
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   ΤΕΥΧΟΣ 172 NOEMBPIOΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ 
Απαραίτητη η αξιοποίηση 
εναλλακτικών μεθόδων 
επίλυσης διαφορών για 
την πλατεία Ελευθερίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΘΟΚ
Προτεραιότητα στην ασφάλεια 
των πολιτών - Διασφάλιση της 
διαφάνειας των διαδικασιών

Άρθρο του προέδρου του ΕΤΕΚ
Επίλυση διαφορών στις 
συμβάσεις κατασκευής έργων

Άρθρο: Προηγμένες 
αντισεισμικές μέθοδοι 
& εφαρμογή τους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 08/2013 
Εκπόνηση μελετών από 
λειτουργούς του Δημοσίου

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΤΕΚ
Συνδρομή και ετήσια άδεια 
άσκησης επαγγέλματος 2014

Φωτορεπορτάζ από 
τη βράβευση Σχολείων 

στον διαγωνισμό 
«Δράση για την Ενέργεια»

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

ISSN 1450-3379

Το ΕΤΕΚ σας εύχεται 
Καλά Χριστούγεννα





3
τ ε ύ χ ο ς  1 7 2   •   N O E M B P I O ς  2 01 3

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

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α
Άρθρο Συντακτικής Επιτροπής
4  Καλή χρονιά συνάδελφοι

 Του Χρύσανθου Πισσαρίδη

Άρθρο Προέδρου ΕΤΕΚ
6  επίλυση διαφορών στις συμβάσεις κατασκευής έργων

 Του Στέλιου Αχνιώτη

Κύριο θέμα
6  Βράβευση Σχολείων στον διαγωνισμό «Δράση για την ενέργεια»

Θέματα
10  Συνάντηση Περιφερειακής επιτροπής εΤεΚ Λεμεσού με Τροχαία 

Λεμεσού

Άρθρα και αναλύσεις
12  Προηγμένες αντισεισμικές μέθοδοι & εφαρμογή τους

 Του Γιάννη Μαρνέρη

16  Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού Δομικών Προϊόντων (CPR)

 Του Βάσου Βασιλείου

20  Η Λευκωσία σε κρίση

 Του Φλώρη Παναγίδη

Παρεμβάσεις ΕΤΕΚ
22   αναΚόινΩΣΗ εΤεΚ Για ΘόΚ: Προτεραιότητα στην ασφάλεια των 

πολιτών - Διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών

Διεθνή
24   Φιλόδοξο σχέδιο της εε αναμένεται να μειώσει τη χρήση της 

πλαστικής σακούλας κατά 80%

Νέα του ΕΤΕΚ
25   ειΣΗΓΗΣειΣ εΤεΚ ΠρόΣ ΤιΣ ΤεχνιΚεΣ ΥΠΗρεΣιεΣ ΥΠεΣ: Πλαίσιο 

χειρισμού αιτημάτων νομιμοποίησης οικοδομών

Ανακοινώσεις
28   εΓΚΥΚΛιόΣ εΤεΚ 09/2013: Έκδοση Τίτλων ιδιοκτησίας και 

σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων 

μηχανικών

28   εΓΚΥΚΛιόΣ εΤεΚ 08/2013: εκπόνηση μελετών από λειτουργούς 

του Δημοσίου

33  Time Out

34  ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

34  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

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.

Υπεύθυνος Έκδοσης

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

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Στέλιος αχνιώτης 

Εκδότης
ΓνΩρα  ΣΥμΒόΥΛόι εΠιΚόινΩνιαΣ
www.gnora.com     
george@gnora.com

Διαφημίσεις
Πάνος ανδρέου
Τηλ: +35722441922 / Φαξ: +35722519743 
pandreou@gnora.com

Εκτύπωση
Printco Ltd

Το εΤεΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για να μπορεί να ασκεί 
κάποιος τη μηχανική πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο μελών του εΤεΚ. Το επιμε-
λητήριο εγγράφει τα μέλη του (ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, 
διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πο-
λίτη. μέλη του εΤεΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το επιμελητήριο προσφέρει 
στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών σε θέματα 
που αφορούν τους κλάδους του.



Όπως κάθε χρό-
νο με ανάμικτα 
συναισθήματα 

αποχαιρετούμε τον παλιό 
χρόνο για να υποδεχτούμε 
τον καινούργιο. Για μερικούς 
ο χρόνος που πέρασε ήταν 
πιο ευχάριστος, για άλλους 
ίσως όχι τόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο νέος χρό-
νος, το 2014 που έρχεται, ξεκινάει με ευχές και όνειρα 
για κάτι καλύτερο.
Το 2013 στην Κύπρο είχαμε τα γεγονότα του μαρτίου 
και την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, που 
έφερε την οικονομική καταστροφή τόσο στον τόπο 
όσο και στους συνανθρώπους μας, συμπεριλαμβα-
νομένων και ημών των μηχανικών. Δεν είναι λίγοι οι 
συνάδελφοι που έμειναν άνεργοι ή «ανενεργοί», και 
δεν είναι λίγοι αυτοί που υποχρεώθηκαν ακόμη και να 
μεταναστεύσουν στο εξωτερικό προσδοκώντας ένα 
καλύτερο μέλλον… 
είναι λοιπόν καιρός να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να ανα-
συνταχτούμε και να βρούμε τη δύναμη να προσαρμο-
στούμε στα νέα δεδομένα, προσπαθώντας όμως να 
βελτιώσουμε σημαντικά την ποιότητα της ζωής μας. 
όφείλουμε να ψάξουμε μέσα μας, να ξαναβρούμε τις 
αρχές που κάποτε είχαμε. αρχές που σιγά σιγά χάσαμε 
στον βωμό της καθημερινότητας ή και του άπληστου 
και αλαζονικού μοντέλου ζωής που μάθαμε να ζούμε, 
που είχε στο επίκεντρό του τον εαυτό μας και μια 
αδιαφορία ταυτόχρονα για τον συνάνθρωπο και την 
κοινωνία μας. χωρίς αρχές και σεμνότητα δεν πρόκει-
ται ποτέ να βρούμε την κινητήρια δύναμη που θα μας 
κάνει να πεισμώσουμε και να ανακάμψουμε πρωτί-
στως ατομικά και ακολούθως ομαδικά σαν κοινωνία. Η 
προσπάθεια για παγκοσμιοποίηση και ο εγωκεντρικός 
τρόπος ζωής μας οδήγησε στο να ξεχάσουμε ποιοι εί-
μαστε, να ξεχάσουμε πως είμαστε ένας λαός που πέ-
ρασε πολλά και πόνεσε στο παρελθόν, να ξεχάσουμε 
πως ενωμένοι πάντα τα καταφέρνουμε. 
Όπως και να έχει, έρχονται οι γιορτές των χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς. όι μέρες αυτές προσφέρο-
νται για σωματική και πνευματική ξεκούραση αλλά και 
ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στα άτομα που αγαπά-
με και όλο τον χρόνο παραμελούμε. είναι σημαντικό να 
αναζητήσουμε την πραγματική ευτυχία, που όπως και 
η υγεία δεν αγοράζεται, γι’ αυτό αντί να τρέχουμε στα 
ακριβά καταστήματα και να αγοράζουμε ακριβά δώρα 
ας δώσουμε για δώρο φέτος τον χρόνο μας.

Προετοιμασία για τα δύσκολα
Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτές τις μέρες, να 
πάρουμε ψυχικές δυνάμεις να γεμίσουμε τις μπα-
ταρίες μας και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες 
που αναμένονται να έρθουν με το νέο έτος. Το 2014 
αναμένεται να είναι ένας δύσκολος χρόνος αλλά κα-
λύτερος από το 2013 που σημαίνει, αγαπητέ συνά-
δελφε, ανασήκωσε το ανάστημά σου και κρατήσου 
γερά για να αντέξεις στη νέα μάχη που καλείσαι 
να δώσεις. όι τελευταίες εξελίξεις, η αναβάθμι-
ση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, τα 
κοιτάσματα αερίου και άλλων φυσικών πόρων που 
ανακαλύφτηκαν αλλά και το κυπριακό πείσμα που 
έχουμε θα μας οδηγήσουν σε μια νέα ανάσταση και 
μια νέα αρχή. 
Ως μηχανικοί έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τον 
τόπο μας γιατί έχουμε τις γνώσεις να το κάνουμε και 

γιατί έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε στα παιδιά 
μας έναν τόπο όπου να μπορούν να ζουν και να κά-
νουν όνειρα όπως εμείς όταν ξεκινούσαμε τη ζωή μας. 
είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τον τόπο μας για 
να δικαιώσουμε τους πατεράδες και τους παππούδες 
μας που έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους για να έχουμε 
σήμερα ένα δημοκρατικό κράτος μέλος της ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 
Καλή χρονιά συνάδελφοι, κάντε κουράγιο και «κάντε 
υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε 
υπομονή μια λεμονιά ανθίζει στη γειτονιά…» 
είμαστε ένας λαός που μάθαμε να δίνουμε μάχες και 
να τις κερδίζουμε και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσου-
με και πάλι.

Χρύσανθος Πισσαρίδης
Αρχιτέκτονας
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Συστήματα από ‘πατητή’ 
τσιμεντοκονία  με απεριόριστες 
δυνατότητες για σπίτ ια, παραθαλάσσιες 
εξοχικές κατοικ ίες, ξενοδοχεία, εμπορικά 
καταστήματα, γραφεία.

• Υψηλές μηχανικές αντοχές

• Λείες επιφάνειες χωρίς αρμούς. 
  Σε δάπεδα, τοίχους και οροφές. 

