: https://etek.org.cy/uploads/
Ekgikloi/d259e63350.pdf

Πρότυπο Χωροταξικό Διάγραμμα
βάσει της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης
της Ανάπτυξης

ο ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το πρότυπο χωροταξικό διάγραμμα στο
οποίο δίδονται κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση του χωροταξικού
διαγράμματος που πρέπει να υποβάλλεται σε περίπτωση αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας
Πολιτικής Αδειοδότησης της Ανάπτυξης έχει αναθεωρηθεί.
Βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/3bTS9ka.
Έγγραφο ΤΠΟ ημερ. 21.12.2020 με θέμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ e-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ κ.λπ.: Το Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως μετά από διαβούλευση με το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει στην έκδοση
γενικών οδηγιών και διευκρινίσεων σε σχέση με τη νέα Πολιτική Αδειοδότησης
και την e-υποβολή. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Β. ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Α3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡ.
2/2020
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΤΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕ)
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡ. 2/2020
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Συναφώς έχει ετοιμαστεί και δημοσιεύεται σχετικό πρότυπο για σκοπούς εμβαδογραμμάτων σε σχέση με την Εντολή με αρ. 2/2020.
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Παρέμβαση ΕΤΕΚ
προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας σχετικά
με την παρουσία 15%
του προσωπικού σε
μελετητικά γραφεία

Σ

ε παρέμβασή του προς τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη,
στις 8 Ιανουαρίου 2021, το ΕΤΕΚ ζητώντας
να επανεξεταστεί ο περιορισμός του 15%
στη φυσική παρουσία του προσωπικού επιχειρήσεων στους χώρους εργασίας, σε ό,τι
αφορά τα μελετητικά γραφεία.
Το κείμενο της επιστολής: «Αναφορικά με το
πιο πάνω θέμα έχουμε ενημερωθεί, όπως
όλος ο κυπριακός λαός, για τα νέα μέτρα
που έχουν ανακοινωθεί, μετά από απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8
Ιανουαρίου 2021, για σκοπούς περιορισμού
της εξάπλωσης της πανδημίας Covid- 19.
Η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για
περιορισμό της πανδημίας είναι απολύτως
αντιληπτή. Ωστόσο, το Επιμελητήριο επιθυμεί να καταθέσει τον προβληματισμό του
για το μέτρο που έχει ανακοινωθεί όσον
αφορά τους περιορισμούς στη φυσική παρουσία εργαζομένων εντός επαγγελματικού
υποστατικού (15% του συνολικού αριθμού
των εργαζομένων).
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη πως η λειτουργία των εργοταξίων και άλλων συναφών
επιχειρήσεων συνεχίζεται, τηρουμένων των
υγειονομικών πρωτοκόλλων, ως ισχύει σήμερα, ο περιορισμός στη λειτουργία των
μελετητικών γραφείων καθίσταται εκ των
πραγμάτων προβληματικός. Λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα πιο πάνω εισηγούμαστε να
επανεξεταστεί ο πιο πάνω περιορισμός,
τουλάχιστον εις ό,τι αφορά τα μελετητικά
γραφεία, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους αφού αυτή είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την εύρυθμη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου.
Πιο συγκεκριμένα, αντί του προαναφερόμενου μέτρου, προτείνουμε να ισχύσει ο περιορισμός που είχε αποφασιστεί και κατά την
περίοδο της άνοιξης, δηλαδή ενός ατόμου
ανά 8 τ.μ., τηρουμένων των λοιπών προνοιών του πρωτοκόλλου (τήρηση αποστάσεων,
απολύμανση, χρήση μάσκας κ.ο.κ.).
Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση
παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν
διευκρινίσεις».

Σ

Εξυπηρέτηση μελών ETEK και κοινού στο πλαίσιο
των μέτρων για περιορισμό του κορωνοϊού

το πλαίσιο των νέων μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση για περιορισμό της
εξάπλωσης του κορωνοϊού (νόσος Covid-19),
και με βάση την καθοδήγηση που δίνεται από
τις αρμόδιες κρατικές αρχές και στο πλαίσιο
εφαρμογής μέτρων για αντιμετώπιση της κατάστασης, το ΕΤΕΚ ενημερώνει για τα πιο κάτω:
• Η εξυπηρέτηση προς το κοινό, για την περίοδο που τα περιοριστικά μέτρα είναι σε ισχύ, θα
γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή τηλεμοιοτύπου (fax). Η χρήση του
παραδοσιακού ταχυδρομείου (post) θα πρέπει
να γίνεται μόνο στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.
Επί τόπου εξυπηρέτηση θα αποφεύγεται και
σε κάθε περίπτωση είναι εφικτή μόνο αφού
διευθετηθεί από πριν σχετικό ραντεβού.
• Με βάση και τις σχετικές κρατικές ανακοινώσεις και όπου είναι εφικτό με βάση τη φύση
της εργασίας τους και λαμβάνοντας υπόψη
την ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων, μέρος του προσωπικού του ΕΤΕΚ εργάζεται μέσω
τηλεργασίας.
• Όσον αφορά τις πληρωμές προς το ΕΤΕΚ
για τέλη, άδειες, έγγραφα κ.ο.κ., οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προχωρούν σε πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, τηλεφωνικά ή
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο για αποκοπή μέσω κάρτας ή μέσω jccsmart, ανάλογα.
Επί τόπου πληρωμή στα γραφεία του ΕΤΕΚ δεν
είναι εφικτή.
• Για όλες τις πιο πάνω υπηρεσίες υπάρχουν
στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ αναρτημένες εκτενείς πληροφορίες καθώς και έντυπα τα οποία
ήδη αξιοποιούνται από μεγάλο αριθμό μελών
καθώς και από το κοινό και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να αξιοποιήσουν.
• Για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και
του κοινού υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
Επιμελητηρίου χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας, με τα οποία μπορεί το κοινό να επικοινωνεί. Επίσης, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί
ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
cyprus@etek.org.cy η οποία παρακολουθείται
καθημερινά και τα αιτήματα που υποβάλλονται
σε αυτή προωθούνται ανάλογα προς υλοποίηση στο αρμόδιο τμήμα/λειτουργό.
Ευελπιστούμε στην κατανόηση όλων σε σχέση
με την ανάγκη εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων με γνώμονα την προστασία της δημόσιας
υγείας και με την ευχή σύντομα οι συνθήκες
να επιτρέψουν την άρση τους.
Τηλέφωνα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επείγουσα επικοινωνία με το

ΕΤΕΚ κατά την περίοδο αυτή:
Παρακαλούμε, για την καλύτερη δική σας
εξυπηρέτηση, να δίνετε πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο), είτε στο
ηλεκτρονικό μήνυμα, είτε αφήνοντας μήνυμα
στον τηλεφωνητή.
• Επιστημονικά και Επαγγελματικά Θέματα:
22877644 (Λυδία Μηνά) EMAIL: Το κεντρικό
email του ΕΤΕΚ CYPRUS@ETEK.ORG.CY
• Τμήμα Εγγραφών: 22877539 (Αυγουστίνα
Θεοφάνους), 22877725 (Μαρία Αθανασιάδου)
email: avgoustina@etek.org.cy
• Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών ΕΤΕΚ:
22877667 (Χριστιάνα Κωνσταντίνου) email:
christiana@etek.org.cy
• Λογιστήριο: 22877548 (Χρυσόστομος Χρυσοστόμου), 22877638 (Ροδούλα Νικολάου)
email: chrysostomos@etek.org.cy
• Ταμείο: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) email:
emilyo@etek.org.cy
• Τμήμα Αρχείου: 22877637 (Κεντούλα Αρχοντίδου) email: cyprus@etek.org.cy

Έ

• Υποστήριξη Κέντρου Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ): 22877636
(Μαρία Ελευθερίου) email: m.eleftheriou@
etek.org.cy
• Υποστήριξη Πειθαρχικού Συμβουλίου: 22877542 (Μιχάλης Έλληνας) email:
michalis@etek.org.cy
• Έκδοση Έγγραφων Βεβαιώσεων: 22877639
(Αίμιλη Ορφανίδου) email: emilyo@etek.org.cy
• Γραφείο Προέδρου - Διεύθυνση: 22877647,
22877726 (Αντριάνα Μιλτιάδου, Παντελίτσα
Αλκιβιάδους) email: andriana@etek.org.cy και
pantelitsa@etek.org.cy
• Τηλεφωνικό Κέντρο: 22877644 (Σάββια Λεωνίδου) s.leonidou@etek.org.cy
Το Γραφείο Πάφου θα εξυπηρετεί το κοινό για
ανανεώσεις εγγράφων βεβαιώσεων μόνο. Οι
βεβαιώσεις μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω της θυρίδας του οικήματος
και η γραμματεία θα ενημερώνει σχετικά για
την παραλαβή τους.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: https://bit.ly/3sCVtG9 .

