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Απλά θα κολλήσετε...

■  Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
■  Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων 

με μειωμένη απορροφητικότητα
■  Για τοποθετήσεις πάνω 

σε υφιστάμενα κεραμικά πλακίδια
■  Για τοποθετήσεις σε δάπεδα 

με ενδοδαπέδια θέρμανση

Eξαιρετικής αντοχής, δυνατής πρόσφυσης και ισχυρής συγκολλητικής δύναμης

http://www.robotex.org.cy


3Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 5 0   •   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 2 0www.daikin.eu/VRV5

Lower CO₂ equivalents and market-leading versatility 

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

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

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

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

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

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

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

Designed for the

future

Reduced CO₂ equivalent
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Ε Τ Ε Κ  •  Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο  Δ Ε ΛΤ Ι Ο

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

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

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6  Ο κατασκευαστικός τομέας έχει ανάγκη από ανανέωση

 Της Έλενας Χριστοδούλου

ΘΕΜΑΤΑ
7  Άρθρο προέδρου ΕΤΕΚ: Tο ΕΤΕΚ κατάφερε να καταστήσει 

αισθητή την παρουσία του

8  Έκκληση του ΕΤΕΚ για την Αμμόχωστο

11  Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης

14  Κριτήρια αξιολόγησης αίτησης για να χαρακτηριστεί 

έργο στρατηγική επένδυση

15  Παράταση του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων 

Μηχανικών

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25  Έργα επί του φέροντος οργανισμού στην αρχιτεκτονική 

σύνθεση της Ελλάδας του ΄60 

28  H Πολεοδομία στην Κύπρο - 30 χρόνια ιστορίας 

29  Μοντέλο Δομικών Πληροφοριών (ΜΔΠ) - Building 

Information Modeling (BIM)

Οι φωτογραφίες 
της κατεχόμενης 
Αμμοχώστου 
είναι του ΓΤΠ

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

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

Α ποχαιρετώντας μια δύσκολη χρονιά 
στρέφουμε το βλέμμα μας μπροστά και 
κοιτάζουμε πώς θα μπορέσουμε να βελτι-
ώσουμε με τη χρήση της τεχνολογίας τον 

κατασκευαστικό τομέα και να διασφαλίσουμε διαφά-
νεια και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο κατασκευαστικός τομέας έχει ανάγκη από ανανέω-
ση. Τα περισσότερα έργα μεγάλης κλίμακας χρειάζο-
νται κατά μέσο όρο 20% περισσότερο χρόνο για να 
ολοκληρωθούν και έχουν 80% αυξημένο κόστος σε σχέση με τον αρχικό προϋ-
πολογισμό. 
Εκτός από την αργοπορία να υιοθετήσει προηγμένες τεχνολογίες, ο τομέας παρου-
σιάζει και βασικά προβλήματα διαχείρισης. Η ετοιμασία του σχεδίου υλοποίησης 
του έργου, για παράδειγμα, είναι ελάχιστα συντονισμένη μεταξύ του στούντιο και 
του προγραμματισμού στο εργοτάξιο και συνήθως αυτός ο συντονισμός γίνεται 
με εργαλεία όπως το χαρτί. Τα συμβόλαια συνήθως δεν δίνουν το έναυσμα για 
καινοτομίες και η καταμέτρηση της απόδοσης είναι σκιαγραφική με τις μεθόδους 
διαχείρισης της αλυσίδας να παραμένουν ανεπαρκείς.
Ο κατασκευαστικός τομέας δεν έχει ακόμα υιοθετήσει νέες ψηφιακές τεχνολογίες 
που θα μπορούσαν να φέρουν ευεργετικά οφέλη μεσοπρόθεσμα, εφόσον φυσικά 
γίνουν σημαντικές επενδύσεις στο άμεσο παρόν. Οι δαπάνες για την έρευνα και 
την ανάπτυξη στις οικοδομικές κατασκευές γίνονται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό σε 
σχέση με άλλους κατασκευαστικούς τομείς της μηχανικής, όπως για παράδειγμα 
στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροδιαστημικής, ενώ το ίδιο ισχύει 
και για τις δαπάνες στην ψηφιακή τεχνολογία.
Φυσικά υπάρχουν μερικά στοιχεία που εμποδίζουν την ανάπτυξη της ψηφιακής 
τεχνολογίας στις οικοδομές. Η υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων σε αρκετά είδη 
κατασκευών και σε πολλά εργοτάξια δεν είναι απλή και είναι ακόμα πιο δύσκολο να 
φτάσει αυτή η ανάγκη και να ενσωματωθούν πολλές μικρές επιχειρήσεις που είναι 
εμπλεκόμενες με συμβόλαια υπεργολαβίας.
Σε κάθε περίπτωση κανένας από αυτούς τους συντελεστές δεν προβλέπεται να 
βελτιωθεί σύντομα. Τα έργα γίνονται όλο και πιο μεγάλα και σύνθετα, η ώθηση για 
επιλογή υποστηρικτικών πρακτικών σε σχέση με το περιβάλλον θα γίνεται όλο και 
πιο δυνατή και σε αυτό θα συνυπολογιστεί και η σπανιότητα εξειδικευμένου προ-
σωπικού. Όλη αυτή η ανάπτυξη αναζητά καινοτόμες προσεγγίσεις, διαφορετικές 
σε σχέση με το παρελθόν, δεν θα είναι πλέον αρκετή η επιλογή της αυξητικής 
προσέγγισης, με την πεποίθηση ότι κάθε έργο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
Σύμφωνα με το McKinsey Global Institute, θα χρειαστεί από σήμερα μέχρι το 2030 
να επενδυθούν 57 τρισεκατομμύρια δολάρια για να ευθυγραμμιστούν οι υποδομές 
στο ίδιο επίπεδο με την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό το γεγονός θα έπρεπε να 
είναι ένα σημαντικό ερέθισμα για να ωθήσει τους παράγοντες του τομέα να επεν-
δύσουν για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.
Μπορούμε να δούμε λοιπόν μερικές τεχνολογίες που θα μπορέσουν να μεταρρυθ-
μίσουν τον κατασκευαστικό τομέα τα επόμενα χρόνια. Καμιά από όλες αυτές δεν 
είναι ιδιαίτερα φουτουριστική ή είναι προϊόν επιστημονικής φαντασίας, αντίθετα 
είναι βασισμένες σε καινοτομίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και μπορούν να ενσω-
ματωθούν σε ένα σενάριο για τα επόμενα 5 χρόνια.
Οι εκπλήξεις που συναντούμε στη φάση της προετοιμασίας του εργοταξίου είναι 
ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα έργα συγκεντρώνουν καθυ-
στερήσεις και επιπρόσθετα κόστη.
Οι διαφορές μεταξύ της πραγματικής κατάστασης του τεμαχίου με τις πρώτες εκτι-
μήσεις μπορεί να προξενήσουν δαπανηρές αλλαγές στο έργο.

Νέες τεχνολογίες που ενσωματώνουν τη φωτογραφία υψηλής ευκρίνειας με την 
τρισδιάστατη σάρωση με τη χρήση laser και συστήματα χαρτογράφησης μπορούν 
να συνδυαστούν, και με τη χρήση drones να αυξήσουν σημαντικά την ταχύτητα 
αλλά και την ακρίβεια της αποτύπωσης του τεμαχίου.
Ο τομέας της μηχανικής και των κατασκευών είναι μεταξύ εκείνων που έμειναν 
περισσότερο πίσω στην ενσωμάτωση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Πώς θα μπο-
ρούσε να πληρωθεί το κενό και να αυξηθεί η παραγωγικότητα;
Τέτοιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις εργοληπτικές εταιρείες, ξε-
κινώντας φυσικά από αυτές μεγαλύτερων διαστάσεων να αντιμετωπίσουν μερικές 
από τις βασικές προκλήσεις, όπως τη μείωση της δαπάνης και των καθυστερήσεων, 
ολοκληρώνοντας τα έργα και ελέγχοντας συγχρόνως τον κίνδυνο και την ασφάλεια.
Υπογραμμίζουμε όμως ότι βραχυπρόθεσμα η εμπλοκή αυτών των τεχνολογιών 
θα είναι μειωμένη, αν όχι εντελώς απούσα, εφόσον πολύ λίγες εταιρείες έχουν τη 
δυνατότητα να επενδύσουν σε τόσο προηγμένο εξοπλισμό. Παρ’ όλα αυτά η αλ-
λαγή μοιραία θα φτάσει αναγκαστικά γιατί θα γίνει σε κάποιο στάδιο απαίτηση των 
πελατών αλλά και άλλων φορέων που έχουν άμεσο ενδιαφέρον στον τομέα, όπως 
αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ιδιοκτήτες ανάπτυξης γης, προμηθευτές.
Η ώθηση θα γίνει μέσα από την ανάγκη αύξησης των ικανοτήτων της εργασίας σε 
ένα νέο περιβάλλον της αγοράς, που θα υποχρεώσει και θα δώσει ώθηση στις εται-
ρείες του τομέα να αντιμετωπίσουν το θέμα για να μην κινδυνέψουν να μείνουν 
πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.
Ποια είναι όμως τα επόμενα βήματα; Πώς μπορεί να γίνει η θεωρία πράξη;
Θα μπορούσαν για παράδειγμα να αρχίσουν από ειδικά προγράμματα (software) 
που αναλύουν εναλλακτικές ανάπτυξης του έργου και συνεισφέρουν στη βελτίωση 
του σχεδίου υλοποίησης.
Συστήματα που αναγνωρίζουν, κατηγοριοποιούν και αξιολογούν φωτογραφίες και 
βίντεο του εργοταξίου και εξακριβώνουν συμπεριφορές λανθασμένες ή επικίνδυ-
νες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν το έργο σε μη ασφαλείς καταστάσεις.
Πλατφόρμες ανάλυσης που συσσωρεύουν και αναλύουν τα δεδομένα για μείωση 
των δαπανών αλλά και της συντήρησης του έργου.
Η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών και περι-
πτώσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, μηχανές εκπαίδευσης, ανάλυσης και τη ρομποτική. Στην οικοδομική τέχνη 
μπορούμε να φανταστούμε και να εισαγάγουμε τεχνολογίες που ήδη χρησιμοποι-
ούνται σε άλλους τομείς.
Στον τομέα των μεταφορών η τεχνολογία προσφέρει ήδη στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να βελτιώσουν τις διαδρομές τους και να αντιμετωπίσουν την τροχαία 
κίνηση με αποτελεσματικότητα. Στο μέλλον μια τεχνική Τ.Ν. θα μπορούσε να εφαρ-
μοστεί ούτως ώστε να βελτιώνονται οι μεταφορές στον τομέα των κατασκευών 
υπολογίζοντας για παράδειγμα τη διάρκεια ή το κόστος των καυσίμων.
Η ρομποτική και οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές που ήδη άρχισαν να χρησιμοποιούνται 
στην οικοδομική βιομηχανία, αν συνδυαστούν με συστήματα Τ.Ν. θα μπορούσαν να 
ωφελήσουν περισσότερο πολύ σύντομα.
Η χρήση των drones εκτός από την αποτύπωση και τη συλλογή πληροφοριών, που 
αναφέρεται πιο πάνω, θα μπορεί στο άμεσο μέλλον να οδηγεί αυτόνομα μηχανή-
ματα μέσα στο ίδιο το εργοτάξιο.
Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσαν να είναι μόνο η αρχή για νέες πρακτικές στον 
τομέα των κατασκευών όπου ομολογουμένως χρησιμοποιούνται ακόμα πρακτικές 
του περασμένου αιώνα.

Έλενα Χριστοδούλου
Αρχιτέκτονας

Ο κατασκευαστικός τομέας έχει ανάγκη από ανανέωση
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Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου μέσα 
από την τριαντάχρονη πορεία του στην επιστημονική, 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική εξέλιξη των γε-
γονότων στον τόπο μας έχει να επιδείξει σημαντικά 
επιτεύγματα ως αποτέλεσμα της ουσιαστικής παρέμ-
βασής του σε σχέση με τα θέματα που αφορούν τη 
μηχανική, αλλά και ευρύτερα το κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Δρώντας σε ένα περιβάλλον συνεχών και έντονων 
αλλαγών, όπου κατά γενική παραδοχή η κρίση αξιών 
και η αναζήτηση σταθερότητας και προσανατολισμού 
είναι συχνά τα κύρια χαρακτηριστικά, το ΕΤΕΚ κατάφερε να κατα-
στήσει αισθητή την παρουσία του και να πείσει για την επιστη-
μονικότητα, την αξιοπιστία και τα κίνητρα που ενεργοποιούν και 
νοηματοδοτούν τον παρεμβατικό του ρόλο.
Η εικόνα του ΕΤΕΚ στη συνείδηση του κάθε πολίτη αποτελεί τον 
καθρέφτη των δράσεων και των προσπαθειών του Επιμελητηρίου, 
ακόμη και αν ο καθένας δεν είναι πλήρως ενημερωμένος για όλες 
τις πτυχές δραστηριοποίησής του. Βλέποντας λοιπόν σε βάθος τρι-
ετίας, θα ήθελα το ΕΤΕΚ να αποτελεί στη συνείδηση του λαού τον 
κύριο εκφραστή και υπερασπιστή της επι-
στημονικότητας στα ζητήματα μηχανικής, 
τον υπέρμαχο της λογικής και αναλυτικής 
σκέψης που θα ενεργεί με αποφασιστικό-
τητα και διαφάνεια, μακριά από μικροπολι-
τικές σκοπιμότητες και υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος. Δεν είμαστε σύμβουλοι μόνο 
του Κράτους, αλλά κυρίως του Πολίτη και 
τα συμφέροντα αυτού είναι που πρέπει να 
έχουμε στον πυρήνα της σκέψης μας.
Με αυτή τη στόχευση οι προτεραιότητες 
που έχουμε θέσει για την τριετία που έρχε-
ται θα κινηθούν στους ακόλουθους άξονες:
- την ενδυνάμωση της παρεμβατικότητας 
του ΕΤΕΚ σε θέματα που απασχολούν την 
κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο. Πυξίδα μας παραμένει η ενίσχυση 
της επιστημονικότητας, της τεκμηρίωσης, της συμμετοχικότητας, 
της διαφάνειας και εν τέλει της ποιότητας.
- τη συνέχιση και ενδυνάμωση της προσπάθειας που ξεκίνησε για 
απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυ-
ξης, με στόχο τη μείωση του χρόνου έκδοσης των αδειών και την 
αυστηρότερη επιβολή του νόμου, με ορίζοντα τη δημιουργία ενός 
βιώσιμου και ποιοτικού δομημένου περιβάλλοντος. 
- τον καθορισμό και την εφαρμογή ενός ορθού πλαισίου υλοποί-
ησης έργων του δημοσίου στο οποίο βασικά συστατικά θα είναι η 
διαφάνεια, ο έγκαιρος προγραμματισμός, η επίτευξη της μέγιστης 
οικονομικής ανταποδοτικότητας στον κύκλο ζωής των έργων, η 
βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και εν τέ-
λει η παραγωγή δημόσιας αξιόλογης αρχιτεκτονικής με ορίζοντα τις 
επόμενες γενιές. 
- τη στήριξη και προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του 
κράτους και των επιχειρήσεων και την προώθηση των αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων που αφορούν την ταχεία απονομή 
δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδι-
οίκησης και ευρύτερα της δημόσιας διοίκησης. 
- την προστασία του περιβάλλοντος έναντι της αλόγι-
στης ανάπτυξης, καθώς και την προώθηση πολιτικών 
για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χάραξη 
ορθολογικής ενεργειακής πολιτικής.
- την περαιτέρω ενθάρρυνση της καινοτομίας, καθώς 
επίσης και της έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα μη-
χανικής και τεχνολογίας. 
- τη βελτίωση του επαγγελματισμού, των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων των μηχανικών και γενικότερα της ποιότητας των 
υπηρεσιών μηχανικής που παρέχονται στη Δημοκρατία, αξιοποιώ-
ντας και το εργαλείο της διά βίου κατάρτισης. 
- τη συνέχιση της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει το 
ΕΤΕΚ στους πολίτες και στα μέλη του, αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο 
βαθμό τις δυνατότητες που δίνει σήμερα η τεχνολογία και το δια-
δίκτυο. 
Δεδομένης της σημαντικότητας του ρόλου που αναμένεται να 
διαδραματίσει το Επιμελητήριο στην αναπτυξιακή πορεία της χώ-
ρας, οι ευθύνες του πολλαπλασιάζονται, καθώς πολλαπλασιάζονται 

και οι προκλήσεις που παρατηρούνται στην 
ανάπτυξη του φυσικού και του τεχνητού 
περιβάλλοντος, στην οικονομία και την κοι-
νωνία. Οι προκλήσεις αυτές είναι δυνατό να 
αντιμετωπισθούν μόνο με συλλογική δράση 
και ενεργητική συμμετοχή όλων των μελών 
στις προσπάθειες που εκδηλώνονται από το 
ΕΤΕΚ. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ση-
μαντικό να υπάρχει ενεργητική συμμετοχή 
κάθε μέλους στη δράση του Επιμελητηρίου, 
με όποιον τρόπο μπορεί να συνεισφέρει, είτε 
στα όργανα του Επιμελητηρίου, τις Επιτροπές 
και τις ομάδες εργασίας, είτε με την προσω-
πική του επαγγελματική δράση με αίσθημα 
ευθύνης και σεβασμό προς το επάγγελμα του 

μηχανικού. Κάθε μέλος του Επιμελητηρίου, μέσω της υψηλής του 
κατάρτισης, της εντιμότητας και της υπευθυνότητας στην άσκηση 
του επαγγέλματος, αποτελεί πρεσβευτή του έργου του ΕΤΕΚ. Μόνο 
έτσι θα ενδυναμώνεται κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία που 
αναλαμβάνεται από το Γενικό Συμβούλιο και τη Διοικούσα Επιτροπή 
που αποτελούν τον εκφραστή των αντιλήψεων και των προσδοκιών 
του συνόλου των μελών του ΕΤΕΚ.
Βρισκόμαστε στο τέλος μιας κρίσιμης δεκαετίας και μιας πολύ δύ-
σκολης χρονιάς, και σε αυτό το κομβικό σημείο δηλώνω πως είμαι 
εδώ, όχι για να αναπολήσουμε τα προηγούμενα 30 χρόνια αλλά για 
να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε μαζί τα επόμενα 30 χρόνια 
του ΕΤΕΚ.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλές γιορτές και 
ευτυχισμένο 2021.