• Κατάλληλα για εσωτερικούς και 
  εξωτερικούς χώρους

• Άπειρες χρωματικές αποχρώσεις

• Εφαρμογή από εξειδικευμένα συνεργεία
  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
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Η εμφάνιση διαφο-
ρών και αντιδικι-

ών κατά την κατασκευή 
έργων αποτελεί, θα 
μπορούσε να ισχυριστεί 
κάποιος, μια βεβαιότητα 
σε κάθε έργο. Σίγουρα 
δεν είναι προνόμιο της 
κυπριακής πραγματικότητας αλλά είναι ένα εν-
δεχόμενο που συμβαίνει σε όλες τις χώρες του 
κόσμου και σε κάθε είδους έργα και συμβάσεις. 
από την ώρα που δύο ή περισσότερα μέρη συ-
νάπτουν μια σύμβαση για την υλοποίηση ενός 
έργου είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε κάποιο στάδιο 
θα παρουσιαστούν θέματα για τα οποία τα συμ-
βαλλόμενα μέρη θα διαφωνήσουν και ενδεχο-
μένως η διαφωνία ή οι διαφωνίες τους να μην 
ξεπεραστούν και να πάρουν σοβαρότερη μορφή 
εξελισσόμενες σε αντιδικία μεταξύ τους.
Δεν θα ασχοληθούμε στο παρόν άρθρο με τις 
γενεσιουργές αιτίες και γενικά πού οφείλονται 
οι διαφωνίες και οι αντιδικίες, αλλά θα περιορι-
στούμε στο να εξετάσουμε συνοπτικά τις δυ-
νατότητες και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης 
αυτού του δυσάρεστου και οδυνηρού, πολλές 
φορές, ενδεχόμενου της εμφάνισης σοβαρών 
διαφορών και αντιδικιών στα κατασκευαστικά 
έργα που, πολλές φορές, οδηγούν τα εμπλεκό-
μενα μέρη σε πολύχρονες και δαπανηρότατες 
διαδικασίες προς αντιμετώπιση και επίλυση των 
διαφορών τους. είναι δε αρκετές οι περιπτώσεις 
που η επίλυση της διαφοράς στοίχισε πολύ πε-
ρισσότερα και από το ποσό που ήταν το αντικεί-
μενο της διαφοράς.
Έχοντας λοιπόν ως δεδομένο ότι σε περίπτωση 
που παρουσιαστούν διαφωνίες κατά την εξέλι-
ξη ενός έργου, αυτές θα πρέπει να αντιμετωπι-
στούν και να επιλυθούν κατά τρόπο που να μην 
επηρεαστεί η όλη εξέλιξη του έργου, οι συμβά-
σεις που υπογράφονται εμπεριέχουν όρους οι 
οποίοι εφαρμόζονται παρέχοντας τους ανάλο-
γους μηχανισμούς.
Η διεθνής εμπειρία κατέδειξε σχεδόν το αυ-
τονόητο ότι, δηλαδή, οι μηχανισμοί αυτοί θα 
πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα για επίλυ-
ση των διαφορών κατά δίκαιο και αντικειμενικό 
τρόπο, στον ελάχιστο χρόνο, στο ελάχιστο κό-
στος, διατηρώντας τις σχέσεις των διαφωνού-
ντων/αντιδικούντων μερών, σε αποδεκτά καλά 
επίπεδα. Κάθε απόκλιση από αυτές τις παρα-
μέτρους λειτουργεί εις βάρος της καλώς νοού-
μενης βασικής επιθυμίας των συμβαλλόμενων 
μερών και πολλές φορές διακυβεύεται και αυτή 

η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.
όι διάφοροι τύποι κατασκευαστικών συμβο-
λαίων, είτε σε διεθνές, είτε σε τοπικό επίπεδο, 
διαλαμβάνουν όρους για την επίλυση των δια-
φορών σε περίπτωση που αναφυούν σε οποιο-
δήποτε στάδιο της υλοποίησης της σύμβασης.

Μέθοδοι
μία μέθοδος είναι να παραπέμπεται η επίλυση 
των διαφορών στα δικαστήρια, ένας δεύτερος 
και αρκετά διαδεδομένος για πάρα πολλά χρόνια 
είναι να γίνεται παραπομπή στη διαδικασία της 
διαιτησίας όπου τα μέρη επιλέγουν τον διαιτητή 
ή τους διαιτητές ή ζητούν από κάποιο φορέα να 
τους ορίσει κατάλληλο διαιτητή τον οποίο υπό 
κάποιες προϋποθέσεις μπορούν να δεχτούν ή 
να απορρίψουν. Βλέπουμε, δηλαδή, κάποιες ου-
σιαστικές διαφορές μεταξύ της παραπομπής σε 
δικαστήριο και της παραπομπής σε διαιτησία. Η 
περίπτωση των δικαστηρίων είναι μια δημόσια 
διαδικασία, δεν υπάρχει εμπιστευτικότητα, τα 
μέρη δεν έχουν ουσιαστικά κανέναν έλεγχο στη 
διαδικασία ούτε και ποιος θα τους επιλύσει τη 
διαφορά, ενώ στην περίπτωση της διαιτησίας τα 
μέρη δεν εκτίθενται δημοσίως, διότι αποτελεί 
μια ιδιωτική εμπιστευτική διαδικασία, μπορούν 
να επιλέξουν τον διαιτητή ή τους διαιτητές, να 
καθορίσουν τους όρους εντολής των διαιτητών, 
το πλαίσιο πραγματοποίησης της διαδικασίας, 
π.χ. τον τόπο, και σε κάποιο βαθμό να έχουν 
έλεγχο στον χρόνο, το κόστος κλπ. 
εμπειρίες στον διεθνή χώρο κατέδειξαν την 
ανάγκη για αναζήτηση και εφαρμογή ακόμη πιο 
ελεύθερων και ευέλικτων διαδικασιών για αντι-
μετώπιση των διαφορών, με στόχο πάντα την 
εξυπηρέτηση της βασικής επιθυμίας των με-
ρών στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, 
τον περιορισμό, δηλαδή, στο ελάχιστο δυνατό 
των δυσάρεστων και αρνητικών επιπτώσεων 
που εξαρτώνται άμεσα από τη μέθοδο που θα 
επιλεγεί (χρόνος, κόστος, εμπιστευτικότητα, 
διατήρηση καλών σχέσεων και ομαλή εξέλιξη 
του έργου). αυτές οι μέθοδοι είναι γνωστές 
ως εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών 
(Alternative Dispute Resolution μethods) και 
είναι γενικά διεθνώς παραδεκτό ότι προσφέ-
ρουν περισσότερα και σημαντικότερα πλεονε-
κτήματα στα μέρη. όι κυριότερες από αυτές τις 
μεθόδους είναι:
• Η Διαπραγμάτευση για εξεύρεση κοινά απο-
δεκτού διακανονισμού
• Η Διαμεσολάβηση 
• Ο Πρώτος Κριτής

• Ο Συμβιβασμός 
• Η Μικρή Δίκη 
• Ο Φιλικός Διακανονισμός, κλπ. 
Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ή και 
συνδυασμός αυτών μπορεί, πράγματι, να αποβεί 
σωτήριος για την τύχη ενός έργου και πολύ πε-
ρισσότερο των ίδιων των μερών που αντιδικούν.
είναι αναμενόμενο ότι μια παρατεταμένη περί-
οδος διαφοράς και αντιδικίας μεταξύ των με-
ρών θα δηλητηριάσει τις σχέσεις τους, θα επι-
φέρει καχυποψία και αντιδράσεις εκατέρωθεν, 
θα καταστρέψει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας 
και επίδειξης καλής πίστης -στοιχεία απαραίτη-
τα για την ομαλή εξέλιξη του έργου- και θα επι-
φέρει αρνητικές, πολλές φορές δυσβάστακτες, 
οικονομικές επιπτώσεις.

Το ΕΤΕΚ 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη για παροχή δυ-
νατότητας επίλυσης των διαφορών εκτός των 
δικαστηρίων και θέλοντας να συνδράμει προς 
την κατεύθυνση της ομαλότερης επίλυσης των 
διαφορών και αντιδικιών, το εΤεΚ έθεσε ως 
στόχο και πέτυχε τη δημιουργία Υπηρεσίας Δι-
αιτησιών εΤεΚ που να ανταποκρίνεται σε διεθνή 
πρότυπα λειτουργίας και ποιότητας, κατάρτισε 
μητρώο Διαιτητών εΤεΚ, θέσπισε Κανονισμούς 
Ηθικής Διαιτητών εΤεΚ, διοργανώνει σεμινάρια 
και διαλέξεις και προωθεί την εκπαίδευση των 
μελών του, με κύρια επιδίωξη τη συνεχή βελτί-
ωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς 
κάθε ενδιαφερόμενο. Η διεύρυνση των υπηρε-
σιών και η παροχή δυνατοτήτων εφαρμογής και 
άλλων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των δι-
αφορών/αντιδικιών πέραν των δικαστηρίων και 
της διαιτησίας θεωρείται πλέον δεδομένη λόγω 
και των πραγματικών, αναγνωρισμένων διεθνώς, 
πλεονεκτημάτων που προσφέρονται από αυτές 
τις μεθόδους.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ

«Οι διάφοροι τύποι 
κατασκευαστικών 

συμβολαίων, είτε σε 
διεθνές, είτε σε τοπικό 
επίπεδο, διαλαμβάνουν 
όρους για την επίλυση 

των διαφορών»

Επίλυση διαφορών στις συμβάσεις κατασκευής έργων
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Το βράδυ της Τετάρτης 13 νοεμβρίου, πραγματοποι-
ήθηκε στο εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο εΤεΚ, 

στην παλιά Λευκωσία, η τελετή βράβευσης των σχολεί-
ων που αναδείχθηκαν νικητές στον παγκύπριο διαγωνι-
σμό «Δράση για την ενέργεια». ό διαγωνισμός ήταν υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και 
στην τελετή των απονομών ανακοινώθηκε ότι σύντομα 
θα ανακοινωθεί η διοργάνωση του επόμενου.
ό διαγωνισμός διοργανώθηκε για όλα τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και 
αφορούσε ξεχωριστά την α΄ λυκείου και τον γυμνασιακό κύκλο. Η Τεχνική 
επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αποφάσισε, ομόφωνα, να βρα-
βεύσει τις πιο κάτω σχολικές μονάδες:

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
• 1ο βραβείο: €600,00 - ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ
• 2ο βραβείο: €400,00 - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
• 3ο βραβείο: €200,00 - ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
• 4ο βραβείο: Έπαινος - ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α΄, ΛΕΜΕΣΟΣ

 Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική 
κατασκευή / μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100 
δεν απονέμεται, αφού δεν κρίθηκε ότι κάποιο από τα 
σχολεία ικανοποιούσε τα κριτήρια.
 
ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

• 1ο βραβείο: €600,00 – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ
• 2ο βραβείο: €400,00 – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• 3ο βραβείο: €200,00 – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• 4ο βραβείο: Έπαινος – ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή / μελέτη, 
που δίδεται από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, 
αξίας €100 απονέμεται στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ.
 Η Τεχνική επιτροπή αξιολόγησης αποτελείτο από τους νίνο ιωσηφίδη 
και αντρέα Τρακοσιή - επιθεωρητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αντρέα 
μαραγκό και ντίνο νικολαΐδη - εκπρόσωποι εΤεΚ, αντρέα Β. Λοΐζου - εκ-
πρόσωπος Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Βράβευση Σχολείων στον διαγωνισμό 
«Δράση για την Ενέργεια»

Τις επόμενες 
μέρες η εξαγγελία 

του νέου 
διαγωνισμού
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Θεσμοθέτηση
ό πρόεδρος του εΤεΚ, Στέλιος αχνιώτης, στην ομιλία του κατά την εκ-
δήλωση ανέφερε ότι είχαν δηλώσει συμμετοχή 10 σχολεία παγκύπρια, 
εγκρίθηκαν για να συμμετέχουν, αφού πληρούσαν όλους τους όρους του 
διαγωνισμού, τα 9, ενώ παρέδωσαν την τελική τους μελέτη/κατασκευή 7 
σχολεία. Τόνισε ότι «η Διοικούσα επιτροπή του επιμελητηρίου αξιολογώ-
ντας τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και την ποιότητα των μελετών και 
των κατασκευών που παρουσιάστηκαν έχει αποφασίσει ότι ο διαγωνισμός 
αυτός θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια σε μια προσπάθεια να κα-
ταστεί θεσμός». είπε επίσης ότι «η ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας 
για την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, πέραν του 
ότι είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων και των προτεραιοτήτων του επιμε-
λητηρίου, ήταν και ο βασικός στόχος της διοργάνωσης του διαγωνισμού». 
ό κ. αχνιώτης ανακοίνωσε ότι «έχουμε θέσει επικαιροποιημένο πλαίσιο 
στόχων για την κυπριακή Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας που έχει 
δημιουργηθεί από το 2006 και λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα του 
εΤεΚ και βασικό σκοπό έχει να κατευθύνει ερευνητικά προγράμματα και 
τα αποτελέσματά τους σε όλο το φάσμα του τομέα των κατασκευών ώστε 
να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
•	 Γυμνάσιο	Φανερωμένης	Λάρνακας:	«Ηλιακός	φούρνος	με	σύστη-
μα παρακολούθησης του ήλιου»
ό ηλιακός φούρνος μπορεί να ψήσει, να παστεριώσει και να αποστειρώσει 
εργαλεία εντελώς δωρεάν. ό φούρνος του Γυμνασίου Φανερωμένης είναι 
«παραβολικός» και μπορεί να ζεσταθεί πολύ γρήγορα. Η ομάδα φρόντι-
σε να κατασκευάσει και αυτόματο σύστημα παρακολούθησης του ήλιου, 
ώστε ο φούρνος να ακολουθεί την πορεία του ήλιου.

•	 Λανίτειο	Λύκειο	Α΄:	«Αξιοποίηση	της	ηλιακής	ενέργειας	σε	παρα-
δοσιακό κυπριακό σπίτι»
Η ομάδα δημιούργησε ένα πλιθαρένιο σπίτι στο οποίο ενσωματώθηκαν 
φωτοβολταϊκά συστήματα. Στόχος ήταν η μείωση της κατανάλωσης ηλε-
κτρικού ρεύματος.

•	 Λύκειο	 Αγίου	 Γεωργίου	 Λακατάμιας:	 «Οικολογικό	 μεταφορικό	
μέσο	για	τον	Δήμο	Λακατάμιας»
Σκεπτικό της μελέτης είναι η δημιουργία ενός μέσου που να χρησιμοποιεί 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ομάδα που δούλεψε για τη μελέτη εντό-
πισε ότι στον δήμο τους αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας 
υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα με επακόλουθο τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος αλλά και τη μεγάλη κατανάλωση καυσίμων.

•	 Γυμνάσιο	Λατσιών:	«Συρταρογεννήτριες	σε	πάγκο	εργασίας»
Διαπιστώνοντας ότι στους περισσότερους χώρους όπου διαβιούμε υπάρ-
χουν πολλά συρτάρια, τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, η ομάδα 
αποφάσισε να μην αφήσει αυτή την κίνηση να πάει χαμένη. Δημιούργη-
σαν μηχανισμούς που παράγουν ηλεκτρισμό με το ανοιγοκλείσιμο των 
συρταριών και ακολούθως τον αποθηκεύουν σε μπαταρίες.

•	 Γυμνάσιο	Ακακίου:	«Ενεργειακά	αποδοτική	οικία»
Η κατασκευή παρουσιάζει διάφορους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας 
σε μια οικία, όπως τα διπλά τζάμια, η μόνωση στους τοίχους, φωτεινή 
προειδοποίηση όταν η πόρτα του ψυγείου μείνει πολλή ώρα ανοικτή, δι-
ακοπή της λειτουργίας των κλιματιστικών όταν ανοίξει μια πόρτα ή ένα 
παράθυρο.

•	 Λύκειο	Λινόπετρας:	«Η	ενεργειακή	συμπεριφορά	των	παιδιών	με	
την	ορθολογική	 κατανάλωση	ηλεκτρικής	 ενέργειας	στο	σπίτι	 τους	
και	η	συμβολή	της	στην	ανάπτυξη	ενεργειακής	συνείδησης»
Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει τις συνήθειες των παιδιών σχε-
τικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι τους και να εντο-
πίσει αν γίνονται σπατάλες. από την έρευνα δημιουργήθηκε οδηγός με 
συμβουλές σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας.

•	 Λύκειο	Αραδίππου:	«Η	ενέργεια	καίει	τους	καταναλωτές»
Η ομάδα συγκέντρωσε και αξιολόγησε δεδομένα για την κατανάλωση ενέρ-
γειας στα νοικοκυριά της αραδίππου και της Ξυλοφάγου. Τα αποτελέσματα 
από την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ως εισηγήσεις 
προς τα νοικοκυριά για υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
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Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου εκφράζει προς την 
οικογένεια	και	τους	οικείους	του	πρώην	Προέδρου	της	Κυπρια-

κής	Δημοκρατίας	Γλαύκου	Κληρίδη	ειλικρινή	συλλυπητήρια	για	τον	
θάνατό του.
Ηγετικές	φυσιογνωμίες	όπως	αυτή	του	Γλαύκου	Κληρίδη	θα	αφή-
σουν	ανεξίτηλο	το	στίγμα	τους	στην	ιστορία	του	τόπου	μας	και	θα	
αποτελούν	σημείο	αναφοράς,	φάρο	και	πυξίδα	για	τον	πολυβασανι-
σμένο και δοκιμαζόμενο λαό της Κύπρου. 
Οι	αγώνες	του	για	εφαρμογή	του	διεθνούς	δικαίου	και	των	ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων σε μια ευρωπαϊκή Κύπρο είναι η παρακαταθήκη 
του που θα μας φωτίζει τον δρόμο στη δύσκολη πορεία προς την 
ελευθερία, την επανένωση της πατρίδας μας και τη φυσική και εθνι-
κή	επιβίωσή	μας	στη	μαρτυρική	γη	των	πατέρων	μας.

