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Η οικοδομή αλλάζει

Πιστοποιημένα συστήματα θερμομόνωσης 
και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου

Εξωτερική θερμομόνωση για τοίχους και πιλοτές Knauf Thermoprosopsis
Εσωτερική θερμομόνωση για τοίχους με πανέλα Knauf InTherm
Θερμομονωτικό και ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο Knauf F231

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
KNAUF
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)Συστήματα θερμομόνωσης Knauf

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

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

The new more.

VRV 5

Like-for-like R-410A 
installation flexibility
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Διεύθυνση: Κερβέρου 8, 
1016 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +35722877644 / Φαξ: +35722730373
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Οδός Σόλωνος 14-16 8010 Πάφος
Τηλ: +35726912814 / Φαξ: +35726912799
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Στέλιος Αχνιώτης (Πρόεδρος ΕΤΕΚ)
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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  Σχολικές εγκαταστάσεις, μια ατέλειωτη ιστορία...

 Της Έλενας Χριστοδούλου

ΘΕΜΑΤΑ

8  Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης - 

Ταχεία αδειοδότηση < 1 μήνα

9  Αγορά υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης

10  Στη διάθεση των μελών του ΕΤΕΚ το Έντυπο 

Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. για τη Γενική Οπτική Επιθεώρηση Κτιρίων 

10  Συνάντηση ΕΤΕΚ με τον νέο Υπουργό Άμυνας

11  Μεταγραφές φοιτητών σε κυπριακά πανεπιστήμια

14  Επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας 

Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

28  «Πάρκο Επικονιαστών» στους Δήμους Στροβόλου 

και Λακατάμιας

http://www.robotex.org.cy
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Μ ε αφορμή τις φωνές που 
πληθαίνουν για την τοπο-
θέτηση κλιματιστικών στα 
σχολεία, παρόλο που είχαμε 

και στο τεύχος του Ιουλίου του 2018 γράψει 
για τα πράσινα σχολεία, επανέρχομαι σήμερα 
μετά και τις πρόσφατες εξαγγελίες για το-
ποθέτηση κλιματιστικών και φωτοβολταϊκών 
στα σχολεία, με μια διαφορετική προσέγγιση.
Μέσα στις υποχρεώσεις μας, με βάση την 
ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ, για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου ήταν, μεταξύ άλλων, και η ενεργειακή αναβάθμιση των 
δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των σχολικών 
κτιρίων. 
Στις 15/11/2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κοινή πρόταση των 
Υπουργείων Ενέργειας και Παιδείας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στα σχολεία με τον τότε υπουργό Ενέργειας κ. Λακκοτρύ-
πη να λέει χαρακτηριστικά ότι «θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική 
κίνηση που φέρνει την πράσινη ενέργεια στη δημόσια εκπαίδευση», 
τον δε υπουργό Παιδείας Κώστα Καδή να αναφέρει ότι η εγκατάσταση 
των φωτοβολταϊκών αφορά όλα τα σχολεία των οποίων οι στέγες είναι 
κατάλληλες.
Στις 27/11/2019 το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοινώνει ο τότε 
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης, ενέκρινε την 
προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο υπουργείο και την ΑΗΚ για την 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτίρια.
Στις 15/9/2020 σε σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας που συγκάλεσε ο νυν υπουργός Πρόδρομος Προ-
δρόμου, με αντικείμενο τη συζήτηση για αντιμετώπιση των κλιματικών 
συνθηκών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και άλλων δραστηριοτήτων 
στα σχολικά κτίρια, συζητήθηκε το θέμα του κλιματισμού στα σχολεία.
Πρόθεση του υπουργείου είναι να εκπονηθεί ένα σχέδιο το οποίο να εί-
ναι περιβαλλοντικά φιλικό και το σχέδιο να ενταχθεί για χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ.
Στο πρόγραμμα του υπουργείου στα κτίρια θα γίνεται αντισεισμική ανα-
βάθμιση και θα είναι κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον. Από το 2017 τα 
σχολικά κτίρια που αναβαθμίζονται ή κατασκευάζονται από την αρχή 
είναι ενεργειακής κλάσης Α’ και σύντομα θα ανακοινωθεί ακόμα ένα 
πρόγραμμα ως προς τη βιοκλιματική κατάσταση των κτιρίων.
Θα ήθελα να σταθώ στο τελευταίο σημείο, δηλαδή τη βιοκλιματική 
κατάσταση.
Ένα σχολικό κτίριο δεν είναι απλώς μια στέγη για μαθητές και διδάσκο-
ντες. Καλύτερα σχολεία σημαίνει και καλύτερη παιδεία. 
Τα περισσότερα σχολεία, κατά κανόνα, είναι στενόχωρα κουτιά, με ατέ-
λειωτους διαδρόμους, τσιμεντένιες αυλές με κάγκελα, και αφόρητα 
ομοιογενή. Η κατασκευή τους φαίνεται να υπαγορεύθηκε μόνο από τις 
ανάγκες στέγασης του μαθητικού πληθυσμού, χωρίς καμιά δημιουργική 
συνδιαλλαγή μεταξύ αρχιτεκτόνων και εκπαιδευτικών, χωρίς προβλημα-
τισμό για την τόσο ιδιαίτερη λειτουργία που καλούνται να επιτελέσουν. 
Η λειτουργία του νέου «πράσινου» σχολείου δεν διαφέρει σε τίποτα από 

εκείνη ενός συμβατικού, και αυτή, απ' ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι η μόνη 
ομοιότητα με το ενεργοβόρο παρελθόν. Τα σχολικά κτίρια χτίζονται με 
λογική τυποποίησης. 
Αν θέλουμε πραγματικά βιοκλιματικά σχολεία πρέπει να δώσουμε στα 
κτίρια άλλη μορφή, που να βασίζεται πραγματικά στις αρχές της βιοκλι-
ματικής αρχιτεκτονικής οι οποίες να είναι ενσωματωμένες στον σχεδι-
ασμό του κτιρίου. Η ενεργειακή αναβάθμιση αποτελεί μόνο ένα μικρό 
σκέλος της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και δεν είναι βέβαιο αν όλες 
οι σχολικές μονάδες μπορούν να μετατραπούν σε αμιγώς βιοκλιματικά 
κτίρια.
Ως Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική ορίζεται ο σχεδιασμός των κτιρίων (και 
γενικότερα των χώρων) που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους του κλί-
ματος μιας περιοχής, με στόχο τη θερμική, οπτική και ακουστική άνεση 
των χρηστών, αξιοποιώντας ενέργεια και φαινόμενα του τοπικού πε-
ριβάλλοντος. Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι τα 
παθητικά συστήματα που ενσωματώνονται στο κτίριο με στόχο την 
αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών.
Πέρα από τις επεμβάσεις που θα γίνουν στα κτίρια, πολύ σημαντικό και 
καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η βελτίωση, ή η δημιουργία του μικρο-
κλίματος στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Στα περισσότερα σχο-
λεία αυτή η παράμετρος αγνοείται σχεδόν ολότελα. Η βλάστηση μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην αλλαγή και αναβάθμιση του μικροκλίματος, 
εφόσον φιλτράρει και απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία μέχρι και 90%, 
τροποποιεί την κατεύθυνση των ανέμων, μειώνει τη θερμοκρασία του 
αέρα μέχρι και 7 βαθμούς Κελσίου από τη θερμοκρασία του εδάφους 
και το κυριότερο παρέχει σκιασμό. Για το κλίμα μας οι σχεδιαστικές πρό-
νοιες συνδυάζονται τόσο για τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι ούτως 
ώστε να προσφέρουν ανεμπόδιστο ηλιασμό τον χειμώνα, προστασία 
από τους κρύους ανέμους και ηλιοπροστασία το καλοκαίρι. 
Η χρήση της βλάστησης γίνεται με τους παρακάτω βασικούς τρόπους:
Με μεγάλα φυλλοβόλα δέντρα στον Νότο.
Με χρήση αναρριχώμενων φυτών σε οριζόντιες πέργολες στον Νότο.
Με συμπαγείς συστάδες ψηλών δέντρων, αλλά και θάμνων στη δυ-
τική όψη.
Τα δέντρα και οι θάμνοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιοποι-
ήσουν τις δροσερές αύρες, να τις κατευθύνουν στο κτίριο ή να βοηθή-
σουν την αυξημένη πίεση των ρευμάτων να παρεκκλίνει.
Η χρήση του νερού βοηθά στη μείωση της εξωτερικής θερμοκρασίας 
που περιβάλλει το κτίριο.
Είναι δύσκολο να αναπτύξουμε σε λίγες γραμμές τα οφέλη της διαμόρ-
φωσης του μικροκλίματος, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πέρα από 
τα κλιματιστικά, τα φωτοβολταϊκά, την αντισεισμική και την ενεργεια-
κή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, τον σύγχρονο σχεδιασμό, αυτά 
χρειάζονται και πράσινο, με όλες τις θετικές επιδράσεις τόσο για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά κυρίως για τα παιδιά, για να μετατρέ-
ψουμε επιτέλους αυτές τις τσιμεντένιες φυλακές σε ωραίους κήπους 
με χρώματα και ευωδιές.

Έλενα Χριστοδούλου 
Αρχιτέκτονας

E D I TO R I A L

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

Σχολικές εγκαταστάσεις, μια ατέλειωτη ιστορία...
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Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
Εκλογές 2020 
 

  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

 
  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ    

 
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Με βάση το άρθρο 8 του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου 224 του 
1990 προκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των μελών 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 ως εξής: 
 

Λευκωσία στο οίκημα του Επιμελητηρίου 
Λεμεσό στο ξενοδοχείο AJAX  

Λάρνακα στο ξενοδοχείο Sun Hall (περιοχή «Φοινικούδων») 
Πάφο στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν» 

 
τις ώρες 09:00 - 13:00 και 14:00 - 18:00. 

 
Βάσει των προνοιών του Άρθρου 10(2) του περί ΕΤΕΚ Νόμου και του Κανονισμού 3 (3) των 
περί ΕΤΕΚ (Εκλογές) Κανονισμών, οι θέσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου κατανέμονται, 
με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ως εξής: 
 
• Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου   - 5 θέσεις 
• Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου   - 7 θέσεις 
• Μηχανολογική Μηχανική        - 5 θέσεις 
• Ηλεκτρολογική Μηχανική       - 4 θέσεις 
• Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβ. της Μηχανικής της Πληροφορικής  - 4 θέσεις 
• Χημική Μηχανική         - 1 θέση 
• Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας    - 1 θέση 
• Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική      - 1 θέση 
• Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης       - 1 θέση 
• Πολεοδομία - Χωροταξία        - 1 θέση 
 
Όσον αφορά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, θα εκλεγούν 5 από τα 9 μέλη του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου για εξαετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 22(3) του περί ΕΤΕΚ Νόμου. 
 
Κάθε Εγγεγραμμένος Μηχανικός του Επιμελητηρίου που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για 
εκλογή, στο Γενικό Συμβούλιο ή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, πρέπει να υποβάλει δήλωση 
υποψηφιότητας στο Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου Κέρβερου 8, Λευκωσία, τηλ. 22877644 στο ειδικό έντυπο που προνοούν οι 
Κανονισμοί. Τα σχετικά έντυπα μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία του Επιμελητηρίου ενώ 
βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. Υποβολή υποψηφιοτήτων 
παραδίδεται με το χέρι, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το αργότερο 
μέχρι τις 14:00 ώρα της Πέμπτης, 08 Οκτωβρίου 2020. Σημειώνεται ότι με βάση τους 
Κανονισμούς οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διευθετήσει όλες τους τις οικονομικές υποχρεώσεις 
προς το Επιμελητήριο.  Περαιτέρω υπενθυμίζεται στους Εγγεγραμμένους Μηχανικούς ότι δεν 
επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για περισσότερα από ένα από τα όργανα του 
Επιμελητηρίου, στα οποία τα μέλη εκλέγονται με άμεση εκλογή ή σε περισσότερους από ένα 
κλάδους της μηχανικής επιστήμης. 
 
Τελευταία προθεσμία εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών για να δικαιούνται 
να ψηφίσουν είναι το μεσημέρι, 12:00 της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου 2020.  
 
Στέλιος Αχνιώτης  
Πρόεδρος  



Από την 1η Οκτωβρίου 2020 τίθεται σε 
εφαρμογή η νέα διαδικασία αδειοδότησης 

της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες 
κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικό-
πεδο. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο 
της ευρύτερης πολιτικής εκσυγχρονισμού του 
πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανά-
πτυξης την οποία εκπόνησε το Υπουργείο Εσω-
τερικών και δημοσίευσε ως πρόθεση πολιτικής 
τον Δεκέμβριο του 2019.
Η νέα πολιτική και ειδικότερα αυτή που αφο-
ρά αδειοδότηση για μέχρι δύο μονάδες κατοι-
κίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο 
περιέχει σειρά ριζοσπαστικών για τα κυπριακά 
δεδομένα στοιχείων, τα οποία όμως, ως ιδέες ή 
προσεγγίσεις, έχουν τεθεί και συζητούνται εδώ 
και χρόνια με το αρμόδιο υπουργείο.
Η προσπάθεια αυτή είναι ένα πρώτο και ση-
μαντικό βήμα από μια σειρά βημάτων που θα 
πρέπει να γίνουν για τη συνολική μεταρρύθμι-
ση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της 
ανάπτυξης. Σημαντικό αμέσως επόμενο βήμα 
είναι η μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων και η απλοποίηση της μεθοδολογίας 
υπολογισμού των τελών. Όπως κάθε νέα αρχή, 
αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες και προκλή-
σεις κυρίως κατά τους πρώτους μήνες εφαρμο-
γής της νέας πολιτικής. Στόχος είναι η συνεχής 
παρακολούθηση της εφαρμογής και η λήψη 
διορθωτικών μέτρων εκεί όπου απαιτούνται.
Στην ιστοσελίδα του (www.etek.org.cy/site-
article-2623-34-el.php) το ΕΤΕΚ έχει συλλέξει 
και θα δημοσιεύει όλα τα σχετικά κείμενα νο-
μοθετικού περιεχομένου, πληροφορίες, έντυπα 
κ.ο.κ. της νέας πολιτικής.
Το ΕΤΕΚ καλεί τους μελετητές να αγκαλιάσουν 
την προσπάθεια αυτή και να ασκήσουν με επι-
μέλεια τις ευθύνες που τους ανατίθενται. Πα-
ράλληλα το Επιμελητήριο δηλώνει έτοιμο να 
αφουγκραστεί εποικοδομητικές εισηγήσεις για 
τυχόν θέματα που θα παρουσιαστούν κυρίως 
κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας 
αυτής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό καλού-

νται οι μελετητές να υποβάλλουν με δομημένο 
τρόπο προβλήματα, αδυναμίες αλλά και ειση-
γήσεις τόσο σε ό,τι αφορά ρυθμίσεις της νέας 
πολιτικής, όσο και στον τρόπο εφαρμογής της 
στο cyprus@etek.org.cy
Το Επιμελητήριο έχει εκδώσει σχετική Εγκύκλιο 
για το θέμα «Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 1/20 – Σύνοψη της 
νέας διαδικασίας αδειοδότησης της ανάπτυξης 
που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε 
οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο» η οποία 
είναι αναρτημένη εδώ https://bit.ly/3kArQ3F

Έκδοση βεβαίωσης ΕΤΕΚ 
(απαίτηση ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης)
Σημαντικό νέο στοιχείο της νέας διαδικασίας 
αδειοδότησης είναι η υποχρέωση ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης του αρχιτέκτονα και 
του πολιτικού μηχανικού που εκπονούν και 
υποβάλλουν τις αναγκαίες μελέτες.
Η υπό αναφορά ασφάλιση έχει απαιτήσεις ανά-
λογες με αυτές που από το 2012 εφαρμόζονται 
για εταιρείες μελετών που εγγράφονται στο 
ΕΤΕΚ, ως νομικά πρόσωπα. Τις ελάχιστες απαι-
τήσεις της ασφάλισης για φυσικά πρόσωπα που 
θα υποβάλλουν μελέτες δυνάμει της νέας δια-
δικασίας μπορείτε να τις βρείτε εδώ https://bit.
ly/3mKr4TF
Για ικανοποίηση της απαίτησης αυτής μαζί 
με τις απαιτούμενες μελέτες και τα έντυπα θα 
προσκομίζεται στις αρμόδιες πολεοδομικές/
οικοδομικές αρχές σχετική βεβαίωση από το 
ΕΤΕΚ * ότι ικανοποιείται η απαίτηση ασφάλισης 
που θέτουν η Εγκύκλιος 1 του 2020 η Εντολή 2 
του 2020 του Υπουργού Εσωτερικών και η ΚΔΠ 

388/2020**. Τη βεβαίωση αυτή θα την εκδίδει 
το ΕΤΕΚ.