Κωνσταντίνος Κωνσταντή
Πρόεδρος 

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ ΟΣ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

Το ΕΤΕΚ κατάφερε να καταστήσει 
αισθητή την παρουσία του

Κάθε μέλος του 
Επιμελητηρίου, μέσω της 
υψηλής του κατάρτισης, 

της εντιμότητας και 
της υπευθυνότητας 
στην άσκηση του 

επαγγέλματος, αποτελεί 
πρεσβευτή του
έργου του ΕΤΕΚ
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Έκκληση του ΕΤΕΚ για την Αμμόχωστο
Τ ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου (ΕΤΕΚ) με στόχο να ευαισθη-
τοποιήσει για το θέμα της Αμμοχώστου 
απευθύνει έκκληση στην τοπική και τη δι-
εθνή επιστημονική κοινότητα να παρέμβει 
δυναμικά για την προστασία της Αμμοχώ-
στου ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής, 
πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής και τεχνικής 
κληρονομιάς.
Το κείμενο, το οποίο έχει μεταφραστεί στα 
αγγλικά, τα τουρκικά, τα γαλλικά και τα γερ-
μανικά (www.etek.org.cy/site-article-2719-
35-el.php), στοχεύει στην αποτροπή μο-
νομερών ενεργειών που αποσκοπούν στην 
πολιτική εκμετάλλευση της Αμμοχώστου και 
θα οδηγήσουν μετά βεβαιότητας σε μη ανα-
στρέψιμα τετελεσμένα σε όλα τα επίπεδα. 
Το κείμενο θα αποσταλεί σε επιστημονικά 
σώματα και οργανώσεις του εξωτερικού με 
την έκκληση να το διοχετεύσουν σε όσους 
επηρεάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων 
για το θέμα.

To κείμενο
Με αφορμή τις τελευταίες θλιβερές εξελί-
ξεις για το θέμα της Αμμοχώστου, το Επι-
στημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ) απαιτεί να μετατοπιστεί το εν λόγω 
ζήτημα από το πολιτικό πεδίο στο επιστη-
μονικό/τεχνικό πεδίο, και να τύχει διαχείρι-
σης ως τέτοιο, με την παραδοχή πως κύριος 
στόχος θα παραμείνει η αποκατάσταση και 
ανοικοδόμηση της πόλης στη βάση βέλτι-
στων τεχνικών διαδικασιών και η απόδοσή 
της στους νόμιμους ιδιοκτήτες της.
Το Επιμελητήριο εκτιμά τη μοναδική αξία 
της Αμμοχώστου ως μνημείου παγκόσμιας 
πολιτιστικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής 
και τεχνικής κληρονομιάς που αποτυπώνει 
μία παγωμένη στιγμή μέσα στον χρόνο και 
την ιστορία. Η πόλη της Αμμοχώστου ως 
μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας πρέπει να 
τύχει μελέτης και διαχείρισης από ειδικούς, 
και όχι να γίνει βορά για πολιτική εκμετάλ-
λευση και σκοπιμότητες.
Το ΕΤΕΚ αντιλαμβάνεται και σέβεται από-
λυτα την πολυδιάστατη φύση του θέματος 
σε επίπεδο πολιτικής, διπλωματίας, αλλά 
και μνήμης και συναισθηματικής φόρτισης. 
Ταυτόχρονα, σέβεται τους πολίτες και τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για τον 
σχεδιασμό της πόλης της Αμμοχώστου ως 
ένα κοινό αγαθό όλων των Κύπριων πολιτών.
Το Επιμελητήριο επιθυμεί να αναδείξει την 

ανεκτίμητη αξία της Αμμοχώστου ως ένα 
εν δυνάμει εργαστήρι συνδιαμόρφωσης του 
μέλλοντός της – αρχιτεκτονικού, τεχνικού, 
πολεοδομικού, πολιτιστικού και ανθρώπι-
νου, ανεξάρτητα των πιο πάνω διαστάσεων 

του θέματος – και όχι ως αντιστάθμισμά 
τους. Για τον σκοπό αυτό, έστω και την 
ύστατη ώρα, πρέπει να επικρατήσει η νη-
φαλιότητα, και να τεθεί ως κοινός στόχος 
η προστασία της ιστορικής μνήμης, του πε-
ριβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
του πολιτιστικού τοπίου, αλλά και του μέλ-
λοντος της πόλης.
Η πολιτική εκμετάλλευση του θέματος της 
Αμμοχώστου θα οδηγήσει μετά βεβαιότη-
τας σε επικίνδυνα και μη αναστρέψιμα τε-
τελεσμένα σε όλα τα επίπεδα. Για αυτόν τον 
λόγο, το ΕΤΕΚ απευθύνει έκκληση στην το-
πική και τη διεθνή κοινότητα, στις πολιτικές 
ηγεσίες, σε όσους τροχιοδρομούν, αλλά και 
όσους δύνανται να αποτρέψουν μονομερείς 
ενέργειες που αποσκοπούν στην πολιτική 
εργαλειοποίηση του θέματος, να ενεργή-
σουν αμέσως και να παρέμβουν δυναμικά 
με σκοπό την αποτροπή τους.

Το κείμενο θα αποσταλεί 
σε επιστημονικά 

σώματα και οργανώσεις 
του εξωτερικού με 
την έκκληση να το 

διοχετεύσουν σε όσους 
επηρεάζουν τα κέντρα 
λήψης αποφάσεων 

για το θέμα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ Τ ΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΕΣ  ΘΛ ΙΒΕΡΕΣ  ΕΞΕΛ ΙΞΕ ΙΣ

ΦΩΤΟ: ΓΤΠ

http://www.robotex.org.cy
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Στις 11 Δεκεμβρίου 2020 ενόψει και της 
εκλογής νέου Γενικού Συμβουλίου αντιπρο-

σωπεία του ΕΤΕΚ με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
του Κωνσταντίνο Κωνσταντή είχε συνάντηση 
με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή και 
στελέχη του Υπουργείου του.
Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η μακρά και 
στενή συνεργασία Υπουργείου Εσωτερικών και 
ΕΤΕΚ και η πρόθεση περαιτέρω εμβάθυνσης των 
σχέσεων και της συνεργασίας αυτής. Στο πλαίσιο 
της συνάντησης συζητήθηκε και συμφωνήθηκε 
η επέκταση της απλοποίησης των πολιτικών 
αδειοδότησης, η επέκταση της ηλεκτρονικής 
υποβολής, η συνέχιση του εκσυγχρονισμού 
των πολεοδομικών / οικοδομικών νομοθεσιών 
και η άμεση προώθηση του Κανονισμού για την 
απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού 
των τελών για άδειες οικοδομής.
Το ΕΤΕΚ από την πλευρά του έθεσε στον υπουρ-
γό σειρά θεμάτων τα οποία είναι μέρος της Νέας 
Πολιτικής Αδειοδότησης της Ανάπτυξης και τα 
οποία είναι ώριμα και επαρκώς επεξεργασμένα 
και συνεπώς πρέπει να προωθηθούν το συντο-
μότερο δυνατό.

Τα θέματα που έθεσε το ΕΤΕΚ αφορούσαν :
(α) την επίσπευση της νομοτεχνικής επεξεργα-
σίας των Κανονισμών για το μητρώο μελετητών 
το οποίο είναι βασικό συστατικό της νέας Πολι-
τικής Αδειοδότησης της Ανάπτυξης
(β) τη δημοσίευση διαταγμάτων δυνάμει του 4Β 
για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης 
άδειας για συγκεκριμένες κατασκευές (γνωστο-
ποίηση νομιμότητας υπογραμμένη από Μελε-
τητή) κάτι που θα αποφορτίσει τις πολεοδομικές 
/ οικοδομικές αρχές από την υποχρέωση εξέτα-
σης και έκδοσης αδειών αλλά και θα απαλλάξει 
τον πολίτη από την υποχρέωση να υποβάλλει 
αίτηση για ήσσονος σημασίας κατασκευές.
(γ) πρόταση του ΕΤΕΚ για νομοθετική ρύθμιση 

και εύρεση διεξόδου στο θέμα της νομιμοποί-
ησης οικοδομών οι οποίες ανεγέρθηκαν πριν 
το 2012 χωρίς άδεια οικοδομής και σήμερα οι 
ιδιοκτήτες του βρίσκονται σε αδιέξοδο
(δ) την εκ νέου υποβολή της πάγιας πρότασης 
του ΕΤΕΚ για να ρυθμιστεί με δόκιμο τρόπο η 
υποχρεωτική επίβλεψη των ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων, καθώς πέραν από τα 
θέματα ασφάλειας σήμερα οι η/μ εγκαταστά-
σεις συνιστούν μεγάλο μέρος του συνολικού 
κόστους μίας οικοδομής, ενώ έχουν άμεση και 
κρίσιμη επίδραση στο πλέον πολύ ψηλό λει-
τουργικό (ενεργειακό) της κόστος.
Τέλος, το ΕΤΕΚ υπέβαλε στον Υπουργό νέα πρό-
ταση για να γίνει το πρώτο βήμα και να ρυθ-
μιστεί η τακτική επιθεώρηση συγκεκριμένων 
οικοδομών, κάτι που συζητείται εδώ και χρόνια 
με το Υπουργείο.
ΕΤΕΚ και Υπουργείο συμφώνησαν ότι τα θέ-
ματα που συζητήθηκαν θα τύχουν της δέ-
ουσας προσοχής και αναμένεται εντός των 
επόμενων εβδομάδων για γίνουν ενέργειες 
που αφορούν την προώθηση κάθε θέματος 
ξεχωριστά.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Κατά τη συνάντηση 
επιβεβαιώθηκε η μακρά 
και στενή συνεργασία 

Υπουργείου Εσωτερικών 
και ΕΤΕΚ

Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του ΕΤΕΚ 
και του Υπουργού Εσωτερικών

http://www.robotex.org.cy
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Την ανάγκη άμεσης προώθησης τόσο του Δι-
ατάγματος εξαίρεσης από την εξασφάλιση 

άδειας οικοδομής, όσο και της διαδικασίας αδειο-
δότησης υφιστάμενων μη αδειοδοτημένων οικο-
δομών, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών, με 
επιστολή του, το ΕΤΕΚ.
Όπως σημειώνεται «η προώθησή τους, όπως πε-
ριλήφθηκε στη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της 
Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβρη του 
2019, κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη 
εφαρμογή της νέας πολιτικής και για την άμεση 
αντιμετώπιση θεμάτων που δημιουργούν στρε-
βλώσεις, καθυστερήσεις και ανομοιομορφία στις 
εφαρμοζόμενες διαδικασίες».
Για το θέμα του Διατάγματος εξαίρεσης το ΕΤΕΚ 
σημειώνει πως «έχει ήδη τύχει εκτενούς επεξερ-
γασίας από το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου σας. Τα τελικά 
προσχέδια είχαν αποσταλεί από το Επιμελητήριο 
τον Μάρτιο του 2019 (Παρ. 1)».
Για το θέμα της αναδρομικής αδειοδότησης υφι-
στάμενων οικοδομών στην επιστολή σημειώνεται 
πως το ΕΤΕΚ αντιλαμβάνεται πως «έχει περιληφθεί 
στη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης έχοντας κατά νου 
έναν μόνιμο μηχανισμό αναδρομικής αδειοδότη-
σης στη νομοθεσία (regularization, τακτοποίηση), 
ζήτημα το οποίο έχει ιεραρχηθεί ότι είναι κάτι που 

θα πρέπει να ρυθμιστεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζο-
ντα. Επειδή όμως υπάρχει επιτακτική ανάγκη και 
πίεση εύρεσης μιας διεξόδου το συντομότερο δυ-
νατό, εισηγούμαστε, μέχρι να συζητηθούν, να συμ-
φωνηθούν και να γίνει νομοθετική ρύθμιση ενός 
μόνιμου εργαλείου τακτοποίησης (regularization) 
οικοδομών, να εφαρμοστεί ως ενδιάμεση διέξοδος 
η προσέγγιση η οποία προτεινόταν σε σχετικό προ-
σχέδιο διατάγματος δυνάμει του 3Α, το οποίο είχα-
τε ετοιμάσει το 2014 και επί του οποίου σε γενικές 
γραμμές είχαμε συμφωνήσει». 
Το Επιμελητήριο σημειώνει, επίσης, πως οι βα-
σικές παράμετροι της ρύθμισης που προτείνεται 
ήταν οι εξής: 
  α. «Οι οικοδομές αυτές θα πρέπει να έχουν 
πολεοδομική άδεια και να συμμορφώνονται με 

τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αδειοδότησής τους, καθώς η ρύθμιση 
δεν αφορά πολεοδομική αμνηστία. Στην περίπτω-
ση που υπάρχει υπέρβαση θα πρέπει να παίρνουν 
παρέκκλιση. 
 β.  Οι αρμόδιες αρχές πριν τη χορήγηση άδειας 
θα απαιτούν τέτοια σχέδια, υπολογισμούς και με-
λέτες τα οποία θα διασφαλίζουν ότι η οικοδομή 
πληροί βασικές απαιτήσεις ασφάλειας κατά την 
ημερομηνία αδειοδότησής της. Επίσης θα υπο-
βάλλονται και τέτοια στοιχεία ή και μελέτες για να 
καταδεικνύεται κατά πόσο η οικοδομή συμμορφώ-
νεται και σε ποιο βαθμό με τους κτιριοδομικούς 
κανονισμούς που ίσχυαν κατά την ημερομηνία 
αποπεράτωσής της. 
 γ. Η ρύθμιση θα αφορά οικοδομές οι οποίες 
ηλεκτροδοτήθηκαν πριν την 01.01.2012, ημερομη-
νία κατά την οποία είχαμε και την ουσιαστικότερη 
διαφοροποίηση στους κτιριοδομικούς κανονισμούς 
με την εφαρμογή των ευρωκωδίκων. 
 δ. Το πιστοποιητικό έγκρισης της οικοδομής και 
ο εκσυγχρονισμένος τίτλος της θα εκδίδονται με 
σημειώσεις και θα αποτυπώνουν τα δεδομένα της 
αδειοδότησής της, καθώς και στοιχεία σχετικά με 
τις κτιριολογικές της προδιαγραφές και κατά πόσον 
τούτες διαφέρουν από αυτές που απαιτούνταν κατά 
την περίοδο ανέγερσής της».