Προκήρυξη προσφορών για μελέτες
αξιοποίησης Κρατικής Έκθεσης

χει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η προκήρυξη του διαγωνισμού με
αρ. Y.O.2020/8/Κ με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την ετοιμασία Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) για τον ευρύτερο χώρο της Κρατικής Έκθεσης»,
η οποία και έχει δημοσιευτεί στον πιο κάτω σύνδεσμο: www.eprocurement.gov.cy/
epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4514680
Περισσότερες πληροφορίες: https://etek.org.cy/uploads/Blog/2020/08da57ecc4.pdf

Τ Ε Ύ Χ Ο Σ 2 5 1 • Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 2 1

21

ΘΕΜΑΤΑ

Σ

Θέσεις ΕΤΕΚ για την Εγκατάσταση, Λειτουργία,
Συντήρηση και Έλεγχο Εγκαταστάσεων Υγραερίου

ε συνέχεια της συζήτησης του πιο πάνω
θέματος στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για το θέμα των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση,
Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχο Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμών του 2020,
το ΕΤΕΚ απέστειλε στην κοινοβουλευτική
Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών τις θέσεις του:
1. Να απαλειφθεί η αναφορά «ή των Ιδιοκτητών» στο Μέρος ΙΙ, άρθρο 6(12) σελ.
16: «Απαγορεύεται η Αποθήκευση … εκτός
αν δοθεί η συγκατάθεση της Διαχειριστικής
Επιτροπής … ή των Ιδιοκτητών για τη χρήση
του κοινόχρηστου χώρου». Θεωρούμε ότι η
εκάστοτε Διαχειριστική Επιτροπή εκπροσωπεί
όλους τους ιδιοκτήτες βάσει νομοθεσίας.
2. Θεωρούμε υπερβολικές τις ελάχιστες
απαιτήσεις για τις ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στον Πίνακα 1 καθώς και
τις απαιτήσεις πρακτικής εμπειρίας στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος VII «Κριτήρια για
Έγκριση Οργανισμού Ελέγχου». Εισηγούμαστε
να μελετηθεί το ενδεχόμενο μείωσής τους
καθώς η ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου θα
είναι πρακτικά δύσκολο να εφαρμοστεί.
3. Ο όρος «διαπιστευμένα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα» στο Παράρτημα IX «Κριτήρια για την Έγκριση Ελεγκτή Εγκατάστασης
Υγραερίου» στο άρθρο 2.2 για θεωρητική και

πρακτική εκπαίδευση διάρκειας 50 ωρών που
θα παρέχεται από Οργανισμούς Πιστοποίησης
Προσωπικού που πληρούν αναγνωρισμένα
πρότυπα αποδεκτά από την αρμόδια αρχή,
όπως το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 εισηγούμαστε να γίνει «πιστοποιημένα εθνικά
εκπαιδευτικά προγράμματα». Επιπρόσθετα η
αναφορά που γίνεται στη συνέχεια, «Νοείται
ότι … η οποία προσφέρεται…» εισηγούμαστε
να γίνει «είναι εγκεκριμένη από την ΑνΑΔ».
4. Στο άρθρο 2.3 του ιδίου Παραρτήματος
(ΙΧ) γίνεται αναφορά για άλλες 16 και 8 ώρες
εκπαίδευσης σε ειδικά θέματα διαχείρισης
κινδύνων. Θεωρούμε ότι οι υπό αναφορά ώρες
εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα των 50 ωρών που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 πιο πάνω.
5. Θεωρούμε τις απαιτήσεις στο άρθρο 2.4
του ιδίου Παραρτήματος για την επιβεβαίωση
της σχετικής εμπειρίας (αναφορά στα είδη
εγκαταστάσεων και τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό εγκαταστάσεων) υπερβολικές
για την αγορά της Κύπρου. Η συγκεκριμένη
απαίτηση περιορίζει τον υγιή ανταγωνισμό
καθώς κρίνεται ότι μόνο ένας μικρός αριθμός
μηχανικών μπορεί να ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη απαίτηση. Επιπρόσθετα δεν διευκρινίζεται αν η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά
εμπειρία επιθεώρησης αθροιστικά για όλα τα
είδη εγκαταστάσεων μαζί ή για κάθε είδος εξ
αυτών ξεχωριστά.

6. Τα Τέλη Εξέτασης της «Αίτησης για
Έγκριση Προσώπου ως Ελεγκτή Εγκατάστασης Υγραερίου» (Παράρτημα Χ) και αυτό για
την άσκηση του Επαγγέλματος του Ελεγκτή
κρίνονται υπερβολικά συγκριτικά με αυτά που
προτείνονται για τον Οργανισμό Ελέγχου των
Δεξαμενών.
7. Θεωρούμε την απαίτηση για ασφαλιστική κάλυψη ύψους €500.000 ιδιαίτερα ψηλή.
Εισηγούμαστε να μελετηθεί το ενδεχόμενο να
επανακαθοριστεί στα €350.000.

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για διαδικασία πλήρωσης οκτώ κενών θέσεων στο ΤΕΕ

Μ

ε επιστολή του προς τον διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) το ΕΤΕΚ παρενέβη σε σχέση με διαδικασία
πλήρωσης οκτώ κενών θέσεων στο ΤΕΕ και τη διεκδίκηση θέσεων
από μέλη ΕΤΕΚ στην ειδικότητα Μηχανικής Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την επιστολή του Επιμελητηρίου:
1. «Οι κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης καθορίζονται στον νόμο για
την ίδρυση και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 2.
2. Σημειώνεται επίσης ότι, στις περιπτώσεις ειδικοτήτων Μηχανικής Επιστήμης (όπως είναι η ειδικότητα της Μηχανικής Περιβάλλοντος) που δεν αναφέρονται ρητά στο Άρθρο 2 του νόμου 224/90
για τις οποίες απαιτείται κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος, το
Τεχνικό Επιμελητήριο αποφασίζει την εγγραφή προσώπων στον πλησιέστερο κλάδο με βάση τα προσόντα τους.
3. Νοείται ότι η εγγραφή προσώπου στην ειδικότητα της Μηχανικής Περιβάλλοντος σε οποιοδήποτε από τους κλάδους Μηχανικής
που προβλέπονται στον νόμο, ως τον πλησιέστερο κλάδο, γίνεται
εφόσον ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και κριτήρια.
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4. Περαιτέρω σας ενημερώνω ότι πάγια θέση του Επιμελητηρίου
είναι ότι τα «Απαιτούμενα Προσόντα» για τις όποιες θέσεις θα πρέπει
να είναι συνδεδεμένα με το γνωσιολογικό αντικείμενο του κάθε κλάδου και του αντίστοιχου απαιτούμενου ακαδημαϊκού προσόντος και
γενικότερα με τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης.
5. Ενόψει όλων των πιο πάνω, το Επιμελητήριο ασκώντας τις
αρμοδιότητες και εξουσίες που του παρέχονται από τη Νομοθεσία
(Ν.224/90), και μελετώντας τα «Καθήκοντα και Ευθύνες» για τις υπό
αναφορά θέσεις, θεωρεί ότι κάποιες κατηγορίες θέσεων και ειδικότερα αυτές της κατηγορίας ΣΤ, θα μπορούσαν να διεκδικηθούν και
από κατόχους προσόντων στον κλάδο της Μηχανικής Περιβάλλοντος.
6. Ως εκ των πιο πάνω εισήγηση του Επιμελητηρίου για το θέμα
είναι ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ώστε κάποιες από
τις θέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη προκήρυξη,
να μπορούν να διεκδικηθούν και από μέλη του ΕΤΕΚ στην ειδικότητα
της Μηχανικής Περιβάλλοντος με ανάλογες τροποποιήσεις στα σχετικά σχέδια υπηρεσίας».