Διαδικασία έκδοσης 
βεβαίωσης ασφαλιστικής κάλυψης
Το αίτημα για έκδοση της βεβαίωσης αυτής από 
το ΕΤΕΚ θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Οι εν-
διαφερόμενοι είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε εκ 
μέρους εταιρείας μελετών θα συμπληρώνουν τα 
στοιχεία τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και 
θα επισυνάπτουν ενυπόγραφη, από τις ασφαλι-
στικές εταιρείες, βεβαίωση ασφάλισης, η οποία 
περιέχεται ως παράρτημα στους σχετικούς 
Εσωτερικούς Κανονισμούς του ΕΤΕΚ. Με την 
ενυπόγραφη, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
βεβαίωση γίνεται αποδοχή ότι πληρούνται οι 
ελάχιστες προϋποθέσεις, όροι και απαιτήσεις 
της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης που 
οφείλουν να έχουν οι μελετητές (αρχιτέκτονες 
και πολιτικοί μηχανικοί).
Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή αι-
τήματος έκδοσης βεβαίωσης για την ασφάλιση 
είναι η: https://forms.gle/Ubc7cSrMUShZNiERA

Το ΕΤΕΚ θα αρχειοθετεί το αίτημα μαζί με τα συ-
νοδευτικά έγγραφα και θα στέλνει εφόσον ικα-
νοποιείται η απαίτηση, το συντομότερο δυνατό 
τη βεβαίωση ηλεκτρονικά στο ηλ. ταχυδρομείο 
που δηλώθηκε, χωρίς την απαίτηση καταβολής 
οποιουδήποτε τέλους.
Για σκοπούς διαφάνειας και διευκόλυνσης του 
πολίτη το ΕΤΕΚ δύναται να δημοσιεύει κατάλο-
γο ο οποίος περιλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία 
κατέχουν τη βεβαίωση αυτή και έχουν δώσει τη 
συγκατάθεσή τους για τον σκοπό αυτό.

Σημειώσεις
* Νοείται ότι η βεβαίωση που θα εκδίδει το ΕΤΕΚ, 
ότι ο μελετητής έχει κατάλληλη ασφάλιση, εί-
ναι επιπρόσθετο έγγραφο που θα απαιτείται στο 
πλαίσιο της νέας διαδικασίας αδειοδότησης της 
ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε 
οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο). Εξα-
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Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης 

Μέχρι δύο μονάδες 
κατοικίας σε οικόπεδο ή 
υπό δημιουργία οικόπεδο

- Ταχεία αδειοδότηση < 1 μήνα
- Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματι-

κής ευθύνης μελετητών (αρχιτέκτο-
να και πολιτικού μηχανικού)

- Ρύθμιση ηλεκτρονικής υποβολής
- Προσκόμιση πιστοποιητικού εξό-

φλησης μελετητών με την αίτηση 
για άδεια οικοδομής

- Έναρξη εφαρμογής 1η Οκτωβρίου 
2020

http://www.robotex.org.cy
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Αγορά υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται αιτήσεις για 
αγορά υπηρεσιών γραμματειακής υποστή-
ριξης του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ).
• Αξία σύμβασης: Η συνολική αξία σύμβα-
σης καθορίζεται στις €13.000. 
• Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα Γρα-
φεία ΕΤΕΚ στη Λευκωσία.
• Διάρκεια: 12 μήνες με δικαίωμα ανανέω-
σής της από το ΕΤΕΚ. 
• Άδεια απουσίας: 24 εργάσιμες ημέρες. 
Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων 
κριτηρίων, οι 8 αιτητές με την ψηλότερη 
αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική 
συνέντευξη. Η μικρή λίστα με τους πρώ-
τους 8 υποψήφιους που θα δημιουργηθεί 
δύναται να ισχύει για τις ανάγκες του Επι-
μελητηρίου για τα επόμενα 2 χρόνια. 

Καθήκοντα και Ευθύνες 
 1. Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα 
και βοηθά ή/και διεκπεραιώνει σχετική αλ-
ληλογραφία.
 2. Τηρεί το αρχείο του ΠΣ ΕΤΕΚ.
 3. Βοηθά στην οργάνωση συνεδριάσεων 
και στην τήρηση πρακτικών σωμάτων του 
ΠΣ ΕΤΕΚ και άλλων συσκέψεων και βοηθά 
στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται.
 4. Δακτυλογραφεί στην ελληνική και 
την αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και 
ακρίβεια.
 5. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γρα-
φειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των κα-

θηκόντων του.
 6. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσ-
σει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πλη-
ροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και 
υποβολή εκθέσεων.
 7. Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες 
που σχετίζονται με τις συνεδρίες των κλι-
μακίων και της ολομέλειας του ΠΣ και τις 
εκπαιδευτικές ή άλλες εκδηλώσεις που δι-
οργανώνει ή συνδιοργανώνει το ΕΤΕΚ, ανά-
λογα με τις ανάγκες.
 8. Χειρίζεται τηλεφωνικό σύστημα, κα-
ταγράφει και διαβιβάζει μηνύματα και πα-
ρέχει πληροφορίες μεταξύ άλλων και σε 
σχέση με το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την 
πειθαρχική διαδικασία.
 9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή κα-
θήκοντα της/του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής 
Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και 
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, 
υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, 
ευγένεια και καλός τρόπος έκφρασης.
 4. Διετής τουλάχιστον πείρα σε θέση 
σχετική με καθήκοντα γραμματειακού προ-
σωπικού.

Πλεονέκτημα:
- πρόσθετη πείρα τουλάχιστον 2 ετών πέρα 
από τα απαραίτητα 2 έτη 

- επιτυχία σε εξετάσεις ταχύτητας που δι-
εξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ελληνική 
ή/και αγγλική δακτυλογραφία με ταχύτητα 
τουλάχιστον 40 λέξεις κατά λεπτό ή/και 
κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξε-
τάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου, σε θέματα ηλε-
κτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/
και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) 
ή/και πιστοποιητικό ECDL 

Περισσότερες Πληροφορίες
Όλες οι λεπτομέρειες της προκήρυξης και 
το Έντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ 
www.etek.org.cy/site-article-2631-52-el.
php. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
τείνονται, επίσης, στα γραφεία του ΕΤΕΚ, 
Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, στο τηλέφωνο 
22877644 ή στο cyprus@etek.org.cy.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν όχι 
αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της 
02.10.2020, συμπληρώνοντας το ειδικό 
έντυπο που βρίσκεται αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ που πρέπει να συνο-
δεύεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. 
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει με 
παράδοση στα Γραφεία του ΕΤΕΚ σε κλειστό 
φάκελο ή με αποστολή με Συστημένο Τα-
χυδρομείο στη Διεύθυνση Τ.Θ. 21826, 1513 
Λευκωσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη διεύθυνση cyprus@etek.org.cy.

κολουθούν να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για 
προσκόμιση των υπόλοιπων εγγράφων / βεβαι-
ώσεων που εκδίδει το ΕΤΕΚ π.χ. άδειας άσκησης 
επαγγέλματος, έγγραφης βεβαίωσης, εξουσιο-
δότησης εντολέα κ.ο.κ. για τα οποία οι προϋπο-
θέσεις έκδοσής τους παραμένουν ως είχαν.
** Νοείται περαιτέρω πως οι εταιρείες μελετών 
οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον κλάδο Αρχι-
τεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής και κατέχουν 
σε ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής πληρούν την 
απαίτηση ασφάλισης.

Βεβαίωση εξόφλησης των μελετητών
Σημαντική νέα πτυχή της νέας διαδικασίας είναι 
ότι πλέον θα απαιτείται βεβαίωση εξόφλησης 
των μελετητών ως προϋπόθεση της έκδοσης 
άδειας οικοδομής, κάτι το οποίο ήταν απαίτη-
ση του ΕΤΕΚ. Πλέον με τη νέα διαδικασία θα 
απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης 

ότι οι μελετητές του έργου έχουν εξοφληθεί 
για τις υπηρεσίες που παρείχαν και σχετίζονται 
με την εργασία μέχρι το στάδιο της υποβολής 
αίτησης για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας 
και της υποβολής αίτησης για έκδοση Άδειας 
Οικοδομής. Προς τούτο θα υποβάλλεται στην 
οικοδομική αρχή μαζί με όλα τα υπόλοιπα απαι-
τούμενα έντυπα, δεόντως συμπληρωμένη και 
υπογραμμένη τυποποιημένη βεβαίωση εξόφλη-
σης την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ https://
bit.ly/2FWsgSQ.
Σχετικά κείμενα νομοθετικού και πληροφορι-
ακού περιεχομένου τα οποία έχει εκδώσει το 
Υπουργείο Εσωτερικών και είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (https://www.etek.
org.cy/site-article-2623-34-el.php)
- Ειδικό καταργητικό διάταγμα ανάπτυξης ΚΔΠ 
386/2020
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αι-
τήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη, Πολεοδομική 
Βεβαιότητα
- ΕΝΤΟΛΗ 2/2020 του Υπουργού Εσωτερικών 
Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοι-
χεία που απαιτούνται για τον χειρισμό αιτήσεων 
που υποβάλλονται με την ειδική διαδικασία της 
Πολεοδομικής Βεβαιότητας για Οικιστική Ανά-
πτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας σε οικόπεδο 
ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιλαμβανομένης 
και της σχετικής αίτησης και πρότυπων σχεδίων 
που θα πρέπει να υποβάλλονται
- Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Δια-
δικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκ-
δοση Άδειας οικιστικών αναπτύξεων μέχρι δύο 
οικιστικές μονάδες) Διάταγμα, ΚΔΠ 388/2020
- Κείμενο πληροφοριακού περιεχομένου από τη 
δημοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργού Εσω-
τερικών ημερομηνίας 29.07.2020.
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Ενδιαφέρει κατασκευαστές, 
εισαγωγείς και διανομείς 
ηλεκτρικών υγραντήρων 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει διαχρονικά 
για τη θέσπιση μιας κοινής μεθοδολογίας για την τακτική επιθεώρη-

ση κτιρίων, έχει διαμορφώσει το Έντυπο Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης 
Κτιρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.). Το Έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. διαμορφώθηκε στη βάση του 
Εντύπου Οπτικής Επιθεώρησης Κτιρίων (Ε.Ο.Ε.) και περιλαμβάνει τους 
πλείστους οπτικούς ελέγχους σε ένα κτίριο, με σκοπό τη διασφάλιση 
των ελάχιστων βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας στους χρήστες 
της οικοδομής και στο δημόσιο αλλά και στη βάση των απαιτήσεων της 
αγοράς. Η χρήση του εντύπου δύναται να αποτελέσει επίσης εργαλείο 
για την καταγραφή και δημιουργία αρχείου και ηλεκτρονικής ταυτότητας 
των κτιρίων. 
Το υπό αναφορά Έντυπο, συνεπικουρούμενο με το Έντυπο Οπτικής Επι-
θεώρησης (Ε.Ο.Ε.) και το Έντυπο Οπτικού Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας 
Κτιρίων (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.), που εντάσσονται στο πλαίσιο της μεθοδολογίας για 
την τακτική επιθεώρηση κτιρίων ως προς τη δομοστατική τους επάρκεια 
που εξέδωσε το ΕΤΕΚ, αποσκοπεί στο να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για 
τη διενέργεια οπτικών ελέγχων σε κτίρια. 
Συγκεκριμένα, πέρα από την καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας 

και των τεχνικών στοιχείων ενός κτιρίου, στο έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. περιλαμ-
βάνονται κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση των ακόλουθων 
στοιχείων/εγκαταστάσεων σε μια οικοδομή: 
 • Επιθεώρηση αρχιτεκτονικών και άλλων μη φερόντων στοιχείων 
της οικοδομής
 • Επιθεώρηση φερόντων/δομικών στοιχείων της οικοδομής
 • Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 • Επιθεώρηση Μηχανολογικής Εγκατάστασης
Για τη συμπλήρωση του Εντύπου Ε.Γ.Ο.Ε.Κ., έχει ετοιμαστεί αρχείο με 
Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου.
Σε συνέχεια των πιο πάνω, διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση η 
διενέργεια Οπτικών Ελέγχων σε ένα κτίριο με τη χρήση του εντύπου 
Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. δεν θεωρείται ότι αλλά ούτε και αποσκοπεί στο να υποκαθιστά 
άλλα κανονιστικά έγγραφα και νομοθεσίες που σχετίζονται με τη διενέρ-
γεια ελέγχων σε κατασκευές/εγκαταστάσεις/υποδομές που προβλέπο-
νται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικά έγγραφα. 
Όλο το υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.etek.org.
cy/site-article-2634-35-el.php

Στη διάθεση των μελών του ΕΤΕΚ το Έντυπο 
Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. για τη Γενική Οπτική Επιθεώρηση Κτιρίων 

Συνάντηση ΕΤΕΚ με τον νέο Υπουργό Άμυνας

Ε θιμοτυπική συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας Χαράλαμπο Πετρίδη, ο οποίος ανέ-
λαβε καθήκοντα τον περασμένο Ιούνιο, είχε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 

αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ αποτελούμενη από τον πρόεδρο Στέλιο Αχνιώτη, τον α’ αντι-
πρόεδρο Κωνσταντίνο Κωνσταντή και τον διευθυντή του Χριστόδουλο Χατζηοδυσσέως. 
Κατά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ συνεχάρη τον κ. Πετρίδη για τον διορισμό του 
και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού του υπουρ-
γείου, θέματα κυβερνοασφάλειας και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται πως ο κ. Χαράλαμπος Πετρίδης κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα με ημιυπο-
τροφία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge Αγγλίας στον κλάδο Διαχείρισης Γης και 
Χρηματοοικονομικών [MPhil Land Economy and Finance] καθώς και Bachelor Degree με 
άριστα στον κλάδο Διαχείρισης και Εκτίμησης Γης [First Class Honours Degree in Estate 
Management]. Είναι εγκεκριμένος εκτιμητής ακινήτων από το ΕΤΕΚ, μέλος του Royal 
Institution οf Chartered Surveyors [RICS].