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης
«Διάταγμα εξαίρεσης 
από την υποχρέωση 
εξασφάλισης άδειας 

οικοδομής και διαδικασία 
αδειοδότησης υφιστάμενων 

μη αδειοδοτημένων 
οικοδομών»

Θέσεις ΕΤΕΚ προς Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Το ΕΤΕΚ απέστειλε τις θέσεις του στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλί-

σεων σχετικά με αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά 
παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για Κέντρο 
Πολλαπλού Αθλητικού / Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα Μεγάλης Κλίμακας 
και Οργανωμένου Αθλητικού Κέντρου Μεγάλης Κλίμακας, στην Αρα-
δίππου, με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(1)/99 και 
των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 
1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πα-
ρεκκλίσεις) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2005 (Κ.Δ.Π. 120/2005).
Στην επιστολή του Επιμελητηρίου αναφέρεται ότι η πιο πάνω αίτηση 
αφορά ανάπτυξη η οποία έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί παράνο-
μα, χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων 
με απόφαση του αιτητή. Γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν 
αφορά αυτού του είδους τις αναπτύξεις, όπου η τυχόν μη εφαρμογή 
της ισχύουσας νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την 
υγεία των ανυποψίαστων χρηστών και εργαζομένων. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερόμενη αίτηση θα 
μπορούσε να τεκμηριωθεί και να αιτιολογηθεί με βάση το κριτήριο 
(η) που αφορά τον ποιοτικό εμπλουτισμό των παρεχόμενων διευκο-
λύνσεων κοινωνικής υποδομής, αθλητισμού και αναψυχής του κοινού 
του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99].
Το ΕΤΕΚ αναφέρει επίσης ότι η ανάπτυξη δεν αναμένεται να επηρε-
άσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Σχεδίου Ανάπτυξης για την 

περιοχή, Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, αφού η χρήση είναι επιτρεπόμενη 
για την περιοχή, νοουμένου ότι θα τηρηθούν οι πιο κάτω προϋπο-
θέσεις: 
• Να μειωθεί η κλίμακά της και οι προσφερόμενες υπηρεσίες για 
να μπορέσει να ενταχθεί πιο ομαλά στην περιοχή. Να αυξηθούν οι 
αποστάσεις από τα σύνορα, για να μην επηρεάζονται αρνητικά οι 
αναπτύξεις στα γειτονικά τεμάχια. 
• Να δημιουργηθεί περιμετρική ζώνη με πράσινο για να λειτουργεί 
απομονωτικά σε σχέση με τη γύρω περιοχή. 
• Να διαμορφωθούν οι απαιτούμενοι χώροι στάθμευσης. 
• Να λυθούν τα θέματα πρόσβασης προς την ανάπτυξη. 
• Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι όροι που εισηγούνται τα 
αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες.
Νοουμένου ότι θα τηρηθούν τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη 
τις θετικές εισηγήσεις του διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως, της Τοπικής Αρχής και των άλλων αρμοδίων τμημά-
των, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε να αντιμετωπιστεί η αίτηση θετικά και, στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας και σε συνεννόηση με την Αρμόδια Αρχή, 
να επιβληθούν αντισταθμιστικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταβολή από τον αιτητή, σε 
συνεννόηση με την Τοπική Αρχή, των εξόδων ή μέρους αυτών για την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής ή/και για τη βελτίωση του 
οδικού δικτύου ή/και για τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου ή/και άλλο 
κοινωφελές έργο. 
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Μ ε παρέμβασή του προς το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως σχετικά 

με τα κριτήρια για αξιολόγηση αίτησης για 
να χαρακτηριστεί έργο στρατηγική επένδυ-
ση, το Επιμελητήριο σημειώνει πως «όπως 
αυτά έχουν διατυπωθεί δεν είναι ευδιάκριτο 
κατά πόσο είναι διαζευκτικά ή σωρευτικές 
οι απαιτήσεις. Συναφώς, κριτήρια τα οποία 
δεν είναι εύκολα μετρήσιμα δεν εξυπηρετεί 
να περιληφθούν. 
Λαμβάνοντας υπόψη την πρότασή μας, 
όπως το κριτήριο της έντασης της επέν-
δυσης σε χρηματική αξία συνοδευτεί με 
συγκεκριμένο πλαίσιο επιθυμητών αναπτύ-
ξεων οι οποίες ήδη περιέχονται σε δημοσι-
ευμένες κρατικές πολιτικές, η εισήγησή μας 
είναι τα κριτήρια να διαμορφωθούν ως εξής: 
(α) εντάσσεται στις επιθυμητές στρατηγικές 
χρήσεις των Σχεδίων Ανάπτυξης ή στη Δή-
λωση Κυβερνητικής Στρατηγικής Ανάπτυξης 
ή στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού ή στο 
Εθνικό Σχέδιο Διακυβέρνησης για την Ενέρ-
γεια και το Κλίμα ή εξυπηρετεί τους σκο-
πούς του Γενικού Συστήματος Υγείας ή της 
υγείας γενικότερα ή αποτελεί επένδυση σε 
στρατηγικούς πυλώνες (π.χ. Υγεία και Κοι-
νωνική Μέριμνα, Εκπαίδευση, Πολιτισμό και 
Αθλητισμό, Περιβάλλον, Εμπόριο, Βιομηχα-
νία και Τουρισμό, Ενέργεια, Έρευνα, Ανάπτυ-
ξη και Καινοτομία),

και αφορά 
Έργο με ελάχιστη επένδυση 5 εκ. 75% του-
λάχιστον από πρωτογενή κεφάλαια (νέα, 
ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέο-
νται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα 
κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο 
ή από την έκδοση μετοχών του έργου) ή/
και εξωτερικά κεφάλαια (κεφάλαια το οποία 
έρχονται στην Κύπρο από το εξωτερικό ως 
εισροή στον λογαριασμό κεφαλαίου) ή έργο 
με επενδύσεις κεφαλαίου ως ακολούθως: 
€25 εκ. επένδυση κεφαλαίου, 75% τουλά-
χιστον από πρωτογενή κεφάλαια (νέα, ρευ-
στά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται 
άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρ-
δη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο 
ή από την έκδοση μετοχών του έργου) ή/
και εξωτερικά κεφάλαια (κεφάλαια τα οποία 
έρχονται στην Κύπρο από το εξωτερικό ως 
εισροή στον λογαριασμό κεφαλαίου). Το 
έργο να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία από 
τις στρατηγικές χρήσεις με έκταση τουλάχι-
στον 30% της ανάπτυξης. 
ή
(β) αφορά έργο που οδηγεί στη δημιουρ-
γία τουλάχιστον 100 νέων μόνιμων θέσεων 
εργασίας οποιουδήποτε τύπου ή 70 νέες 
μόνιμες θέσεις με ετήσιο μισθολόγιο στην 
Κυπριακή Δημοκρατία άνω των €2 εκ. 
ή

(γ) αφορά έργο που απαιτεί επενδύσεις 
κεφαλαίου και δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας ως ακολούθως: €15 εκ. μέχρι €25 
εκ. επένδυση κεφαλαίου, 75% τουλάχιστον 
από πρωτογενή κεφάλαια (νέα, ρευστά, δι-
αθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα 
με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της 
εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την 
έκδοση μετοχών του έργου) ή/και εξωτερι-
κά κεφάλαια (κεφάλαια τα οποία έρχονται 
στην Κύπρο από το εξωτερικό ως εισροή 
στον λογαριασμό κεφαλαίου) και δημιουρ-
γία 30 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας. Το 
έργο να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία από 
τις στρατηγικές χρήσεις με έκταση τουλάχι-
στον 30% της ανάπτυξης. 
ή
(δ) αφορά Επένδυση εταιρείας ορόσημου 
(Anchor Company) δηλαδή η εταιρεία εί-
ναι γνωστή πολυεθνική διεθνούς φήμης η 
οποία θα αναπτύξει επιχειρηματική δρα-
στηριότητα στην Κύπρο και είναι εγγεγραμ-
μένη σε σχετικές διεθνείς λίστες, FORBES 
2000, NASDAQ 500, FTSE 350.
Σημειώνεται πως μας προβληματίζει το 
30% στις περιπτώσεις πολυθεματικών 
αναπτύξεων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να προσδιοριστεί σε τι αναφέρεται το 30%: 
σε αξία, συντελεστή δόμησης, γεωγραφική 
κάλυψη κ.ο.κ »

Κριτήρια αξιολόγησης αίτησης για να χαρακτηριστεί έργο στρατηγική επένδυση

Εφαρμογή νέας πολιτικής αδειοδότησης για μέχρι 2 μονάδες 
οικιστικής ανάπτυξης σε οικόπεδο ή υπό έγκριση οικόπεδο

Διευκρινίσεις από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ζή-
τησε το ΕΤΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της νέας πολιτικής 

αδειοδότησης για μέχρι δύο μονάδες οικιστικής ανάπτυξης σε 
οικόπεδο ή υπό έγκριση οικόπεδο, σε συνέχεια της έναρξης της 
εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης από 01.10.2020 
και ενόψει διαφόρων ζητημάτων που έχουν στο μεταξύ ανα-
φυεί λόγω του γεγονότος αυτού.
Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε, για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής, το 
Τμήμα να διευθετήσει τα πιο κάτω ζητήματα:

Α. Υπολογισμός τέλους δικαιωμάτων 
Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων για την έκδοση πολεο-
δομικής άδειας θα πρέπει να χρησιμοποιείται το εργαλείο υπο-
λογισμού «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ» το οποίο ετοίμασε το 
ΤΠΟ και αφορά διαδικτυακή εφαρμογή με ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://feecalc.tph.moi.gov.cy η οποία είναι αναρτημένη 
στο διαδίκτυο. 

Όπου γίνεται αναφορά σε εμβαδό οικιστικής μονάδας αυτό θα 
είναι το εμβαδό όλων των καλυμμένων επιφανειών (είτε αφορά 
υπόγειο, είτε προβόλους, είτε καλυμμένες βεράντες, είτε βο-
ηθητικές οικοδομές, είτε καλυμμένους χώρους στάθμευσης).

Β. Υπολογισμός κλιμακοστασίων στον συντελεστή δόμησης 
Ενόψη του γεγονότος ότι εξακολουθούν να εμφανίζονται ερω-
τήματα για το υπό αναφορά θέμα, το ΕΤΕΚ εισηγείται την ετοι-
μασία σχετικής διευκρινιστικής  εγκυκλίου, η οποία να απο-
σταλεί εκ νέου, ως εγκύκλιος προς όλες τις αρμόδιες αρχές και 
στους μελετητές. 
Πέραν των δύο πιο πάνω αναφερόμενων ζητημάτων το ΕΤΕΚ 
ενημέρωσε το Τμήμα Πολεοδομίαςπως είναι καθοριστικής ση-
μασίας να υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμο-
γής της νέας πολιτικής και να συλλέγονται ποσοτικά στοιχεία, 
κυρίως κατά τα πρώτα αυτά στάδια εφαρμογής της, έτσι ώστε 
να λαμβάνονται έγκαιρα διορθωτικά μέτρα εκεί και όπου απαι-
τούνται. 
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Μετά από έγκριση της υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 

(ΕΤΕΚ), ως Δικαιούχος του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών 
(Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτε-
κτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών [NEETs] για πραγμα-
τοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής άσκη-
σης), ανακοινώνει τη χρονική επέκταση του Έργου πέραν της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι 
εξαντλήσεως του εγκεκριμέ-
νου προϋπολογισμού. 
Για την παρούσα φάση, εκτι-
μάται ότι το ΕΤΕΚ θα συνεχί-
σει να δέχεται την υποβολή 
αιτήσεων ένταξης στο Έργο 
και εντός του 2021 με δυνα-
τότητα επέκτασης πέραν του 
2021.
Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που 
θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Αρχιτεκτονι-
κής και Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της άσκησης που 
προβλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή 
τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και την εξασφάλιση άδειας άσκη-
σης του επαγγέλματος αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού.
Η διάρκεια της άσκησης εφόσον ενταχθούν στο Έργο είναι 12 μήνες 
όπως απαιτείται στον περί ΕΤΕΚ Νόμο. Στους Ασκούμενους Αρχιτέ-
κτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο κατα-
βάλλεται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης 

ύψους €650, από το ΕΤΕΚ. 
Όλες οι λεπτομέρειες για το Έργο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
του ΕΤΕΚ: www.etek.org.cy/site-menu-300-el.php
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόλη-
ση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Παράταση του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με Αναπτύξεις

Στους ασκούμενους 
καταβάλλεται μηνιαίο 
επίδομα κατάρτισης 
€650 από το ΕΤΕΚ

ΕΝΤΟΛΗ 1 ΤΟΥ 2020 

Μ ε αφορμή αναφορές από αριθμό 
μελετητών ότι οι απαιτήσεις της 

νέας Εντολής 1/2020, για τη Χρήση Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με 
Αναπτύξεις, σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
τηρούν την αρχή της αναλογικότητας 
και είναι υπέρ το δέον αυστηρές για συ-
γκεκριμένου τύπου αναπτύξεις, το ΕΤΕΚ 
απέστειλε τις εισηγήσεις του προς τον 
διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως ως ακολούθως: 
 "1. Το 2014 όταν θεσπίστηκε για πρώτη 
φορά το υπό αναφορά μέτρο/κίνητρο, οι 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής από-
δοσης ήταν συγκεκριμένου χαμηλότερου 
επιπέδου. Συνεπώς η επιλογή να τεθεί 
προϋπόθεση ότι για ψηλά κτίρια και ανα-
πτύξεις με επιθυμητές χρήσεις σε κεντρι-
κές περιοχές, το κτίριο οφείλει να πληροί 
τις απαιτήσεις (ΠΕΑ κατηγορίας Α και 25% 
από ΑΠΕ), για να μπορεί να ισχύσει οποιο-

δήποτε άλλο κίνητρο ήταν μια λογική προ-
σέγγιση. 
 2. Με την αναθεώρηση των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης το 
2019 οι οποίες είναι πολύ πιο αυστηρές, 
καθώς πλέον αφορούν κτίρια με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας και ειδι-
κότερα η απαίτηση για μέγιστη κατανά-
λωση πρωτογενούς ενέργειας 50kW τ.μ. 
ανά έτος ώστε να δοθεί το κίνητρο του 
5% επιπλέον συντελεστή δόμησης είναι 
προβληματική. 
 3. Σημειώνεται ότι ειδικότερα για τις 
περιπτώσεις ψηλών κτιρίων η απαίτηση 
για μέγιστη κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας 50kW τ.μ. ανά έτος δημιουρ-
γεί εξαιρετικά μεγάλους περιορισμούς 
στο ποσοστό ανοιγμάτων / κουφωμάτων 
που μπορεί να έχει το κτίριο αυτό, κάτι 
που οδηγεί σε σχεδιασμούς κτιρίων χω-
ρίς σχεδόν καθόλου ανοίγματα, που στις 

περιπτώσεις κτιρίων γραφείων είναι απα-
γορευτικό. 
 4. Με βάση τα πιο πάνω η εισήγησή 
μας είναι να διαγραφεί η προϋπόθεση τή-
ρησης των ενεργειακών απαιτήσεων που 
καθορίζει η Εντολή ως απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για να μπορεί να ισχύσει οποιο-
δήποτε άλλο κίνητρο για ψηλά κτίρια και 
αναπτύξεις με επιθυμητές χρήσεις σε κε-
ντρικές περιοχές. Η αυτονόητη απαίτηση 
συμμόρφωσης με τις αυστηρότερες νέες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις 
περιπτώσεις αυτές είναι επαρκής. 
Οι αυστηρότερες απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί μπορούν να παραμείνουν π.χ. 
η απαίτηση για μέγιστη κατανάλωση πρω-
τογενούς ενέργειας 50kW τ.μ. ανά έτος 
κ.ο.κ. ως προϋπόθεση για τη χορήγηση 
του κινήτρου του επιπρόσθετου συντελε-
στή δόμησης 5% για τις υπόλοιπες ανα-
πτύξεις."
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Τ ις θέσεις του προς την κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχα-