ΘΕΜΑΤΑ

Ο εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους

Τ

ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού βοήθησε 1.300 ευάλωτες οικογένειες στο πλαίσιο της εκστρατείας «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα».
Η δύσκολη περίοδος της πανδημίας Covid-19
που διανύουμε, μπορεί να επέφερε πολλά
προβλήματα σε συνανθρώπους μας και στην
κοινωνία γενικότερα αλλά ταυτόχρονα έφερε
ξανά στην επιφάνεια το μεγαλείο του εθελοντισμού, αφού εκατοντάδες πολίτες κινητοποιήθηκαν προσφέροντας τα απαραίτητα είδη
σε ευάλωτες οικογένειες, ενώ οι ακούραστοι
εθελοντές του Σώματος Εθελοντών συντόνισαν τη διανομή της βοήθειας στις οικογένειες.
Ο εθελοντισμός άπλωσε ξανά τα χέρια του,
αγκάλιασε και βοήθησε ανθρώπους. Αυτό είναι το ουσιαστικό αποτέλεσμα της φετινής

εκστρατείας του Παγκύπριου Συντονιστικού
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) «Υιοθετήστε
μια οικογένεια τα Χριστούγεννα», μέσα από
την οποία υποστηρίχθηκαν 1.300 ευάλωτες

Νέος περιορισμός στη χρήση επικίνδυνων
χημικών σε προϊόντα τατουάζ

T

α μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες οι
οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές μεταλλάξεις, τοξικές επιδράσεις στην αναπαραγωγή, αλλεργίες ή άλλες δυσμενείς επιδράσεις στους
ανθρώπους. Υπάρχει ευρεία χρήση των προϊόντων αυτών, αφού το 12% των Ευρωπαίων και
το 24% των νέων (18-35 ετών) έχει κάποιου είδους τατουάζ, ενώ το 3-20% του πληθυσμού
έχει υποβληθεί σε μόνιμο μακιγιάζ. Για το 68% των ατόμων με τατουάζ αναφέρονται δερματικά προβλήματα.
Ως συνέπεια των ανησυχιών αυτών έχει ψηφισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο νέος περιορισμός
που απαγορεύει τη χρήση καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων, τοξικών για την αναπαραγωγή,
αλλεργιογόνων, διαβρωτικών ή ερεθιστικών για τους οφθαλμούς χημικών ουσιών σε βαφές
τατουάζ και σε προϊόντα μόνιμου μακιγιάζ. Ο
περιορισμός αυτός εντάχθηκε στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH
(αρ. 1907/2006/EK), για τον οποίο αρμοδιότητα έχει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, μετά τις
4.1.2022 τα σκευάσματα (χημικά μείγματα)
που προορίζονται για εφαρμογές δερματοστιξίας δεν πρέπει να περιέχουν: (α) χημικές ουσίες με την προαναφερόμενη ταξινόμηση,
(β) χημικές ουσίες που απαγορεύεται ή περιορίζεται η χρήση τους με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά (1223/2009/ΕΚ) και (γ) συγκεκριμένες βαφές, μέταλλα και
Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες, όπως καθορίζεται σε παράρτημα του περιορισμού. Μετά τις 4.1.2023 απαγορεύεται επίσης η χρήση των βαφών Pigment Blue και
Pigment Green στα εν λόγω προϊόντα.
Επιπρόσθετα, σε όλα τα χημικά μείγματα που προορίζονται για δερματοστιξία θα πρέπει
να αναγράφεται η δήλωση «Μείγμα για χρήση σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ», ο μοναδικός
αριθμός αναφοράς παρτίδας, κατάλογος με τα συστατικά και εάν εφαρμόζει οι δηλώσεις
«Περιέχει Νικέλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις», «Περιέχει Χρώμιο (VI).
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα
22405609 και 22405608. Περισσότερες πληροφορίες στην ελληνική σχετικά με την επικινδυνότητα των εν λόγω προϊόντων είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://echa.
europa.eu/el/hot-topics/tattoo-inks

οικογένειες. Κυριάρχησε και φέτος η αγάπη
και η αλληλεγγύη. Ακόμη κι από το υστέρημά
τους οι πολίτες έχουν συνεισφέρει, μεταφέροντας το μήνυμα ότι υπάρχουν άνθρωποι
που νοιάζονται και βοηθούν.
Το ΠΣΣΕ ευχαριστεί θερμά όλους, πολίτες,
εταιρείες/επιχειρήσεις, οργανισμούς και ομάδες ατόμων από εκπαιδευτικά και τραπεζιτικά
ιδρύματα και άλλους φορείς που αγκάλιασαν
την εκστρατεία προσφέροντας δωροκουπόνια από υπεραγορές, παιχνίδια για τα παιδιά,
χριστουγεννιάτικα εδέσματα, τρόφιμα και
άλλα είδη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται
προς τους εθελοντές της πρώτης γραμμής
που δούλεψαν ακούραστα για να παραδοθεί
εγκαίρως η βοήθεια στις οικογένειες πριν από
τα Χριστούγεννα σε όλες τις επαρχίες.

Θέμα ασφάλειας μετά από
πραγματογνωμοσύνη σε
κατοικία στη Λακατάμια
Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον Δήμο Λακατάμιας
ότι πραγματογνώμονάς του εντόπισε θέμα
ασφάλειας που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Όπως σημειώνει σε επιστολή του το
Επιμελητήριο, έπειτα από σχετικό αίτημα
ιδιώτη, διόρισε πολιτικό μηχανικό, μέλος
του Μητρώου Πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ,
για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε
βοηθητική κατοικία στη Λακατάμια.
Σύμφωνα με τις οδηγίες διενέργειας πραγματογνωμοσύνης του ΕΤΕΚ, ο πραγματογνώμονας, σε περίπτωση που διαπιστώσει
προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια προσώπων ή/και κατασκευών,
οφείλει να ενημερώνει το συντομότερο
δυνατό σχετικά το ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ με τη σειρά του ενημερώνει τον αιτητή και τις αρμόδιες αρχές.
Σε συνέχεια αυτοψίας που διενήργησε
στην οικοδομή, ο πραγματογνώμονας
εντόπισε θέμα ασφάλειας που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Συνοπτικά ο πραγματογνώμονας ανέφερε ότι με τις επικείμενες βροχοπτώσεις συντρέχει κίνδυνος να
επεκταθεί η ρηγμάτωση στον τοίχο που
βρίσκεται στην πίσω όψη της κατοικίας με
αποτέλεσμα να προκληθεί ανεπανόρθωτη
ζημιά ή ακόμη και κατάρρευσή του.
Το Επιμελητήριο κάλεσε τον Δήμο Λακατάμιας να εξετάσει την υπόθεση και να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και ασφάλεια.
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ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΔΕΥ ενισχύει τις διεθνείς συμμαχίες για την Υπεράκτια
Ασφάλεια στην Έρευνα και Ανάπτυξη Υδρογονανθράκων

Μ

ε μια πρωτοβουλία η οποία αναδεικνύει τη σημασία της
διεθνούς συνεργασίας, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά της να
συμβάλει αποφασιστικά στη συνεχή βελτίωση του πλαισίου και των
πρακτικών στην Υπεράκτια Ασφάλεια της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων
πρακτικών.
Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, η ΕΔΕΥ διοργάνωσε το «Mediterranean
Offshore Authorities Forum» με τη συμμετοχή εκπροσώπων αρμόδιων αρχών για την Υπεράκτια Ασφάλεια από μεσογειακές χώρες
της ΕΕ (Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία και Πορτογαλία), του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας, του
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, του
Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της
Κύπρου και της Κροατικής Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τους ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον τους για την εκδήλωση. Αναγνώρισε το γεγονός ότι η ΕΔΕΥ
έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας (MOU) με πολλές από τις
συμμετέχουσες χώρες και ανέφερε ότι το φόρουμ θα αποτελέσει
την αρχή για πολλές εποικοδομητικές συνεργασίες στο μέλλον.
Εξέφρασε την επιθυμία η πρωτοβουλία αυτή να λειτουργήσει ως
πλατφόρμα για τη διευκόλυνση του διαλόγου, τη συζήτηση για τις
εξελίξεις σε τεχνικό επίπεδο στα κράτη μέλη και την ανταλλαγή
πληροφοριών και εμπειριών. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση να
καταστήσει το φόρουμ επίσημη οντότητα στο μέλλον ενώ έκανε
ειδική μνεία στη δυναμική και τις προκλήσεις της βιομηχανίας σημειώνοντας ότι:
«Καθώς η Ευρώπη χαράσσει την πορεία της στο μέλλον, η προσβασιμότητα σε ενεργειακούς πόρους όπως το φυσικό αέριο, το οποίο
αναγνωρίζεται ως μεταβατικό καύσιμο, αποκτά κρίσιμη σημασία. Η
ασφάλεια και η διαφοροποίηση των ενεργειακών μας πηγών εξυπηρετεί το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων. Σήμερα, σε περιόδους
που η βιομηχανία αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, είναι η
ευκαιρία μας –αν όχι υποχρέωση– να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
και να συνεργαστούμε ακόμη πιο δυναμικά για τον κοινό στόχο
της ανάπτυξης του τομέα ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα.
Υπάρχει μια κληρονομιά γνώσης και εμπειρίας στον τομέα που
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη βιομηχανία σε πολλούς άλλους
τομείς», σημείωσε ο κ. Στεφάτος.
O κ. Joerg Koehli, επικεφαλής της ομάδας Έρευνας και Εκμετάλλευσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
απηύθυνε χαιρετισμό και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστούν
στο εγγύς μέλλον και οι συναντήσεις της ομάδας υπεράκτιων αρχών της ΕΕ.
Η γενική γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
της Ελλάδας, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, καλωσόρισε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του φόρουμ κάνοντας την ακόλουθη δήλωση: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της ΕΔΕΥ για τη δημιουργία του
φόρουμ των αρμόδιων αρχών για την Υπεράκτια Ασφάλεια των
μεσογειακών κρατών της ΕΕ. Ο διάλογος και η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης ήταν και είναι η κινητήρια δύναμη για την πρόοδο και
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την εξέλιξη. Η ανεύρεση ενός κοινού τόπου επικοινωνίας μεταξύ
κρατών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την επίτευξη
κοινών στόχων αποτελεί το εχέγγυο της επιτυχίας. Η τεχνική εμπειρία και εξειδίκευση που έχει αποκτήσει και εξακολουθεί να αποκτά
με τον τρόπο αυτό η ΕΔΕΥ την κατατάσσουν στους οργανισμούς
εκείνους που θα συνδράμουν την εξέλιξη νέων ενεργειακών έργων
και υποδομών στην Ελλάδα αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα μπορέσει επίσης να εξάγει αυτή την τεχνογνωσία στις
γειτονικές μας χώρες σε παρόμοιες προσπάθειες».
Οι συμμετέχοντες
Το «Mediterranean Offshore Authorities Forum» αποτέλεσε μια
εξαιρετική ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων θεσμικών οργάνων και υπουργείων εθνικών κυβερνήσεων
από ευρωπαϊκές χώρες. Στο φόρουμ μεταξύ άλλων συμμετείχαν
οι: κ. Κατερίνα Πλατή (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), κ.
Vlatka Vanicek (Κροατική Υπηρεσία Υδρογονανθράκων), κ. Κατερίνα Κωστάκη (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων),
κ. Roberto Cianella (Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης Ιταλίας), κ.
Στέλιος Ζερβός (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Κύπρου). Ακόμη, στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι: κ. Μαρία
Ματζάκου (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων), ο
κ. Νίκος Μπάρκας (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων), η κ. Ειρήνη Ελευθερίου και ο κ. Νικόλαος Δρουσιώτης από την
Εταιρεία Υδρογονανθράκων της Κύπρου, ο κ. Jose Miguel Martins
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ορυχείων, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και
Γεωλογίας), η κ. María Henche (Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης
και Δημογραφικής Πρόκλησης της Ισπανίας), o κ. David Dobrinic
από την Κροατική Υπηρεσία Υδρογονανθράκων, οι κ. Albert Caruana,
Charles Galea και Yanika Farrugia από το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Μάλτας.
Προφίλ ΕΔΕΥ
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)»,
ιδρύθηκε το 2011 (ν. 4001/2011 Κεφάλαιο Β) και εδρεύει στην Αθήνα. Είναι μια κρατική εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο να είναι ο
μοναδικός μέτοχος (100%), η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα ως οικονομική οντότητα ιδιωτικού τομέα με εντολή να διαχειρίζεται τα
εθνικά συμφέροντα στον τομέα της έρευνας, παραγωγής και υποδομών υδρογονανθράκων (upstream & midstream).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greekhydrocarbons.gr.
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Ο κατασκευαστικός τομέας έχει τις
προϋποθέσεις να ανακάμψει το 2021