Συλλυπητήρια ETEK για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη

Συνάντηση με τους υπεύθυνους Τροχαίας Λεμεσού, μι-
χάλη Κατσουνωτό και ευαγόρα νικολαΐδη, είχε η Περι-

φερειακή επιτροπή εΤεΚ Λεμεσού, στις 30 όκτωβρίου. εκ μέ-
ρους της Πε Λεμεσού παρευρέθηκαν ο γραμματέας Γιάννης 
Κακουλλής, ο μάριος χριστοφίνης και ο ντίνος νικολαΐδης 
(μέλος του Γενικού Συμβουλίου). 
Η συνάντηση ήταν πολύ εποικοδομητική και διεξήχθη σε φιλι-
κό κλίμα. Στη συνάντηση έγινε ανασκόπηση της κατάστασης της οδικής ασφάλει-
ας και συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν την πόλη της Λεμεσού αλλά και 
άλλα που αφορούν ολόκληρη την Κύπρο. Ήταν κοινή διαπίστωση ότι στο θέμα της 
οδικής ασφάλειας η Κύπρος βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ότι χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές ή ακρωτηριάζονται καθη-
μερινά συνάνθρωποί μας και ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. μερικά από 
τα θέματα/προβλήματα που συζητήθηκαν:
• Στον τομέα της οδικής ασφάλειας εμπλέκονται πολλές κρατικές υπηρεσίες με 
αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα συντονισμού και ασυνεννοησία μεταξύ 
τους. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη γραφειοκρατία η οποία σε μερικές περι-
πτώσεις καταντά δαιδαλώδης. επίσης σε αρκετές υπηρεσίες ή επιτροπές θα έπρεπε 
να υπάρχει υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας ή εξειδίκευσης σε θέματα οδικής 
ασφάλειας και κυκλοφοριακών θεμάτων.
• Πρόβλημα συντονισμού και ασυνεννοησία μεταξύ υπηρεσιών παρουσιάζεται 
και κατά την εκτέλεση έργων στους δρόμους όπου μπορεί μια υπηρεσία να 
αποκλείσει ένα δρόμο για μέρες ή εβδομάδες και μόλις τελειώσει να έρθει 
άλλη υπηρεσία για εκτέλεση άλλου έργου ενώ τα δύο έργα θα μπορούσαν να 
γίνουν παράλληλα. επίσης πολλές φορές αποκλείονται οδικές αρτηρίες από μια 
υπηρεσία ενώ δίπλα αποκλείονται άλλες από άλλη υπηρεσία, με τρόπο που να 
μην υπάρχει πρακτικός τρόπος διόδου οχημάτων ή και πεζών.
• Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν έντονες αντιδράσεις σε μέτρα που 
προάγουν την οδική ασφάλεια λόγω συμφερόντων ή λόγω διαφορετικών 
απόψεων, όπως π.χ. από καταστηματάρχες οι οποίοι αντιδρούν στη δη-
μιουργία διαχωριστικού σε δρόμους τεσσάρων λωρίδων. Τέτοιες χαρακτη-
ριστικές περιπτώσεις είναι οι λεωφόροι όμονοίας και νίκου Παττίχη. όι 
δρόμοι αυτοί χαρακτηρίζονται “αμαρτωλοί” λόγω του ότι συμβαίνουν τα-
κτικά δυστυχήματα, κυρίως όταν οι οδηγοί στρίβουν δεξιά αγνοώντας τα 

οχήματα που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
• Η Επιτροπή Τροχαίας Λεμεσού συνεδριάζει κάθε 1-2 
μήνες και συμμετέχει και η Τροχαία Λεμεσού. Κρίθηκε ότι 
θα ήταν χρήσιμο να εκπροσωπείται και το εΤεΚ σε τέτοιες 
επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με τεχνικά θέματα.
• Η χορήγηση πολεοδομικών αδειών σε επαγγελματικά 
υποστατικά από τον Δήμο Λεμεσού πολλές φορές γίνεται 

εύκολα χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ανάλογος χώρος στάθμευσης αλλά με την 
καταβολή ενός αντισταθμιστικού τέλους. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου πολλά υποστατικά αλλάζουν χρήση και 
τους χορηγείται εύκολα άδεια. Σαν αποτέλεσμα υπάρχει έλλειψη χώρων στάθ-
μευσης, τα αυτοκίνητα σταθμεύουν όπου μπορούν, πάνω στα πεζοδρόμια, και 
δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα αταξίας και πρόκλησης ατυχημάτων.
• Στο σύντομο χρονικό διάστημα που λειτούργησαν οι κάμερες στους δρόμους 
καταγράφηκε εντυπωσιακή μείωση των οδικών παραβάσεων και των οδικών 
ατυχημάτων. Πληροφορίες αναφέρονται σε μείωση της τάξης του 35-50%. Η 
καθυστέρηση δώδεκα και πλέον χρόνων στην υλοποίηση του προγράμματος 
εγκατάστασης ενός ολοκληρωμένου συστήματος καμερών είναι πέραν πάσης 
λογικής και κρίθηκε εντελώς απαράδεκτη. Δεδομένου ότι κάθε θανατηφόρο 
ατύχημα εκτός από τον πόνο και την ανθρώπινη τραγωδία επιφέρει και ένα 
κόστος πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ, κρίθηκε ότι το θέμα αυτό πρέπει 
να θεωρηθεί από το κράτος επείγον, καθότι αφενός θα γλυτώσουν τη ζωή τους 
αναλογικά περίπου 40 συνάνθρωποί μας τον χρόνο και αφετέρου θα φέρει και 
άμεσα οικονομικά έσοδα στο κράτος.
• Ο Δήμος Λεμεσού διαθέτει περίπου 25 τροχονόμους οι οποίοι επιτηρούν συ-
γκεκριμένα σημεία σε καθορισμένες ώρες. Η Τροχαία Λεμεσού διαθέτει 22 τρο-
χονόμους οι οποίοι επιτηρούν συγκεκριμένες παραβάσεις όπως χρήση κράνους, 
υπερβολική ταχύτητα, ζώνη ασφαλείας και επίπεδο αλκοόλ. Η διευθέτηση αυτή των 
δύο παράλληλων αρχών σαφώς υστερεί και τίθεται θέμα ενοποίησης των τροχονό-
μων κάτω από μία ενιαία αρχή που να οδηγεί σε βελτίωση της οργάνωσης και του 
προγράμματος επιτήρησης της οδικής τάξης σε όλη την πόλη της Λεμεσού.
• Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος και του γεγονότος ότι επηρεάζει 
όλους τους πολίτες αποφασίστηκε να διοργανωθεί από κοινού ευρεία δημόσια συ-
ζήτηση για την οδική ασφάλεια.

Συνάντηση Περιφερειακής Επιτροπής ΕΤΕΚ 
Λεμεσού με Τροχαία Λεμεσού

ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

Χάνονται άδικα 
ανθρώπινες ζωές 

ή ακρωτηριάζονται 
καθημερινά 

συνάνθρωποί μας



⇒ 

⇒ 


⇒ 


⇒ 
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➤

Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει ένα μέρος της ομιλίας μου στο 3ο Συνέδριο 
Δομοστατικής, στις 24 ιουνίου 2013, στο Τελ αβίβ. Σκοπός είναι να ενημε-

ρωθούν οι αρχιτέκτονες και μηχανικοί για κάποιες σύγχρονες μεθόδους, που 
μπορούν να εφαρμοσθούν σε καθημερινά έργα, προσφέροντας νέα βελτιωμέ-
να εργαλεία σχεδιασμού, όπως:
1. όι αποσβεστήρες (dampers) μπορούν να εφαρμοσθούν σε νέα κτίρια, βελ-
τιώνοντας τη στατική τους συμπεριφορά και εξασφαλίζοντας έναν πιο “ελα-
φρύ” και κομψό φέροντα οργανισμό, με μείωση του αριθμού και του μεγέθους 
των αντισεισμικών τοιχωμάτων, των διαστάσεων των υποστυλωμάτων κλπ.
2. όι αποσβεστήρες τύπου BRUB (Buckling Restrained Unbonded Braces) 
αποτελούν τύπους πολύ σύγχρονων αποσβεστήρων, μορφής συνήθων διαγω-
νίων μεταλλικών ράβδων και είναι ιδιαίτερα χαμηλού κόστους. 
3. Η χρήση της “μη καταστροφικής” μεθόδου ΠαρΣανΤ, σε συνδυασμό ή όχι 
με συστήματα σεισμικής απορρόφησης ενέργειας (dampers και tuned mass 
dampers), οδηγεί στην ενίσχυση πρακτικά κάθε κτιρίου πολύ οικονομικά, χωρίς 
παρέμβαση στο εσωτερικό του και χωρίς να διακόπτεται η χρήση του. 
4. όι σημειακοί αποσβεστήρες μάζας (tuned mass dampers) μπορεί να χρη-
σιμοποιηθούν σε εύκαμπτα κτίρια μεγάλου ύψους, βελτιώνοντας σημαντικά τη 
συμπεριφορά τους έναντι σεισμών και ανεμοφορτίσεων. 
5. Η χρήση της σεισμικής μόνωσης κτιρίων με χρήση ελαστικών σεισμικών 
μονωτήρων τοποθετημένων κάτω από τα υποστυλώματα του ισογείου, είναι 
η αδιαμφισβήτητα καλύτερη αντισεισμική μέθοδος, η οποία δεν εξασφαλίζει 
απόλυτα μόνον τα φέροντα στοιχεία από κάθε είδους αστοχία, αλλά και τα μη 
φέροντα, όπως οι τοίχοι πλήρωσης, οι υαλοπίνακες κλπ. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αποσβεστήρες (Dampers)
όι αποσβεστήρες είναι συσκευές υψηλής τεχνολογίας “αιχμής”, που τοποθε-
τούνται στον φέροντα οργανισμό των νέων ή υπαρχόντων κτιρίων, συνήθως, 
μέσω μεταλλικών διαγωνίων ράβδων. Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού συμπιέ-

ζονται και εκτείνονται κατ’ επανάληψη και μέσω των κινήσεων αυτών απορρο-
φάται σεισμική ενέργεια, την οποία μετατρέπουν τελικά σε θερμότητα.
με αυτόν τον τρόπο ένα ποσοστό 40% ή περισσότερο της σεισμικής ενέργει-
ας μπορεί να απορροφηθεί, ανακουφίζοντας συγχρόνως τον φέροντα οργανι-
σμό των κτιρίων κατά το ίδιο ποσοστό. 
Ένας τύπος “metallic yielding”, πολύ σύγχρονος και αποτελεσματικός, που 
χρησιμοποιείται πολύ τα τελευταία χρόνια στην ιαπωνία είναι ο “Buckling 
Restrained Unbonded Braces” (BRUB), ο οποίος δρα συγχρόνως και σαν δι-
αγώνιος αντιανέμιος σύνδεσμος περιορισμένης δυναμικότητας. αυτή η απλή 
και οικονομική μέθοδος επιλύει το πρόβλημα του σχετικά αυξημένου κόστους 
των αποσβεστήρων και της δυσκολίας παραγγελίας από τα εξειδικευμένα ερ-
γοστάσια παραγωγής τους.