νίας και Τουρισμού υπέβαλε το ΕΤΕΚ, σχετικά 
με τα νέα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα 
των επιχορηγήσεων για ενθάρρυνση της επι-
χειρηματικότητας, για προώθηση των ΑΠΕ, για 
αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης κτιρί-
ων και τα σχέδια ενίσχυσης νεανικής και γυ-
ναικείας επιχειρηματικότητας, τα κίνητρα που 
προσφέρονται και τις διαδικασίες έγκρισης 
των αιτήσεων:
 1. Υπό τις παρούσες συνθήκες, μεσούσης 
της πανδημίας Covid-19, τα σχέδια χορηγιών 
από τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και από το Τα-
μείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης είναι ίσως 
πιο αναγκαία από κάθε άλλη φορά. 
Η αγορά ασφυκτιά και θα πρέπει πάση θυσία 
να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν θέσεις ερ-
γασίας και δεν θα αρχίσει η αποψίλωση του παραγωγικού ιστού, καθώς 
κάτι τέτοιο θα απαιτεί πολύ μεγαλύτερο κόπο για να αναστραφεί. 
 2. Είναι εξαιρετικής σημασίας να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές δια-
δικασίες όσο πιο σύντομα, ώστε τα σχέδια αυτά να τεθούν σε εφαρμο-
γή το συντομότερο δυνατό. 
Με δεδομένο ότι αυτή τη φορά οι προϋπολογισμοί των σχεδίων ανα-
μένεται να είναι πολύ μεγαλύτεροι, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί 
πολλή προσοχή στην εσωτερική οργάνωσή τους. Οι διαδικασίες πρέπει 
οπωσδήποτε να μηχανογραφηθούν και θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ 
ότι η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά. 
Συναφώς θα πρέπει οι μονάδες οι οποίες θα διαχειρίζονται τα σχετικά 
σχέδια να προετοιμαστούν και να αποκτήσουν τη διαχειριστική ισχύ και 
ικανότητα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με ταχύτητα στο αυ-
ξημένο ενδιαφέρον που αναμένεται να επιδειχθεί για τα σχέδια αυτά. 
Εξαιρετικής σημασίας είναι επίσης οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις των 
σχεδίων να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απλές και απο-
τελεσματικές. Ειδικά σε ό,τι αφορά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν 
από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης για τα οποία θα πρέπει 
να δοθούν κίνητρα και ρευστότητα στην αγορά άμεσα, θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού κόστους και η δι-
ασφάλιση ότι τηρούνται οι κανόνες να γίνεται από επαγγελματίες ή με 
τη χρήση αυστηρών εκ των υστέρων δειγματοληπτικών ελέγχων. 
 3. Ειδικά για το σχέδιο Εξοικονομώ Αναβαθμίζω για κατοικίες, χαιρε-
τίζουμε το γεγονός ότι αυτή τη φορά φαίνεται πως θα έχει μεγαλύτερο 
προϋπολογισμό. Πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι πως ο τομέας των ενερ-
γειακών ανακαινίσεων έχει πολύ μεγάλη και αναξιοποίητη προοπτική, 
φτάνει να οργανωθεί κατάλληλα.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένα 
 (α) το γεγονός ότι σημαντικό μέρος του κτιριακού μας αποθέματος 
είναι γηρασμένο και κατασκευασμένο χωρίς αντισεισμικές πρόνοιες και 
 (β) ότι έχει αναγνωριστεί η σημασία της διασφάλισης ή και ενίσχυ-
σης της δομοστατικής κατάστασης οικοδομών κάποιας ηλικίας πριν 
επενδυθούν χρήματα για ενεργειακή αναβάθμιση τόσο στη σχετική 
Οδηγία όσο και στην κυπριακή νομοθεσία 

θεωρούμε ότι για τις συγκεκριμένες κατηγορί-
ες κτιρίων θα πρέπει να ενταχθεί ως επιλέξι-
μη δαπάνη ο δομοστατικός έλεγχός τους εάν 
εμπίπτει στις περιπτώσεις όπου η εθνική νο-
μοθεσία το απαιτεί*. 
Συναφώς θα πρέπει να προβληματίσει κατά 
πόσο θα πρέπει να χρηματοδοτούνται ενερ-
γειακές ανακαινίσεις οικοδομών των οποίων 
η εναπομένουσα διάρκεια ζωής του στατικού 
φορέα είναι μικρότερη του χρόνου ζωής της 
θερμομόνωσης ή και του εξοπλισμού που θα 
αλλάξει. 
Τέλος, ακολουθώντας και τη νέα τάση που 
άρχισε να εφαρμόζεται σε χώρες του Νότου 
οι οποίες πέραν της ανάγκης ενεργειακής 
αναβάθμισης του κτιριακού τους αποθέματος 
έχουν και την ανάγκη περαιτέρω σεισμικής 
θωράκισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν με παλαι-

ότερους και λιγότερο απαιτητικούς κτιριοδομικούς κώδικες, θεωρού-
με ότι υπάρχει περιθώριο να ετοιμαστούν ειδικά σχέδια επιδότησης 
ταυτόχρονης ενεργειακής και δομοστατικής αναβάθμισης κοινοτικών 
ή δημοτικών κτιρίων τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και σαν έργα 
επίδειξης ή και να αναζητηθούν και άλλα κίνητρα για δομοστατικές 
αναβαθμίσεις κτιρίων. 

* «Για σκοπούς αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη σει-
σμική δραστηριότητα, πριν από την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ο ιδιοκτήτης 
κτιρίου ή κτιριακής μονάδας του οποίου η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από 
το 1994, οφείλει να διορίσει κατάλληλο μελετητή που να του ετοιμάσει έκθεση 
αποτίμησης του φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τους εν ισχύι ευρωκώδι-
κες αναφορικά με την κατάσταση του στατικού φορέα της οικοδομής και την 
υπολογιζόμενη εναπομένουσα διάρκεια ζωής της, η οποία να συνοδεύεται από 
τυχόν συστάσεις αναφορικά με τη δομοστατική ενίσχυσή της.» 

Ενημέρωση για τα νέα σχέδια και 
τα χρονοδιαγράμματα των επιχορηγήσεων

Για ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας, 
για προώθηση των 

ΑΠΕ, για αναβάθμιση 
της ενεργειακής 

απόδοσης κτιρίων και 
τα σχέδια ενίσχυσης 

νεανικής και γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, 

κίνητρα και διαδικασίες 
έγκρισης

http://www.robotex.org.cy
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Ε νόψει του ότι το θέμα της πρόσβασης 
σε οροφές πολυκατοικιών μέσω ανελκυ-

στήρα φαίνεται να απασχολεί μεγάλο αριθμό 
μελετητών, το ΕΤΕΚ απέστειλε στον πρόεδρο 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Προσβασι-
μότητας επιστολή στην οποία υπέβαλε το 
ερώτημα σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει ο 
ανελκυστήρας να ανέρχεται μέχρι το επίπεδο 
της ταράτσας σε πολυκατοικίες.
Στην επιστολή περιλαμβάνεται η απαίτηση 
της παρ. 2.1 του Κανονισμού Προσβασιμότη-
τας 61ΗΑ(5) - Παράρτημα ΙΙΙ του περί ρυθμί-
σεως Οδών και Οικοδομών Νόμου: «Όλα τα 
επισκέψιμα μέρη μιας οικοδομής πρέπει να 

διαθέτουν ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβα-
ση και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
ασφάλεια από όλους τους χρήστες, συμπερι-
λαμβανόμενων των ατόμων με αναπηρία και 
των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα».
Ως εκ τούτου το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε ότι οι πιο 
κάτω διευκρινίσεις θα πρέπει να προωθη-
θούν στις αδειοδοτούσες αρχές (επαρχίες, 
δήμους κ.λπ.), για αποσαφήνιση τυχόν προ-
βληματισμών και ώστε να υπάρχει μια κοινή 
προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα:
 1. Όταν η ταράτσα κτιρίου χρησιμοποι-
είται αποκλειστικά για χρήση μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων ο ανελκυστήρας δεν είναι 

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

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

To ETEK απέστειλε στον προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τη 
Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων σε ό,τι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια, 

που έχει ετοιμαστεί και εκδοθεί από το ΕΤΕΚ. Η εν λόγω μεθοδολογία, στην οποία εντάσσεται 
και η ετοιμασία μεθοδολογίας και εντύπου για τη διενέργεια δευτεροβάθμιου προσεισμικού 
ελέγχου σε κτίρια και κατασκευές είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.
Η Μεθοδολογία ετοιμάστηκε από το ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει δια-
χρονικά το Επιμελητήριο για την υιοθέτηση μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας για την τακτική 
επιθεώρηση και τον δομοστατικό έλεγχο κτιρίων καθώς και για την αποτίμηση της σεισμικής 
τους τρωτότητας στην περίπτωση ενός επικείμενου σεισμού. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία 
στοχεύει πρωτίστως στη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών αλλά και στην ενδυνάμωση 
της προσπάθειας της πολιτείας για τη διαχείριση του κτιριακού της αποθέματος. 
Η μεθοδολογία αυτή αξιοποιείται για την τακτική επιθεώρηση αθλητικών σταδίων και κτιριακών 
εγκαταστάσεων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο πλαίσιο ικανοποίησης ειδικών νομοθεσιών. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
• Μάριος Πελεκάνος, αρχιτέκτο-

νας - προβλήματα σε υδραυλική 
εγκατάσταση, ηλεκτρολογικά λάθη, 
εφαρμογή ξυλουργικών, υγρασίες, 
ατέλειες σε μπογιάτισμα, αυτομα-
τισμό κ.ά., σε ανακαινισμένη οικία 
στον Πρωταρά.

• Στέφανος Χριστοφής, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός - έλεγχος ορθότητας ηλε-
κτρολογικής εγκατάστασης, σε νεό-
δμητη κατοικία στην Αγλαντζιά.

• Γιώργος Καράς - υγρασίες στην τοι-
χοποιία, πρόβλημα με σηπτικό σύ-
στημα, πρόβλημα με ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, καθίζηση πατώματος 
γκαράζ κ.ά., σε μονοκατοικία στο 
Αλεθρικό.

• Κώστας Ιωάννου, πολιτικός μηχανι-
κός - εμφάνιση ρωγμών σε μονοκα-
τοικία στην Έγκωμη.

• Δρ Νικόλας Κυριακίδης, πολιτικός 
μηχανικός - δημιουργία ρωγμών και 
εξασθένιση τοιχοποιίας λόγω ερ-
γασιών σε εφαπτόμενο τεμάχιο, σε 
βοηθητική κατοικία στη Λακατάμια.

• Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχα-
νικός – προβλήματα σε εξωτερικό 
χώρο οικίας (πισίνα, καταρράκτη, 
αντλιοστάσιο, περιμετρικό δάπεδο 
πισίνας, δάπεδο βεράντας κ.ά.) στη 
Λακατάμια.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 61ΗΑ(5)

Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων 
σε ό,τι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια

ETEK: Ετήσια συνδρομή και ετήσια άδεια 
άσκησης επαγγέλματος 2021

Για διευκόλυνση των μελών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ οι οφει-
λές για συνδρομή και άδεια για τα μέλη (σε pdf, www.etek.org.cy/uploads/

fck/20201207 βάσει Αριθμού Μητρώου (δεν λαμβάνονται υπόψη πληρωμές που 
έγιναν μετά τις 03/12/2020).
Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει μέσω του καταστήματος ΕΤΕΚ στην ιστοσε-
λίδα της jccsmart (https://www.jccsmart.com/e-bill/13465026).
Σημειώνεται ότι οι καταστάσεις με τις οφειλές μελών θα αποσταλούν μέσω email 
σε όσα μέλη έχουν δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο 
ΕΤΕΚ και ταχυδρομικά σε όλα τα υπόλοιπα μέλη.
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Δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2020 έκ-
θεση που αφορά την ανάλυση των στα-

τιστικών στοιχείων των ατυχημάτων που συ-
νέβησαν σε εργοδοτούμενα πρόσωπα, κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους και γνωστοποιήθη-
καν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά το 
έτος 2019.
Διευκρινίζεται ότι με βάση τη σχετική νομοθε-
σία για τη γνωστοποίηση των εργατικών ατυ-
χημάτων, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να 
γνωστοποιεί όλα τα εργατικά ατυχήματα που 
συνέβησαν στους εργοδοτούμενούς του και 
προκάλεσαν την απουσία τους από την εργασία 
για περισσότερες από 3 ημερολογιακές ημέρες 
(εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος).  Η 
έκθεση, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (https://
bit.ly/3m22bBb), έχει σκοπό την ενημέρωση 
των οποιωνδήποτε ενδιαφερομένων, όπως 
των Εργοδοτών, των Εργοδοτουμένων, των 
Κοινωνικών Εταίρων, αλλά και γενικότερα των 
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και 
Υγείας για την εικόνα που υπήρχε κατά το έτος 

αναφοράς σε ό,τι αφορά τον απόλυτο αριθμό 
των ατυχημάτων, τη συχνότητα και τη σοβα-
ρότητά τους, αλλά και άλλων στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν ένα ατύχημα.
Επίσης, η Στατιστική Ανάλυση των Ατυχημάτων 
αποτελεί για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία που 
διαθέτει, στο πλαίσιο της προσπάθειας που 
καταβάλλει για στόχευση και προγραμματισμό 
των ενεργειών του, για την όσο το δυνατό πιο 
αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείρι-
ση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας. 

Αύξηση ατυχημάτων 
Κατά την περίοδο 2018-2019 συνεχίσθηκε, 
έστω και σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά με στα-
θεροποιητική τάση, η αύξηση του αριθμού των 
ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν στο Τμή-
μα Επιθεώρησης Εργασίας (αύξηση 0,5% - 12 
ατυχήματα περισσότερα) σε συνέχεια της με-
γάλης αύξησης του αριθμού των ατυχημάτων 
που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2015-
2017 (αύξηση 29,7%). Η αυξητική αυτή τάση 

παρατηρείται σε αντίθεση με μια σταδιακή και 
συνεχή μείωση που παρατηρήθηκε κατά την 
περίοδο 2008-2013 κατά τη διάρκεια της οποί-
ας υπήρξε μια συνολική μείωση της τάξης του 
35%. Σημειώνεται σχετικά ότι κατά την περίο-
δο 2013-2015 παρατηρήθηκε μια αυξομείωση 
του αριθμού των ατυχημάτων με αύξηση 5,2% 
κατά την περίοδο 2013-2014 και μείωση 1,4% 
κατά την περίοδο 2014-2015.
Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση που διεξή-
χθη, κατά το έτος 2019 παρατηρήθηκε αύξηση 
του αριθμού των ατυχημάτων σε σύγκριση με 
το έτος 2018 σε όλους τους βασικούς τομείς 
που παρουσιάζουν κατά σειρά τον μεγαλύτερο 
αριθμό ατυχημάτων ως ακολούθως: στον τομέα 
των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων κατά 13 ατυ-
χήματα (572-559), στον τομέα της Μεταποίη-
σης κατά 18 ατυχήματα (378-360), στον τομέα 
των Κατασκευών κατά 23 ατυχήματα (333-310) 
και στον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού 
Εμπορίου κατά 34 ατυχήματα (312-278). 

Μείωση Δείκτη Συχνότητας
Παρά την πολύ μικρή αύξηση που σημειώθηκε 

Στατιστική Ανάλυση Ατυχημάτων 2019
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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στον αριθμό των ατυχημάτων, κατά την περίο-
δο 2018-2019 παρατηρήθηκε μείωση του Δ.Σ. 
(ο Δ.Σ. Ατυχημάτων ορίζεται ως ο αριθμός Ατυ-
χημάτων ανά 100.000 εργοδοτούμενους) κατά 
2,8% σε συνέχεια της μείωσης κατά 1,3% που 
παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2017-2018, 
για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2014-2015. 
Συγκριτικά με το έτος 2018, σε ό,τι αφορά τους 
πιο πάνω τομείς, σημειώνεται ιδιαίτερα η σχε-
τικά μεγάλη μείωση κατά 10,35% που παρουσί-
ασε ο Δ.Σ. στον τομέα των Κατασκευών, καθώς 
επίσης και η μείωση που παρατηρήθηκε στους 
τομείς των Ξενοδοχείων - Εστιατορίων και Με-
ταποίησης κατά 7,2% και 4,0% αντίστοιχα. 

Κατά επαρχία
Όπως και κατά το έτος 2018, σημειώνεται ιδι-
αίτερα ο υψηλός Δ.Σ. σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο (602,87) που παρατηρήθηκε στις επαρχίες 
Αμμοχώστου (1145,72) και Πάφου (989,58). Σε 
ό,τι αφορά τον αριθμό των ατυχημάτων σημει-
ώνεται η αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων 
στην επαρχία Λεμεσού κατά 9,1% και η μείωση 
κατά 4,0% στην επαρχία Πάφου. 