πανδημία Covid-19
επηρέασε και επηρεάζει το σύνολο της κυπριακής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας και το
2021 θα είναι σίγουρα μια
δύσκολη χρονιά με προκλήσεις για όλους.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Κύπρου αναμένεται να συρρικνωθεί περί το 7% για το 2020,
γεγονός που αναπόφευκτα επηρεάζει και τον
τομέα των κατασκευών και γενικότερα των
υπηρεσιών που αφορούν τους μηχανικούς
– τα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, τα οποία είναι γύρω στις
14.000. Στην πίεση που ασκείται στον τομέα
των κατασκευών συντείνει και το γεγονός ότι
η πανδημία δημιούργησε αβεβαιότητα στα
νοικοκυριά, τα οποία μάλλον θα είναι περισσότερο διστακτικά στην απόκτηση ιδιόκτητης
κατοικίας κατά τους επόμενους μήνες.
Σε όλο αυτό το σκηνικό, ειδικά για την Κύπρο,
προστέθηκε και ο απότομος τερματισμός του
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος που
αφορούσε κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση
έναντι επένδυσης, κάτι που έχει εντείνει τα
προβλήματα ιδιαίτερα σε μια ειδική κατηγορία
αναπτύξεων, τα πολυτελή οικιστικά ακίνητα.
Εάν σε αυτή την εξίσωση συμπεριληφθεί και
η πολύ χαμηλή υλοποίηση του αναπτυξιακού
κρατικού προϋπολογισμού (34% μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020), τότε όντως διαμορφώνεται μια μελανή εικόνα για τον τομέα
ακίνητων / κατασκευών.
Όμως, ο κατασκευαστικός τομέας έχει τις
προϋποθέσεις να ανακάμψει το 2021, φτάνει
να αφήσουμε τις καιροσκοπικές προσεγγί-

σεις και να εστιάσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και σε δράσεις οι οποίες να οδηγούν στη
βελτίωση της παραγωγικότητας του κλάδου
και της ποιότητας του προϊόντος που παράγει. Το πρώτο βήμα και η νέα σελίδα στη νέα
πολιτική αδειοδότησης, η οποία περιλαμβάνει για πρώτη φορά δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης πολεοδομικής και
οικοδομικής άδειας για κατοικίες και καθορίζει ως μέγιστο χρόνο έκδοσής τους τις 20
ημέρες, είναι πολύ ελπιδοφόρα και σίγουρα
θα βοηθήσουν τον τομέα. Συναφώς, η ψήφιση του νόμου ταχείας πολεοδομικής - οικοδομικής αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, επί του οποίου η συνεισφορά του
ΕΤΕΚ ήταν καθοριστική, είναι κάτι που επίσης
θα συνεισφέρει στην προσπάθεια τόνωσης
του τομέα.
Παρά τα προβλήματα που έφερε η πανδημία,
έχει δημιουργήσει μια πρώτης τάξης ευκαιρία
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας μας, ενώ δίνει την ευκαιρία επανασχεδιασμού ενός πιο πράσινου και ορθολογικού
μοντέλου ανάπτυξης. Επειδή ο κατασκευαστικός τομέας δεν λειτουργεί στο κενό, για
να έχει ευοίωνο μέλλον όπως και οι άλλοι
παραγωγικοί τομείς, οφείλουμε να έχουμε ένα φιλικότερο και αποτελεσματικότερο
κράτος, οφείλουμε να έχουμε μια σύγχρονη
και αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση,
στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό
της ανάπτυξης, ποιότητα και διαφάνεια στις
διαδικασίες υλοποίησης έργων και ταχύτητα
στην απονομή δικαιοσύνης με την αξιοποίηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης
διαφορών και στα δημόσια συμβόλαια του
κατασκευαστικού τομέα.
Επί του προκειμένου σημειώνω ότι πρό-

σφατα η Κομισιόν δημοσίευσε ένα έγγραφο
πολιτικής με θέμα «A Renovation Wave for
Europe - greening our buildings, creating
jobs, improving lives». Το έγγραφο αυτό είναι συνεκτικό, εμπεριστατωμένο και περιέχει
σειρά προθέσεων πολιτικής που έχουν στον
πυρήνα τους το δομημένο περιβάλλον, την
οικονομική ανάκαμψη και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τη ναυαρχίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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 και
της αισθητικής των πόλεών μας, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έγγραφο αυτό αποτελεί προάγγελο
πολιτικών της Ευρώπης, ενώ δράσεις συναφείς με το περιεχόμενό του αναμένεται να
χρηματοδοτηθούν από τον τρέχοντα πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά και από
χρήματα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Το ΕΤΕΚ θα επιδιώξει να
αναλάβει πρωτοβουλία για να μετουσιώσει
πολιτικές και δράσεις του εγγράφου αυτού
σε έργα, νομοθετικές ρυθμίσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.ο.κ., σε εθνικό επίπεδο. Ο
κατασκευαστικός τομέας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό και ασφαλώς εκεί είναι
το μέλλον του.
Κωνσταντίνος Κωνσταντή
Αρχιτέκτονας
Πρόεδρος ΕΤΕΚ
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Το κάθετο δάσος, ο βιολογικός πύργος που αλλάζει το Μιλάνο