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσι-
ών, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των 
περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να 
πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων 
Νόμων του 2002 μέχρι 2013, και των περί των 
Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλι-
σμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2017, 
επιθυμεί να ενημερώσει τους κατασκευαστές, 
τους εισαγωγείς και τους διανομείς υγραντή-
ρων ότι, ως αποτέλεσμα των ενεργειών του, 
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJEU), στις 3/8/2020, 
η τροποποίηση Α11:2019 του προτύπου EN 
60335-2-98:2003 σχετικά με ειδικές απαιτή-
σεις για ηλεκτρικούς υγραντήρες.
Η εν λόγω τροποποίηση, η οποία λαμβάνει 
υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν από 
τους μικροοργανισμούς που μπορεί να υπάρ-
χουν στο νερό ή στο περιβάλλον όπου χρησι-
μοποιούνται ή αποθηκεύονται οι υγραντήρες, 
εφαρμόζεται για την τήρηση των στόχων ασφα-
λείας της οδηγίας 2014/35/ΕΕ (Low Voltage 
Directive), σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην 
αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. H τροπο-
ποίηση του προτύπου τίθεται σε υποχρεωτική 
ισχύ στις 3/2/2022.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις 
μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 
22800522.

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Σε συνέχεια ενημέρωσής του το Επιμελητήριο 
παρενέβη και κατέθεσε τις απόψεις του για 

απόφαση που έχει ληφθεί μετά από συνεννόηση 
με το ΚΥΣΑΤΣ και τον Φορέα Διασφάλισης και Πι-
στοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) 
σχετικά με την ευχέρεια μεταγραφής Κύπριων 
φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται στο καταληκτικό 
έτος των σπουδών τους, από πανεπιστήμια του 
εξωτερικού σε προγράμματα σπουδών συναφούς 
περιεχομένου κυπριακών πανεπιστημίων και 
τη δυνατότητα απονομής προπτυχιακού τίτλου 
σπουδών μετά από φοίτηση που ισοδυναμεί με 
60 πρόσθετα ECTS μόνον, υπό προϋποθέσεις. 
Ειδικά όσον αφορά τους κλάδους που περιλαμ-
βάνονται στην περί ΕΤΕΚ νομοθεσία και για τους 
οποίους το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι το αρμό-
διο σώμα για σκοπούς επαγγελματικής αναγνώρι-
σης και άσκησης επαγγέλματος, το Επιμελητήριο 
σημείωσε τα πιο κάτω:
«Σε περίπτωση που τα προγράμματα σπουδών 
από τα οποία προέρχονται οι φοιτητές που θα 
μεταγραφούν είναι αναγνωρισμένα στις χώρες 
που προσφέρονται για σκοπούς άσκησης του 
επαγγέλματος και ως εκ τούτου ικανοποιούν το 
σχετικό κριτήριο ΕΤΕΚ και θα καθιστούσαν δυνατή 
την εγγραφή των προσώπων αυτών στο ΕΤΕΚ σε 
περίπτωση που ολοκλήρωναν την εκεί φοίτησή 

τους, θεωρούμε πως δεν αναμένεται να προκύ-
ψουν προβλήματα κατά την εγγραφή των εν λόγω 
προσώπων στο ΕΤΕΚ. Τα πιο πάνω αναφέρονται 
βέβαια τηρουμένης της πάγιας επιφύλαξης σε 
σχέση με την ικανοποίηση, συνολικά, των λοιπών 
απαιτήσεων που αφορούν την επάρκεια του περι-
εχομένου σπουδών.
Σε εκείνες τις περιπτώσεις ωστόσο που τα προ-
γράμματα από τα οποία προέρχονται οι φοιτη-
τές δεν είναι αναγνωρισμένα στις χώρες που 
προσφέρονται για σκοπούς άσκησης του επαγ-
γέλματος και ως εκ τούτου δεν ικανοποιούν το 
σχετικό κριτήριο εγγραφής στο ΕΤΕΚ δεν θα 
είναι εφικτή η εγγραφή των προσώπων αυτών 
μετά από φοίτηση ενός έτους (ισοδύναμης με 
60 ECTS) μόνο.
Σημειώνεται εδώ πως, για σκοπούς αναγνώρισης 
τίτλου σπουδών σε περιπτώσεις μεταγραφών, ο 
τίτλος σπουδών θα πρέπει βάσει των κριτηρίων 
που έχει θέσει το ΕΤΕΚ να έχει εξασφαλισθεί μετά 
από φοίτηση ελάχιστης διάρκειας 2 ετών και που 
οδηγεί στην αναγνώριση του τίτλου (ισοδύναμης 
δηλαδή με 120 ECTS) και νοουμένου πάντοτε πως 
τηρούνται οι απαιτήσεις σε σχέση με την επάρ-
κεια του περιεχομένου σπουδών. 
Ως εκ των πιο πάνω και για σκοπούς προστασί-
ας των ίδιων των φοιτητών που θα επιλέξουν τη 

μεταγραφή τους σε κυπριακά πανεπιστήμια μέσω 
της αξιοποίησης της συγκεκριμένης πρόνοιας, 
αλλά και αποφυγής τυχόν προβλημάτων σε σχέ-
ση με την ευχέρεια εγγραφής τους στο Μητρώο 
Μελών του ΕΤΕΚ και απόκτησης άδειας άσκησης 
επαγγέλματος, θεωρούμε πως τα πανεπιστήμια 
θα πρέπει να διευκρινίζουν κατά τη μεταγραφή 
φοιτητών κατά πόσο το πρόγραμμα σπουδών από 
το οποίο προέρχονται οι ενδιαφερόμενοι είναι 
αναγνωρισμένο για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ 
ώστε με τη μεταγραφή τους να υπάρχει απρό-
σκοπτη ευχέρεια να καταστούν μέλη του ΕΤΕΚ. 
Νοείται πως, σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα 
που σχετίζονται με τη δυνατότητα εγγραφής στο 
ΕΤΕΚ θα πρέπει να είναι εις γνώση των φοιτητών 
κατά τη μεταγραφή τους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΤΕΚ βρίσκεται στη δι-
άθεση τόσο των φοιτητών όσο και των πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων για καθοδήγηση και 
για την παροχή διευκρινίσεων προς τον σκοπό 
αυτό».
Οι θέσεις του ΕΤΕΚ κοινοποιήθηκαν στον Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), στο Κυπριακό Συμβού-
λιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο ΤΕΠΑΚ και σε 
όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Μεταγραφές φοιτητών σε κυπριακά πανεπιστήμια

Β’ φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση
του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης

Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ξεκίνησε τη δεύτερη φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης για 

την εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ της Κύπρου για την περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο εφαρ-
μογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ.
Η δεύτερη φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης υλοποιείται βάσει των προνοιών του Άρθρου 
14(1)(β) της Οδηγίας και θέτει στη διάθεση του κοινού, για τη διατύπωση παρατηρήσεων, 
την ενδιάμεση επισκόπηση των Σημαντικών Ζητημάτων Διαχείρισης των Υδάτων (ΣΖΔΥ) που 
εντοπίζονται στην Κύπρο. 
Η έκθεση Επισκόπησης των ΣΖΔΥ καθώς και σχετικό ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (https://www.etek.org.cy/site-article-2557-34-el.php). Μπορείτε επίσης 
να προμηθευτείτε τα εν λόγω έντυπα από την ιστοσελίδα του ΤΑΥ στον σύνδεσμο www.moa.
gov.cy/moa/WDD/wfd.nsf/All/B16446C0C516FA62C2258592001BDDCD?OpenDocument ή 
από τα κατά τόπους γραφεία του ΤΑΥ. 
Σημειώνεται ότι η έκθεση θα επικαιροποιείται σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών για την 
εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ και θα ενημερώνεστε ανάλογα. Κατάθεση του ερωτηματολογίου 
μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2020, οπότε και θα ολοκληρωθεί η 6μηνη περίοδος διαβούλευσης.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΤΑΥ για πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και 
διάχυση της πληροφορίας στο κοινό, το ΤΑΥ θα πραγματοποιήσει ημερίδα ενημέρωσης εντός 
του Νοεμβρίου του 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες: Ιάκωβος Τζιωρτζιής, τηλ. 22609338, 22609355, itziortzis@
wdd.moa.gov.cy ή wfd@wdd.gov.cy



w w w. e t e k . o r g . c y  12

®Elkem Microsilica  is used worldwide 
for high performance concrete 

®
Elkem Microsilica  is a registered trademark and belongs to Elkem Silicon Materials

www.concrete.elkem.com

  

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

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Κύπριοι μηχανι-
κοί, ανάμεσα σε άλλες οργανώσεις, εκ-

προσωπούνται μέσω της Εθνικής Επιτροπής 
Κύπρου FEANI στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών, FEANI (τα 
αρχικά από τα γαλλικά Fédération Européenne 
d'Associations Nationales d'Ingénieurs), με 
έδρα τις Βρυξέλλες, με βασικό σκοπό τη συνε-
χή ενημέρωση και τη δυνατότητα παρέμβασής 
τους για θέματα, ζητήματα και προβλήματα 
που αφορούν και επηρεάζουν τα ενδιαφέροντα 
και τα επαγγελματικά τους συμφέροντα.
Μέλη της FEANI είναι Εθνικές Οργανώσεις Επι-
στημόνων Μηχανικών (Σύνδεσμοι/Σύλλογοι 
και Ενώσεις Επιστημόνων Μηχανικών), από τρι-
ανταπέντε (35) χώρες της Ευρώπης.
Η Εθνική Επιτροπή Κύπρου της FEANI αποτε-
λείται από εκπροσώπους του ΕΤΕΚ, του Συνδέ-
σμου Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου - ΣΕΜ 
και του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου - ΣΠΜΑΚ. Το Επιστημο-
νικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), από 
τον Απρίλιο 2016 και μετά από σχετική γραπτή 
συμφωνία μεταξύ του ΕΤΕΚ, του ΣΕΜ και του 
ΣΠΜΑΚ, συντονίζει την όλη συμμετοχή. 
Σε Ευρωπαίους μηχανικούς όλων των ευρωπαϊ-
κών χωρών μελών της FEANI, οι οποίοι πληρούν 
τις προϋποθέσεις που θέτει η FEANI αναφορι-
κά με τα ακαδημαϊκά προσόντα τους και την 
τεχνική επαγγελματική πείρα τους στον κλάδο, 
ειδικότητα ή/και ειδίκευση των ακαδημαϊκών 
σπουδών τους, η FEANI απονέμει, μετά από 
σχετική αίτησή τους προς τη FEANI, μέσω της 
αντίστοιχης Εθνικής Επιτροπής της κάθε χώρας 
μέλους της FEANI, τον τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΟΣ / EUROPEAN ENGINEER - EUR ING».
Ο τίτλος Eur Ing είναι αναγνωρισμένος από όλα 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα 
κράτη της Ευρώπης, καθώς επίσης και από διε-
θνείς οργανισμούς. Η υιοθέτηση από τη FEANI 
και η απονομή σε Ευρωπαίους μηχανικούς 
του τίτλου Eur Ing, μεταξύ άλλων, διευκολύνει 
την ελεύθερη διακίνηση των μηχανικών στην 
Ευρώπη και αποτελεί σημαντικό βοηθητικό 
στοιχείο στις προσπάθειές τους για εξεύρεση 
εργασίας.
Σήμερα, περισσότεροι από 32.000 Ευρωπαίοι 
μηχανικοί είναι εγγεγραμμένοι στο «ΜΗΤΡΩΟ 
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ FEANI» / «FEANI 
EUROPEAN ENGINEERS’ EUR INGs REGISTER».. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική δήλωσή 
της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνώ-
ρισε το Μητρώο της FEANI και τον τίτλο Eur 

Ing, ως πολύτιμα εργαλεία για την αναγνώριση 
των εθνικών διπλωμάτων στη Μηχανική, μετα-
ξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο τίτλος «Eur Ing» είναι προ-ονομαστικός (pre-
nominal), αποτελεί εγγύηση για την ικανότητα 
των επαγγελματιών μηχανικών και στοχεύει: 
 • Να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση 
των μηχανικών που δραστηριοποιούνται εντός 
και εκτός της γεωγραφικής περιοχής που εκ-
προσωπούν τα κράτη μέλη της FEANI. 
Δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο αμοιβαίας 
αναγνώρισης των προσόντων και της επαγγελ-
ματικής επάρκειας των Ευρωπαίων μηχανικών, 
οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν τη Μηχανική 
επιστήμη εκτός της πατρίδας τους. 
 • Να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
διάφορα συστήματα διαμόρφωσης (formation 
systems) ιδιαίτερων κατηγοριών μηχανικών 
(individual engineers), για σκοπούς ενημέρω-
σης μελλοντικών εργοδοτών τους.
 • Να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση των 
επιπέδων ποιότητας των μηχανικών, με τον κα-
θορισμό σχετικών προτύπων ποιότητας, καθώς 
και τη συνεχή παρακολούθηση, αναθεώρηση 
και βελτίωση των προτύπων αυτών.
Με το σημείωμα αυτό η Εθνική Επιτροπή Κύ-
πρου FEANI αποσκοπεί να ενημερώσει τους 
επιστήμονες μηχανικούς και τον τεχνικό κό-
σμο της Κύπρου, γενικότερα, αναφορικά με 
την ύπαρξη του τίτλου Ευρωπαίος Μηχανικός 
/ European Engineer (Eur Ing της FEANI) και 
τη δυνατότητα απόκτησης του τίτλου αυτού 
από μηχανικούς που πληρούν τα απαιτούμενα 
από τη FEANI ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 

προσόντα στον κλάδο, την ειδικότητα ή/και την 
ειδίκευση των σπουδών τους.
Ως εκ τούτου, η Εθνική Επιτροπή Κύπρου 
FEANI προτρέπει τα μέλη του ΕΤΕΚ που κατέ-
χουν τα απαιτούμενα προσόντα να επιδείξουν 
ενδιαφέρον για την απόκτηση του τίτλου Eur 
Ing. Επίσης, ενθαρρύνει τα μέλη του Επιμε-
λητηρίου που κατέχουν τον τίτλο Eur Ing να 
χρησιμοποιούν τον τίτλο τους αυτό σε άρθρα, 
δημοσιεύσεις και στην αλληλογραφία τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά 
με τη FEANI και τον τίτλο European Engineer 
- Eur Ing, τα μέλη του ΕΤΕΚ που κατέχουν τα 
απαιτούμενα προσόντα και ενδιαφέρονται να 
αποκτήσουν τον τίτλο Eur Ing, παρακαλούνται 
να απευθύνονται είτε στο ΕΤΕΚ είτε στην ιστο-
σελίδα της FEANI www.feani.org.