•	 Σημειακοί	αποσβεστήρες	μάζας	(Tuned	mass	dampers)
όι σημειακοί αποσβεστήρες μάζας (TMD) είναι ανεξάρτητοι ταλαντωτές, που 
τοποθετούνται στην πάνω στάθμη εύκαμπτων κτιρίων μεγάλου ύψους. απο-
τελούνται από μία μάζα και από ένα συνδυασμό ελατηρίων και αποσβεστήρων, 
τοποθετημένα στο κύριο σύστημα ταλάντωσης, δηλ. το κτίριο.
όι TMD βελτιώνουν τη δυναμική συμπεριφορά κυρίως διότι ρυθμίζοντας με 
ακρίβεια (tuning) τα μεγέθη της μάζας και της συχνότητας ταλάντωσης των 
TMD, επιτυγχάνεται η ταλάντωσή τους στην αντίθετη διεύθυνση από εκείνη 
των κτιρίων, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις σεισμικές τους παραμορφώ-
σεις και δυνάμεις.

•	 Μέθοδος	«ΠΑΡΣΑΝΤ»
Η μέθοδος ΠαρΣανΤ (Πρόσθετα αρθρωτά Συνδεόμενα αντισεισμικά Τοιχώμα-
τα), αφορά στην ενίσχυση υπαρχόντων κτιρίων και εφαρμόζεται στην εξωτε-
ρική περίμετρο των κτιρίων, χωρίς ζημιές και χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία 
τους. με βάση τη μέθοδο αυτήν πρόσθετα “τοιχώματα” κατασκευασμένα από 
ισχυρά μεταλλικά πλαίσια με διαγώνια μέλη και τη δική τους θεμελίωση, το-

Προηγμένες αντισεισμικές 
μέθοδοι & εφαρμογή τους

Αποσβεστήρες	τύπου	fluid	viscous	σε	νέο	κτίριο.

Αποσβεστήρες	τύπου	BRUB	τοποθετημένοι	σε	νέο	κτίριο.

Κατά	τη	διάρκεια	ενός	σεισμού	ο	TMD	κινείται	στην	
αντίθετη	διεύθυνση	από	εκείνη	του	κτιρίου.
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ποθετούνται στην περίμετρο των κτιρίων (σε κάθε πλευρά ή τουλάχιστον στις 
τρεις πλευρές), αρθρωτά συνδεόμενα με τον υπάρχοντα φέροντα οργανισμό. 
όι διατομές των πλαισίων είναι κοίλες και εκείνες των στύλων και δοκών γεμί-
ζουν με γαρμπιλόδεμα (σύμμεικτες διατομές) και η αρθρωτή σύνδεση επιτυγ-
χάνεται από μεταλλικούς συνδέσμους.
Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού το μεγαλύτερο ποσοστό των οριζόντιων δυ-
νάμεων μεταφέρεται στα άκαμπτα πρόσθετα τοιχώματα, ανακουφίζοντας με 
τον τρόπο αυτό τα υπάρχοντα υποστυλώματα, που έχουν επαρκή αντοχή για 
τις περιορισμένες δυνάμεις που καλούνται πλέον να αναλάβουν. Το ίδιο ισχύει 
και για υπόλοιπα υπάρχοντα φέροντα στοιχεία, αποφεύγοντας με αυτόν τον 

τρόπο την ενίσχυσή τους με τις συμβατικές “καταστροφικές” μεθόδους, όπως 
μανδύες σκυροδέματος κλπ, ενώ καθιστά δυνατή την προσθήκη ορόφων ακό-
μα και αν αυτό δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη

Σεισμική μόνωση κτιρίων
• Το σύστημα της “σεισμικής μόνωσης” των κτιρίων είναι το πιο προηγμένο 
αντισεισμικό σύστημα και είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί τα πιο κάτω:
• Μη πρόκληση ζημιών όχι μόνον στα φέροντα στοιχεία, αλλά και στα μη 
φέροντα, όπως οι τοίχοι πλήρωσης, τα υαλοστάσια, οι μηχανολογικές εγκατα-
στάσεις κλπ
• Τα κτίρια δεν διακόπτουν τη λειτουργία τους ακόμα και μετά από έναν 
πολύ ισχυρό σεισμό.
• Οι χρήστες των κτιρίων δεν βιώνουν δυσάρεστα αισθήματα κατά τη διάρ-
κεια των σεισμών.
Τα συμβατικά κτίρια εμφανίζουν μία “καμπτικής φύσης” παραμόρφωση κατά 
την έννοια του ύψους τους, ενώ τα κτίρια με σεισμική μόνωση εμφανίζουν μία 
σημαντική οριζόντια παραμόρφωση στη βάση τους, στη θέση των μονωτήρων, 
ενώ το υπόλοιπο άνω τμήμα τους παραμένει πρακτικά κατακόρυφο. 

Γιάννης Μαρνέρης
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc., 

Μελετητής Δομοστατικών έργων

Αριστερά,	τοιχώματα	ΠΑΡΣΑΝΤ	τοποθετούνται	στην	εξωτερική	περίμετρο	υπάρχοντος	κτιρίου	–	Στο	κέντρο,	αποσβεστήρες	fluid	viscous	έχουν	τοποθετηθεί	στα	
διαγώνια μέλη των ανώτερων δύο ορόφων, για απορρόφηση σεισμικής ενέργειας – Δεξιά τα τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ έχουν επικαλυφθεί με τσιμεντοσανίδες (δεξιά) και 
διακοσμητικά	μεταλλικά	φύλλα	(αριστερά).

Σχηματική παραμόρφωση ενός κτιρίου σε σεισμική δράση (αριστερά, συμβατικό 
κτίριο	/	δεξιά,	κτίριο	με	σεισμική	μόνωση).

Από αριστερά προς τα δεξιά: Παραμόρφωση κτιρίου από σεισμική φόρτιση “πριν την ενίσχυσή του”, “μετά την ενίσχυσή του” με τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ και “μετά την ενίσχυσή 
του”	με	τοιχώματα	ΠΑΡΣΑΝΤ,	με	τοποθέτηση	αποσβεστήρων	στους	πάνω	δύο	ορόφους.



Τα 25 χρόνια εξειδίκευσης της εταιρείας μας στο τομέα της 
επεξεργασίας νερού, την  έχουν εδραιώσει στην κυπριακή αγορά 
όπως επίσης και μεταξύ των μεγαλυτέρων προμηθευτών του 
εξωτερικού .
Αποτέλεσμα από τις αρχές του 2012, έχει επιτευχθεί συμφωνία 
για την αποκλειστική αντιπροσώπευση του Ιταλικού κολοσσού στο 
τομέα της επεξεργασίας νερού EUROACQUE srl. Με την ευκαιρία 
αυτή, προσφέρουμε δύο από τα προϊόντα μας σε προνομιακές 
τιμές  μόνο για τα μέλη του ΕΤΕΚ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟ 1. Αποσκληρυντής νερού 
EUROACQUE Da-Logix Autotrol valve 255-740i, 26 λίτρα 
ρητίνης, χρονικό ξέπλυμα, στη προνομιακή τιμή των €900, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
(Η εγκατάσταση δεν συμπεριλαμβάνεται)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟ 2. Φίλτρο πόσιμου νερού:
EUROACQUE RIVER SILVER,, 0,5 micron, αφαίρεση γεύσης και 
μυρωδιάς, χλωρίνης, δυνατότητα φιλτραρίσματος 11,000 λίτρα 
πριν από κάθε αλλαγή του φίλτρου, στη προνομιακή τιμή των 
€170, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
(Η εγκατάσταση δεν συμπεριλαμβάνεται)

Βασ. Κωνσταντίνου 146, Κατ. 1,2 - 3080 Τσίρειο, Λεμεσός – Κύπρος
Τηλ: 25389155 -  Φαξ: 25389153
Email: mtvwater@cytanet.com.cy - www.mtvwaterservices.com

MTV Water Services Ltd



Από την 1η ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλή-
ρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δο-