Ο

Stefano Boeri και η
ομάδα του κυκλοφορούν ένα manifesto
στο you tube στις 18
Ιανουαρίου 2019, όπου
ως οι σχεδιαστές του
πρώτου κάθετου δάσους
στο Μιλάνο καλούν, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, βοτανολόγους,
αγρονόμους, υπεύθυνους δασών, ιδιοκτήτες
φυτωρίων, γεωγράφους, αρχιτέκτονες τοπίου, τεχνικούς, ερευνητές και ειδικούς στη
φροντίδα της χλωρίδας και των δασών, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, διαχειριστές και
αντιπροσώπους των τοπικών ιδρυμάτων της
κοινωνίας των μηχανικών, μέλη και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, χρηματοδότες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα
και μη κυβερνητικές οργανώσεις να λάβουν
υπόψη ότι:
Μέχρι το 2030 το 60% του πληθυσμού της
γης προβλέπεται να ζει στις πόλεις, πόλεις
που καταναλώνουν το 75% των φυσικών
πόρων και ευθύνονται για το 70% της εκπομπής του CO2, που μαζί με άλλα αέρια
ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη, το λιώσιμο των πάγων, την άνοδο της
στάθμης των θαλασσών και τη μείωση της
βιοποικιλότητας.
Τα δάση και τα δέντρα, τα οποία κινδυνεύουν συνεχώς σε όλο τον κόσμο, απορροφούν μόλις το 40% των ρύπων που παρά-
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Αν ένα μόνο δέντρο μπορεί
να είναι τόσο ευεργετικό,
φανταστείτε πόσο
ευεργετικό μπορεί να είναι
ένα ολόκληρο δάσος
γουν οι πόλεις μας κάθε χρόνο.
Τα φύλλα και οι ρίζες ενός ώριμου δέντρου
απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα μέσα
από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και
βοηθούν στη μείωση της μόλυνσης της
ατμόσφαιρας που θεωρείται ένοχη για πολλές αναπνευστικές ασθένειες και πρόωρους
θανάτους στις πόλεις κάθε χρόνο.
Αν ένα μόνο δέντρο μπορεί να είναι τόσο
ευεργετικό, φανταστείτε πόσο ευεργετικό
μπορεί να είναι ένα ολόκληρο δάσος σε μια
πόλη και τους κατοίκους της.
Πιστεύουν, λοιπόν, ότι οι ίδιες οι πόλεις που
ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τα
προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέρος
της λύσης με την αύξηση της βλάστησης. Η
αύξηση των δέντρων στις πόλεις όλου του
κόσμου θα βοηθήσει δραστικά στη μείωση
της μόλυνσης, θα προστατευθεί η βιοποικιλότητα και οι πόλεις θα γίνουν πιο ασφαλείς,
ευχάριστες, υγιείς και ελκυστικές.
Μια παγκόσμια δράση θα βοηθήσει στην

πρόληψη της αύξησης της θερμοκρασίας
που δεν πρέπει να υπερβεί τους 2ο C σύμφωνα με τη Συνθήκη του Παρισιού του 2015.
O Boeri, όμως, είχε την ιδέα να υλοποιήσει
έναν ουρανοξύστη «πνιγμένο» στο πράσινο,
τον Απρίλιο του 2007 στο Ντουμπάι όταν
σε επίσκεψή του στην πρωτεύουσα των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε την
εντύπωση ότι βρισκόταν σε μια μεταλλική
πόλη, φτιαγμένη από δεκάδες καινούργιους
πύργους και ουρανοξύστες, που ήταν όλοι
ντυμένοι με γυαλί, κεραμικά ή μέταλλο, υλικά που αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία
και θερμότητα στην ατμόσφαιρα και κυρίως
στο χαμηλό επίπεδο όπου κυκλοφορούν οι
πεζοί. Αυτό το φαινόμενο οδήγησε και τον
Ισπανό αρχιτέκτονα Alejandro Zaera να δημοσιεύσει μια έρευνα όπου φαίνεται ότι το
94% των ψηλών κτιρίων που κτίστηκαν μετά
το 2000 είναι επενδυμένα με γυαλί.
Αυτοί ήταν οι συντελεστές που επηρέασαν
και ώθησαν τον Stefano Boeri να συλλάβει
την ιδέα του βιολογικού πύργου και να προωθήσει αυτού του είδους την αρχιτεκτονική.
Το κάθετο δάσος είναι ένα κτίριο - πρότυπο
μιας νέας μορφής αρχιτεκτονικής που θέτει
στο κέντρο της όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά
τη σχέση του ανθρώπου με άλλες μορφές
ζωής. Η ανάπτυξη αυτή κτίστηκε στο Μιλάνο
στην περιοχή Porta Nuova και αποτελείται
από 2 πύργους ύψους 80 και 112 μέτρων. Οι
εργασίες ξεκίνησαν το 2009 και ολοκληρώ-
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θηκαν το 2014. Οι πύργοι αυτοί φιλοξενούν
περίπου 800 δέντρα, 15.000 αιωνόβια και
αναρριχητικά φυτά και 5.000 θάμνους.
Μια βλάστηση που αντιστοιχεί σε 30.000
m³δάσους ή πάρκου και, σε αντίθεση με
τους γυάλινους πύργους, δεν αντανακλά την
ηλιακή ακτινοβολία, αλλά τη φιλτράρει δημιουργώντας ένα φιλόξενο μικροκλίμα στο
εσωτερικό χωρίς βλαβερές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Συγχρόνως το πράσινο παραπέτασμα ρυθμίζει την υγρασία, παράγει οξυγόνο και απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα
και τη λεπτή σκόνη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έφεραν στο έργο διεθνή αναγνώριση, όπως το International Highrise Award
το 2014 και το Best Tall Building Worldwide
Award το 2015 από την CTBUH.
Η ιδέα πίσω από το κάθετο δάσος, η κατοικία
δηλαδή για τα δέντρα που φιλοξενεί ανθρώπους και πετούμενα, καθορίζει όχι μόνο τα
πολεοδομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο
και την ποιότητα έκφρασης του έργου. Σε
κατασκευαστικό επίπεδο οι πύργοι χαρακτηρίζονται κυρίως από μεγάλα μπαλκόνια που
δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους
με μεγάλους προβόλους που συνδυάζονται
με μεγάλες περιμετρικές λεκάνες για την
ανάπτυξη της βλάστησης, που επιτρέπουν
την ανάπτυξη χωρίς εμπόδια ακόμα και για
τα μεγαλύτερα δέντρα που μπορεί να φτάσουν το ύψος τριών ορόφων. Σε συνδυασμό
με τα υλικά των επενδύσεων, τα περιτοιχίσματα των μπαλκονιών, τα περβάζια, εισάγεται ένας συγχρονισμένος ρυθμός στη
σύνθεση που τεμαχίζει τη συμπαγή οπτική
των αρχιτεκτονικών στοιχείων, ενισχύοντας
ακόμα περισσότερο την παρουσία του πράσινου. Οι όψεις δεν είναι επιφάνειες, αλλά
τρισδιάστατοι χώροι όχι μόνο σε σχέση με
το βάθος, αλλά και σε επίπεδο αισθητικό και

Δ

χρονικό σύμφωνα με τη λογική του κύκλου
της χρωματικής και μορφολογικής αλλαγής
του όγκου των φυτών.
Κατά τη διάρκεια των εποχών η δομή της
βλάστησης αλλάζει σε χρώμα και σχήμα δημιουργώντας ένα σήμα κατατεθέν για την
πόλη, που αναγνωρίζεται από απόσταση. Η
επιλογή των φυτών έγινε σύμφωνα με τον
προσανατολισμό και το ύψος της κάθε όψης,
μετά από μελέτη τριών χρόνων από ομάδα
βοτανολόγων, η δε ανάπτυξη προηγήθηκε
της ίδιας της οικοδομικής κατασκευής αφού
το καλοκαίρι του 2010, τα φυτά που είχαν
προορισμό να φυτευτούν στους δύο πύργους
είχαν προ- φυτευτεί σε φυτώριο σε κλιματολογικές συνθήκες παρόμοιες με τις τελικές.
Η παρουσία της βλάστησης στα κτίρια απαιτεί ένα σύνολο δράσεων εν μέρει φυσικών και
εν μέρει κατευθυνόμενων από τον άνθρωπο
απαραίτητων για τη ζωή και την ανάπτυξή
της. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια
ειδική ομάδα «ιπτάμενων κηπουρών» που με
τεχνικές ορειβασίας, μια φορά τον χρόνο κατεβαίνουν από τις οροφές των διαμερισμάτων
και ελέγχουν την κατάσταση των φυτών και
κάνουν τις απαραίτητες αντικαταστάσεις όπου
χρειάζεται. Όλες οι διαδικασίες συντήρησης
και φροντίδας κατευθύνονται από τη διαχειριστική επιτροπή, ενώ για τις ανάγκες των φυτών υπάρχει εγκατεστημένο ένα έξυπνο σύστημα ποτίσματος που χρησιμοποιεί τα γκρίζα
νερά των δύο πύργων. Το σύνολο όλων αυτών
των λύσεων ξεπερνά την αρχική ιδέα, που
είναι ακόμα ουσιαστικά ανθρωποκεντρική και
δίνει τη δυνατότητα στήριξης προς μια κατεύθυνση νέας βιολογικής αλλαγής. Λίγα χρόνια
μετά την ολοκλήρωση του έργου δόθηκε ζωή
σε φυσικό περιβάλλον σε 1.600 είδη πουλιών
και πεταλούδων, σταθεροποιώντας έναν προχωρημένο και αυθόρμητο αποικισμό χλωρίδας
και πανίδας μέσα στην πόλη.