Λόγω πτώσης
Στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, 
μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων της τάξης 

του 28,0%, σε σύγκριση με 26,9% κατά το 
έτος 2018, οφειλόταν σε πτώση είτε στο ίδιο 
επίπεδο είτε από ύψος. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
στον τομέα των Κατασκευών ήταν ιδιαίτερα 
υψηλά, 40,5% σε σύγκριση με 36,8% κατά το 
έτος 2018. 

Οικονομική δραστηριότητα
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός ατυχημάτων κατά το έτος 2019, 
όπως και κατά το έτος 2018, συνέβη στον το-
μέα Ξενοδοχείων - Εστιατόριων 572, (26,4%) 
και ακολουθούν ο τομέας της Μεταποίησης 
378 (17,4%), οι Κατασκευές 333 (15,4%) και 
το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 312 (14,4%). 
Σημειώνεται ιδιαίτερα η συνεχιζόμενη αύξηση 
του ποσοστού των ατυχημάτων στον τομέα 
των Κατασκευών, σε σχέση με τα δύο προη-
γούμενα έτη (2017: 12,2% - 2018: 14,4%) σε 
αντίθεση με τη συνεχή μείωση που παρατη-
ρήθηκε κατά την περίοδο 2012-2016 (2012: 
18,8%, 2013: 16,3%, 2014: 11,4%, 2015: 9,8%, 
2016: 9,0%).

Τομέας Κατασκευών
Από το σύνολο των 333 ατυχημάτων που συ-
νέβησαν στον τομέα των Κατασκευών, 135 
ατυχήματα, δηλαδή ποσοστό 40,5% αφορού-

σαν ατυχήματα που προέκυψαν λόγω πτώσης, 
εκ των οποίων 33 (24,4%) αφορούσαν πτώση 
στο ίδιο επίπεδο και 102 (75,6%) πτώση από 
ύψος.
Από το σύνολο των 102 ατυχημάτων που 
αφορούσαν πτώση από ύψος, 60 ατυχήματα 
(58,8%) αφορούσαν πτώση από ύψος μικρό-
τερο των 2 μέτρων και 42 (41,2%) πτώση από 
ύψος ίσο ή μεγαλύτερο των 2 μέτρων.
Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα από τα 60 
ατυχήματα που αφορούσαν πτώση από ύψος 
μικρότερο των 2 μέτρων, συνέβησαν κατά 
σειρά λόγω πτώσης, από φορητή κλίμακα 20 
(33,3%), από ικρίωμα 11 (18,3%) και από κλιμα-
κοστάσιο επίσης 11 (18,3%).
Σε ό,τι αφορά τα 42 ατυχήματα που αφορού-
σαν πτώση από ύψος ίσο ή μεγαλύτερο των 
2 μέτρων, αυτά συνέβησαν κατά σειρά λόγω 
πτώσης από φορητή κλίμακα 14 (33,3%), από 
ικρίωμα 13 (31,0%), και από δάπεδο εργασίας - 
εκτός ικριώματος 6 (14,3%).
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων 
(31,3%) προέκυψε ως αποτέλεσμα επαφής 
του θύματος με σημεία κτιρίων, κατασκευών ή 
επιφανειών, ένα μικρότερο ποσοστό (16,7%), 
λόγω επαφής με υλικά, αντικείμενα, προϊόντα 
κ.λπ. και ένα άλλο ποσοστό (10,8%) ως αποτέ-
λεσμα επαφής με χερσαία οχήματα.  
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Παραβιάζουν το περιεχόμενο
της Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104

Παρόλο που έχει παρέλθει σημαντικός 
χρόνος από την έκδοση της Εγκυκλίου 

ΓΛ/ΑΑΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Με-
λετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων», 
το Επιμελητήριο διαπίστωσε ότι σημαντικός 
αριθμός διαγωνισμών για την παροχή υπη-
ρεσιών συμβούλων μελετητών για την υλο-
ποίηση δημοσίων έργων προκηρύσσεται από 
τις αναθέτουσες αρχές με όρους που συ-
γκρούονται με το περιεχόμενο και το πνεύμα 
της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104. 
Με επιστολή του προς τη Διεύθυνση Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο της 
Δημοκρατίας), το ΕΤΕΚ αναφέρθηκε στο πιο 
πάνω φαινόμενο και σε θέματα που έχουν 
παρατηρηθεί κατόπιν προκηρύξεων διαγω-
νισμών με όρους που δεν φαίνεται να εξυ-
πηρετούν το δημόσιο συμφέρον και που 
παραβιάζουν το περιεχόμενο της εγκυκλίου 
ΓΛ/ΑΑΔΣ 104:
 1. Αρκετοί διαγωνισμοί των οποίων η 
εκτιμώμενη αξία σύμβασης υπερβαίνει τα 
50.000 ευρώ, προκηρύσσονται με μοναδικό 
κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης τη 
χαμηλότερη τιμή, με συνεπακόλουθο τον μη 
συνυπολογισμό ποιοτικών κριτηρίων για την 
ανάδειξη του ανάδοχου της σύμβασης, ως οι 
πρόνοιες της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ-104. 
 2. Σημαντικός αριθμός διαγωνισμών προ-
κηρύσσεται με την εκτιμώμενη αξία της σύμ-
βασης να υπολείπεται σημαντικά αυτής που 
προκύπτει από την εφαρμογή της εγκυκλίου 
ΓΛ/ΑΑΔΣ-104 ή/και χωρίς την περίληψη του 
πίνακα στοιχειώδους ανάλυσης του κόστους 
παροχής των μελετητικών υπηρεσιών (Παρ. 2 
της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ-104), οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στην ανάθεση συμ-
βάσεων σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές και κατ’ 
επέκταση στην αποθάρρυνση της συμμετο-
χής αρκετών μελετητών σε διαγωνισμούς για 
δημόσια έργα. Ταυτόχρονα, η ανάθεση συμ-
βάσεων σε τιμές που υπολείπονται σημαντι-
κά αυτών που προκύπτουν από την εν λόγω 
εγκύκλιο, αυξάνουν το ρίσκο της υπονόμευ-
σης της ποιότητας ή και της πληρότητας των 
μελετητικών υπηρεσιών, με συνεπακόλουθο 
την ενδεχόμενη επιβάρυνση του υπό μελέτη 
έργου και του δημοσίου, με κόστος πολλα-
πλάσιο από τις όποιες εξοικονομήσεις. Ως 
Επιμελητήριο, δεν παραγνωρίζουμε ότι με-
γάλο μέρος ευθύνης φέρουν βεβαίως και 

οι συνάδελφοι μηχανικοί, οι οποίοι συχνά 
προσφοροδοτούν σε τιμές που σε καμία πε-
ρίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην εργασία 
που ζητείται και την αναμενόμενη ποιότητα 
και πληρότητα των υπηρεσιών που αναλαμ-
βάνουν να προσφέρουν. Ωστόσο, ο καθορι-
σμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που προ-
κύπτουν από την εγκύκλιο και η μη αξιοποί-
ηση του χαρακτηρισμού μιας προσφοράς ως 
ασυνήθιστα χαμηλής συντείνουν στη διαιώ-
νιση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται 
στο επαγγελματικό τοπίο στον τομέα της 
παροχής μελετητικών υπηρεσιών. 
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του ΕΤΕΚ, 
«η εγκύκλιος ΓΛ/ΑΑΔΣ 104, αποτέλεσμα της 
στενής μας συνεργασίας, έχει ετοιμαστεί 
με γνώμονα τη διαμόρφωση διαδικασιών 
που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και την 
πληρότητα των προσφερόμενων μελετητι-
κών υπηρεσιών και με στόχο την αναχαίτηση 
των διαφόρων προβλημάτων και στρεβλώ-
σεων που παρατηρούνται στον τομέα πα-
ροχής υπηρεσιών μελετητικών υπηρεσιών 
σε δημόσια έργα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε 
ότι η εφαρμογή των προνοιών της εγκυκλίου 
από τις αναθέτουσες αρχές είναι πρωτίστως 
προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμ-
φέροντος και είναι ιδιαίτερης σημασίας για 
την απόδοση των δημοσίων έργων».

Μεταξύ άλλων, το Επιμελητήριο παρέθεσε 
ζητήματα που έχουν παρατηρηθεί σε αριθμό 
διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί πρό-
σφατα:
 i. «Σε σημαντικό αριθμό διαγωνισμών 
που έχουν προκηρυχθεί πρόσφατα, οι ελά-
χιστες απαιτήσεις και προϋποθέσεις συμ-
μετοχής που καθορίζονται στα έγγραφα 
των διαγωνισμών και αφορούν τις τεχνικές 
και επαγγελματικές ικανότητες των Οικο-
νομικών Φορέων δημιουργούν συνθήκες 
υπερβολικού περιορισμού στη δυνατότητα 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, θέτοντας υπό 
αμφισβήτηση τη διασφάλιση ικανοποιητικού 
επιπέδου υγιούς ανταγωνισμού. Χωρίς να 
παραγνωρίζεται η σημαντικότητα του καθο-
ρισμού ελάχιστων απαιτήσεων και κριτηρίων 
αξιολόγησης σε σχέση με τα προσόντα των 
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, ως προς 
τη διασφάλιση ότι οι συμμετέχοντες και εν 

δυνάμει ανάδοχοι της σύμβασης είναι σε 
θέση να φέρουν εις πέρας σε ικανοποιητι-
κό βαθμό το έργο που τους ανατίθεται, θε-
ωρούμε ότι τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να 
συνάδουν πρωτίστως με τις αρχές τις ανα-
λογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και πρό-
σβασης και της διαφάνειας, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24/ΕΕ και ιδιαίτερα 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αγοράς 
και το μικρό μέγεθος της Κύπρου.  
 ii. Περαιτέρω, διαπιστώνουμε ότι παρ’ 
όλες τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΕΤΕΚ 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δημό-
σια έργα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημα-
σίας και επίδρασης στο αστικό περιβάλλον 
και τους πολίτες αντιμετωπίζονται ακόμη 
διεκπεραιωτικά, με κατά βάση οικονομικά 
κριτήρια και προκηρύσσονται με διαδικασίες 
που δεν διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 
ευρεία συμμετοχή στον διαγωνισμό. Όπως 
γνωρίζετε, πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι 
για αξιόλογα έργα με ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά και επίδραση στο ευρύτερο δομημένο 
περιβάλλον και την κοινωνία θα πρέπει να 
καταβάλλεται προσπάθεια αξιοποίησης του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, διαδικασίας 
που θα επιφέρει την εξασφάλιση πληθώρας 
ολοκληρωμένων προτάσεων για το έργο, 
μέσω της οποίας οι αναθέτουσες αρχές δύ-
ναται να επιλέξουν τη βέλτιστη δυνατή λύση 
για το έργο. Παρόλο που η υλοποίηση έργων 
μέσω της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο στην 
υλοποίηση έργων εντός του απαιτούμενου 
χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, 
το ΕΤΕΚ, αναγνωρίζοντας ότι οι δύο αυτές 
παράμετροι σε συνδυασμό με το μειωμένο 
ρίσκο σε σχέση με τη διαχείριση της σύμβα-
σης που να αναλαμβάνεται από την Αναθέ-
τουσα Αρχή αποτελούν τους κύριους λόγους 
που οι Αναθέτουσες Αρχές επιλέγουν εσχά-
τως τη μέθοδο «Μελέτη-Κατασκευή» για την 
υλοποίηση έργων, επεξεργάζεται πλαίσιο 
που συνδυάζει τις δύο αυτές μεθόδους. Στό-
χος του υπό επεξεργασία πλαισίου είναι να 
υπερκεράσει τυχόν προβληματισμούς των 
Αναθετουσών Αρχών σε σχέση με τις προ-
αναφερόμενες παραμέτρους και η αξιοποί-
ηση των πλεονεκτημάτων του συνδυασμού 
των δύο μεθόδων προς όφελος της ποιότη-
τας και της απόδοσης των έργων».

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
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Τ ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας επιθυμεί να πληροφορή-

σει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στις 
13 Νοεμβρίου 2020 έχει δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. Οι κυριότερες αλλαγές που 
επιφέρει είναι: 
 1. Σε κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση 
μεγάλης κλίμακας και η άδεια οικοδομής 
εκδόθηκε πριν το 1994 θα πρέπει να ετοι-
μάζεται έκθεση αποτίμησης του φέροντος 
οργανισμού σχετικά με την κατάσταση του 
στατικού φορέα της οικοδομής 
 2. Κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρη-
τέες οικοδομές ή αρχαία μνημεία παύουν 
να εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδο-
σης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ). Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργεια-
κής απόδοσης στα κτίρια αυτά δεν εφαρ-
μόζονται όπου η τήρησή τους αλλοιώνει 
κατά τρόπο μη αποδεκτό τον χαρακτήρα ή 
την εμφάνισή τους υπό την προϋπόθεση 
υποβολής από τον ιδιοκτήτη προς τον δι-
ευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως ή τον διευθυντή του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων ή την Αρμόδια Τοπική Αρχή, 
όπου ισχύει, του συνόλου των επεμβάσε-
ων ενεργειακής αναβάθμισης και επαρκούς 
τεκμηρίωσης των εξαιρέσεων 

 3. Η υποχρέωση για θέσπιση Μακροπρό-
θεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης που θα 
υποβάλλεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχε-
δίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 
 4. Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι εξο-
πλισμένα με συστήματα αυτορρύθμισης για 
την αυτόνομη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
σε κάθε δωμάτιο ή θερμαινόμενη ζώνη. Η 
ίδια απαίτηση εφαρμόζεται και σε υφιστά-
μενα κτίρια όταν αντικαθίσταται η μονάδα 
παραγωγής θερμότητας 
 5. Σε νέα κτίρια, και κτίρια που υφίστα-
νται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, που δεν 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες με περισσό-
τερους από δέκα χώρους στάθμευσης θα 
πρέπει να γίνεται η εγκατάσταση τουλάχι-
στον ενός σταθμού επαναφόρτισης ηλε-
κτρικού οχήματος, καθώς και της υποδομής 
καλωδίωσης για τουλάχιστον έναν χώρο 
στάθμευσης ανά πέντε (δεν ισχύει για κτίρια 
που η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής 
κατατέθηκε έως τη 10η Μαρτίου 2021) 
 6. Σε νέα κτίρια, και κτίρια που υφίστα-
νται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες με περισ-
σότερους από δύο χώρους στάθμευσης θα 
πρέπει να γίνεται η υποδομή καλωδίωσης 
για κάθε χώρο στάθμευσης (δεν ισχύει για 
κτίρια που η αίτηση για έκδοση άδειας οι-
κοδομής κατατέθηκε έως τη 10η Μαρτίου 
2021) 

 7. Έως την 1η Ιανουαρίου 2025 όλα τα 
κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοι-
κίες με περισσότερους από είκοσι χώρους 
στάθμευσης θα πρέπει να εγκαταστήσουν 
τουλάχιστον έναν σταθμό επαναφόρτισης 
ηλεκτρικού οχήματος 
 8. Θεσπίζεται κοινό ευρωπαϊκό προαιρε-
τικό σύστημα αξιολόγησης του δείκτη ευ-
φυούς ετοιμότητας των κτιρίων 
 9. Υποχρεωτική καθίσταται η επιθεώρη-
ση των συστημάτων θέρμανσης και κλιμα-
τισμού ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης 
των 70kW, συμπεριλαμβανομένου και του 
εξαερισμού εφόσον συνδυάζεται με τα εν 
λόγω συστήματα. Μπορούν να εξαιρεθούν 
από την υποχρέωση επιθεώρησης συστή-
ματα στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα 
αυτοματισμού και ελέγχου ή που καλύπτο-
νται από σύμβαση ενεργειακής απόδοσης ή 
συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδο-
σης ή που τη λειτουργία τους έχει αναλά-
βει φορέας εκμετάλλευσης ή διαχειριστής 
δικτύου 
 10. Εξαιρούνται κτίρια που χρησιμοποι-
ούνται ως θρησκευτικοί ναοί από την έκδο-
ση ΠΕΑ και την εφαρμογή των απαιτήσεων 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης.
Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης 
των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Ενέργειας (http://energy.gov.cy/).