 • Η πλήρης διεύθυνση της FEANI στις 
Βρυξέλλες είναι:
European Federation of National Engineering 
Associations
FEANI Central Secretariat AISBL
c/o REGUS EU Commission
Rond-Point Schuman 6/5th floor
BE–1040 Brussels/Bruxelles, Belgium
Tel. +3222347878
Email secretariat.general@feani.org
Ιστοσελίδα: www.feani.org, http://www.feani.
org/site/index.php?id=55, http://www.feani.
org Section «Eur Ing», http://www.feani.org/
site/index.php?id=111 
 • Η διεύθυνση της Εθνικής Επιτροπής Κύ-
πρου της FEANI είναι:
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ FEANI
Φ/δι Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου 
Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία
ή Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία
Τηλ. (+357) 22 877647 
Φαξ (+357) 22 730373.
Email: cyprus@etek.org.cy 

Ενημερωτικό σημείωμα για τη FEANI
και τον τίτλο European Engineer (EUR ING)

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Ο τίτλος Eur Ing είναι 
αναγνωρισμένος από όλα 

τα κράτη μέλη

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

®Elkem Microsilica  is used worldwide 
for high performance concrete 

®
Elkem Microsilica  is a registered trademark and belongs to Elkem Silicon Materials

www.concrete.elkem.com

  

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

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 πραγματο-
ποιήθηκε, στο Πολιτιστικό Κέντρο Χολε-

τριών της Πάφου, εκδήλωση για την επίδει-
ξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας 
Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου.
Η εκδήλωση σηματοδότησε ουσιαστικά 
την έναρξη της λειτουργίας του μέσω του 
χρηματοδοτημένου έργου Interreg Balkan-
Mediterranean Programme «Optimization 
of decentralized domestic wastewater 
treatment and sanitation via Constructed 
Wetlands» με ακρωνύμιο «DOMUS_CW». 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του 
ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής. Σκο-
πός του έργου είναι η αναβάθμιση, μελέτη 
και παρακολούθηση συστημάτων τεχνητών 
υγροβιότοπων που επεξεργάζονται αστικά 
απόβλητα στα Βαλκάνια. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου έχουν 

αναβαθμιστεί 2 τεχνητοί υγροβιότοποι: στο 
Πλουτοχώρι Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρέστενας 
Πελοποννήσου και στην Κοινότητα Χολετρι-
ών Πάφου όπου το Τεχνολογικό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου είναι υπεύθυνο για την ανακα-
τασκευή και παρακολούθηση του τεχνητού 
υγροβιότοπου. Στο πλαίσιο του έργου με-
λετάται και συγκρίνεται η απόδοσή τους με 
σκοπό να αναδειχθούν οι προοπτικές των τε-
χνητών υγροβιότοπων στα Βαλκάνια.  Το ΕΤΕΚ 
εκπροσώπησε ο γραμματέας της Περιφερει-
ακής Επιτροπής Πάφου κ. Γιάννης Ιωάννου.

Επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας 
Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

Τ ο Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας 

σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια και 
Υγεία στην Εργασία 
(EU-OSHA), θέλοντας 
να συμβάλουν στην 
προσπάθεια καταπολέ-
μησης της πανδημίας 
COVID-19 στην Κύπρο, 
ανέπτυξαν το νέο δια-
δικτυακό διαδραστικό 
εργαλείο εκτίμησης 
κινδύνου (OiRA) για 
την COVID-19. Το OiRA COVID-19 εστιάζει αποκλειστικά στον εντοπισμό των 
κινδύνων που προκύπτουν στους χώρους εργασίας λόγω της COVID-19 και έχει 
σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει στη διαχείριση των κινδύνων αυτών, προτείνοντας 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημε-
ρία του κάθε εργαζόμενου.
Με στόχο την προώθηση και εφαρμογή του OiRA COVID-19, το ΤΕΕ σε συνεργα-
σία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών από όλες τις επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς, διεξάγει στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία ετοιμάζοντας μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα:
1. Ενημερωτικό Φυλλάδιο – Οδηγίες Χρήσης του Εργαλείου
2. Διαφήμιση για περιοδικά, εφημερίδες, κ.ά.
3. Φιλμάκι
Το πιο πάνω υλικό είναι διαθέσιμο εδώ: https://oiraproject.eu/el/oira-
tools?text=&field_country%5B12%5D=12&sort=date

OiRA COVID-19: Εκστρατεία Προώθησης Διαδικτυακού 
Διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνων

Τελετή παρουσίασης 
του Απολογισμού 

Δράσης και Οικονομικής 
Δραστηριότητας του 
ΕΤΕΚ 2017-2020

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου (ΕΤΕΚ) διοργανώνει την καθιε-
ρωμένη επίσημη τελετή παρουσίασης 
του «Απολογισμού Δράσης και Οικονο-
μικής Δραστηριότητας του ΕΤΕΚ για τη 
Λήξασα Τριετία 2018-2020», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σε-
πτεμβρίου 2020, στις 19:00, στο οίκημα 
του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία.
Στο πλαίσιο της τελετής, θα γίνει επίσης 
η απονομή του Βραβείου Μηχανικής 
2020. Την τελετή θα τιμήσουν με την 
παρουσία τους ο Πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιά-
δης και ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσος.
Η εκδήλωση δεν θα είναι ανοικτή για το 
κοινό και η είσοδος επιτρέπεται μόνο με 
πρόσκληση, λόγω των περιορισμών για 
προστασία από την πανδημία Covid-19. 
Για όσους επιθυμούν να την παρακο-
λουθήσουν η Τελετή θα μεταδίδεται δι-
αδικτυακά, ζωντανά, από τη σελίδα του 
ΕΤΕΚ στο Facebook. 

http://www.robotex.org.cy


15Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 4 7   •   Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 2 0

Το «BEEP» Project, Building Information 
Modelling for Energy Efficiency in the 

Public Sector, αποτελεί Έργο του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας ENI-
CBC-MED. Το Cyprus Institute (CyI), με τους 
υπεύθυνους μελετητές Κρίστη Αλεξάνδρου 
και Σταυρούλα Θραβάλου, υπό την επίβλεψη 
του επ. καθηγητή δρος Γ. Αρτόπουλου, εί-
ναι βασικός εταίρος από τους συνολικά οκτώ 
εμπλεκόμενους, από επτά χώρες της λεκάνης 
της Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία, Αίγυπτος, Ιορ-
δανία, Παλαιστίνη, Λίβανο, Κύπρο). Το Έργο 
βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβριο του 
2019 και έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια.
Τα κτίρια ευθύνονται για το 36% της παγκό-
σμιας κατανάλωσης ενέργειας και σχεδόν το 
40% των συνολικών άμεσων και έμμεσων εκ-
πομπών CO2. Σε μια τόσο μεγάλη πρόκληση, η 
ανακαίνιση και η κατασκευή έξυπνων κτιρίων 
στη Μεσόγειο είναι εξαιρετικά σημαντική για 
τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των 
κτιρίων.
Ο στόχος του προγράμματος είναι η δημι-
ουργία ενός λειτουργικού, ολιστικά ενοποιη-
μένου μοντέλου σχεδιασμού για ενεργειακή 
αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς, με απώτερο στόχο 
την εφαρμογή του σε ολόκληρο το υφιστάμε-
νο οικοδομικό απόθεμα των ιστορικών πόλεων 
της Μεσογείου. Ο σχεδιασμός βασίζεται στη 
χρήση σχεδιαστικής λογικής BIM (Building 
Information Modelling), με υψηλό βαθμό εν-
σωμάτωσης κτιριακής πληροφορίας (BIM level 
2). Όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι, πέραν από τη 
συμβολή τους στην ανάπτυξη του μοντέλου, 
καλούνται να εφαρμόσουν την πρωτοπορια-
κή μεθοδολογία του Έργου σε κτίρια μεγάλης 
ιστορικής σημασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Cyprus Institute συ-
νεργάζεται με τον Δήμο Λευκωσίας (ο οποίος 
συμμετέχει στο Έργο ως Associate Partner) 
για τη μελέτη του κτιρίου του British Cavalry 
Club, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μάρκου 
Δράκου στην παλιά Λευκωσία (πλησίον του 
Λήδρα Πάλας, σε πολύ κοντινή απόσταση 
από τη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας). Μετά την 
Αγγλοκρατία, το κτίριο αποτελούσε μονάδα 
φιλοξενίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ενώ σήμερα είναι 
εγκαταλελειμμένο και ανήκει στην ιδιοκτησία 
του Δήμου Λευκωσίας. Το British Cavalry Club 
θεωρείται ένα κτίριο μεγάλης ιστορικής αξίας, 
με αρχιτεκτονικές επιρροές αποικιακού στυλ. 
Το κτίριο κατασκευάστηκε από τις βρετανικές 

στρατιωτικές δυνάμεις για να φιλοξενήσει τον 
σύλλογο του ιππικού τους και αργότερα μετα-
τράπηκε σε στρατώνες για το δανικό-καναδι-
κό απόσπασμα στην Κύπρο. Το κτίριο διαθέτει 
εσωτερική αυλή που περιλαμβάνει μια μεγάλη 
υπαίθρια βεράντα στο ισόγειο, με περιμετρι-
κές πέτρινες καμάρες και θέα στα αρχοντικά 
της γειτονιάς Arabahmet στα ανατολικά της 
τάφρου των μεσαιωνικών τειχών της ιστορι-
κής Λευκωσίας. Το κτίριο έχει κεκλιμένη στέγη 
με πλακάκια και είναι κατασκευασμένο από 
σκαλιστή πέτρα τοιχοποιίας (τοπικός ψαμμί-
της). Είναι πλούσιο σε αρχιτεκτονικά χαρακτη-
ριστικά της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων 
εννιά τζακιών στους εσωτερικούς χώρους 
και πολλές λεπτομέρειες που προδίδουν τη 
σημαντική ιστορική του αξία, όπως ο ψηλός, 
γωνιακός πέτρινος πυργίσκος που κυριαρχεί 
στην πρόσοψη. Η γειτονιά του κτιρίου έχει ιδι-
αίτερη σημασία για την ιστορία της Λευκωσί-
ας, λόγω της εγγύτητάς της με τη νεκρή ζώνη 
και συγκεκριμένα με ένα από τα κύρια σημεία 
διέλευσης των δύο κοινοτήτων. 
Η χρήση της σχεδιαστικής λογικής του BIM 
για τη βελτιστοποίησης της ενεργειακής από-
δοσης κτιρίων είναι μια νέα τεχνολογία, και η 
εφαρμογή της στην υλική πολιτιστική κληρο-
νομιά είναι απαραίτητη για να αποδειχθεί η 
δυνατότητα επέκτασης της μεθοδολογίας σε 
ολόκληρο το κτιριακό απόθεμα της χώρας. Τα 
αρχικά αποτελέσματα του Έργου συμπεριλαμ-
βάνουν τις αναλύσεις που απαιτούνται για την 
απόλυτη κατανόηση της φυσικής συμπεριφο-
ράς του κτιρίου: την ιστορική και αρχιτεκτο-
νική του ανάλυση, τη γεωμετρική έρευνα με 

παραδοσιακές και με σύγχρονες ψηφιακές τε-
χνικές τρισδιάστατης αποτύπωσης, τη γενική 
κατάσταση διατήρησης (συμπεριλαμβανομέ-
νης της μελέτης των υλικών και της κατασκευ-
ής), καθώς και τις περιβαλλοντικές και ενερ-
γειακές αναλύσεις. Η μεθοδολογία του BEEP 
είναι εξαιρετικά διεπιστημονική και χρησιμο-
ποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα 
για τη διαλειτουργικότητα και την ανάπτυξη 
της προτεινόμενης πρότυπης μεθοδολογίας 
Ενεργειακής Απόδοσης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς μέσω BIM, που εφαρμόζεται τόσο στη 
φάση κατασκευής του μοντέλου όσο και στην 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων έργων ανακαί-
νισης για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής 
απόδοσης του κτιρίου. Τα αποτελέσματα αυ-
τών των προσομοιώσεων θα τροφοδοτήσουν 
τα ψηφιακά μοντέλα που αποτελούν τη βάση 
για το Έργο. Η προσέγγιση αυτή θα παρέχει 
στις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες και στην 
τοπική διοίκηση μια δυναμική μέθοδο απο-
κατάστασης των δημόσιων κτιρίων, η οποία 
ξεκινά από τις προκαταρκτικές αναλύσεις και 
συμπεριλαμβάνει ακόμα και τα χρηματοοι-
κονομικά σχέδια που θα υποστηριχθούν με 
οικονομικά κονδύλια μέσω της Σύμβασης 
Ενεργειακής Απόδοσης (EPC), με βάση την 
εξοικονόμηση λογαριασμών ενέργειας από το 
εκάστοτε ενεργειακά βελτιωμένο κτίριο.
Για περισσότερες πληροφορίες: BEEP issue 
(https://issuu.com/george.artopoulos/docs/
beep_newsletter___aug_2020) ή BEEP 
NEWSLETTER AUGUST 2020 (https://mybox.
cyi.ac.cy/public.php?service=files&t=caf5a
6e0440b7e0dd7b76360a9b85aea).