• Στην Ουτρέχτη όπως και στο Μιλάνο
το γραφείο του Stefano Boeri σε συνεργασία με τους MVSA Architects θα φέρνουν το
πράσινο και τη φύση στην καρδιά της πόλης.
Το Wonderwoods, όπως ονομάζεται, είναι
μια νέα παραλλαγή του κάθετου δάσους
του Μιλάνου και προβλέπει την υλοποίηση
ενός πύργου ύψους 90 μέτρων για 200 διαμερίσματα, 360 δέντρα και 9.640 φυτά σε
μια αρμονική συγκατοίκηση με τη φύση. Θα
μπορεί δε να απορροφήσει περίπου 5,4 τόνους διοξείδιο του άνθρακα ετησίως.
• Το 2015 το γραφείο του Stefano Boeri θα
κερδίσει έναν διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αφήνοντας πίσω του τις προτάσεις των
αρχιτεκτονικών γραφείων του Mario Botta,
Richter Dahl Rocha και Goettsch Partners, για
έναν οικιστικό πύργο στη Λωζάννη της Ελβετίας. Γεννιέται έτσι ο πύργος των κέδρων. Ο
πρωταγωνιστής, ο κύριος κάτοικος αυτού του
χώρου ακόμα και περισσότερο από τον άνθρωπο είναι το δέντρο του κέδρου.
Μετά από αυτά τα παραδείγματα ακολουθούν σε συνεργασία με τοπικούς αρχιτέκτονες στο μοντέλο του πρωτότυπου πρώτου
κάθετου δάσους έργα σε πολλές πόλεις του
κόσμου και αναμένονται φυτεμένοι πύργοι
στο Πεκίνο, στη Γιουχάν, στο Σικάγο, στο
Κάιρο, στα Τίρανα κ.λπ. σε μια προσπάθεια
να αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή και να
δημιουργηθούν πράσινες πόλεις με όλη τη
σημασία της λέξεως.
Έλενα Χριστοδούλου
Αρχιτέκτονας
Πηγές: www.stefanoboeriarchitetti.net
www.tomilan.com
it.wikipedia.org
it.greening-solution.com
www.greenroofs.com/projects

Ετοιμασία και υπογραφή γεωλογικών μελετών

ιευκρινίσεις προς την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ως προς την
ετοιμασία και υπογραφή γεωλογικών μελετών έδωσε το Επιμελητήριο: Στον Κανονισμό 61Θ(3) «ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΔ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ»
των περί Οδών και Οικοδομών Βασικών Κανονισμών καθορίζει τα
ακόλουθα: «Η ευθύνη και τα καθήκοντα του επιβλέποντος μηχανικού
αρχίζουν από την έναρξη των εργασιών για υλοποίηση της σχετικής
άδειας, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε προκαταρκτικών εργασιών προετοιμασίας: Νοείται ότι ο επιβλέπων μηχανικός ευθύνεται
για την επιβεβαίωση των εδαφολογικών δεδομένων της μελέτης για
σκοπούς θεμελίωσης: Νοείται περαιτέρω ότι ο επιβλέπων μηχανικός
δύναται, εάν το κρίνει αναγκαίο, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη να
αναθέσει σε ειδικούς τη διεξαγωγή εδαφομηχανικής έρευνας».

Το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι «συναφώς το θέμα ρυθμίζεται και στον Ευρωκώδικα 7 ο οποίος όμως χρησιμοποιεί τη φράση ‘γεωτεχνική
έρευνα’».
Το Επιμελητήριο αναφέρει δε για συγκεκριμένη αρχιτέκτονα ότι
αυτή «δεν έχει κεκτημένα δικαιώματα τα οποία αποδίδονται βάσει
του άρθρου 8Α (3) του περί Ρυθμίσεως και Οικοδομών Νόμου.
Συνεπώς και στην απουσία οποιαδήποτε άλλης ενημέρωσης θεωρούμε ότι η αρχιτέκτονας δεν έχει αρμοδιότητα για να ετοιμάζει
ή να υπογράφει εδαφομηχανική έρευνα ή γεωτεχνική έρευνα το
αποτέλεσμα της οποίας είναι η καταγραφή μηχανικών και άλλων
ιδιοτήτων του εδάφους, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στη στατική
και αντισεισμική μελέτη που υποβάλλεται με βάση τον νόμο».
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Το Σχέδιο Περιοχής των πρώην διυλιστηρίων
Λάρνακας - Μια σύντομη αναφορά

χει πρόσφατα δημοσιευθεί
προς
συζήτηση Πολεοδομικό Σχέδιο για την
περιοχή των πρώην
διυλιστηρίων Λάρνακας που προβλέπει τη
μετατροπή της περιοχής από αποθήκες σε
περιοχή ανάπτυξης
αστικών κεντρικών χρήσεων. Η ανάπτυξη της
περιοχής αυτής παρουσιάζει ιδιαίτερο πολεοδομικό ενδιαφέρον και θέλω να προσφέρω
κάποια σύντομα δικά μου σχόλια. Είναι η
πρώτη περίπτωση στα πολεοδομικά χρονικά
της Κύπρου που τεμάχια αποθηκών πετρελαιοειδών και υγραερίου μετατρέπονται σε
τεμάχια ανάπτυξης κεντρικών αστικών χρήσεων. Είναι γεγονός ότι η θέση της περιοχής
αυτής, ως προέκταση του αστικού εμπορικού
κέντρου της Λάρνακας, και δίπλα στο λιμάνι,
δικαιολογεί την πολεοδομική της αναβάθμιση και την προσέλκυση νέων αναπτύξεων.
Ωστόσο, αυτή η καθαρά πολεοδομική-χωροταξική άποψη του θέματος συνυπάρχει
με την πολεοδομική-οικονομική πτυχή του
θέματος που αφορά τα οικονομικά του προτεινόμενου «Πολεοδομικού Σχεδίου Περιοχής» που προκύπτουν από τη μετατροπή του
υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος της
περιοχής σε περιοχή κεντρικών εμπορικών
και άλλων υψηλής αξίας αναπτύξεων που
αποφέρουν οικονομικό όφελος στα εμπλεκόμενα τεμάχια. Σε όλες σχεδόν τις χώρες
της ΕΕ εφαρμόζεται μηχανισμός ανάκτησης
αξιών που δημιουργούνται από πολεοδομικές πρόνοιες και προτάσεις (value capture
mechanism). Τα νούμερα που προκύπτουν
από μια πρώτη οικονομική μετάφραση του
συγκεκριμένου Σχεδίου Περιοχής είναι καταπληκτικά, ένας μεγάλος αριθμός τεμαχίων
αποκτούν κατά πολύ αναβαθμισμένα δικαιώματα ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά το πολεοδομικό αυτό Σχέδιο Περιοχής δεν περιλαμβάνει
οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση ή αναφορά ως αν τα δύο ζητήματα, ο σχεδιασμός των
ζωνών και τα οικονομικά των ζωνών, να είναι
ανεξάρτητα πράγματα. Είναι επομένως ανάγκη να γίνουν τρία βασικά πράγματα και να
περιληφθούν ως παράρτημα στο προτεινόμενο Σχέδιο Περιοχής: Πρώτον, κοστολόγηση των έργων που προτείνονται, δεύτερον,
εντοπισμός και αξιολόγηση των επιλογών

28

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

Είναι η πρώτη περίπτωση
στα πολεοδομικά χρονικά
της Κύπρου που τεμάχια
αποθηκών πετρελαιοειδών
και υγραερίου
μετατρέπονται σε τεμάχια
ανάπτυξης κεντρικών
αστικών χρήσεων
χρηματοδότησής τους και, τρίτον, εκτίμηση
της υπεραξίας που οι πρόνοιες του Σχεδίου
δημιουργούν. Σίγουρα το κάθε ένα από αυτά
απαιτεί κάποια ανάλυση και παρουσιάζει τις
δικές του προκλήσεις αλλά δεν είναι ούτε
άσχετα με το αντικείμενο ούτε και ακαθόριστα ζητήματα. Τέτοιες αναλύσεις αποτελούν
βασική παράμετρο πολεοδομικών σχεδίων
που προτείνουν ανακατατάξεις ανάπτυξης,
έργα, δαπάνες για υποδομές και αναβαθμίζουν αξίες τεμαχίων. Τα ερωτήματα παραμένουν: Τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση
των προτεινόμενων έργων και τι θα γίνει με
τις αξίες που η ίδια η διοίκηση και οι πολεοδομικές αποφάσεις δημιουργούν; Αν τα
έργα θα χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό
προϋπολογισμό, είτε έμμεσα με μεταφορά
στον Δήμο Λάρνακας, αυτό σημαίνει ότι θα