Τροποποίηση του περί Ρύθμισης
της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου 

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Επιχορήγησης για ενθάρρυνση έργων 
ποιοτικής και αισθητικής αναβάθμισης των παραλιών

Τ ο Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υφυπουρ-
γείου Τουρισμού, ενέκρινε στις 25 Νοεμβρίου 2020 σχέδιο 

επιχορήγησης, για ενθάρρυνση έργων ποιοτικής και αισθητικής 
αναβάθμισης παραλιών.
Το σχέδιο εμπίπτει στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής 
Στρατηγικής Τουρισμού 2030, αλλά και των διαχρονικών στόχων 
του Υφυπουργείου Τουρισμού για αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος.
Στόχος και φιλοσοφία του σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής 
στήριξης δήμων και κοινοτήτων, για υλοποίηση έργων και αγορά 
εξοπλισμού προς την κατεύθυνση της αισθητικής αναβάθμισης 
των παραλιών του τόπου μας.
Ανάμεσα σε άλλα, το σχέδιο θα στηρίξει δαπάνες για να τοπο-
θετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες παραλίας, οι οποίες να είναι 

καλής ποιότητας, ομοιόμορφες, από φυσικό υλικό (π.χ. ξύλο), 
με φυσικές αποχρώσεις που να συμβαδίζουν με τον περιβάλ-
λοντα χώρο, οι οποίες σε χρώμα να είναι αντίθετες με εκείνο 
της θάλασσας, δαπάνες για κάδους καθαριότητας/ανακύκλωσης, 
δαπάνες για κατασκευή ή/και ανακαίνιση συγκροτήματος κοινό-
χρηστων χώρων υγιεινής, το οποίο θα χωροθετείται εκτός ζώνης 
προστασίας της παραλίας, όπως και δαπάνες για υποδομές φι-
λικές για ΑμεΑ.
Η περίοδος εφαρμογής του σχεδίου εκτείνεται μέχρι και τον Νο-
έμβριο 2022, με βάση τον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του Υφυπουργείου Τουρισμού. Δείτε εδώ το σχέδιο:
http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/FD
36D2BC21844BB9C225862B0041E9D6/$f i le /Sxedio_
Paralion_2020_2022_dated_25_11_2020.pdf?OpenElement

http://www.robotex.org.cy
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Μ ε μια πρωτοβουλία η οποία αναδεικνύει τη σημασία της διε-
θνούς συνεργασίας, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρο-

γονανθράκων (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 Υδρογο-
νανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου μέσω της ανταλ-
λαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. 
Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, η ΕΔΕΥ διοργάνωσε το «Mediterranean 
Offshore Authorities Forum» με τη συμμετοχή εκπροσώπων αρμόδι-
ων 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 Υπουργεί-
ου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, του Υπουργεί-
ου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου και 
της Κροατικής Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων, 
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, καλω-
σόρισε τους συμμετέχοντες και τους ευχαρίστησε για το ενδιαφέ-
ρον τους για την εκδήλωση. Αναγνώρισε το γεγονός ότι η ΕΔΕΥ έχει 
υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας (MOU) με πολλές από τις συμμε-
τέχουσες 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 εμπει-
ριών. 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 προσβα-
σιμότητα 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 εξυ-
πηρετεί 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. Υπάρ-
χει 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 Εκμετάλλευ-
σης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
απηύθυνε χαιρετισμό και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μετα-
ξύ 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 φό-
ρουμ των αρμόδιων αρχών για την Υπεράκτια Ασφάλεια των μεσο-
γειακών κρατών της ΕΕ. Ο διάλογος και η ανταλλαγή εμπειρογνω-
μοσύνης ήταν και είναι η κινητήρια δύναμη για την πρόοδο και 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 η 
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 υπο-
δομών 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 και τα θέματα που αναλύθηκαν στο «Mediterranean 
Offshore Authorities Forum»
Το «Mediterranean Offshore Authorities Forum» αποτέλεσε μια 
εξαιρετική ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των εκπρο-
σώπων 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 Κωστά-
κη (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων), κ. Roberto 
Cianella (Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης Ιταλίας), κ. Στέλιος 
Ζέρβος (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 Δημογρα-
φικής Πρόκλησης της Ισπανίας), o κ. David Dobrinic από την Κροατι-
κή 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 Αθή-
να. Είναι μια κρατική εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο να είναι ο 
μοναδικός μέτοχος (100%), η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα ως οι-
κονομική οντότητα ιδιωτικού τομέα με εντολή να διαχειρίζεται τα 
εθνικά συμφέροντα στον τομέα της έρευνας, παραγωγής και υπο-
δομών υδρογονανθράκων (upstream & midstream).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα http://www.greekhydrocarbons.gr.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Η ΕΔΕΥ ενισχύει τις διεθνείς συμμαχίες για την Υπεράκτια 
Ασφάλεια στην Έρευνα και Ανάπτυξη Υδρογονανθράκων
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΊΑ CYS-ETEK 
ΓΊΑ ΤΟ 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης

Τηλ.: 22 411414 / 22 411413 
/ 22 411411

Email: c.service@cys.org.cy

ΕΤΕΚ

Τηλ.: 22 877644

Email: cyprus@etek.org.c

http://www.robotex.org.cy
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Στη γλυπτική η δυ-
νατότητα επίτευξης 

οργανικής σύνθεσης γί-
νεται μεγαλύτερη όταν 
χρησιμοποιείται ένα 
μοναδικό στοιχείο που 
αλλάζει μορφές και πλη-
θαίνει σε στοιχεία μικρά 
και μεγάλα, ψηλά-βαθιά, στρογγυλά-μυ-
τερά, συνδυασμένα πυκνότερα ή αραιότε-
ρα σε σύνολα ή ομάδες. Αυτό δημιουργεί 
«ρυθμό μέσα από την εναλλαγή κλιμάκων 
και σχετικών μεγεθών». 
Το γλυπτό που ενσωματώνεται σε ένα αρχι-
τεκτονικό έργο είτε είναι ελεύθερο και το-
ποθετείται κοντά στο αρχιτεκτονικό έργο, 
είτε είναι ανάγλυφο και ενσωματωμένο σ’ 
αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει 
να συμβαίνει αυτό που διατυπώθηκε πριν. 
Θα πρέπει δηλαδή η «τάση» που θα δημι-
ουργηθεί από την εναλλαγή των κλιμάκων 
να υπάρχει και στο γλυπτικό έργο αυτό καθ’ 
εαυτό, αλλά και στο αρχιτεκτονικό, και μια 
μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων-συνό-
λων. Μ’ άλλα λόγια, το γλυπτό δεν μπορεί 
να είναι ένα παθητικό διακοσμητικό αντι-
κείμενο, ένα νεκρό σώμα μέσα στο σύνολο 
που το περιέχει. Πρέπει να είναι ένα ενερ-
γητικό στοιχείο, που συμμετέχει κατά την 
κλίμακά του στην κίνηση της αρχιτεκτονι-
κής σύνθεσης [σημείωση 1].
Σαν μια συνέχεια των εν εξελίξει ανάγλυ-
φων συνθέσεων της δεκαετίας, μια μερίδα 
καλλιτεχνών επιχείρησε να «επέμβει» στη 
σύνθεση-σύσταση του φέροντος οργανι-
σμού συνθέτοντας πάνω σε αυτόν, ως με-
τεξέλιξη των παραπάνω ανάγλυφων έργων 
που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αρχι-
τεκτονική σύνθεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έγκειται στο κατά πόσον τα έργα αυτά χυ-

τεύονται ταυτόχρονα με τον φέροντα οργα-
νισμό ή εκτελούνται σε μετέπειτα στάδιο. 
Εκτελώντας με επιτυχία και αφοσίωση το 
ένα έργο μετά το άλλο, ήταν πλέον κοινώς 
παραδεκτό ότι τα έργα του Κοσμά Ξενάκη 
[σημείωση 2] άρχισαν να λαμβάνουν μια 
ανέλπιστα τρομερή αναγνώριση από το 
ευρύ κοινό. Η αρχή της δεκαετίας του ΄60 
αποτέλεσε κομβικό σημείο για την απογεί-
ωση της μετέπειτα καριέρας του καλλιτέ-
χνη, εφόσον ουκ ολίγα ήταν τα έργα που 
ξεκίνησαν να του ανατίθενται, με απο-
τέλεσμα το ένα να διαδέχεται το άλλο με 
γοργούς ρυθμούς. Ο καλλιτέχνης ξεκίνησε 
να δραστηριοποιείται στην κατηγορία των 
μονοκατοικιών, των πολυκατοικιών (συλλο-
γική κατοίκηση), δείγμα του ρεύματος της 
ευμάρειας και του νεοπλουτισμού που είχε 
ήδη ξεκινήσει να εξαπλώνεται στις τάξεις 
του αθηναϊκού κόσμου –παράγωγα του 
εκσυγχρονισμού και της ανασυγκρότησης 
που είχε θέσει ως στόχο η τότε κυβέρνηση 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. 
Όπως συνήθιζε στην πλειοψηφία των έρ-
γων του, έτσι και στην περίπτωση του έρ-
γου του για την Οικία Δώβη στη Φιλοθέη 
[σημείωση 3] (Θησέως 68), ο Κοσμάς Ξενά-
κης καλουπώνει τη σύνθεσή του πάνω στη 
φόρμα του τοιχίου προκειμένου να χυτευ-
τούν ταυτόχρονα. Πιστός στις συνθετικές 
του αρχές, ότι δηλαδή ο κάναβος πρέπει να 
είναι ένα ευέλικτο κινητό στοιχείο που προ-
στίθεται αρμονικά στη στέρεη και ακίνητη 
σύνθεση, ο καλλιτέχνης επιλέγει να διαι-
ρέσει τον τοίχο σε σύνολα και υποσύνολα 
(εικ. 1ε). Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε 
μετά από μελέτη της κάτοψης του ισογείου, 
αλλά και θέτοντας τον εαυτό του στη θέση 
του παρατηρητή και στον τρόπο που γίνεται 
αντιληπτή η τέχνη από το ευρύ κοινό. Ήθε-

λε επίσης ο τοίχος αυτός να γίνεται ένα με 
τον χώρο (εικ. 1α), γι’ αυτό στα σημεία που 
παρατηρεί πως θα υπάρχει περισσότερος 
θόρυβος, χρώμα και ανθρώπινη επαφή επι-
λέγει να κατακερματίζει τους κάναβούς του. 
Δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο 
και στην ποιότητα του φωτισμού του χώρου 
κάνοντας πολλές λήψεις φωτογραφιών σε 
διάφορες στιγμές της ημέρας. 
Στην οικία Κραντονέλλη (εικ. 2α) ακολου-
θήθηκε όμοια μέθοδος με την οικία Δώβη 
[σημείωση 4], με τη διαφορά ότι στον τοίχο 
της οικίας Κραντονέλλη ο Κοσμάς Ξενάκης 
επεμβαίνει και στον οπλισμό του τοιχίου 
(φέρον στοιχείο), εφόσον πολλά στοιχεία 
της σύνθεσής του λειτουργούν ως μικροί 
πρόβολοι στον χώρο (εικ. 2β-2στ). Παρό-
μοια λογική ακολουθεί και ο γλυπτός τοί-
χος στην είσοδο πολυκατοικίας στο Ψυχικό 
[σημείωση 5] (εικ. 3α). Η διαφορά του με τα 
παραπάνω έργα έγκειται στο γεγονός ότι ο 
καλλιτέχνης λειτουργεί ως πομπός –και όχι 
ως δέκτης-παρατηρητής– ορίζοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την πορεία του εισερχό-
μενου σε αυτήν, με τη μέθοδο εσώγλυφων 
και εξώγλυφων στοιχείων. 
Σε τοίχο της περίφραξης μιας κατοικίας στο 
Ψυχικό [σημείωση 6] (εικ. 4α), ο Κ. Ξενά-
κης προσπαθεί να αποδώσει την κλίση του 
αναγλύφου της περιοχής πάνω στη φόρμα 
του. Σχηματίζει μικρούς και ακανόνιστούς 
όγκους θέλοντας να αναπαραστήσει τον 
τοίχο που περιέφραττε την πρόσοψη, ο 
οποίος ήταν κατασκευασμένος από πέτρα. 
Συνθέτει επίσης μια σειρά από ριζώματα με 
γνώμονα τη λογική της κατανομής των χρή-
σεων στην κάτοψη της κατοικίας (εικ. 4β). 
Παρατηρώντας την κάτοψη, διαγράφεται 
μια φθίνουσα κατανομή των χρήσεων κάθε 
χώρου –από τις πιο «βαριές» και επίπονες 

Έργα επί του φέροντος οργανισμού στην 
αρχιτεκτονική σύνθεση της Ελλάδας του ΄60 

Η σύνθεση του Κ. Ξενάκη, όπως διακρίνεται 
από το αίθριο. Λεπτομέρεια της σύνθεσης.

Μέρος από 
τη μακέτα 
εργασίας.

1γ

1δ

1β1α
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δραστηριότητες στις σχετικά πιο εύκολες– 
με τον καλλιτέχνη να το αποδίδει με ξεκά-
θαρο τρόπο (εικ. 4α). Άλλη μια περίπτωση 
ήταν σε μονοκατοικία στη Φιλοθέη [σημείω-
ση 7] (εικ. 5β), με τη σημαντική διαφορά ότι 
ολόκληρο το πίσω μέρος του κήπου διαμορ-
φώθηκε από τον Κ. Ξενάκη, με πρανή φυ-
τεμένα και τον τοίχο από γυμνό σκυρόδεμα 
με ανάγλυφες παραστάσεις. Στην περίπτω-
ση αυτή η φόρμα του γλυπτού ακολουθεί 
πιστά εκείνη του φέροντος οργανισμού της 
κατοικίας. Έτσι το γλυπτό λειτουργεί και ως 
μακέτα εργασίας του καλλιτέχνη.
Λίγο μεταγενέστερα, και αφού η παρουσία 
της τέχνης στον φέροντα οργανισμό είχε 
ήδη δοκιμαστεί σε επίπεδο κτιρίων μικρής 
κλίμακας (βλ. έργα του Κ. Ξενάκη), η ιδιαι-
τερότητά της πλέον είχε εισχωρήσει στη 
συνείδηση της αθηναϊκής φιλότεχνης μά-
ζας με τα θετικά σχόλια να διαδέχονται το 
ένα το άλλο. Το επόμενο «άλμα» έγινε από 
τον γλύπτη Δημήτριο Αρμακόλα, ο οποίος 
πήρε την πρωτοβουλία να επιχειρήσει να 
εντάξει την προαναφερθείσα μορφή τέχνης 
σε κτίρια μεγαλύτερης κλίμακας, ως επί το 
πλείστον δημόσια. 
Στην περίπτωση του πολυσυζητημένου –
μέχρι και σήμερα– κινηματογράφου «Αλκυ-
ονίς» [σημείωση 8], το δούλεμα του ξυλότυ-
που πριν πέσει το μπετόν έδωσε ανάγλυφες 
μορφές στον καθαρό τσιμεντένιο τοίχο, έτσι 
που το γλυπτό δεν ήταν πρόσθετο στοιχείο, 
αλλά μέρος του οικοδομήματος, χωρίς ταυ-
τόχρονα αυτό να σημαίνει ότι έχει φέρουσα 
ιδιότητα. Εναρμονίζεται και αφομοιώνεται 
πλήρως με τον χώρο, εφόσον είναι το πρώτο 
πράγμα που παρατηρεί κανείς εισερχόμενος 

στην αίθουσα προβολών (εικ. 6β). Το γεγο-
νός ότι συμμετέχει σε ολόκληρο το μήκος 
της επιφάνειας του τοίχου το ισχυροποιεί 
εφόσον «ανοίγει» ένα παράθυρο στο παρελ-
θόν, θέλοντας να αντιπαραβάλει τη θέση και 
τον ρόλο του σημερινού θεατή σε αντίθεση 
με την αρχαιότητα [σημείωση 9].
Στο εμβληματικό μαιευτήριο «Λητώ» [σημεί-
ωση 10] στο Ψυχικό (εικ. 7), ο καλλιτέχνης 
κάνει ξεκάθαρη αναφορά στην αρχαϊκή 
τέχνη μέσα από τις μορφές και τα μοτίβα 
που αποφασίζει να φιλοτεχνήσει στους 
τοίχους του μαιευτηρίου. Στόχος ήταν να 
επαναφέρει νοητά την αξία της προσφοράς 
του έργου του ασκληπιείου τονίζοντας την 
κοινωνική και ανθρωπιστική του διάστα-
ση. Ταυτοχρόνως θέλει να αποδώσει στον 
ασθενή και στους οικείους του το αίσθημα 
της φροντίδας, της ασφάλειας και της αλ-
ληλεγγύης. Κοσμώντας τους εξωτερικούς 
τοίχους του κτίσματος προϊδεάζει και κα-
λωσορίζει τους ασθενείς, αλλά και τους επι-
σκέπτες, εξοικειώνοντάς τους με τον χώρο 
[σημείωση 11].
Μια διαφορετική προσέγγιση της τέχνης 
πάνω στο σκυρόδεμα ήταν αυτή που εφάρ-
μοσε ο Γ. Μόραλης για τα υπόστεγα [σημεί-
ωση 12] του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
(ΟΛΠ) στην Ακτή Καραϊσκάκη. Κατ’ εκείνον, 
η ιδανική μέθοδος της σύμπραξης ήταν η 
προκατασκευή πολλών μικρών πλακών στο 
εργαστήριο σε ταυτόχρονη εφαρμογή της 
τέχνης πάνω σε αυτές, και εν τέλει σε με-
τέπειτα στάδιο η συναρμολόγησή τους στον 
χώρο για τον οποίο προορίζονται βάσει της 
αρχιτεκτονικής μελέτης. Το εν λόγω έργο 
αποτελεί μια από τις πρώτες εργασίες του 

Το γραμμικό σχέδιο για τη σύνθεση.