μικά Προϊόντα (εε) αριθ. 305/2011 (γνωστός 
με το ακρωνύμιο CPR – Construction Products 
Regulation) ο οποίος και αντικαθιστά την όδη-
γία Δομικών Κατασκευών 89/106/εΚ (γνωστή 
με το ακρωνύμιο CPD – Construction Products 
Directive). 
Η ευρωπαϊκή επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολο-
γική έκθεση του Κανονισμού (εε) αριθ. 305/2011, 
αποφάσισε έπειτα από ευρεία διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση των επιπτώ-
σεων, να προτείνει την αντικατάσταση της όδη-
γίας 89/106/εόΚ από Κανονισμό, με σκοπό τον 
καλύτερο καθορισμό των στόχων της κοινοτικής 
νομοθεσίας και την ευκολότερη και αποτελεσμα-
τικότερη εφαρμογή της. 
ό Κανονισμός (εε) αριθ. 305/2011, διαφοροποιεί-
ται από τη νομοθετική τεχνική της νέας Προσέγ-
γισης για την επίτευξη του στόχου της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων, λόγω 
του γεγονότος ότι τα δομικά προϊόντα αποτελούν 
ενδιάμεσα προϊόντα που προορίζονται να ενσω-
ματωθούν στις δομικές κατασκευές. Συνεπώς οι 
έννοιες της ασφάλειας ή του γενικού συμφέρο-
ντος εφαρμόζονται στα δομικά προϊόντα μόνο 
στον βαθμό στον οποίο συμβάλλουν στην ικα-
νοποίηση των απαιτήσεων των κατασκευών, στα 
οποία ενσωματώνονται. 
ό συγκεκριμένος Κανονισμός διευκρινίζει τις βα-
σικές έννοιες και τη χρήση του σήματος CE και 
ορίζει απλουστευμένες διαδικασίες, χάρη στις 
οποίες θα μειωθούν οι δαπάνες που επιβαρύνουν 
τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (μμε).
επίσης επιβάλλει νέα και αυστηρότερα κριτήρια 
για τον καθορισμό των οργανισμών που ασχο-
λούνται με την αξιολόγηση και την επαλήθευση 
των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών, 
ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία και την αντικει-
μενικότητα του συνολικού συστήματος.
Στόχος του Κανονισμού δεν είναι να καθορίσει 
την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά να εξασφα-
λίσει την παρουσίαση αξιόπιστης πληροφόρησης 
σε σχέση με τις επιδόσεις τους. αυτό επιτυγχά-
νεται με την καθιέρωση κοινής τεχνικής γλώσσας 
που πρέπει να χρησιμοποιείται από τους κατα-
σκευαστές όταν θέτουν τα προϊόντα σε κυκλο-
φορία στην αγορά και από τις αρμόδιες αρχές 
όταν καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις των 

κατασκευών, οι οποίες επηρεάζουν, άμεσα ή έμ-
μεσα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις εν 
λόγω κατασκευές. Η κοινή αυτή τεχνική γλώσσα 
καθορίζεται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδι-
αγραφές (εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης) που αναπτύσ-
σονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.

Διαφορές
Στον πιο πάνω πίνακα συνοψίζονται οι βασικές 
διαφορές μεταξύ του νέου Κανονισμού 305/2011 
(εε) και της όδηγίας 89/106/εΚ.

Δήλωση Επιδόσεων
ό Κανονισμός 89/106 προνοούσε τη σύνταξη 
δήλωσης συμμόρφωσης ενώ με τον νέο Κανονι-

σμό προνοείται η σύνταξη δήλωσης επιδόσεων. 
Η δήλωση επιδόσεων αποτελεί μία από τις βα-
σικότερες απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011. 
Σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό ((εε) αριθ. 
305/2011), όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από 
εναρμονισμένο πρότυπο, ή ανταποκρίνεται προς 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί 
για αυτό, διατίθεται στην αγορά μόνο εάν συνο-
δεύεται από αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεων 
και έχει τοποθετηθεί η Σήμανση CE. 
Η δήλωση επιδόσεων εκφράζει την επίδοση των 
δομικών προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χα-
ρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων που καθο-
ρίζονται στις σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές (εναρμονισμένο πρότυπο ή ευρω-
παϊκή τεχνική αξιολόγηση). όι κατασκευαστές, ως 
βάση για τη δήλωση επιδόσεων, καταρτίζουν την 
τεχνική τεκμηρίωση, περιγράφοντας όλα τα στοι-
χεία που σχετίζονται με το απαραίτητο σύστημα 
αξιολόγησης και την επαλήθευση της σταθερό-
τητας των επιδόσεων. Το σύστημα αξιολόγησης 
και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδο-
σης καθορίζεται στην εναρμονισμένη τεχνική 
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Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού 
Δομικών Προϊόντων (CPR) 

Ο συγκεκριμένος 
Κανονισμός διευκρινίζει 
τις βασικές έννοιες και 

τη χρήση του σήματος CE
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προδιαγραφή που αφορά το εκάστοτε δομικό 
προϊόν (π.χ. για το τσιμέντο το εναρμονισμένο 
πρότυπο είναι το εν 197-1 το οποίο στο παράρ-
τημα Ζα καθορίζει το σύστημα αξιολόγησης και 
επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης). 
με την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του δομικού προϊόντος με την εν 
λόγω δηλωθείσα επίδοση. 
Η τεχνική τεκμηρίωση και η δήλωση επιδόσεων 
πρέπει να φυλάσσεται για 10 έτη από τη διάθεση 
του δομικού προϊόντος στην αγορά. 
Η δήλωση επιδόσεων αποτελεί το βασικό στοιχείο 
για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα 
δομικά προϊόντα δομικών κατασκευών, παρέχο-
ντας με την απαραίτητη διαφάνεια τις τεχνικές 
πληροφορίες και επιδόσεις που συνοδεύουν το 
δομικό προϊόν.
Η δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλου-
θες πληροφορίες: 

1. τα στοιχεία του τύπου του προϊόντος 
2.  το σύστημα ή τα συστήματα αξιολόγησης και 

επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης 
του δομικού προϊόντος, όπως καθορίζει το πα-
ράρτημα V του κανονισμού 305/2011

3.  τον αριθμό αναφοράς και την ημερομηνία έκ-
δοσης του εναρμονισμένου προτύπου ή της 
ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης που χρησιμο-
ποιήθηκε για την αξιολόγηση κάθε ουσιώδους 
χαρακτηριστικού

4.  τον αριθμό αναφοράς της χρησιμοποιούμενης 
ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης και τις απαιτή-
σεις με τις οποίες ισχυρίζεται ο κατασκευα-
στής ότι συμμορφώνεται το προϊόν

5.  την προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του δο-
μικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα 
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή

6.  τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, 
όπως καθορίζεται στην εναρμονισμένη τεχνι-
κή προδιαγραφή για τη δηλωθείσα προτεινό-
μενη χρήση ή χρήσεις

7.  την επίδοση τουλάχιστον ενός από τα ουσιώ-
δη χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα 
των δομικών κατασκευών, που σχετίζονται με 
τη δηλωθείσα προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις

8.  όπου έχει εφαρμογή, την επίδοση του προ-
ϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, 
κατά επίπεδα ή κλάσεις ή περιγραφικά, εάν 
χρειάζεται βάσει υπολογισμού σε σχέση με τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

9.  την επίδοση εκείνων των ουσιωδών χαρακτη-
ριστικών του δομικού προϊόντος που σχετίζο-
νται με την προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αφο-
ρούν την προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις όπου 
ο κατασκευαστής προτίθεται να διαθέσει το 
προϊόν στην αγορά

10.  για τα απαριθμούμενα ουσιώδη χαρακτηρι-
στικά για τα οποία δεν δηλώνεται επίδοση, τα 
γράμματα «NPD» (no performance determined 
- μη καθορισμένη επίδοση)

11.  όταν έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγη-
ση για το προϊόν αυτό, την επίδοση, κατά επίπε-
δα ή κλάσεις ή περιγραφικά, του προϊόντος του 
τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με 
όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που περιέχονται 
στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση. 

όι κατασκευαστές πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 
ότι τα δομικά προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύ-
που, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοι-
χείο επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν 
το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγρά-
φονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνο-
δεύει το δομικό προϊόν.
Βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη 
δήλωση επιδόσεων, ο χρήστης θα αποφασίσει να 
αγοράσει, μεταξύ όλων των προϊόντων που διατί-
θενται στην αγορά, εκείνο το οποίο θεωρεί καταλ-
ληλότερο για την ενδεικνυόμενη χρήση.
Η δήλωση επιδόσεων καταρτίζεται με τη χρήση 
του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτη-
μα ιιι του Κανονισμού. 
Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά πρέπει 
να συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης επί-
δοσής του, το οποίο παρέχεται είτε υπό έντυπη 
μορφή είτε από ηλεκτρονικό μέσο. 
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται με τη δή-
λωση επιδόσεων επιτυγχάνονται με την ορθή 
εφαρμογή των μεθόδων και κριτηρίων που προ-
βλέπονται από τη σχετική εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή. Η ορθή εφαρμογή των μεθόδων 
αυτών και τα κριτήρια διασφαλίζονται από τον 
ίδιο τον κατασκευαστή και όπου απαιτείται από το 
εναρμονισμένο πρότυπο, με την κατάλληλη συμ-
μετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού.
όι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν την 

CPR

ό κανονισμός είναι άμεσα εφαρμόσιμος σε όλες 
τις χώρες μέλη της εε 

H σήμανση CE και η δήλωση επιδόσεων είναι 
υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη εάν υπάρχει 
εναρμονισμένο πρότυπο 

7 βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών
• Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 
• Πυρασφάλεια 
• Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον 
• Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης 
• Προστασία κατά του θορύβου 
•  Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της 

θερμότητας 
• Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων (νέα 
απαίτηση) 

Δήλωση επιδόσεων 

απλουστευμένες διαδικασίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό (κεφάλαιο VI)  
 

Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της 
Σταθερότητας των επιδόσεων (5 συστήματα - έχει 
καταργηθεί το σύστημα 2) 