Building Information Modelling 
for Energy Efficiency in the Public Sector

Γραφική 
απεικόνιση 
του κτιρίου 
μελέτης μέσω 
συνδυασμού 
των τεχνικών 
της φωτογραμ-
μετρίας και της 
αρχιτεκτονικής 
αποτύπωσης.
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Με επιστολή του στο Τμήμα Δημοσίων 
Έργων το ΕΤΕΚ κατέθεσε τις από-

ψεις του στη Δημόσια Διαβούλευση για τη 
Νέα Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/96/ΕΚ για τη Διαχείριση της Ασφά-
λειας των Οδικών Υποδομών - Νομοσχέδιο 
με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας 
των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021».
Όπως σημειώνεται στην επιστολή «το ΕΤΕΚ 
αναγνωρίζει ότι ο υπό αναφορά εναρμο-
νιστικός νόμος αποτελεί μια από τις κο-
ρυφαίες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μαζί με τα κράτη μέλη για την 
οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1936 της 23ης Οκτωβρίου 2019 
σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλει-
ας των οδικών υποδομών. Όπως και άλλες 
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έτσι και αυτή αποσκοπεί να ενισχύσει την 
προσπάθεια για επίτευξη του πανευρωπα-
ϊκού στόχου για μείωση των θανάτων και 
των σοβαρών τραυματισμών από οδικές 
συγκρούσεις κατά το ήμισυ μέχρι το 2030.
Η έμπρακτη διαχρονική στήριξη του Επι-
στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
προς κάθε πρωτοβουλία που εντάσσεται 
στον εθνικό και τον ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχεδιασμό για την οδική ασφάλεια είναι 
δεδομένη. Το πλαίσιο της προτεινόμενης 
νομοθεσίας καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία, συνεπώς δεν υπάρχουν ουσιαστικά 
περιθώρια αλλαγής στη φιλοσοφία και το 
περιεχόμενο της πρωτοβουλίας.
Είναι σημαντικό, όμως, να δοθεί έμφαση 
στην πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας, 
μέσα από τη διάθεση των αναγκαίων πόρων, 
ιδιαίτερα του ανθρώπινου επιστημονικού 
δυναμικού. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση του 
προσωπικού είναι επίσης σημαντική παρά-
μετρος για να διασφαλιστεί ότι η Κύπρος 
θα αποκομίσει τα οφέλη αυτής της πρωτο-
βουλίας, δηλαδή την αύξηση των επιπέδων 
ασφάλειας στους κυπριακούς δρόμους. Εί-
ναι φανερό από το πνεύμα της Οδηγίας ότι 
η εφαρμογή της θα έχει οφέλη και στην 
εξασφάλιση συγχρηματοδοτήσεων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για βελτίωση των οδικών 
υποδομών. Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Κύπρου είναι στη διάθεση του Τμή-
ματος Δημοσίων Έργων για την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών εκπαίδευσης για την πρακτι-
κή εφαρμογή της νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, 
ανάλογα με την πρόοδο που επιτελείται και 
τα διαθέσιμα μέσα, θα μπορούσε να επε-
κταθεί στο μέλλον το πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας πέραν των πλαισίων που θέτει η 
Ευρωπαϊκή Οδηγία».

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το ΕΤΕΚ πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, με 
σκοπό στο άμεσο μέλλον να διοργανωθούν εκπαιδευτικές ημερίδες με θέμα την εκπαίδευ-

ση των Πολιτικών Μηχανικών στη διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων σε κτίρια και κατασκευές.
Σε επιστολή του ΕΤΕΚ προς την Πολιτική Άμυνα σημειώνεται ότι ο κατάλογος εν δυνάμει δια-
θέσιμων Πολιτικών Μηχανικών για συμμετοχή σε αποστολές για τη διενέργεια μετασεισμικών 
ελέγχων σε κτίρια αναμένεται να επικαιροποιηθεί μετά τη διοργάνωση των ημερίδων. 
Το Επιμελητήριο ενημέρωσε επίσης ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, ο κατάλογος αναμένεται να 
εμπλουτιστεί ώστε να περιλαμβάνει πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας των Πολιτικών Μηχα-
νικών, σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει, τυχόν εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένα είδη 
κατασκευών (λ.χ. διατηρητέες οικοδομές, τεχνικά έργα, φράγματα) με τρόπο που να διευκολύνει 
την αναζήτηση κατάλληλων ατόμων ανά περίπτωση. 
Επίσης έγινε ενημέρωση ότι η αποστολή στην Πολιτική Άμυνα του επικαιροποιημένου κατα-
λόγου των εν δυνάμει διαθέσιμων Πολιτικών Μηχανικών για συμμετοχή σε αποστολές για τη 
διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων έπειτα από σεισμούς, θα γίνεται από τον Σύλλογο Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και ότι αυτός θα ενσωματωθεί στο επικαιροποιημένο Σχέδιο 
«Εγκέλαδος» 2020 του ΕΤΕΚ.

Επικίνδυνες σκαλωσιές
σε υπό ανέγερση κτίριο

στη Λευκωσία

Μ ε παρέμβασή του προς τον δή-
μαρχο Λευκωσίας καθώς και τον 

διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας, το ΕΤΕΚ ζήτησε να διερευ-
νηθεί η ύπαρξη εξωτερικών ικριωμά-
των (σκαλωσιών) περιμετρικά κτιρί-
ου που βρίσκεται επί της λεωφόρου 
Σπύρου Κυπριανού στη Λευκωσία, τα 
οποία ενδέχεται να αποτελούν κίνδυ-
νο ως προς την ασφάλεια των διερ-
χομένων.
Σε σχετική επιστολή του Επιμελητη-
ρίου σημειώνεται ότι «σύμφωνα με 
την ενημέρωση που έλαβε το ΕΤΕΚ, 
δεν φαίνεται να εκτελούνται οποιεσ-
δήποτε κατασκευαστικές εργασίες 
στο κτίριο για αρκετά χρόνια». Το Επι-
μελητήριο τονίζει ότι «λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρόκειται για ικριώματα 
μεγάλου ύψους, θεωρούμε ιδιαίτερα 
σημαντικό να διερευνηθεί κατά πόσο 
έχει διασφαλιστεί η ευστάθειά τους, 
ιδιαίτερα σε σχέση με καταπόνηση 
σε οριζόντια φορτία. Σημειώνεται ότι, 
από τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαίνε-
ται να έχουν ληφθεί επαρκώς τυπικά 
μέτρα ως προς τη διασφάλιση αυτή, 
όπως είναι η τοποθέτηση διαγώνιων 
στοιχείων (bracings) μεταξύ των δια-
φόρων επιπέδων, τουλάχιστον στα 
ακρινά τμήματα των ικριωμάτων, ή/
και η τοποθέτηση συνδετικών στοι-
χείων μεταξύ των σκαλωσιών στην 
κάθε πλευρά του κτιρίου για σκοπούς 
μείωσης του κινδύνου να λυγίσουν τα 
κατακόρυφα στοιχεία ή/και δεν εί-
ναι ευδιάκριτο κατά πόσον υπάρχουν 
επαρκείς συνδέσεις μεταξύ των ικριω-
μάτων και κύριων δομικών στοιχείων 
του κτιρίου. Επίσης, θεωρούμε ιδιαίτε-
ρα σημαντικό να διερευνηθεί η τοπο-
θέτηση κατάλληλης σήμανσης για μη 
χρήση των σκαλωσιών σε ευδιάκριτο 
σημείο».
Το Επιμελητήριο κάλεσε τόσο τον 
δήμο όσο και το ΤΕΕ να προχωρήσουν 
αμέσως στη διερεύνηση του θέματος 
και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους να προβούν στη λήψη των απα-
ραίτητων μέτρων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
Σχόλια ΕΤΕΚ για τον «περί Διαχείρισης της Ασφάλειας

των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021»

Σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» - Κατάρτιση και Επικαιροποίηση 
Καταλόγου εν δυνάμει διαθέσιμων Πολιτικών Μηχανικών

http://www.robotex.org.cy
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Σε συνέχεια ενημέρωσης του Επιμελητηρίου αναφορικά με τη μεθο-
δολογία που ακολουθεί ο Δήμος Λάρνακας για την επιβολή αντισταθ-

μιστικών μέτρων στο πλαίσιο άσκησης διακριτικής ευχέρειας σε σχέση 
με την αύξηση του αριθμού ορόφων των οικοδομών, το Επιμελητήριο 
έκρινε σκόπιμο να παρέμβει για το θέμα.  Στόχο της παρέμβασης αποτε-
λεί η ανάδειξη της ανάγκης για θέσπιση μιας ομοιόμορφης πολιτικής και 
διαδικασίας που θα ακολουθείται από όλες τις πολεοδομικές αρχές σε 
συντονισμό με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) για χειρισμό 
περιπτώσεων όπου υπάρχει αίτηση για άσκηση διακριτικής ευχέρειας για 
υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων.  Θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι 
«με αυτή τη στόχευση θα μπορούσε να αναθεωρηθεί και να εμπλουτι-
στεί και το υφιστάμενο πλαίσιο παραχώρησης διακριτικής ευχέρειας από 
τον διευθυντή του ΤΠΟ, όπως έχει καθοριστεί στο Διευκρινιστικό Πλαί-
σιο των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για Ανέγερση Ψηλών Κτιρίων 
στις Αστικές Περιοχές των Τεσσάρων Μεγάλων Αστικών Συγκροτημάτων, 
καθώς και να συγγραφεί σχετική Εντολή με την εμπλοκή όλων των αρ-
μόδιων Οργάνων (Πολεοδομικό Συμβούλιο κ.ο.κ.)».  Όπως σημειώνεται σε 
επιστολή του ΕΤΕΚ προς το ΤΠΟ και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, «η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε βασικές 
πολεοδομικές αρχές και ειδικότερα στα πιο κάτω σημεία: 
 • Τα μέτρα θα πρέπει να αντισταθμίζουν στοχευμένα συγκεκριμέ-
νες επιπτώσεις σε συγκεκριμένη περιοχή από συγκεκριμένη ανάπτυξη. 
Υπάρχει κακό προηγούμενο από τη διαχείριση των πόρων από τα κίνη-
τρα για την εξαγορά των χώρων στάθμευσης, όπου ορισμένες δημοτικές 
αρχές δεν ανταποκρίθηκαν και ούτε λογοδότησαν για τη διαχείριση αυ-
τών των εσόδων. Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οικονομικά μέτρα, θα 

πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και λογοδοσία για τους τρόπους με τους 
οποίους σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από αντισταθμιστικά μέτρα χρησι-
μοποιούνται για τον σκοπό που επιβλήθηκαν.
 • Πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό ότι τα κατοχυρωμένα ανα-
πτυξιακά δικαιώματα είναι μόνον αυτά που προβλέπονται από τα Σχέδια 
Ανάπτυξης (ζώνη) και ότι τα οποιαδήποτε πρόσθετα κίνητρα ή η απαίτη-
ση για άσκηση διακριτικής ευχέρειας δεν είναι δεδομένα, αλλά υπό την 
αίρεση της τήρησης σαφών προϋποθέσεων από μέρους της ανάπτυξης, 
κυρίως όσον αφορά τον επηρεασμό των ανέσεων των περιοίκων και εν 
γένει της πόλης. 
 • Σε καμία περίπτωση τα αντισταθμιστικά μέτρα δεν θα πρέπει να 
θεωρηθούν η «κολυμβήθρα» ώστε η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας 
να θεωρείται πάγια και δεδομένη, μόνο και μόνο επειδή πρέπει να απορ-
ροφηθεί ο συντελεστής των κινήτρων. Η υπεύθυνη θέση θα ήταν να μην 
αδειοδοτείται μια ανάπτυξη όταν διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα τα 
οποία δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν με αλλαγές στη χωροθέτηση, 
τον σχεδιασμό, τα υλικά κ.λπ.».
Το Επιμελητήριο δήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει ενεργά στη 
διαδικασία διαμόρφωσης της πιο πάνω σημαντικής πολιτικής, η οποία 
εν τέλει διασφαλίζει πως ένα μέρος της αξίας που δημιουργούν τα κί-
νητρα επιστρέφει στην κοινωνία. Παράλληλα το Επιμελητήριο κρίνει ση-
μαντική την εμπλοκή στη διαδικασία όλων των εμπλεκόμενων εταίρων 
(stakeholders), με ιδιαίτερη αναφορά στις αρμόδιες αρχές που προσπα-
θούν να εφαρμόσουν μία συγκροτημένη μεθοδολογία, αλλά και στα κοι-
νωνικά σύνολα που υφίστανται τις συνέπειες (θετικές ή αρνητικές) των 
πολεοδομικών κινήτρων.

Πολιτική επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων για οικοδομές
που υπερβαίνουν τον αριθμό ορόφων του Τοπικού Σχεδίου

Προειδοποίηση ΕΤΕΚ
για επικίνδυνο τοίχο

στα Λατσιά

Μετά από πραγματογνωμοσύνη 
από μέλος του, το ΕΤΕΚ ενημέ-

ρωσε άμεσα τον Δήμο Λατσιών ότι τοί-
χος αντιστήριξης/περίφραξης σε μο-
νοκατοικία στα Λατσιά χρήζει άμεσης 
επισκευής.
Όπως σημείωσε το Επιμελητήριο 
ο πραγματογνώμονας εντόπισε ότι 
υπάρχει το ενδεχόμενο κατάρρευσης 
του τοίχου αντιστήριξης, γεγονός που 
μπορεί να προκαλέσει τον τραυματισμό 
ή να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τους ένοι-
κους/ιδιοκτήτες ή τους διερχόμενους 
πολίτες ή και την περιουσία αυτών.
Το ΕΤΕΚ ζήτησε από τον δήμο να εξε-
τάσει αμέσως την υπόθεση και να προ-
βεί στις απαραίτητες ενέργειες, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για 
να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και 
ασφάλεια.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Αδούλα Ιωάννου, αρχιτέκτονας, για δι-

ενέργεια πραγματογνωμοσύνης (ζημιές/
παραλείψεις/κακοτεχνίες για ρωγμές σε 
δάπεδα, μονώσεις, υψομετρικές διαφο-
ρές, κατασκευή περίφραξης κ.ά.) σε υπό 
ανέγερση μονοκατοικία στη Λευκωσία.

• Μιχάλης Χαριλάου, πολιτικός μηχανι-
κός, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
(αποκλίσεις στην κατασκευή του στατικού 
φορέα, πρόκληση ζημιών σε γειτονική 
ιδιοκτησία κ.ά.) σε ημιτελές κτίριο με 3 
οροφοδιαμερίσματα στον Άγιο Δομέτιο.

• Ρένα Κάττου, αρχιτέκτονας, για διενέρ-
γεια πραγματογνωμοσύνης (κακοτεχνί-
ες/ελλείψεις/ζημιές σε τοίχους, πατώμα-
τα, σωλήνες νερού και κλιματισμού, κ.ά.) 
σε νεόδμητη μονοκατοικία στο Τσέρι.

• Έλενα Παρούτη, αρχιτέκτονας, για δι-
ενέργεια πραγματογνωμοσύνης (κακο-
τεχνίες, παραλείψεις, ζημιές σε τοίχους, 
μονώσεις, οροφή κ.ά.) σε ανακαινισμέ-
νη κατοικία του ’70, στον Άγιο Ιωάννη 
Λεμεσού.

• Δρ Σωτήρης Ευσταθίου, πολιτικός μη-
χανικός, για διενέργεια πραγματογνω-
μοσύνης (κακοτεχνίες και κοστολόγησή 
τους, έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών, 
ρωγματώσεις, υγρασίες κ.ά.) σε ημιτε-
λή μονοκατοικία με μεταλλικό σκελετό 
στην Παλώδια Λεμεσού.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
• Πέτρος Ζωγράφος, για το έργο «υπό 

ανέγερση κατοικία στην Πέγεια».
• Ξενάκης Χατζηρακλέους, για το έργο 

«κατοικία στον Στρόβολο».