Άποψη ολόκληρου του τοίχου του καθημερινού.

Η σύνθεση 
του Κοσμά 
Ξενάκη, 
όπως φαί-
νεται από 
την είσοδο 
της πολυ-
κατοικίας.

1ε

2β

2γ

Λεπτομέρειες της σύνθεσης του Κοσμά 
Ξενάκη.

2δ

2ε 2στ

Κάτοψη ισογείου της 
οικίας Κραντονέλλη.

2α

3α

Η κάτοψη 
της κατοι-
κίας στο 
Ψυχικό.

4α
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 Σημειώσεις:
 1. «Κοσμάς Ξενάκης: Μερικές σκέψεις», Θέ-
ματα Εσωτερικού Χώρου 1, 1970, σελ. 62.
 2. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κοσμάς Ξενά-
κης είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Αρχιτε-
κτόνων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Η πληροφορία 
ενδιαφέρει ως βιογραφικό στοιχείο. Προσθέτει 
περισσότερο στη γνώση του ανθρώπου-Ξενά-
κη παρά στην κατανόηση του έργου του. Ο 
Ξενάκης δεν είναι αρχιτέκτονας-ζωγράφος. Η 
γνησιότητα και η δυναμική της καλλιτεχνικής 
του ιδιοφυΐας γλιτώνει το έργο του από ένα 
ορισμένο στυλιζάρισμα που βρίσκει κανείς συ-
χνά στη ζωγραφική των αρχιτεκτόνων. Ίσως 
είναι η πολύ ανεπτυγμένη αίσθηση της δο-
μής και του ρυθμού των πραγμάτων που τον 
ώθησε προς την αρχιτεκτονική. Πάντως όταν, 
στο Παρίσι, εργαζόταν σε αρχιτεκτονικό γρα-
φείο, ασκούσε παράλληλα και επίμονα τη ζω-
γραφική, και όχι ως πάρεργο. (βλ. Βλ. Ξύδης Γ. 
Αλέξανδρος, «Πώς διαμορφώθηκε το έργο του 
Ξενάκη», περ. Ζυγός, έτος 1962, τχ. Μάρτιος, 
σελ. 9).
 3. 1960, Κοσμάς Ξενάκης: Τοίχος από μπε-
τόν στο αίθριο κατοικίας, διαστάσεων 5,50 x 
2,70 μ. 
 4. 1962, Αρχιτέκτων: Κλέων Κραντονέλλης. 
Κοσμάς Ξενάκης: Γλυπτός μπετονένιος τοίχος 
στο καθημερινό της οικίας, διαστάσεων 15,00 
x 3,00 μ.
 5. 1962, Αρχιτέκτων: Σάββας Κονταράτος. 
Κοσμάς Ξενάκης: Γλυπτός μπετονένιος τοίχος 
στην είσοδο της πολυκατοικίας, διαστάσεων 
7,00 x 2,60 μ.
 6. Αρχιτέκτων: Σέβα Καρακώστα. Κοσμάς 
Ξενάκης: Ανάγλυφο σε τοίχο της αυλής, έξω 
από την τραπεζαρία.
 7. Αρχιτέκτονες: Γραφείο Μελετών Α.Ν. Το-
μπάζη. Κοσμάς Ξενάκης: Ανάγλυφο στον τοίχο 
του κήπου της κατοικίας.
 8. 1968, πολιτικός μηχανικός: Βαγγέλης 
Σιδέρης. Δημήτρης Αρμακόλας: Σύνθεση 60 μ. 
σε τοίχους από μπετόν
 9. Ανήκει στην κατηγορία των «Διμορφι-
κών» έργων του Αρμακόλα, στα οποία είναι 
φανεροί οι επηρεασμοί του από αρχέτυπες 
μνήμες και μύθους. Μια σειρά από σύμβολα, 
οριζόντιες και κατακόρυφες χαράξεις αναπα-
ριστούν μια Σίβυλλα, μια Πασιφάη, έναν Ορφέα 
(Βλ. εικ. 22α, 22ε).
 10. 1968, αρχιτέκτων: Κυριάκος Κυρια-
κίδης. Δημήτρης Αρμακόλας: Ανάγλυφα από 
σκυρόδεμα στους εξωτερικούς τοίχους.

 11. Ανήκει στην κατηγορία των «Μονομορ-
φικών» έργων του καλλιτέχνη και τα σύμβολα 
που χρησιμοποιεί ακολουθούν παρόμοια λογι-
κή με το έργο του για τον κινηματογράφο.
 12. 1961, αρχιτέκτονες: Προκόπης Βα-
σιλειάδης, Γιώργος Μπόγδανος, Δημήτρης 
Κουτσουδάκης. Γιάννης Μόραλης: Συνθέσεις 
για την επένδυση με χρωματιστές πλάκες των 
τοίχων των υποστέγων, 20 x 20 εκ. η καθεμία.
 13. Χρησιμοποιήθηκαν τσιμεντόπλακες σε 
χρώματα άσπρο, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο και 
μπλε. Η σύνθεση αποτελείται από μια μονάδα 
που επαναλαμβάνεται, ένα τετράγωνο που χω-
ρίζεται διαγώνια, κι άλλοτε εμφανίζεται μισή 
και άλλοτε ολόκληρη. Τα μοτίβα αυτά υπαι-
νίσσονται θέματα λιμανιού όπως τα κύματα, 
οι γλάροι, τα πλοία, τα νεοκλασικά κτίρια του 
Πειραιά, φουγάρα, πύλες, τα οποία σχηματο-
ποιούνται με μαεστρία ώστε να διατυπώνονται 
με σαφήνεια μέσα από τους συνδυασμούς 
των τετράγωνων και τριγωνικών πλακών, σαν 
puzzle.

Πηγές εικονογράφησης 
Εικόνα 1α: Θέματα Εσωτερικού Χώρου 1, 
1970, σελ. 67 
Εικόνες 1β-1γ: Θέματα Εσωτερικού Χώρου 
1, 1970, σελ. 67 
Εικόνα 1δ: Θέματα Εσωτερικού Χώρου 1, 
1970, σελ. 67 
Εικόνα 1ε: Θέματα Εσωτερικού Χώρου 1, 
1970, σελ. 67 
Εικόνα 2α: http://culture2000.tee.gr/
ATHENS/GREEK/BUILDINGS/BUILD_TEXTS 
Εικόνα 2β: Θέματα Εσωτερικού Χώρου 1, 
1970, σελ. 68 
Εικόνες 2γ-2στ: Θέματα Εσωτερικού Χώρου 
1, 1970, σελ. 68 
Εικόνα 3α: Θέματα Εσωτερικού Χώρου 1, 
1970, σελ. 73 
Εικόνα 4α: Θέματα Χώρου + Τεχνών 4, 
1973, σελ. 19 
Εικόνα 4β: Θέματα Χώρου + Τεχνών 4, 
1973, σελ. 21 
Εικόνα 5β: Θέματα Χώρου + Τεχνών 6, 
1975, σελ. 77-82 
Εικόνα 6β: Θέματα Εσωτερικού Χώρου 1, 
1970, σελ. 76 
Εικόνα 7: Αρχιτεκτονικά Θέματα 5/1971, 
σελ. 181 
Εικόνα 8ε: Μπελεμέζη Λουίζα-Μαρία, Κα-
ραχάλιος Σωτήρης, Από τη ζωγραφική στην 
αρχιτεκτονική, ΕΜΠ, Αθήνα, 2012, σελ. 41.

Μόραλη επάνω σε κτίσμα. Τα τοιχία των 
υποστέγων λειτουργούσαν ως ανεμοφρά-
κτες και στήριζαν 12 στέγαστρα, πάνω από 
τα οποία ανέβαιναν οι άνθρωποι για να απο-
χαιρετήσουν τους ταξιδιώτες και κάτω από 
τα οποία καθόντουσαν σε πάγκους (εικ. 8ε 
ii). Ο ρυθμός και η χρωματική κλίμακα της 
σύνθεσης διαμορφώνουν την αισθητική των 

υποστέγων δημιουργώντας ένα στοιχείο 
χαράς και ποικιλίας που συνδιαλέγεται με 
τους ταξιδιώτες που τα αντικρίζουν καθη-
μερινά [σημείωση 13].

Δημήτρης Γρηγορίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
(Πολυτεχνείο Κρήτης)

Η αίθουσα προβολών του κινηματογράφου 
«Αλκυονίς» με την επιτοίχια σύνθεση του 
Δημήτρη Αρμακόλα.

1960-61, Άποψη των υποστέγων στο λιμάνι.

Κάτοψη του ισογείου του μαιευτηρίου 
«Λητώ» στο Ψυχικό.

Η κάτοψη του ισογείου της κατοικίας στη 
Φιλοθέη.

5β

6β

8ε

Το ανάγλυφο του Κοσμά Ξενάκη στον τοίχο 
της αυλής έξω από την τραπεζαρία.

4β

7
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Την 1η Δεκεμβρί-
ου έκλεισαν 30 

ολόκληρα χρόνια από 
την εφαρμογή του 
Νόμου περί Πολεοδο-
μίας και Χωροταξίας 
(1.12.1990). Τι έγινε με 
την εφαρμογή Πολεο-
δομίας στην Κύπρο και 
τι ακριβώς σημαίνει; 
Σημαίνει ότι από τότε όλες οι οικοδομικές 
αναπτύξεις, οι αλλαγές στη χρήση τους και 
οι διαχωρισμοί οικοπέδων (με εξαιρέσεις 
που καθορίζονται στον νόμο) υποχρεού-
νται να εξασφαλίζουν Πολεοδομική Άδεια 
σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικών Σχεδίων 
Ανάπτυξης που προσδιορίζουν το είδος, την 
έκταση και άλλα χαρακτηριστικά της ανά-
πτυξης που επιτρέπεται σε κάθε τεμάχιο 
γης. Δεν σημαίνει όμως ότι έγιναν τα απα-
ραίτητα για καλύτερη εφαρμογή, μεγαλύτε-
ρο όφελος και ευρύτερη αποτελεσματικότη-
τα της Πολεοδομίας. Δεν αναπτύχθηκε ένα 
συνολικό όραμα για τη χωρική οργανωμένη 
και εξέλιξη των πόλεων και της υπαίθρου και 
πώς τα Πολεοδομικά Σχέδια εκφράζουν και 
προωθούν αυτό το όραμα. Τα Τοπικά Σχέδια 
δεν περιλαμβάνουν εκείνες τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις που υποδεικνύουν και καθο-
δηγούν το μέλλον της κάθε πόλης που είναι 
και ο κύριος σκοπός των Σχεδίων. Τα Τοπικά 
Σχέδια δεν είναι μόνο για έκδοση αδειών. 
Η Πολεοδομία δεν έχει ενσωματωθεί μέσα 
στο όλο φάσμα της πολιτικής του κράτους 
για την ανάπτυξη με αντικείμενο την πόλη 
και το μέλλον της. Δεν υιοθετήθηκε η Πολε-
οδομία ως η χωροταξική διάσταση της όλης 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για 
καθοδήγηση της χωροθέτησης των ζωτικών 
εγκαταστάσεων και υποδομών για μεγαλύ-
τερη συνέργεια και εναρμόνιση της αναπτυ-
ξιακή δραστηριότητα με την προστασία των 
φυσικών και πολιτιστικών μας πόρων. Πού 
είναι το Σχέδιο για τη Νήσο; Πού είναι τα ερ-
γαλεία εφαρμογής πολιτικής όπως ο Αστικός 
Αναδασμός, η Μεταφορά των Αναπτυξιακών 
Δικαιωμάτων, το Τέλος Πολεοδομικής Ανα-
βάθμισης και άλλα; 
Η Πολεοδομία ταυτίστηκε με οικοδομικούς 
κανονισμούς και αδειοδότηση οικοδομών, 
ταυτίστηκε με έναν πρακτικισμό του «εδώ και 
τώρα» που ικανοποιεί μεν τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των οργανωμένων παραγόντων 
της ανάπτυξης (ιδιοκτήτες γης, συμβούλους 
μελετητές, αρχιτέκτονες, κ.λπ.) αλλά δεν 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πόλεων 
και της υπαίθρου και δεν αναδεικνύει ευ-
καιρίες, επιλογές, προσαρμογές και δυνητικά 
οφέλη που είναι η ουσιαστική δουλειά της 
Πολεοδομίας. Ποιος είναι ο «πελάτης» στο 
τέλος της ημέρας; Το πώς αναπτύσσονται οι 
πόλεις, πού πάνε, ποιο το κόστος και ποιο 
το όφελος, δεν φαίνεται να απασχολεί, δεν 
συζητήθηκαν ποτέ με οποιαδήποτε επιστη-
μονική σοβαρότητα.
Δεν δημιούργησε η Πολεοδομία σημαντικό 
κοινωνικό και οικονομικό αποτέλεσμα ανά-
λογο πάντοτε της σοβαρής προσπάθεια και 
εργασίας, της αφοσίωσης, του ανθρώπινου 
δυναμικού και της όλης γνώσης και εμπειρί-

ας που συγκεντρώνει το Τμήμα Πολεοδομί-
ας. Διαχρονικά, η πολιτεία δεν έθεσε στη δι-
άθεση της Πολεοδομίας τα αναγκαία νομικά 
και οικονομικά εφόδια για διορατικές στρα-
τηγικές και πρόνοιες, για θωράκιση της δι-
αδικασίας έγκρισης των Σχεδίων για να μην 
ακυρώνονται με τη μεγαλύτερη ευκολία για 
λόγους που δεν σχετίζονται με την ουσία και 
την αξία των Σχεδίων. Η Πολεοδομία είναι η 
διαδικασία σχεδιασμού και καθοδήγησης της 
παραγωγής και απόδοσης υπηρεσιών, υπο-
δομών, προσβάσεων, ευκαιριών διακίνησης, 
χώρων πρασίνου, προσιτής στέγης, συντή-
ρησης πολιτιστικών μνημείων και οικοδο-
μών αρχιτεκτονικής αξίας, αναζωογόνησης 
των παραδοσιακών κέντρων και χωριών, κ.ά. 
Χρειάζονται πόροι, χρειάζεται όραμα, στρα-
τηγικές κατευθύνσεις και βούληση. Παντού 
και πάντοτε θα υπάρχουν περιοριστικοί πα-
ράγοντες. Είναι ευθύνη του κράτους να τους 
μελετήσει και να τους επιλύσει. 