Υποχρεώσεις για όλους τους οικονομικούς φορείς 
(κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, 
εισαγωγείς, διανομείς)

Eυρωπαϊκή Τεχνική αξιολόγηση 

CPD

Η οδηγία εφαρμοζόταν στα κράτη μέλη με 
δημιουργία εθνικών ρυθμιστικών διατάξεων 
(όδηγία νέας προσέγγισης)

H σήμανση CE δεν ήταν υποχρεωτική σε 5 κράτη 
μέλη

6 βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών
• Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 
• Πυρασφάλεια 
• Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον 
• Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης 
• Προστασία κατά του θορύβου 
•  Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της 

θερμότητας 

Δήλωση Συμμόρφωσης 

επιτρεπόταν η χρήση απλουστευμένων 
διαδικασιών σε κατευθυντήρια έγγραφα της 
ευρωπαϊκής επιτροπής

Σύστημα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης (6 συστήματα) 

Υποχρεώσεις μόνο για κατασκευαστές

ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

ΔΙΑΦΟΡΕΣ CPR ΜΕ CPD

➤
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To ETEK πληροφορεί τα μέλη του ότι τα τι-
μολόγια	 για	 τη	 συνδρομή	 και	 την	 ετήσια	

άδεια	άσκησης	επαγγέλματος	του	2014	έχουν	
ταχυδρομηθεί, στις διευθύνσεις που είναι κα-
ταχωρημένες στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. 
Η	τελευταία	ημερομηνία	πληρωμής	τους,	χω-
ρίς την επιβολή κάποιας επιβάρυνσης, είναι η 
31η	Δεκεμβρίου	2013.	Η	πληρωμή	των	τελών	
μπορεί	 να	 γίνει	 στα	 Γραφεία	 της	 Υπηρεσίας	

του ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία ή μέσω 
της	ιστοσελίδας	του	ΕΤΕΚ	[σε	συνεργασία	με	
την jccsmart (www.jccsmart.com / Πληρωμές 
Λογαριασμών	 /Τελών	 /	Επαγγελματικά	Σώμα-
τα)]	ή	στους	τραπεζικούς	λογαριασμούς	που	
διατηρεί το Τεχνικό Επιμελητήριο με την Ελ-
ληνική Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, ακο-
λουθώντας	 τη	 διαδικασία	 που	 περιγράφεται	
στη	συνοδευτική	επιστολή	της	τιμολόγησης.	

Στην	 περίπτωση	 εξόφλησης	 του	 τιμολογίου	
σε τραπεζικό ίδρυμα παρακαλούνται τα μέλη 
να καταχωρούν τον αριθμό μητρώου τους ή 
τον αριθμό ταυτότητάς τους έτσι ώστε να 
μπορεί	να	γίνεται	ταυτοποίηση.	Για	αποφυγή	
ταλαιπωρίας ή και επιβαρύνσεων, όσα μέλη 
δεν έλαβαν τη σχετική επιστολή, παρακαλού-
νται να αποταθούν στο ΕΤΕΚ, στο τηλέφωνο 
22877644.

ε ν Δ ι α Φ ε ρ ε ι  Τ α  μ ε Λ Η  ε Τ ε Κ

Συνδρομή και ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος 2014

ύπαρξη διαδικασιών έτσι ώστε η παραγωγή σει-
ράς να διατηρεί τη δηλωθείσα επίδοση. Όταν κρί-
νεται σκόπιμο, όσον αφορά την εξασφάλιση της 
ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της σταθερότητας 
της δηλωθείσας επίδοσης του δομικού προϊόντος, 
οι κατασκευαστές πρέπει να διενεργούν δοκιμές 
με δειγματοληψία στα δομικά προϊόντα που έχουν 
τοποθετηθεί ή καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, να 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και να διατη-
ρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελί-
ες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις απο-
σύρσεις προϊόντων και να τηρούν ενήμερους τους 
διανομείς για τέτοιες τυχόν έρευνες. 
ό κατασκευαστής μπορεί να μην καταρτίσει δή-
λωση επιδόσεων όταν διαθέτει στην αγορά δο-
μικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο 
πρότυπο σε περίπτωση όπου: 
I. το δομικό προϊόν κατασκευάζεται μεμονωμέ-
να ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας και εγκαθίσταται σε 
ενιαία ταυτοποιημένη δομική κατασκευή, 
II. το δομικό προϊόν κατασκευάζεται στο εργο-
τάξιο για την ενσωμάτωσή του στις αντίστοιχες 
δομικές κατασκευές 
III. το δομικό προϊόν κατασκευάζεται κατά τρό-
πο παραδοσιακό ή κατά τρόπο κατάλληλο για τη 
διατήρηση των μνημείων και με μη βιομηχανική 
διαδικασία.
Η σήμανση CE τοποθετείται στα δομικά προϊόντα για 
τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση 
επιδόσεων. εάν δεν έχει καταρτισθεί δήλωση επι-
δόσεων από τον κατασκευαστή, δεν τοποθετείται η 
σήμανση CE. Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρό-

πο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο δομικό 
προϊόν ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα. μόνο 
όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται 
λόγω της φύσης του προϊόντος, τοποθετείται στη 
συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα. 
Η σήμανση CE συνοδεύεται με τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
α)  δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο 

τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, 
Β)  όνομα και καταχωρισμένη διεύθυνση του κα-

τασκευαστή ή το σήμα ταυτοποίησης που επι-
τρέπει την ταυτοποίηση του ονόματος και της 
διεύθυνσης του κατασκευαστή 

Γ)  μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του 
προϊόντος,

Δ) αριθμό της δήλωσης επίδοσης 
ε) επίπεδο ή κλάση της δηλωθείσας επίδοσης, 
ΣΤ)  στοιχείο αναφοράς της σχετικής εναρμονι-

σμένης τεχνικής προδιαγραφής, 
Ζ)  αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανι-

σμού (εάν εφαρμόζεται), 
Η)  προτεινόμενη χρήση όπως καθορίζεται στη 

σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή. 
Υπόδειγμα σήμανσης CE υπάρχει στις εναρμονι-
σμένες τεχνικές προδιαγραφές. 
Θέτοντας τη σήμανση CE οι κατασκευαστές υπο-
δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του δομικού προϊόντος προς τη δη-
λωθείσα επίδοση, καθώς και για τη συμμόρφωση 
προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού. 
Για κάθε δομικό προϊόν που διέπεται από εναρ-
μονισμένο πρότυπο ή για το οποίο έχει εκδοθεί 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, η σήμανση CE εί-
ναι η μόνη σήμανση που βεβαιώνει τη συμφωνία 
του δομικού προϊόντος με τη δηλωθείσα επίδοση 
σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, που διέ-
πονται από το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο ή 
από την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση. 

Βάσος Βασιλείου
Αναπληρωτής Διευθυντής

Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης

Θέτοντας τη σήμανση 
CE οι κατασκευαστές 

υποδηλώνουν ότι 
αναλαμβάνουν την ευθύνη 

για τη συμμόρφωση 
του δομικού προϊόντος 

προς τη δηλωθείσα επίδοση
Με υπόμνημά του προς τον πρόεδρο 

της κοινοβουλευτικής επιτροπής Συ-
γκοινωνιών και Έργων το εΤεΚ εξέφρασε τις 
απόψεις του σχετικά με την τροποποίηση 
του περί εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών 
όικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποι-
ητικού) νόμου του 2013 (εναρμονιστικό-
μνημονιακό νομοσχέδιο). Το επιμελητήριο 
Κύπρου σημείωσε ότι:
1. Θεωρεί πως λόγω της φύσης του συγκε-
κριμένου ζητήματος, η επέμβαση εκ των 
υστέρων και σε οποιοδήποτε στάδιο της 
εκτέλεσης ενός έργου, είναι αδύνατον να 
ανατρέψει πλήρως τις όποιες επιζήμιες συ-
νέπειες για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια 
έχουν δημιουργηθεί από την ανεπάρκεια 
των υπηρεσιών του εργολήπτη.
2. Ως αποτέλεσμα του παραπάνω, η προ-
σθήκη του άρθρου 52α, δημιουργεί σοβαρό 
έλλειμμα, τόσο στον προληπτικό έλεγχο 
των εργοληπτών, ως προς την ικανότητά 
τους για την ανάληψη έργων με βάση την 
πείρα τους σε παρόμοια έργα, το απαιτού-
μενο τεχνικό προσωπικό και τον εξοπλισμό 
που διαθέτουν, όσο και στον έλεγχο κατά 
την υλοποίηση των έργων που αναλαμβά-
νουν. 
3. Η υιοθέτηση μια τέτοιας ρύθμισης δύνα-
ται να δημιουργήσει προβλήματα, ειδικά σε 
περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται αντίστοιχο 
μητρώο εγγεγραμμένων εργοληπτών στο 
κράτος μέλος προέλευσης.
4. Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, το επι-
μελητήριο διαφωνεί με την εφαρμογή του 
εν λόγου άρθρου και εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του για τις σοβαρές αρνητικές συ-
νέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει στο 
δημόσιο συμφέρον. 