πληρώσει ο ανυποψίαστος και απληροφόρητος φορολογούμενος. Δεν γίνεται άλλος να
επωφελείται και άλλος να πληρώνει. Αυτά
τα ερωτήματα δεν είναι το περιθώριο αλλά
το επίκεντρο της πολεοδομίας. Ο λόγος που
πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην
οικονομική πτυχή του Σχεδίου αυτού είναι
διπλός: Είναι το γνωστό θέμα της κατανομής
του οικονομικού οφέλους που προστίθεται
στην αξία της γης, ένα πολύ γνωστό θέμα
που δεν έγινε ακόμη κατορθωτή η αντιμετώπισή του και, δεύτερον, το θέμα της καλύτερης διασύνδεσης του πολεοδομικού σχεδιασμού και των προτάσεων ανάπτυξης με τη
χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων
σε μια ενιαία διαδικασία προγραμματισμού
έτσι ώστε η υλοποίηση έργων και άλλων
ενεργειών που προωθούν τους δηλωμένους
στόχους ανάπτυξης των πολεοδομικών σχεδίων να συμβαδίζουν με τον χρονισμό και
τη λογική του σχεδιασμού. Είναι έτσι που
η πολεοδομία θα μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική στη δημιουργία οργανωμένου
αναπτυξιακού αποτελέσματος και ποιότητας
αστικού χώρου όπως εξάλλου φαίνεται να
είναι και το σκεπτικό και το όραμα των κατά
τόπους σχεδίων.
Γλαύκος Κωνσταντινίδης
Κοινωνιολόγος, Οικονομολόγος
και Πολεοδόμος
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Πιο καθαρές αστικές μεταφορές με δύο νέα διεθνή πρότυπα

Σ

ε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση,
την καθαρότητα και την ποιότητα του αέρα
που αναπνέουμε, οι μεταφορές αποτελούν
την αχίλλειο πτέρνα σχεδόν της κάθε πόλης,
αφού αυτές ευθύνονται συνολικά σχεδόν για
το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα!
Για την άμβλυνση του προβλήματος έχουν
ήδη τεθεί σχετικοί στόχοι στην Ατζέντα 2030
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσα από τη διεθνή
συναίνεση και την κοινή επιδίωξη των κρατών στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για να μπορέσουν όμως να επιτευχθούν οι
στόχοι αυτοί, λόγω και της συνεχόμενης αύξησης των ενεργειακών
αναγκών, πολλά θα πρέπει να γίνουν. Πολύτιμη βοήθεια προς αυτή
την κατεύθυνση, μέσα από την εφαρμογή έξυπνων και αποτελεσματικών λύσεων στις μεταφορές τόσο σε νέες
όσο και σε υφιστάμενες αστικές περιοχές,
μπορούν να προσφέρουν δύο νέα διεθνή πρότυπα που μόλις δημοσιεύθηκαν.
Tα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά λεωφορεία, καθώς και οι νέοι ποδηλατόδρομοι,
σίγουρα συμβάλλουν στο να περιοριστεί η αύξηση της ζήτησης ενέργειας για τις μεταφορές. Εντούτοις δεν επαρκούν για τη δραστική
άμβλυνση του προβλήματος. Οι ενεργειακές
ανάγκες είναι άμεσα συνυφασμένες με την
αύξηση του πληθυσμού. Κάτι που σημαίνει ότι
τα οχήματα στο οδικό δίκτυο εξακολουθούν
να ευθύνονται για τη μεγάλη πλειονότητα των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα που σχετίζονται με τις μεταφορές.
Η αξιοποίηση των έξυπνων λύσεων στις μεταφορές, οι οποίες χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, σημαίνει ότι όλοι θα μπορούν να αναπνέουν καθαρότερο
αέρα: οι πολίτες, το περιβάλλον και ολόκληρος ο πλανήτης. Το γεγονός αυτό συμβάλλει ταυτόχρονα και στη δημιουργία πιο ελκυστικών
πόλεων. Σε αυτό αποσκοπούν τα δύο νέα διεθνή πρότυπα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα:
• Το πρότυπο ISO 37161 «Υποδομές έξυπνων κοινοτήτων - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις έξυπνες μεταφορές για την εξοικονόμηση ενέργειας στις υπηρεσίες μεταφορών» (Smart community
infrastructures - Guidance on smart transportation for energy saving
in transportation services) παρέχει καθοδήγηση στους οργανισμούς
μεταφορών, στις τοπικές και τις εθνικές κυβερνήσεις και σε κάθε άλλο
βιομηχανικό παράγοντα σχετικά με τον τρόπο μείωσης της ενέργειας
που χρησιμοποιείται στις μεταφορές επιβατών, στις παραδόσεις, στη
μεταφορά φορτίων και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Το πρότυπο παρουσιάζει τις διάφορες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που
μπορούν να υιοθετηθούν, καθώς και τη διατήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων αυτών.
• Το πρότυπο συμπληρώνεται από το πρότυπο ISO 37162 «Υποδομές έξυπνων κοινοτήτων -Έξυπνες μεταφορές για νέες αναπτυσσόμενες περιοχές» (Smart community infrastructures - Smart
transportation for newly developing areas). Το πρότυπο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των πολεοδόμων για τον σχεδιασμό νέων αναπτύξεων και περιοχών, έτσι ώστε να εφαρμόζουν
υπηρεσίες μεταφορών που όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες

του πληθυσμού, αλλά να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος, είναι προφανές ότι η
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η εφαρμογή αλλαγών που να
ευνοούν το περιβάλλον πρέπει να ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση. Τα δίκτυα μεταφορών μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλη περιπλοκότητα, εμπλέκοντας όχι μόνο τη χρήση οχημάτων, αλλά ολόκληρο
το σύστημα λειτουργίας τους. Τα δύο νέα πρότυπα παρέχουν καθοδήγηση για όλες τις πτυχές των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων
των κριτηρίων και παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
κατά την επιλογή των πιθανών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας,
έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμη βάση.
Το ISO 37161 και το ISO 37162 είναι δύο από μια σειρά διεθνών προτύπων που αφορούν τις έξυπνες λύσεις στις μεταφορές, όπως για παράδειγμα το ISO 37157 Smart transportation
for compact cities (Έξυπνες μεταφορές για μικρές πόλεις), ISO 37158 Smart transportation
using battery-powered buses for passenger
services (Έξυπνες μεταφορές με χρήση λεωφορείων που λειτουργούν με μπαταρίες
για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών) και ISO
37159 Smart transportation for rapid transit
in and between large city zones and their
surrounding areas (Έξυπνες μεταφορές με ταχεία διαμετακόμιση εντός και μεταξύ μεγάλων
αστικών ζωνών και των γύρω περιοχών).
Όλα τα πιο πάνω πρότυπα διατίθενται από το
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Tα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
και λεωφορεία, καθώς και
οι νέοι ποδηλατόδρομοι,
σίγουρα συμβάλλουν στο
να περιοριστεί η αύξηση
της ζήτησης ενέργειας για
τις μεταφορές

Γιάννης Βασιάδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό 		
Τυποποίησης (CYS)
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Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάστασή τους