Γλαύκος Κωνσταντινίδης, 
Κοινωνιολόγος, Οικονομολόγος 
και Πολεοδόμος

H Πολεοδομία στην Κύπρο - 30 χρόνια ιστορίας
Η Πολεοδομία δεν έχει 
ενσωματωθεί στο όλο 

φάσμα της πολιτικής του 
κράτους για την ανάπτυξη 
με αντικείμενο την πόλη 

και το μέλλον της

http://www.robotex.org.cy
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Ποιος είναι ο ορισμός του όρου Μοντέλου 
Δομικών Πληροφοριών; Όλοι γνωρίζουν 

τον όρο, αλλά, στην πραγματικότητα, λίγοι γνω-
ρίζουν τι πραγματικά σημαίνει. Ο όρος ΜΔΠ 
δεν αναφέρεται μόνο σε προγράμματα όπως 
το Autodesk Revit ή το Graphisoft Archicad. 
«Το Μοντέλο Δομικών Πληροφοριών (ΜΔΠ) 
(αγγλικά BIM από το Building Information 
Modeling) είναι μια ολοκληρωμένη ψηφιακή 
αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών 
χαρακτηριστικών μιας υποδομής/κατασκευής. Συνιστά πηγή των απα-
ραίτητων πληροφοριών για μια υποδομή, δημιουργώντας μια αξιό-
πιστη βάση για λήψη αποφάσεων σε όλο τον κύκλο της ζωής της, 
από τα πρώτα στάδια της σύλληψης έως την κατεδάφιση» (ορισμός 
Wikipedia). 
Ο ISO (Διεθνής Οργανισμός Ταυτοποίησης) όρισε αρχικά τον όρο ΜΔΠ 
στις αρχές του αιώνα, εδώ και 20 χρόνια. Ο όρος εξακολουθεί να επα-
νακαθορίζεται και να επαναπροσδιορίζεται. Ο Διεθνής Οργανισμός 
Ταυτοποίησης εξέδωσε ήδη έξι τεχνικές εκθέσεις/κανονισμούς σχε-
τικά με το ΜΔΠ, η πιο σημαντική εκ των οποίων είναι αυτή με αριθμό 
19650. Η ISO 19650 αφορά τη διαδικασία του ΜΔΠ και όχι μόνο τη 
μεθοδολογία και τη δομή του. Η διαδικασία του ΜΔΠ βρίσκεται υπό 
ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1970. Ο όρος ΜΔΠ επισημοποιήθηκε 
μόλις στις αρχές του 21ου αι. Σήμερα ο όρος ΜΔΠ είναι αναγνωρι-
σμένος και χρησιμοποιείται διεθνώς, αλλά τα στάδια ανάπτυξής του 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διαφορά 
ενσωμάτωσης των διαδικασιών του ΜΔΠ στις τοπικές κατασκευαστι-
κές διαδικασίες. Ενώ κάποιες χώρες έχουν θεσπίσει υποχρεωτικά το 
ΜΔΠ ή τουλάχιστον κάποια πρότυπα, άλλες προσπαθούν ακόμα να 
κατανοήσουν την πραγματική διάσταση του λειτουργικού περιβάλλο-
ντός του και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει. 
Το ΜΔΠ είναι πάνω απ΄ όλα μια διαδικασία, καθορισμένη με αρκετούς 
διαφορετικούς τρόπους, συχνά δυσνόητους για τους εργαζόμενους 
στον κατασκευαστικό τομέα. O ISO ανέπτυξε τους κανονισμούς ISO 
19650 για διεθνή υποστήριξη της διαδικασίας ΜΔΠ με τον καθορισμό 
ορισμένων τυπικών διαδικασιών. Ο στόχος είναι η δημιουργία ομάδων 
του έργου, που θα συνεργάζονται σε όλη τη διάρκεια ζωής του έρ-
γου και θα είναι, κατά συνέπεια, πιο αποτελεσματικές. Η διαχείριση 
πληροφοριών στη διαδικασία ΜΔΠ θα πρέπει να εκτείνεται σε όλη 
τη διάρκεια ζωής ενός έργου, από τον σχεδιασμό και τη διαδικασία 
κατασκευής μέχρι την κατεδάφισή του.
Το ΜΔΠ περιλαμβάνει την παραγωγή και διαχείριση ψηφιακών ανα-
παραστάσεων και συνδυάζει το έργο των σχεδιαστών και των ειδικών. 
Οι ομάδες που συμμετέχουν στην κατασκευαστική διαδικασία βασί-
ζονται σε ένα βασικό τρισδιάστατο (3D) μοντέλο, από την αρχή μέχρι 
το τέλος του έργου. Το κύριο χαρακτηριστικό του ΜΔΠ είναι ότι οι 
πληροφορίες που αφορούν το έργο ήδη περιλαμβάνονται σε αυτό το 
τρισδιάστατο μοντέλο. Η ουσία του ΜΔΠ είναι η τρισδιάστατη απει-
κόνιση και η αυτοματοποίηση όλων των δυσδιάστατων διαδικασιών. 
Όλα τα στοιχεία του έργου εμπλουτίζονται με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και μεταδεδομένα (metadata): περιλαμβάνονται όλες 
οι πληροφορίες για τα υλικά, τομές, για όλους τους χώρους και τα 
δωμάτια. Κατά συνέπεια, θα υπάρχει αυτόματη διαχείριση όλων των 
προγραμματισμών και των ποσοτήτων. 

Το ΜΔΠ δεν είναι άρα μια απλή εφαρμογή επεξεργασίας στοιχείων, 
όπως είναι δυνατόν να εικασθεί, αφού όλη η συνεργασία γίνεται σε 
ενοποιημένες εφαρμογές π.χ. IFC και BCF. Για το IFC υπάρχουν μεγάλα 
περιθώρια βελτίωσης. Όσον αφορά τη δημιουργία προτύπων και την 
ανταλλαγή δεδομένων, κάθε πρόγραμμα διατηρεί περισσότερα μετα-
δεδομένα από το IFC, αλλά αυτός ο τύπος επιτρέπει μεταφορά των 
περισσότερων μεταδεδομένων από το συγκεκριμένο λογισμικό ΜΔΠ 
στο επόμενο επίπεδο της κατασκευής του έργου. 
Ένας λόγος που το ΜΔΠ είναι απαραίτητο είναι η επιβολή τάξης και 
προτύπων στο χάος που χαρακτηρίζει την κατασκευαστική βιομηχα-
νία λόγω των διαφόρων προγραμμάτων και εφαρμογών, καθώς και 
της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων κατά τη διάρ-
κεια της κατασκευής ενός έργου. Ο βασικός στόχος του ΜΔΠ είναι η 
προώθηση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων 
στην κατασκευή. Το ΜΔΠ είναι ζωτικής σημασίας, καθώς και η επιλο-
γή του σωστού λογισμικού για την εφαρμογή του. Οι περισσότερες 
χώρες έχουν επιλέξει τη χρήση του ΜΔΠ κυρίως σε περιπτώσεις που 
αφορούν την κατασκευή κυβερνητικών έργων. Παρά το ότι μπορεί να 
θεωρηθεί περιοριστικό, είναι απολύτως λογικό, αφού στόχος είναι η 
χρήση των ίδιων προδιαγραφών και της ίδιας πλατφόρμας, καθώς και 
η συντόμευση του χρόνου κατασκευής ενός έργου. 
Οι άλλες πτυχές του ΜΔΠ αφορούν διαφορετικούς τύπους αυτοματο-
ποίησης, που προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες π.χ. ποσότητες, προγραμματισμούς και περιγραφές. Η 
σπουδαιότητα του ΜΔΠ έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να συνδέσει 
εκατοντάδες προγράμματα σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής πληρο-
φοριών. Η άποψή μου είναι ότι η χρήση του ΜΔΠ είναι απολύτως 
απαραίτητη, γιατί αποτελεί το επόμενο βήμα της τυποποίησης. Οφεί-
λουμε να κατανοήσουμε και να μάθουμε πώς να συνεργαζόμαστε σαν 
ομάδα, χρησιμοποιώντας μια κοινή πηγή πληροφοριών. Στο μέλλον, 
προμηθευτές και κατασκευαστές θα είναι υποχρεωμένοι να παρου-
σιάζουν τα αρχεία τους με βάση τις τυποποιήσεις του ΜΔΠ. Το ΜΔΠ 
θεωρείται το «επόμενο βήμα» στην αυτοματοποίηση της αρχιτεκτονι-
κής και της αποδοτικότητας γενικά. Η επιλογή της στασιμότητας στις 
παραδοσιακές σχεδιαστικές πρακτικές δημιουργεί έναν σοβαρό κίν-
δυνο απώλειας ευκαιριών και συμβολαίων. 

Αλεξία Χαραλάμπους
Borsista Ricercatore all’ Università 
di Firenze – Dipartimento di Architettura

Μοντέλο Δομικών Πληροφοριών (ΜΔΠ)
- Building Information Modeling (BIM)
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Η πανδημία Covid-19 
πρόκειται να απο-

τελέσει το έναυσμα 
για την αλλαγή των οι-
κονομιών παγκόσμια, 
μεσοπρόθεσμα και μα-
κροπρόθεσμα, αφού οι 
επιπτώσεις της επηρεά-
ζουν όλο και περισσότε-
ρους τομείς. Πέρα από 
την αγορά πετρελαίου η οποία επηρεάστηκε 
άμεσα αρνητικά από την παγκόσμια κρίση 
στον τομέα της υγείας, ο παγκόσμιος χάρτης 
του ηλεκτροτεχνικού τομέα είναι πιθανόν να 
αναδιαμορφωθεί ξεκινώντας από την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη διανομή και 
τη χρήση. Η δραστηριότητα στην IEC (Διεθνής 
Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) 
αναμένεται να έχει τεράστιο αντίκτυπο στον 
τρόπο που ολόκληρος ο τομέας αναπτύσσεται.
Η σημαντική μείωση στους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες όπως είναι ο θόρυβος και η μό-
λυνση από την αρχική μείωση των βιομηχα-
νικών δραστηριοτήτων και περιορισμών στις 
μεταφορές, θεωρείται από πολλούς ως το 
μεγαλύτερο όφελος της πανδημίας. Παρ’ όλα 
αυτά, μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την 
επιτάχυνση κάποιων θεμελιωδών αλλαγών 
όπως τη μείωση του άνθρακα στην Ευρώπη 
σύμφωνα με το Διεθνές Ενεργειακό Γραφείο 
(IEA). Το ΙΕΑ αναμένει μείωση των παγκόσμι-
ων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 
των 2,6 και 3,6 δισεκατομμυρίων τόνων για το 
2020, παρόλο που τονίζει το γεγονός ότι σε 
παλιότερες οικονομικές κρίσεις οι εκπομπές 
επανήλθαν αμέσως μετά την επανεκκίνηση 
της οικονομίας και τη δραστηριοποίηση των 
βιομηχανιών.
Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη της στροφής 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της βελ-
τίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η τάση η 
οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια δεί-
χνει αυξανόμενη χρήση της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, της αιολικής και της ηλιακής ενέρ-
γειας στην παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρισμού, 
καθώς το 28% της ολικής παραγωγής για το 
πρώτο τετράμηνο του 2020 προέρχεται από 
αυτές τις μορφές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας είναι οι κυριότερες πηγές για 
τη μετάβαση σε μορφές ενέργειας με λιγότερο 
άνθρακα και για τη δημιουργία ενός βιώσιμου 
ενεργειακού συστήματος. Παρά την παγκόσμια 
οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας, η παρα-
γωγή ηλεκτρισμού από τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας έχει επιδείξει ελαστικότητα με τη 
χαμηλότερη ζήτηση να ικανοποιείται κυρίως με 
τη διακοπή της λειτουργίας των εργοστασίων 
ενέργειας που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.
Οι κατασκευαστές του εξοπλισμού για τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να διασφα-
λίσουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
προσφέρουν είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και 
αποδοτικές. Το IECRE, το σύστημα της IEC για 
την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα που 
σχετίζονται με τον εξοπλισμό για τη χρήση σε 
εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
προσφέρει έλεγχο και πιστοποίηση του εξο-
πλισμού παραγωγής αιολικής και θαλάσσιας 
ενέργειας και των ηλιακών φωτοβολταϊκών 
συστημάτων ελαττώνοντας με αυτό τον τρό-
πο τους κινδύνους, βελτιώνοντας τα κόστη και 
ενισχύοντας την πρόσβαση στην αγορά.
Το IECRE χρησιμοποιεί τα πρότυπα που εκ-
πονεί η IEC TC 82, η Τεχνική Επιτροπή για τα 
ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, η οποία 
καλύπτει τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας 
σε ηλεκτρική ενέργεια με φωτοβολταϊκά κύτ-
ταρα και σχετικά εξαρτήματα και συστήματα, 
τα πρότυπα από την IEC TC 88, την Τεχνική 
Επιτροπή για τα αιολικά σύστημα παραγωγής 
ενέργειας όπως π.χ. θέματα εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών καθώς και τα πρότυπα που 
αναπτύσσονται από την IEC TC 114 για τη θα-
λάσσια ενέργεια.
Η αυξανόμενη χρήση των ανανεώσιμων πη-
γών ενεργείας στην παραγωγή ηλεκτρισμού 
συνεπιφέρει ταυτόχρονα και πολλές προ-
κλήσεις, για κάποιες από αυτές υπάρχουν 
λύσεις ενώ για κάποιες άλλες οι λύσεις είτε 
πρέπει να αναπτυχθούν ή να δημιουργη-
θούν από την αρχή. Το κύριο θέμα αναφο-
ρικά με τις αιολικές και τις ηλιακές ανανε-
ώσιμες μορφές παραγωγής ενέργειας είναι 
ότι λόγω της διακοπτόμενης φύσης τους 
μπορεί να μην μπορούν να ικανοποιήσουν 
τη ζήτηση σε δεδομένη στιγμή, όταν απαι-
τείται σε σύντομο χρονικό διάστημα, είτε 
γιατί δεν υπάρχει άνεμος είτε γιατί ο ήλιος 
δεν λάμπει. Ο ηλεκτρισμός ο οποίος παρά-
γεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε 
αντίθεση με άλλες μορφές ενέργειας όπως 
η πυρηνική ή η ενέργεια που παράγεται από 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας με ορυκτά 
καύσιμα που μπορούν να σταματήσουν και 
να ξεκινήσουν να παράγουν ηλεκτρισμό ανά 
πάσα στιγμή, παράγεται και είναι διαθέσιμος 
στιγμιαία και είτε μπορεί να αποθηκευτεί ή 
είτε να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. Λύσεις 

όπως αντλίες αποθήκευσης υδροηλεκτρι-
κής ενέργειας ή δευτερεύουσες μπαταρίες 
υπάρχουν, ενώ η παραγωγή ενέργειας από 
αιολική ενέργεια υπεράκτια κερδίζει συνε-
χώς έδαφος έναντι άλλων λύσεων. Μια λύση 
είναι και η εγκατάσταση αιολικών πάρκων 
υπεράκτια η οποία δεν παρουσιάζει και ιδιαί-
τερα τεχνικά προβλήματα δεδομένης και της 
εμπειρίας δεκαετιών της βιομηχανίας στον το-
μέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 
Η παγκόσμια υπεράκτια παραγωγή ενέργειας 
από τους ανέμους έχει αυξηθεί σε ποσοστό 
24% από το 2013 και αναμένεται η παραγωγή 
να πενταπλασιαστεί μέχρι το 2030.
Ακόμα ένας παράγοντας που θα επηρεάσει τη 
μεταβολή της παραγωγής ενέργειας στις ανα-
νεώσιμες μορφές ενέργειας είναι και ο αυξα-
νόμενος παγκόσμιος προβληματισμός για την 
κλιματική αλλαγή. Οι πρόσφατες πρωτοφανείς 
φυσικές καταστροφές ενισχύουν το σενάριο 
ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλο και πε-
ρισσότερο τη ζωή στον πλανήτη. Στη διάρκεια 
του 2019-2020 και μόνο, οι καταστροφικές 
φωτιές στην Αυστραλία και την Καλιφόρνια, η 
περίοδος των τυφώνων στην περιοχή του Ατ-
λαντικού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
τα ρεκόρ βροχόπτωσης των μουσώνων στην 
Ασία που επέφεραν καταστροφικές πλημμύ-
ρες επηρεάζοντας εκατομμύρια πολίτες στη 
Νότια και την Ανατολική Ασία και οι χειρότε-
ρες πλημμύρες εδώ και σαράντα χρόνια στην 
Ανατολική Αφρική είναι μόνο μερικές από 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όλα 
αυτά τα περιστατικά συνδέονται άμεσα με 
τα ψηλότερα επίπεδα των εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου λόγω της καύσης των ορυκτών 
καυσίμων και οποιαδήποτε μείωση των εκπο-
μπών λόγω της αλλαγής από ορυκτά καύσιμα 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παρα-
γωγή ενέργειας, στις μεταφορές και στα κτίρια 
είναι χρήσιμη και θα βοηθήσει στη μείωση του 
προβλήματος.
Κρίνεται επομένως αναγκαία η στροφή στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τα πρότυ-
πα θα διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων ενέργειας. Η 
πανδημία έδωσε μόνο το έναυσμα και η κοι-
νωνία αναμένεται να δώσει τη συνέχεια για ένα 
«καθαρότερο» περιβάλλον. Πηγή: IEC e-tech

Αγγελική Λοΐζου 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό 
Οργανισμό Τυποποίησης στον τομέα 
της Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

Η πανδημία επηρεάζει και την παγκόσμια αγορά 
ενέργειας αλλά και τα ενεργειακά συστήματα

http://www.robotex.org.cy
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