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Αιμίλιος Μιχαήλ, αρχιτέκτονας, στην 

Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού για τη Μελέτη και Επίβλε-
ψη της Ανέγερσης Φοιτητικών Εστιών 
του ΤΕΠΑΚ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Κυριάκος Κύρου, στην ομάδα παρακο-

λούθησης για Μελέτη Σταθεροποίησης 
του Εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» 
στο Πισσούρι.
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Το Επιμελητήριο επικοινώνησε με τον 
πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Τερσεφάνου σε συνέχεια της επαναπροκή-
ρυξης του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών 
συμβούλων μελετητών για μελέτη και επί-
βλεψη του έργου ανάπλασης του παραδοσι-
ακού πυρήνα Τερσεφάνου (Αρ. Διαγωνισμού: 
04/2020).
Σύμφωνα με επιστολή του ΕΤΕΚ «η εκτιμη-
μένη αξία της σύμβασης υπολείπεται αυτής 
που προκύπτει από την εφαρμογή της εγκυ-
κλίου ΓΛ/AAΔΣ 104 ‘Υπηρεσίες Συμβούλων 
Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έρ-
γων’. Οι εκτιμημένες αξίες των συμβάσεων 
μελετητικών υπηρεσιών, όπως προκύπτουν 
από τους πίνακες της προαναφερόμενης 
εγκυκλίου, έχουν ως στόχο να αποθαρρύ-
νουν τις εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές με-
λετητών σε δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες 
υπονομεύουν την ποιότητα και την πληρό-

τητα μελετητικών υπηρεσιών, με συνεπακό-
λουθο την ενδεχόμενη επιβάρυνση του υπό 
μελέτη έργου και του δημόσιου με κόστος 
πολλαπλάσιο από τις όποιες εξοικονομή-
σεις. Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι θα πρέπει 
να επανεξετάσετε το ύψος της εκτιμημένης 
αξία της σύμβασης και να προχωρήσετε σε 
αναθεώρησή της, σύμφωνα με τις συστάσεις 
της εγκυκλίου ΓΛ/AAΔΣ 104».
Το Επιμελητήριο σημειώνει ακόμα ότι «στην 
προκήρυξη δεν συνυπολογίζονται ποιοτικά 
κριτήρια για την αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης. 
Σχετική είναι η σύσταση και τα πρότυπα ποι-
οτικά κριτήρια που δημοσίευσε η ΑΑΔΣ. Το 
Επιμελητήριο θεωρεί ότι θα πρέπει να επα-
νεξετάσετε το θέμα αυτό και να εντάξετε 
ποιοτικά κριτήρια, ιδιαίτερα λόγω της απαι-
τητικής φύσης του έργου». 
Εξάλλου, το ΕΤΕΚ τονίζει ότι «ο καθορισμός 

των απαιτούμενων προσόντων των Οικο-
νομικών Φορέων θα πρέπει ως γενική αρχή 
να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας 
και να εγγυάται την ίση πρόσβαση και το ότι 
δεν δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια 
στην υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριο θεωρεί 
ότι οι προϋποθέσεις για τεχνικές και επαγ-
γελματικές ικανότητες που έχετε θέσει δεν 
συνάδουν με αυτές τις αρχές και θα πρέπει 
να επαναξιολογηθούν ώστε να διασφαλίσουν 
την ευρεία συμμετοχή στον διαγωνισμό».

Πόλη Χρυσοχούς και Αυγόρου
Παρόμοια παρέμβαση έκανε τον περασμένο 
Αύγουστο το ΕΤΕΚ και για τον διαγωνισμό «Η 
παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών 
για τη μερική ανάπλαση του Λατσιού» (Αρ. 
Διαγωνισμού: 22/2020) καθώς και στην Κοι-
νοτική Αρχή Αυγόρου.

Έντονη παρέμβαση ΕΤΕΚ για τον διαγωνισμό 
μελέτης-κατασκευής των Γραφείων Κτηματολογίου

Με επιστολή του προς τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, το ΕΤΕΚ εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του προς 

τη μέθοδο μελέτης-κατασκευής για την ανέγερση του έργου «Κεντρικά 
Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας» στην Αγλαντζιά 
[Α/8/2020(Ε)].
Παρόλο που το Επιμελητήριο χαιρέτισε την απόφαση για δημιουρ-
γία ιδιόκτητου κτιρίου για τη στέγαση του Τμήματος Κτηματολογίου, 
ταυτόχρονα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη μέθοδο που έχει 
επιλεγεί για την κατασκευή του, η οποία «δεν είναι η πλέον κατάλ-
ληλη για έργο αυτής της κλίμακας και σημασίας». Ειδικότερα το ΕΤΕΚ 
τόνισε:
 1. «Παρ’ όλες τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, με απογοήτευση δια-
πιστώνουμε πως δημόσια έργα μεγάλης σημασίας για το αστικό περι-
βάλλον και τους πολίτες αντιμετωπίζονται διεκπεραιωτικά, με μοναδικό 
γνώμονα οικονομικά κριτήρια. Τα δημόσια έργα αποτελούν και πρέπει 
να αποτελούν σημείο τομής διαφορετικών πολιτικών και στρατηγικών, 
που αφορούν ταυτόχρονα το περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την πολε-
οδομία, τη διαχείριση της κρατικής γης και τον οικονομικό προγραμμα-
τισμό της Δημοκρατίας.
 2. Έργα αυτής της σημασίας δεν πρέπει να υλοποιούνται κεκλεισμέ-
νων των θυρών, ούτε να απευθύνονται σε μια μειοψηφία ανθρώπων, 
αλλά αντίθετα να προάγουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την 
καινοτομία στην προσέγγιση. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ανεξάρ-
τητα από τη διαδικασία υλοποίησης που θα τον ακολουθήσει, συνιστά 
μια κατ’ εξοχήν ανοιχτή διαδικασία που διασφαλίζει αυτά τα χαρακτη-
ριστικά στον μέγιστο βαθμό, ενώ αποδεδειγμένα αποτελεί τη διαδικα-

σία που προσελκύει τις περισσότερες συμμετοχές, διασφαλίζοντας τον 
υγιή ανταγωνισμό και τις ίσες ευκαιρίες. 
 3. Έργα αντίστοιχης κλίμακας και συμβολισμού χτίζονται μία φορά, 
παραμένουν ως σημεία αναφοράς στον χρόνο και στον τόπο, και απο-
τελούν παρακαταθήκη και κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Ο ρόλος 
του κράτους είναι να δώσει στο επιστημονικό και δημιουργικό δυναμικό 
της Δημοκρατίας, και ειδικότερα στους νέους ανθρώπους, την ευκαιρία 
να συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης αυτών των έργων. Η επι-
λογή της συγκεκριμένης μεθόδου καθιστά κάτι τέτοιο απαγορευτικό. 
 4. Η επιλογή της βέλτιστης αρχιτεκτονικής λύσης με τη μέθοδο 
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
εμπόδιο για την υλοποίηση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος και 
προϋπολογισμού. Παρ’ όλ’ αυτά το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας ότι το 
επιτακτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση ενός έργου και το μειω-
μένο ρίσκο που αναλαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη δι-
αχείριση της σύμβασης αποτελούν τους κυριότερους λόγους επιλογής 
της συγκεκριμένης μεθόδου, έχει επεξεργαστεί πλαίσιο που συνδυάζει 
τις δύο μεθόδους υλοποίησης έργων με στόχο να υπερκεράσει τυχόν 
προβληματισμούς των Αναθετουσών Αρχών, που σχετίζονται με αυτές 
τις παραμέτρους. 
 5. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί πως η προσπάθεια που έγινε στη 
συγκεκριμένη διαδικασία για αξιολόγηση τεχνικού φακέλου με ποιοτικά 
κριτήρια ως μέρους της διαδικασίας μελέτης-κατασκευής, δημιουργεί 
μια καινοφανή συνθήκη αμφιβόλου αποτελέσματος που εγκυμονεί σο-
βαρούς κινδύνους για το έργο, απαξιώνοντας την εργασία των μελετη-
τών, και θέτοντας σε αμφισβήτηση τη διαφάνεια της διαδικασίας».

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για διαγωνισμό μελέτης 
και επίβλεψης στην Τερσεφάνου

http://www.robotex.org.cy
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επη-

ρεαζόμενους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι από τις 
7.7.2020 o περιορισμός που αφορά τη χρήση τεσσάρων φθαλικών 
εστέρων σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας (σημείο 51 του 
Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH), επεκτεί-
νεται σε όλα τα πλαστικά αντικείμενα, πλην συγκεκριμένων εξαιρέ-
σεων.
Ο περιορισμός αυτός καλύπτει τις ακόλουθες τέσσερεις χημικές 
ουσίες: 
 • Φθαλικό διισοβουτύλιο-DIBP (αρ. ΕΚ 201-553-2), 
 • Φθαλικό διβουτυλεστέρα-DBP (αρ. ΕΚ 201-557-4) 
 • Φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο -BBP (αρ. ΕΚ 201-622-7) και 
 • Φθαλικό δι-(2- αιθυλεξυλ)εστέρα-DEHP (αρ. ΕΚ 204-211-0). 
Οι χημικές αυτές ουσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε 
πλαστικά αντικείμενα σε ποσοστό πέραν του 0,1% κατά βάρος του 
πλαστικοποιημένου υλικού. Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός εφαρ-
μόζεται σε όλα τα προϊόντα από πλαστικό όπως αυτά από PVC, 
PVDC, PVA, PU κ.λπ. καθώς και σε όλα τα κολλητικά και στεγανοποι-
ητικά υλικά όπως είναι οι βαφές, οι γόμες και τα μελάνια.
Η επέκταση του περιορισμού προωθήθηκε μετά από αξιολόγηση 
των κινδύνων για όλες τις επηρεαζόμενες ομάδες και ειδικότερα 
για τους καταναλωτές. Οι φθαλικοί εστέρες χρησιμοποιούνται ευρέ-
ως σε πλαστικά υλικά και αντικείμενα γιατί μαλακώνουν το σκληρό 
πλαστικό και το κάνουν πιο εύκαμπτο. Αποδείχθηκε όμως ότι έχουν 
ιδιότητες ορμονικού διαταράκτη και για αυτό ταξινομούνται ως Το-
ξικοί στην Αναπαραγωγή αφού είναι επιβλαβείς για τη γονιμότητα ή 
βλάπτουν το έμβρυο. Υπολογίζεται ότι μόνο από τον συγκεκριμένο 
περιορισμό θα ωφεληθούν περίπου 2.000 αγόρια ετησίως, αφού 
λόγω της μη έκθεσης δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα γονιμό-
τητας στη ζωή τους. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό 
φαίνονται στη σχετική έκδοση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημι-
κών Προϊόντων (ECHA) που επισυνάπτεται.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα πλαστικών αντικειμένων ευρείας 
χρήσης τα οποία θα καλύπτονται από τη διεύρυνση του περιορι-
σμού είναι πατώματα, στρώματα, παπούτσια, είδη γραφείου και 
γραφειακού εξοπλισμού, καλώδια, σύρματα, είδη αναψυχής, ταξι-
διού, γυμναστικής και σχετικός εξοπλισμός, αντικείμενα επικαλυ-
πτόμενα με πλαστικό κ.ά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κείμενο του 
προτεινομένου περιορισμού και σε περισσότερες πληροφορίες 
μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA: 
 • https://echa.europa.eu/documents/10162/aaa92146-a005-
1dc2-debe-93c80b57c5ee 
 • https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/el/chemicals-in-
plastic-products 
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.

Έναρξη ισχύος περιορισμού χρήσης Φθαλικών
Εστέρων σε αντικείμενα (ΚΧΠΑΥ/27)

Τηλεκπαίδευση: Τεχνικές Οδηγίες 
για Περιορισμό της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και 
το ΕΤΕΚ υλοποίησαν τηλεκπαίδευση 

με σκοπό την εφαρμογή κατάλληλων μέ-
τρων ασφαλείας και υγείας στους χώρους 
εργασίας με στόχο τον περιορισμό της 
εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19 και 
γενικότερα τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. 

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν είναι:
(A) Τεχνικές Οδηγίες για ασφαλή Λει-
τουργία των Συστημάτων Κλιματισμού / 
Εξαερισμού (HVAC), από τον λειτουργό 
Επιθεώρησης Εργασίας κ. Γιάννο Κου-
δουνάρη.
(B) Κατηγοριοποίηση και Χρήση Μέσων 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), με έμφαση 

στις μάσκες για αναπνευστική προστασία, 
από τον λειτουργό Επιθεώρησης Εργασί-
ας κ. Αθανάσιο Βαζούρα.

Τις παρουσιάσεις που έγιναν μπορείτε 
να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: 
https://www.etek.org.cy/site-article-
2628-34-el.php
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων, έχει ετοιμάσει Οδηγό (http://
www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/C0948AC683
93B30BC2257E0C002BBFB9/$file/Odigos_gia_ta_
Ikriomata.pdf) για επεξήγηση των σχετικών προ-
νοιών της νομοθεσίας σε σχέση με την εγκατάστα-
ση και χρήση ικριωμάτων.
Στόχος του Οδηγού αυτού είναι η επεξήγηση των 
σχετικών προνοιών της νομοθεσίας και η ενημέ-
ρωση όλων των επαγγελματιών που εμπλέκονται 
στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων και έχουν, 
ανάλογα με την ιδιότητα και τις αρμοδιότητές τους, 
σχετικές νομικές υποχρεώσεις, όπως μελετητές, 
επιβλέποντες, διευθυντές έργων, μηχανικοί εργοτα-
ξίων, συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγεί-
ας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου, 
εργολάβοι, υπεργολάβοι, καθώς και επιχειρήσεις που ενοικιάζουν και 
εγκαθιστούν ικριώματα, κατασκευαστές ικριωμάτων και εργαζόμενοι.
Τα ικριώματα αποτελούν πολύ συχνά πηγή κινδύνου σοβαρών ή και 
θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια επιθεωρήσε-
ων από αρμόδιους επιθεωρητές του ΤΕΕ έχουν εντοπιστεί, σε πολλές 
περιπτώσεις εργοταξίων, ικριώματα τα οποία εγκαθίστανται χωρίς να 
τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι συναρμολογούνται ικριώματα τα 
οποία δεν είναι σύμφωνα με τυποποιημένη διαμόρφωση και τα ισχύ-
οντα κυπριακά ή ευρωπαϊκά ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα και για τα 

οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη μελέτη υπολογισμού 
αντοχής και ευστάθειας. Σε αρκετές περιπτώσεις 
παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις όπως η απου-
σία κατάλληλων και επαρκών προστατευτικών κι-
γκλιδωμάτων, ιδιαίτερα στα άκρα των δαπέδων / 
εξεδρών εργασίας (stoppers), ελλιπή ή ακατάλληλα 
δάπεδα εργασίας, απουσία θωρακίων (παραπέτων), 
απουσία κατάλληλης κλίμακας (σκάλας) πρόσβα-
σης στα δάπεδα / εξέδρες εργασίας, ακατάλληλη 
έδραση του ικριώματος και ακατάλληλη στερέωση 
/ αγκύρωση σε κτίριο ή άλλη κατασκευή ικανοποι-
ητικής αντοχής. Επίσης, κατά τη συναρμολόγηση / 
εγκατάσταση ή/και αποσυναρμολόγηση δεν εφαρ-
μόζεται πάντοτε ασφαλής μέθοδος εργασίας ή/και 
δεν λαμβάνονται επαρκή προληπτικά και προστα-
τευτικά μέτρα.