υτή την εποχή
στην περιοχή του
Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως
και στο παρελθόν, με
αποτέλεσμα η ρύπανση
και οι οσμές να εξαπλώνονται σε μεγάλη
έκταση και σε κατοικημένες περιοχές. Η Οδηγία 31/1999 καθορίζει
ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει σε τέτοιους χώρους αλλά δυστυχώς παρόλο που ξέραμε, από
πολλά χρόνια πριν, ότι έπρεπε να κλείσουν, δεν
κάναμε τίποτα απολύτως.
Προτού γίνουν όμως οι τελικοί σχεδιασμοί θα
πρέπει η πολιτεία να κάνει ορισμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα το πώς θα αξιοποιηθεί η επιφάνεια του σκυβαλότοπου όταν ο
χώρος αποκατασταθεί.
Για να μπορεί η επιφάνεια του σκυβαλότοπου
να μπει σε χρήση θα πρέπει να γίνουν δημόσιες διαβουλεύσεις κυρίως με τις γειτνιάζουσες κοινότητες, π.χ. αν απλά θα τοπιοτεχνηθεί
ώστε να ταιριάζει με την περιοχή, αν θα γίνει
απλό πάρκο, ποδηλατικό πάρκο, παιγνιδότοπος, αστικός κήπος, γήπεδα κ.λπ. Συνήθως οι
πιο εξειδικευμένοι για να προτείνουν τέτοιες
ιδέες είναι οι αρχιτέκτονες τοπίου.
Ακόμη μια δουλειά που πρέπει να γίνει στο
στάδιο του προγραμματισμού είναι η έρευνα
για τις ιδιοκτησίες στην περιοχή, πόσο κοντά
είναι οι κατοικημένες περιοχές, ο μελλοντικός
πολεοδομικός προγραμματισμός, αν υπάρχουν
αρχαία, το υπέδαφος και η κατάσταση των
υπόγειων νερών.
Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι η διαθεσιμότητα ή όχι ποσοτήτων καλής ποιότητας
χώματος σε κοντινή περιοχή θα επηρεάσει
σημαντικά τον τύπο της μετέπειτα χρήσης του
χώρου.
Υπάρχουν φυσικά πολλοί περιορισμοί στη μετέπειτα χρήση, εφόσον το κάτω μέρος είναι
όλο σκουπίδια, θα υπάρχει απρόβλεπτη καθίζηση σε διάφορα σημεία, θα πρέπει να κατευθύνονται μακριά τα νερά της βροχής με σωστές κλίσεις και θα υπάρχουν και οι διάφοροι
σωλήνες του έργου.
Οι στόχοι σε μια αποκατάσταση καθορίζονται
από τη νομοθεσία και σωστά επικεντρώνονται
στη συλλογή αερίων για να προστατευθεί το
κλίμα, στην αποφυγή οσμών και στη συλλογή
και επεξεργασία στραγγισμάτων από τα σκουπίδια για αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και
των υπόγειων υδάτων.
Για τη συλλογή των αερίων, οι σωροί των σκου-
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πιδιών σκεπάζονται με τουλάχιστο μισό μέτρο
χώμα και πλαστικό για να παγιδεύονται τα αέρια
από κάτω, ανοίγονται φρεάτια και αντλείται το
αέριο το οποίο καίγεται. Αν το αέριο είναι σε ικανοποιητικές ποσότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρισμού.
Σε χώρες όπου υπάρχει παροχή γκαζιού στα
σπίτια με διασωληνώσεις το αέριο μπορεί
απλά να διοχετευθεί μέσα στους αγωγούς που
μεταφέρουν το αέριο.
Για να προβλέψουμε την ποσότητα του αερίου
που θα παράγεται, θα πρέπει να υπολογιστούν
ο όγκος των σκουπιδιών και η σύνθεσή τους.
Στην Κύπρο αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί οι
υπεύθυνοι του σκυβαλότοπου δεν κρατούσαν
ποτέ τα αρχεία που προνοεί η νομοθεσία. Από
την ποσότητα, τη σύνθεση και την ηλικία των
σκουπιδιών, μόνο η κατά προσέγγιση παραγωγή αερίου μπορεί να προβλεφθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.
Ο υπολογισμός όμως του όγκου των σκουπιδιών είναι σημαντικό να προβλεφθεί σωστά
και για τον λόγο ότι θα πρέπει να μπορεί να
προγραμματιστεί από πριν το προφίλ της επιφάνειας των σκουπιδιών όπως αυτό θα καθοριστεί στον σχεδιασμό και ανάλογα με την
προγραμματισμένη χρήση του χώρου όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω.
Ένα από τα πιο σημαντικά ίσως ζητήματα είναι
και αυτό των στραγγισμάτων (ζουμιών) που
καταλήγουν στο κάτω μέρος των σκουπιδιών.
Πολύ δύσκολο θέμα στην Κύπρο εφόσον οι

τοπικές αρχές επέλεγαν χώρους για να γίνουν
σκυβαλότοποι χωρίς καμιά μελέτη των εδαφών και των νερών και χωρίς προστατευτικά
στρώματα στο κάτω μέρος για να εμποδίζεται
η ρύπανση.
Έτσι σε μια αποκατάσταση θα πρέπει να γίνει
έρευνα για το προφίλ του εδάφους στο κάτω
μέρος και να προγραμματιστούν φρεάτια
μέσα στα σκουπίδια για να συλλέγουμε όλα
τα στραγγίσματα από τα σκουπίδια. Επίσης για
να μην αυξάνονται τα στραγγίσματα θα πρέπει
να εμποδίζουμε την εισροή νερών της βροχής
μέσα στα σκουπίδια με τον προσεκτικό σχεδιασμό της κάλυψης και τα κατάτροχα.
Σε όλα τα στραγγίσματα που συλλέγονται πρέπει να γίνεται επεξεργασία με βάση τα πρότυπα της νομοθεσίας για να μπορούν να απορριφθούν στη φύση ή για άλλη χρήση. Αυτή η
διαδικασία στοιχίζει και σε υποδομές και σε
κόστος λειτουργίας. Και όλα αυτά για τα 30 με
40 χρόνια λειτουργίας του σκυβαλότοπου.
Αν εφαρμόζαμε τις νομοθεσίες και αν κάναμε
έστω και στοιχειώδη αλλά σωστό προγραμματισμό για τη διαχείριση των αποβλήτων όπως
προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κ.λπ. δεν θα
είχαμε τώρα τόσο μεγάλα προβλήματα.
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
και Μηχανικός Πληροφορικής
Μέλος ΕΤΕΚ

Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο
θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός
όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990 και
είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση.
Διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων και Υπηρεσία αναγκαία
για την προώθηση των σκοπών του.
Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους
τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των Μελών του, της
Μηχανικής και της Τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για
αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της
Δημοκρατίας.
Το Επιμελητήριο προσδίδει μεγάλη σημασία σε διεθνή θέματα και
καταβάλλει προσπάθεια για επέκταση των σχέσεών του, τόσο με
επιμελητήρια άλλων χωρών όσο και με διεθνείς φορείς μηχανικών.
 Το ΕΤΕΚ είναι πλήρες μέλος στο European Council of
Engineers Chambers (ECEC).
 Συμμετέχει, μέσω της ΠΕΤΕΚΚ (Πλατφόρμα για την
Έρευνα και Τεχνολογία για τις Κατασκευές στη Κύπρο),
στην αντίστοιχη European Construction Technology
Platform (ECTP).
 Στον ευρωπαϊκό χώρο το Επιμελητήριο συμβάλλει ενεργά στις
επαγγελματικές οργανώσεις European Federation of National
Engineering Associations (FEANI) και International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS) και συμμετέχει σε συζητήσεις
με ευρωπαϊκές επιτροπές.
 Στον διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τοπικές επαγγελματικές
οργανώσεις, συμμετέχει και εκπροσωπείται στην World
Federation of Engineering Organizations (WFEO).
Συνεργάζεται στενά με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και έχει
συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας. Αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει μεταξύ του Επιμελητηρίου και
του Engineering Council Βρετανίας.

Κεντρικά Γραφεία
Οδός Κερβέρου 8, 1016
Λευκωσία
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 21826,
1513 Λευκωσία

Κεντρικό email:
cyprus@etek.org.cy
Email
εξυπηρέτησης κοινού:
yemp@etek.org.cy
Τηλέφωνο: 22877644
Φαξ: 22730373
www.etek.org.cy

Γενικό Συμβούλιο
Το ΕΤΕΚ διοικείται από 30μελές Γενικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου
είναι αιρετά και εκλέγονται ανά τριετία. Οι έδρες του Συμβουλίου
κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό των μελών του κάθε κλάδου
μηχανικής επιστήμης στο σύνολο των μελών του Επιμελητηρίου.
Διοικούσα Επιτροπή
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του
Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή
διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για
την τριετία 2020-2023:
2017 – 2020:
Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Αρχιτέκτονας
Στέλιος
Αχνιώτης,
Πολιτικός
Μηχανικός
Πρόεδρος
Α’ Αντιπρόεδρος, Ανδρέας
Θεοδότου,
Πολιτικός
Μηχανικός
Α’
Αντιπρόεδρος Ελίζα Βασιλείου,
Κωνσταντίνος
Κωvσταντή,
Αρχιτέκτονας
Β’ Αντιπρόεδρος,
Μηχανολόγος
Μηχανικός
Β’
Αντιπρόεδρος
ΑνδρέαςΣτυλιανού,
Μαραγκός,
Μηχανολόγος
Μηχανικός
Γενικός
Γραμματέας, Πλάτωνας
Πολιτικός
Μηχανικός
Γενικός
Βασιλείου,
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΓενικόςΓραμματέας
Ταμίας, Χρίστος Ελίζα
Χριστοδούλου,
Αρχιτέκτονας
Γενικός Ταμίας
Σωκράτης Σωκράτους, Μηχανικός Πληροφορικής
Μέλη
Μέλη:
Άννα
ΓαλαζήΠολιτικός
Ιακώβου,
Αρχιτέκτονας, Κυριάκος Θεμιστοκλέους,
Βαρνάβας
Λάμπρου,
Μηχανικός
Αρχιτέκτονας,
Ντίνος
Νικολαΐδης,
Θωμάς Μίτα, Ηλεκτρολόγος ΜηχανικόςΜηχανολόγος Μηχανικός, Ιάκωβος
Χαραλάμπους,
Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός.
Ξένιος Παπασταύρου,
Μηχανολόγος
Μηχανικός
Σωκράτης Σωκράτους, Μηχανικός Πληροφορικής
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