Το ΤΕΕ καλεί όλους τους εμπλεκομένους στην υλοποίηση κατασκευα-
στικών έργων να ενεργούν προληπτικά μέσω, μεταξύ άλλων, καθορι-
σμού κατάλληλων και επαρκών προδιαγραφών στα Σχέδια Ασφάλειας 
και Υγείας, έγκαιρου προγραμματισμού και οργάνωσης των εργασιών, 
κατάλληλων και επαρκών οδηγιών, εκπαίδευσης και επιτήρησης των 
εργαζομένων, καθώς και μέσω επαρκών επιθεωρήσεων των ικριωμά-
των για διασφάλιση της ασφαλούς εγκατάστασης, χρήσης και συναρ-
μολόγησης / αποσυναρμολόγησής τους για την αποφυγή εργατικών 
ατυχημάτων.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, morphanides@dli.mlsi.
gov.cy, στα τηλ. 22405660 / 22405615. 

Εγκατάσταση και Χρήση Ικριωμάτων (σκαλωσιών) (ΚΜΚ / 19)
Η ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κοινή Δήλωση Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και Διεθνούς 
Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) για την Αγία Σοφία 

Μαζί με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, το ICOM και το ICOMOS 
εξέφρασαν το καλοκαίρι, από κοινού, τις ανησυχίες τους για 

την απόφαση των τουρκικών αρχών να αλλάξει το καθεστώς της 
Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, καθώς και για τις πιθανές επι-
πτώσεις αυτής, όσον αφορά τη συντήρηση του χώρου αλλά και τη 
διασφάλιση ίσης πρόσβασης για όλους τους επισκέπτες σε αυτό το 
μοναδικής ιστορικής-καλλιτεχνικής αξίας και παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς μνημείο. 
Σε ανακοίνωσή τους, μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι από το 1934, ο 
ναός της Αγίας Σοφίας λειτουργεί ως μουσείο, ως μία συμβολική χει-
ρονομία που απώτερο κίνητρο και στόχο είχε να παρουσιάσει ανοιχτά 
στο ευρύτερο κοινό τον θεαματικό πολυεπίπεδο πολιτισμικό πλούτο 
του επιβλητικού αυτού μνημείου. 
Ο κ. Alberto Garlandini, πρόεδρος του ICOM τόνισε ότι «το Διεθνές 
Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) εδώ και δεκαετίες υπερασπίζεται τον 
ρόλο του μουσείου ως χώρου συνάντησης, ανοιχτού προς όλους και 
χωρίς καμία κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκρι-
ση, έναν τόπο δημιουργίας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνδια-
λέγονται με την πολιτιστική κληρονομιά σε όλες τις διαστάσεις της, 
όπου το παρελθόν ενώνεται με το παρόν και το μέλλον». 

 Ο κ. Toshiyuki Kono, πρόεδρος ICOMOS ανέφερε πως «το Διεθνές 
Συμβούλιο Χώρων και Τοποθεσιών (ICOMOS) ελπίζει ότι τα ετερό-
κλητα υψηλής καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας έργα τέχνης που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο του πολιτισμικού φάσματος της Αγίας 
Σοφίας θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν αρμονικά και να παραμένουν 
προσβάσιμα σε όλους, όπως αυτό ισχύει από τη θέσπιση του ναού 
ως μουσείου το 1934». Το Κυπριακό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλί-
ου Μνημείων και Χώρων ICOMOS καταδικάζει με τη σειρά του την 
απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ενέργεια απαρά-
δεκτη, ακατανόητη που φανερώνει κατάφωρα την έλλειψη πολιτι-
σμού και σεβασμού προς ένα πραγματικά σπουδαίο αρχιτεκτονικό και 
θρησκευτικό μνημείο, το οποίο μάλιστα έχει καταχωρηθεί από την 
Ουνέσκο στον Κατάλογο των Θησαυρών της Παγκόσμιας Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς. Κρίνουμε πως επιβάλλεται η διατήρηση αυτού του 
μοναδικού πολιτιστικού μνημείου ως μουσείο, ως ένδειξη σεβασμού 
έναντι της οικουμενικής ιστορίας αλλά και της ευρωπαϊκής οικογέ-
νειας, μέλος της οποίας προσδοκά να γίνει η Τουρκία. Το Κυπριακό 
ICOMOS κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα να 
λάβουν όλα τα νόμιμα μέτρα πίεσης προς την τουρκική κυβέρνηση 
προκειμένου να άρει την απόφασή της αυτή.

http://www.robotex.org.cy
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ΣΥΜΦΩΝΊΑ CYS-ETEK 
ΓΊΑ ΤΟ 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης

Τηλ.: 22 411414 / 22 411413 
/ 22 411411

Email: c.service@cys.org.cy

ΕΤΕΚ

Τηλ.: 22 877644

Email: cyprus@etek.org.c
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Με χρηματικό βραβείο ύψους €300 για την υψηλότερη ακαδη-
μαϊκή επίδοση στο Τμήμα της, τίμησε ο Οργανισμός Ανακύ-

κλωσης Κύπρου (ΟΑΚ) την Κωνσταντίνα Στυλιανού, απόφοιτη του 
πτυχίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχεί-
ρισης Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ. 
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7/9/20, στο Κτί-
ριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου.
Το βραβείο παρέδωσε στην ίδια τη φοιτήτρια το μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΟΑΚ Χάρης Ιωάννου, στην παρουσία του προέ-
δρου του Τμήματος, αναπληρωτή καθηγητή Αλέξανδρου Χαραλαμπί-
δη, εκπροσώπων του ΟΑΚ και ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος.
Η βράβευση από τον Οργανισμό Ανακύκλωσης Κύπρου στον/στην 
απόφοιτο/η του συγκεκριμένου Τμήματος με την υψηλότερη ακαδη-
μαϊκή επίδοση, πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά ως αναγνώ-
ριση της ακαδημαϊκής αριστείας στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και 
εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και 
του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, τα δυο μέρη μελετούν συγκεκρι-
μένες δράσεις για διεύρυνση της συνεργασίας τους με ειδικότερη 

έμφαση στην ανακύκλωση των οικοδομικών υλικών.
Ο Χάρης Ιωάννου, στη σύντομη ομιλία του, συνεχάρη την Κωνστα-
ντίνα Στυλιανού για τη διάκρισή της και της ευχήθηκε κάθε επαγ-
γελματική αλλά και προσωπική σταδιοδρομία. Παράλληλα, εξέφρασε 
την επιθυμία του Οργανισμού για συνέχιση της συνεργασίας με το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο με απώτερο σκοπό τη ανάληψη δράσε-
ων για την προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης των οικοδομικών 
αποβλήτων στην Κύπρο.

Η Κωνσταντίνα Στυλιανού του ΤΕΠΑΚ βραβεύτηκε 
από τον Οργανισμό Ανακύκλωσης Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γνωστοποίησε την απόφαση της Κριτικής 
Επιτροπής που αφορά την αξιολόγηση 42 υποβληθεισών προτάσεων στον αρχιτε-

κτονικό διαγωνισμό ΥΔΠ(09)/025/2019 για τη Μελέτη και την Επίβλεψη της Ανέγερσης 
των Φοιτητικών Εστιών του στη Λεμεσό. Οι διακρίσεις απονέμονται ως ακολούθως:
1ο βραβείο Ηρακλής Παπαχρίστου, E. Papachristou LLC
2ο βραβείο Παύλος Φεραίος, Fereos Architects και Tsampikos Petras
3ο βραβείο Χρύσανθος Χρυσάνθου και Χριστίνα Χρυσάνθου
έπαινος Χάρης Γρηγορίου
Συνεργάτες:  Νέστορας Σκαντζούρης, Κωνσταντίνος Κοσμάς, Οικονόμου Αρχιτέκτο-

νες-Μηχανικοί
εύφημη μνεία Μαριλένα Χριστοδούλου
Συνεργάτες:  Άγγελος Σιαμαρής, Ελένη Βασιλική Αλέξη, Ελισάβετ Πασλή
εύφημη μνεία Ιωάννης Οικονόμου, oiio studio
Συνεργάτες:  Steven Holl Architects
εύφημη μνεία Δημήτρης Οικονομίδης
Συνεργάτες:  Βύρων Ιωάννου, Ανδρέας Σαββίδης, Λώρα Νικολάου
εύφημη μνεία Ελένη Χατζηνικολάου
Συνεργάτες:  Σόλων Ξενόπουλος, Απόστολος Πάνος, Χρυσούλα Καραδήμα, Ιωσήφ 

Λεοντής, Νίκος Σοκορέλης – τελειόφοιτος Αρχιτεκτονικής, Μαίρη 
Γιαννάκα – τελειόφοιτος Αρχιτεκτονικής, Άγγελος Σπανός – τελειό-
φοιτος Αρχιτεκτονικής

εύφημη μνεία  Χαράλαμπος Βαμβακάς
Συνεργάτες:  Ερρίκος Ιωαννίδης, Herman Lleida Ruiz, Bernando Garcia
Η ημερομηνία και ο τόπος της τελετής βράβευσης όπως και της έκθεσης των υποβλη-
θεισών μελετών θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μελέτη και Επίβλεψη της Ανέγερσης
των Φοιτητικών Εστιών του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό

Δημόσια Κρίση 
Προσχεδίου του 

Διεθνούς Προτύπου 
ISO/DIS 45003

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποί-
ησης (CYS), ως ο Εθνικός Φορέας 

Τυποποίησης στην Κύπρο, ενημερώνει 
ότι έχει τεθεί σε δημόσια κρίση από τον 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 
προσχέδιο του διεθνούς προτύπου ISO/
DIS 45003 Occupational health and safety 
management systems - Psychological 
health and safety at work: managing 
psychosocial risks - Guidelines.
Ο CYS ως ισότιμο μέλος του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία 
αυτή, μεταφέροντας τυχόν σχόλια ενδια-
φερομένων μερών και την εθνική θέση της 
Κύπρου. Η τελευταία ημερομηνία υποβο-
λής σχολίων προς τον CYS αναφορικά με 
το προσχέδιο είναι η 15η Οκτωβρίου 2020.
Τα προσχέδια ευρωπαϊκών και διεθνών 
προτύπων είναι διαθέσιμα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους χωρίς χρέωση. Όσοι επι-
θυμούν να προμηθευτούν το προσχέδιο 
και το έντυπο υποβολής σχολίων μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Πληρο-
φόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS (Τηλ.: 
22411413/414, Email: sales@cys.org.cy). 

http://www.robotex.org.cy
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Τ ο ενδιαφέρον του κοινού έχει προκαλέ-
σει η τοιχογραφία που δημιούργησε ο 

καλλιτέχνης (mural artist) Ανατόλιο Σπυρλί-
δης (Royal Venom) σε κτίριο στην κοινότητα 
της Χλώρακας στην Πάφο, ελκύοντας τόσο 
τους κατοίκους της περιοχής όσο και τους 
λάτρεις του Street Art Graffiti και γενικά των 
Τεχνών. 
Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Αφηγήσεις στη Θαλασσοφίλητη 
Γη» της Ομάδας Νέων ANTAMOSIS, με τη 
στήριξη του Σχεδίου ReCOVer20 του Οργα-
νισμού Νεολαίας Κύπρου και του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Χλώρακας. Τον συντονισμό του 
έργου εκ μέρους της Ομάδας ANTAMOSIS 
είχε η Δήμητρα Σωκράτους. 
Η τοιχογραφία φέρει τίτλο «ELEMENTS: Γη 
| Θάλασσα | Ήλιος | Ζωή» και για τη δημι-
ουργία της αξιοποιήθηκαν μεικτές τεχνικές 
τοιχογραφίας (σε επιφάνεια 4x6 τ.μ.), με 
έμφαση στο αφαιρετικό, γραφικά στοιχεία, 
τέχνη του δρόμου και καλλιγραφία/καλι-
γκράφιτι. Στον κεντρικό κύκλο αναγράφε-
ται καλλιγραφικά η λέξη «art» ενώ στους 
υπόλοιπους ομόκεντρους κύκλους ανα-
γράφονται οι λέξεις «know-dream-thrive | 
passion-inspiration-energy-truth-freedom 
| harmony-metamorphosis-unity». 

Προσδοκία της εν λόγω δράσης της Ομάδας 
ANTAMOSIS είναι να μυήσει το κοινό στην 
τέχνη της μνημειώδους τοιχογραφίας και 
την τεχνική της καλλιγραφίας, προωθώντας 
την ως σημαντικό μέρος της σύγχρονης πο-
λιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και ανα-
πόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας το 
οποίο ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδρα-
ση στον δημόσιο χώρο εν μέσω πανδημίας. 
Ο δημιουργός της τοιχογραφίας, Ανατόλιο 
Σπυρλίδης, έλαβε πτυχίο Art Design and 
Technology στο Πανεπιστήμιο του Derby 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ασχολείται με την 
τέχνη της τοιχογραφίας για περισσότερα 
από δεκαπέντε χρόνια και με την καλλιγρα-
φία τα τελευταία πέντε χρόνια. Συμμετείχε 
σε τοπικές και διεθνείς δράσεις, επιδεικνύ-
οντας ιδιαίτερα πλούσιο και καταξιωμένο 
πορτφόλιο (instagram: royalvenom). Το 
2019 συμμετείχε στο International Graffiti 
Mural Event Meeting of Styles στην Πρι-
στίνα (Κόσοβο), και ως καλλιτέχνης καλλι-
γραφίας/καλιγκράφιτι συνεργάστηκε με τα 
ελληνικά streetwear brand KushComa και 
Vertigo Athens. 
Ο Ανατόλιο Σπυρλίδης στα τέλη του 2020 
θα συντονίσει σεμινάριο Καλιγκράφιτι για το 
Deutsche Pop - Köln στο Βερολίνο (Γερμα-

νία) ενώ τον Απρίλιο του 2021 θα συμμε-
τέχει ως προσκεκλημένος καλλιτέχνης στο 
7th Cyprus International Tattoo Convention 
(Κύπρος). Το 2021 αναμένεται να συμμετά-
σχει στο International Street Art Festival 
«Urban Morphogenesis Graffiti» στο Καζάν 
στη Ρωσία, δημιουργώντας έργο τοιχο-
γραφίας μεγάλης κλίμακας σε πολυώροφο 
κτίριο της πόλης στο χρονικό πλαίσιο ενός 
μηνός. 
Το πρόγραμμα για παιδιά και νέους «Αφη-
γήσεις στη Θαλασσοφίλητη Γη» της Ομάδας 
ANTAMOSIS, στο οποίο εντάσσεται η συ-
γκεκριμένη δράση, προωθεί την ψυχοσυ-
ναισθηματική ενδυνάμωση και τη δυναμική 
διαχείριση των αρνητικών συνεπειών και 
προκλήσεων της πανδημίας. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 
κατά τον μήνα Ιούλιο θεατροπαιδαγωγικά 
εργαστήρια από την εμψυχώτρια Δήμητρα 
Σωκράτους, εργαστήρια κινούμενου σχε-
δίου από τον animator-γραφίστα Μάριο 
Ματθαίου, όπως και μια δράση δημιουργίας 
βοτανόκηπου στο Πάρκο Αγίου Νικολάου 
στη Χλώρακα. 
Η ακριβής διεύθυνση του σημείου δημιουρ-
γίας της τοιχογραφίας είναι: Οδός Ζήνας 
Κάνθερ 33, 8221 Χλώρακα, Πάφος. 

Δημιουργία τοιχογραφίας - 
«ELEMENTS»: Γη, Θάλασσα, Ήλιος, Ζωή 
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Σε τι πόλη θέλουμε να ζήσουμε; Σίγουρα η 
απάντηση στο ερώτημα είναι: σε μια έξυ-

πνη, ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Βιώσιμη ή 
έξυπνη πόλη; Σε γενικές γραμμές, οι έξυπνες 
πόλεις βασίζονται σε χρήσιμες και κατάλλη-
λες τεχνολογικά ανεπτυγμένες υποδομές 
που τις βοηθούν να διαχειριστούν αποτελε-
σματικά τους πόρους τους και να σχεδιάσουν 
τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Αντίθετα, οι 
βιώσιμες πόλεις διαθέτουν σχέδια και προ-
γράμματα για τη διαχείριση των κοινωνικών, οικονομικών και περι-
βαλλοντικών τους επιπτώσεων. Οι πόλεις πρέπει να αξιολογήσουν 
την ανθεκτικότητά τους έναντι ενός αυξανόμενου πληθυσμού 
χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τις ανάγκες των πολιτών τους στο 
μέλλον. Και στους δύο ορισμούς, η ανθρώπινη ευημερία παραμένει 
στο επίκεντρο όλων αυτών των προβληματισμών. 
Οι άνθρωποι στο παρελθόν προσπαθούσαν να δημιουργούν υπο-
δομές για να αντιμετωπίζουν τις βασικές τους ανάγκες για να επι-
βιώσουν. Σταδιακά, τα πράγματα άλλαξαν και οι πόλεις άρχισαν 
να είναι το επίκεντρο ενδιαφέροντος για εργασία και οικονομική 
ανάπτυξη χωρίς οποιαδήποτε περιβαλλοντική συνείδηση. Σήμερα 
με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά παράλληλα και την 
ανάγκη για δημιουργία βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον 
πόλεων, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια μεγάλη 
πρόκληση δεδομένου ότι πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πλη-
θυσμού ζει σε αστικές περιοχές. 
Η ανάπτυξη νέων οικονομικών μοντέλων και μοντέλων διακυ-
βέρνησης, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας και 
η δημιουργία προηγμένων συστημάτων διαχείρισης υδάτων και 
μεταφορών αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της 
κάθε πόλης. Τα πρότυπα που έχουν ήδη εκπονηθεί από τη Διεθνή 
Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 268 Sustainable Cities and 
Communities αποτελούν βοηθητικά εργαλεία για την επίτευξη των 
πιο πάνω στόχων αλλά και για την επίτευξη των τρεχουσών και 
μελλοντικών αναγκών των αστικών περιοχών ανά το παγκόσμιο.
Με την εφαρμογή διαδικασιών βήμα προς βήμα, τα πρότυπα πα-
ρέχουν στις πόλεις ένα σχετικό και συνεκτικό σύστημα για τη δι-
ενέργεια αξιολογήσεων αστικής βιωσιμότητας και βοήθεια στον 
μελλοντικό σχεδιασμό. Όπως είναι ευρέως γνωστό οι περισσότε-
ροι πόροι κάθε χώρας συγκεντρώνονται στις πόλεις, πράγμα που 
σημαίνει ότι πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με πιο αποτελεσμα-
τικό τρόπο. Ένας από τους κύριους στόχους είναι οι πολίτες να 
συμφιλιωθούν με τις νέες τεχνολογίες και οι αρμόδιες αρχές να 
αναγνωρίσουν τις ποικίλες ανάγκες των πολιτών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευημερία των πολιτών τους τώρα και στο μέλλον. 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονές πόλεις είναι εξαι-
ρετικά σύνθετες και συχνά πολύ συγκεκριμένες. Κάθε πόλη είναι 
μοναδική και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το τοπικό και πολιτιστι-
κό πλαίσιο για να διατηρήσει τον χαρακτήρα της. Τα πρότυπα πα-
ρέχουν τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες προκύπτουν από διεθνή 
συναίνεση και μπορούν να παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε πόλη ανεξαρτήτως 
μεγέθους και κοινωνικής υπόστασης. 

Σημαντική προτεραιότητα της κάθε πόλης είναι, μέσα από το 
στρατηγικό της πλάνο, να παρακολουθεί και να θέτει δράσεις για 
την επίτευξη των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνω-
μένων Εθνών, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν 
έναν βιώσιμο κόσμο. Τα πρότυπα αποτελούν ισχυρά εργαλεία για 
να διασφαλιστεί ότι οι πόλεις θα συνεχίσουν να δημιουργούν θέ-
σεις εργασίας και θα προσφέρουν ευημερία χωρίς να επιβαρύνουν 
υπερβολικά το περιβάλλον και τους πόρους. 
H εκπόνηση των προτύπων διασφαλίζει ότι μια βιώσιμη πόλη κατά 
την ανάπτυξή της εξετάζει σημαντικά ζητήματα, όπως η διαχείρι-
ση της ενέργειας και των υδάτων, η οδική ασφάλεια, οι μεταφορές, 
η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η υγεία και η διακυβέρνηση, η κλι-
ματική αλλαγή και η ευημερία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης 
της γήρανσης των πληθυσμών. 
Το Διεθνές πρότυπο ISO 37101, «Βιώσιμη ανάπτυξη σε κοινότη-
τες - Σύστημα Διαχείρισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη - Απαιτήσεις 
με καθοδήγηση για χρήση», παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης της 
ποιότητας που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για τις πόλεις προ-
κειμένου να καθορίσουν τις ανάγκες και τις στρατηγικές βιώσιμης 
ανάπτυξής τους. Το πρότυπο αυτό υποστηρίζεται από άλλα πρότυ-
πα της οικογένειας ISO 37100 που προσφέρουν πιο συγκεκριμένες 
πληροφορίες, δομές και μέτρα. Μαζί, παρέχουν μια εργαλειοθήκη 
έξυπνων πρακτικών για τη διαχείριση υπηρεσιών διακυβέρνησης, 
δεδομένων και συστημάτων σε όλη την πόλη με έναν συνεργατικό 
και ψηφιακά ενεργοποιημένο τρόπο.
Είναι σημαντικό να έχουμε τις ίδιες παραμέτρους και τους ίδιους 
ορισμούς, καθώς και κοινούς βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) 
που ορίζονται και υιοθετούνται από όλες τις πόλεις και σίγουρα 
αυτό έρχεται να καλυφθεί μέσω της εκπόνησης των προτύπων, 
αφού χρησιμοποιούνται κοινές τυποποιημένες μετρήσεις και κα-
λές πρακτικές. Οι πόλεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μετρήσεις 
και στατιστικές για να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με άλλες 
πόλεις και να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες βελτίωσης. Μπορούν 
επίσης να τις εφαρμόσουν έναντι επιτυχημένων μελετών περι-
πτώσεων, βέλτιστων πρακτικών και κοινών δεικτών, οι οποίες επι-
τρέπουν τον καθορισμό και τη μέτρηση των μελλοντικών στόχων 
επιδόσεων. 
Πώς θέλουμε λοιπόν οι πόλεις μας να φαίνονται σε δέκα, είκοσι ή 
τριάντα χρόνια από τώρα; Αυτό μπορεί να φαίνεται μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος για την 
εφαρμογή βιώσιμων και έξυπνων λύσεων τώρα. Η πόλη του 2050 
είναι η πόλη που ήδη σχεδιάζουμε σήμερα! 
Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών 
προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Ορ-
γανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός Φορέας για 
την Τυποποίηση. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
πρότυπα από το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) 
του CYS.

Άννα Διονυσίου 
Πολιτικός Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης 
στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Σχεδιάζοντας τις αυριανές πόλεις σήμερα, 
με τα πρότυπα ως εργαλεία
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Στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων 
(https://www.simfonodimarxon.eu/el/) 

και συγκεκριμένα των Σχεδίων Δράσης τους 
για την Ενέργεια και το Κλίμα, οι Δήμοι Στρο-
βόλου και Λακατάμιας, με τη στήριξη του 
Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, προχώρησαν 
στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη «Πάρκου 
Επικονιαστών», κατά μήκος του Γραμμικού 
Πάρκου του Πεδιαίου ποταμού.
Οι δραστηριότητες υλοποίησης των δύο πάρ-
κων ξεκίνησαν παράλληλα τον περασμένο 
Οκτώβριο και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από 
το τέλος του 2019. Οι δράσεις ενίσχυσης των 
επικονιαστών χρηματοδοτήθηκαν από το 
ευρωπαϊκό δίκτυο EIT Climate-KIC (https://
www.climate-kic.org/), στο πλαίσιο του έργου 
Plan for Nature Based Solutions in Nicosia 
(http://www.cea.org.cy/plan-4-nbs-nicosia/) 
στο οποίο συμμετείχε το Ενεργειακό Γραφείο 
μαζί με τους δυο δήμους.
Στόχος των έργων είναι ως επί το πλείστον 
η ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας και 
ειδικότερα των επικονιαστών. Δηλαδή των 
ειδών εκείνων που συμβάλλουν στη διαδικα-
σία γονιμοποίησης των ανθοφόρων φυτών, 
ενισχύοντας έτσι την αναπαραγωγή και την 
καρποφορία τους. Οι κύριοι επικονιαστές 
στην Κύπρο είναι έντομα όπως η μοναχική 

μέλισσα, η κοινή μέλισσα, ο βομβίνος, η νυ-
χτοπεταλούδα και κάποια είδη πεταλούδας.
Όπως προϋποθέτει και το όνομα της πρωτο-
βουλίας, για την υλοποίηση των δύο έργων 
ακολουθήθηκε η προσέγγιση NBS - Nature 
Based Solutions, στα ελληνικά «Λύσεις Βα-
σισμένες στη Φύση». Η έμπνευση για τα 
πάρκα των επικονιαστών προέρχεται από τη 
φιλοσοφία της αειφόρου ανάπτυξης και τα 
πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν στην ενί-
σχυση της βιοποικιλότητας, στην προστασία 
και την αποκατάσταση των αστικών οικοσυ-
στημάτων, στοχεύοντας ταυτόχρονα στην 
ανθρώπινη ευημερία και την περιβαλλοντι-
κή υγεία. Είναι αποδεδειγμένο πως τέτοιες 
λύσεις βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, 
μετριάζουν τις αρνητικές συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής και ενισχύουν την ανθεκτι-
κότητα των πόλεων σε αυτές.
Με 1 στα 10 είδη μέλισσας και πεταλούδας 
στην Ευρώπη να είναι στα πρόθυρα εξαφά-
νισης εξαιτίας των συνεπειών της κλιματι-
κής αλλαγής, της μείωσης του πληθυσμού 
των φυτών και της αύξησης της χρήσης των 
φυτοφαρμάκων και των ανθρωπογενών δρα-
στηριοτήτων, η καρποφορία των φυτών και 
συνεπώς η διαθεσιμότητα καρπών, που σήμε-
ρα θεωρούνται δεδομένες, τίθενται σε κίνδυ-

νο. Ως εκ τούτου, στα σημεία υλοποίησης του 
σχεδίου στα δύο πάρκα τοποθετήθηκαν ειδι-
κοί χώροι φιλοξενίας για τους επικονιαστές 
και την ορνιθοπανίδα, όπως «ξενοδοχεία» 
μελισσών (bee-hotels) και σημεία τροφολη-
ψίας των πτηνών (bird-feeders), φυτεύσεις 
που ευνοούν την προσέλκυση επικονιαστών 
και είναι προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα, 
π.χ. τρεμιθκιά, τερατσιά, λεβάντα, θυμάρι, και 
τέλος αναρτήθηκαν πινακίδες για την ενημέ-
ρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.
Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο και ειδι-
κότερα στη διάρκεια της μερικής άρσης των 
μέτρων κατά του κορωνοϊού, παρατηρήθηκε 
αύξηση στην επισκεψιμότητα στην περιο-
χή, ενώ δεν άργησε να παρατηρηθεί και η 
προσέλκυση επικονιαστών. Πρόκειται για μια 
πρωτοβουλία που αγκάλιασαν τόσο οι πολί-
τες των δύο δήμων όσο και η ίδια η φύση και 
είναι κάτι που το Ενεργειακό Γραφείο οραμα-
τίζεται να εφαρμόσει σε περισσότερα σημεία 
στην επικράτεια της επαρχίας Λευκωσίας 
(π.χ. πάρκα και ιδιωτικούς κήπους). 
Μία περιήγηση θα σας πείσει! 

Ανδρέας Παστίδης
Communication Expert
Cyprus Energy Agency

«Πάρκο Επικονιαστών» στους Δήμους 
Στροβόλου και Λακατάμιας
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Κεντρικά Γραφεία 
Οδός Κερβέρου 8, 1016 

Λευκωσία 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Τ.Θ. 21826, 
1513 Λευκωσία 

Κεντρικό email: 
cyprus@etek.org.cy 

Email 
εξυπηρέτησης κοινού: 

yemp@etek.org.cy 

Τηλέφωνο: 22877644 
Φαξ: 22730373 

www.etek.org.cy 

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

Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους 
τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των Μελών του, της 
Μηχανικής και της Τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για 
αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
Δημοκρατίας. 

Το Επιμελητήριο προσδίδει μεγάλη σημασία σε διεθνή θέματα και 
καταβάλλει προσπάθεια για επέκταση των σχέσεών του, τόσο με 
επιμελητήρια άλλων χωρών όσο και με διεθνείς φορείς μηχανικών. 

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

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

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

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

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

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

Διοικούσα Επιτροπή 
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του 
Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή 
διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για 
την τριετία 2017 – 2020: 

Πρόεδρος 
Α’ Αντιπρόεδρος      
Β’ Αντιπρόεδρος      
Γενικός Γραμματέας 
Γενικός Ταμίας   

 Στέλιος Αχνιώτης, Πολιτικός Μηχανικός   
Κωνσταντίνος Κωvσταντή, Αρχιτέκτονας  
Ανδρέας Μαραγκός, Μηχανολόγος Μηχανικός   
Ελίζα Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός  
Σωκράτης Σωκράτους, Μηχανικός Πληροφορικής 

Μέλη: Άννα Γαλαζή Ιακώβου, Αρχιτέκτονας, Κυριάκος Θεμιστοκλέους, 
Αρχιτέκτονας, Ντίνος Νικολαΐδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ιάκωβος 
Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
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