ειΣΗΓΗΣειΣ εΤεΚ

Περί Ελέγχου 
Εργοληπτών Νόμος
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Η εικόνα που παρουσιάζει το κέντρο της Λευκωσίας τον τελευταίο καιρό 
δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι η πρωτεύουσα περνά τη δική της κρί-

ση. Τα κενά καταστήματα, τα απανταχού «ενοικιάζεται», ακόμη και τα έξυπνα 
pop-up καταστήματα είναι ενδεικτικά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
το κέντρο της πόλης.
Η εύκολη ερμηνεία της κρίσης της Λευκωσίας είναι ο παραλληλισμός με την 
ευρύτερη οικονομική κρίση. Η ανεργία και η μείωση της καταναλωτικής δυ-
νατότητας των πολιτών σε συνδυασμό με τα υψηλά ενοίκια των μέχρι πρό-
τινος δημοφιλών δρόμων του κέντρου σίγουρα έχουν συμβάλει στην εικόνα 
που βλέπουμε σήμερα. Πιστεύω όμως ότι η οικονομική κατάσταση ξεσκέπα-
σε ένα πιο σύνθετο πρόβλημα το οποίο εκκολαπτόταν για χρόνια. χωρίς να 
παραγνωρίζονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, το ουσιαστικό πρό-
βλημα της Λευκωσίας φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο πολεοδομικό.
Η Λευκωσία είναι μια μικρή σχετικά πόλη με πληθυσμό περίπου 220.000 
κατοίκους. ενώ η ευρύτερη πόλη διοικητικά μοιράζεται στους Δήμους Λευ-
κωσίας, Στροβόλου, αγλαντζιάς, Έγκωμης, αγίου Δομετίου και πιο έξω, Λακα-
τάμιας, Λατσιών και Γερίου, πολεοδομικά αποτελείται από ένα μόνο κέντρο 
και την περιφέρεια. Το κέντρο που είναι η παλιά πόλη και το αστικό εμπορικό 
κέντρο εμπίπτει στον Δήμο Λευκωσίας. Στους άλλους δήμους της περιφέ-
ρειας βρίσκονται οι μικρότεροι ιστορικοί πυρήνες που επεκτάθηκαν αρχικά 
σε υπεραστικές οικιστικές περιοχές. 

Προάστια
Το κύριο πρόβλημα για τη Λευκωσία έγκειται στο είδος και το εύρος της 
πρόσφατης ανάπτυξης των δήμων της περιφέρειας που, ενώ θα έπρεπε 
να λειτουργούν σαν προάστια υποστηρικτικά του κέντρου, αναπτύσσονται 
ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά προς το ίδιο το κέντρο. Σε κάθε δήμο της 
περιφέρειας έχουν χωροθετηθεί εμπορικές ζώνες, ενώ οι οικιστικές ζώνες 
διευρύνονται ραγδαία προς τα έξω. ό περιορισμένος πληθυσμός της πόλης 
δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις εμπορικές αναπτύξεις περιφέρειας και 
κέντρου ταυτόχρονα. Η ίδια πολιτική έφερε και την 
έλλειψη πληθυσμιακής πυκνότητας στο κέντρο της 
πόλης. Η μεγάλη εξάπλωση των οικιστικών ζωνών 
στην περιφέρεια έχει ουσιαστικά αδειάσει το κέ-
ντρο από κατοίκους. 
αυτά τα πολεοδομικά προβλήματα προκαλούνται 
από το ίδιο το νομικό πλαίσιο για την πολεοδομική 
ανάπτυξη, δηλαδή τα Τοπικά Σχέδια των πόλεων 
της Κύπρου. Τα Τοπικά Σχέδια ετοιμάζονται από το τμήμα Πολεοδομίας και 
όικήσεως του κράτους σε συνεννόηση με τους δήμους και στόχο έχουν να 
καθορίζουν το όραμα αλλά και λεπτομέρειες όπως συντελεστές δόμησης, 
ζώνες και χρήσεις γης για τη σωστή και ορθολογική ανάπτυξη της κάθε πό-
λης.
είναι όμως παράδοξο ότι ενώ το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας, για παράδειγμα, 
σωστά αναφέρεται και αναγνωρίζει τα προβλήματα του κέντρου, ταυτόχρονα 
ενισχύει τους περιφερειακούς δήμους με εμπορικές χρήσεις και εξάπλωση 
των οικιστικών ζωνών, πλήττοντας έτσι τη ζωτικότητα του κέντρου της πό-
λης. Κατά την άποψή μου, το πρόβλημα αυτό προκύπτει από τις παρεμβάσεις 
των ίδιων των δήμων που καταφέρνουν να διαφοροποιούν τις μελέτες των 
τεχνοκρατών για να ικανοποιήσουν τις δικές τους απαιτήσεις. Το ζητούμενο 
φυσικά είναι η αύξηση των αξιών γης και ακινήτων και συνεπακόλουθα η 
αύξηση φόρων αλλά και ψηφοφόρων.
από τα πιο πάνω, εντοπίζονται δυο ουσιαστικές αδυναμίες του συστήματος 

σε σχέση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό των πόλεων στην Κύπρο.
 Το πρώτο πρόβλημα είναι ο διαχωρισμός της διοίκησης της πόλης σε πολ-
λούς διαφορετικούς δήμους. Παρόλο που ιστορικά οι σημερινοί δήμοι της 
ευρύτερης Λευκωσίας ήταν γεωγραφικά διαχωρισμένοι, με τα σημερινά δε-
δομένα εξάπλωσης και σύνδεσης των διαφόρων περιοχών, ο τεμαχισμός του 
οργανικού συνόλου σε διοικητικά ανεξάρτητες περιοχές λειτουργεί αρνητικά 
για τη σωστή οργάνωση των δομών της πόλης, σε επίπεδο τουλάχιστο πολε-

οδομικό. Τα σύνορα των διαφορετικών δήμων της 
ευρύτερης Λευκωσίας δεν έχουν πλέον την προ-
ηγούμενή τους σημασία αφού τα μέρη της πόλης 
έχουν συνδεθεί σε έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό. 

Οι	δήμοι	της	μείζονος	Λευκωσίας
είναι αξιοσημείωτο ότι ο Δήμος του Παρισιού 
απαρτίζεται από 20 τομείς (arrondissements) με 

συνολικό πληθυσμό 2,3 εκατομμύρια και όλοι αυτοί οι τομείς υπάγονται 
στον ένα Δήμο της πόλης του Παρισιού. Παρόμοια, ο Δήμος της νέας Υόρ-
κης αριθμεί 8,3 εκατομμύρια σε πέντε μεγάλες διοικητικές περιοχές. Η 
μαδρίτη έχει είκοσι μία κοινότητες (comunas) που υπάγονται στον δήμο 
της πόλης. Στα παραδείγματα αυτά οι δημοτικές αρχές έχουν τον πλήρη 
έλεγχο της πόλης τους και τη δυνατότητα εκπόνησης ολιστικών σχεδια-
σμών που να αντιμετωπίζουν την ευρύτερη πόλη σαν μια οργανική μο-
νάδα. Έτσι και η Λευκωσία, για να μπορέσει να εφαρμόσει μια ολιστική 
πολεοδομική πολιτική θα πρέπει να ελέγχεται από μία κεντρική διοικητι-
κή αρχή στην οποία να υπάγονται οι περιφερειακές τοπικές αρχές (υφι-
στάμενοι δήμοι). μόνο τότε θα εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός και θα γίνει 
εφικτός ένας συνολικός ορθολογικός σχεδιασμός που να αντιλαμβάνεται 
τις πραγματικές ανάγκες της ενιαίας πόλης. Βρισκόμαστε μπροστά στην 
ανάγκη αναδιάρθρωσης των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενέργεια 
που απαιτεί διορατικότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και πολιτική τόλμη.

Η Λευκωσία σε κρίση

Το ουσιαστικό πρόβλημα 
της Λευκωσίας φαίνεται 
να είναι κατά κύριο λόγο 

πολεοδομικό

Οι	δήμοι	της	μείζονος	Λευκωσίας.
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Η δεύτερη αδυναμία του πολεοδομικού σχεδιασμού των πόλεων της Κύ-
πρου εντοπίζεται στην όλη διαδικασία εκπόνησης και ελέγχου των Τοπικών 
Σχεδίων. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας ολιστικός σχεδιασμός πόλης όταν το 
σύστημα επιτρέπει στις Δημοτικές αρχές να παρεμβαίνουν στους σχεδια-
σμούς, ζητώντας περισσότερες ζώνες και πυκνότητα, περιορίζοντας έτσι το 
έργο των τεχνοκρατών της Πολεοδομίας και του Πολεοδομικού Συμβουλίου 
στη μοιρασιά της πίττας. 
μαθαίνοντας και από την εμπειρία άλλων πόλεων του εξωτερικού, η μελέτη 
και η εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων των πόλεων θα έπρεπε, με διαφανείς 
διαγωνισμούς, να ανατίθεται σε ανεξάρτητους, καταξιωμένους οίκους πολε-
οδομικού σχεδιασμού, οι οποίοι να αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα στην 
ολότητά τους, να έχουν την πείρα και την κατάρτιση και, το σημαντικότερο, 
να βρίσκονται έξω από την ακτίνα των τοπικών πολιτικών παρεμβολών. Στην 
περίπτωση σημαντικών μεμονωμένων κτιρίων όλοι πλέον αναγνωρίζουν τη 
σημασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την επιλογή της καλύτερης 
μελέτης. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για σχέδιο ανάπτυξης μιας ολόκλη-
ρης πόλης. Δεν θα έπρεπε να δίνονται αυτές οι μελέτες στους ικανότερους 
μελετητές; 
Πρόσφατα ο Δήμος Λευκωσίας, με διαδικασία διαγωνισμού, ανέθεσε σε ανε-
ξάρτητο μελετητικό οίκο το Σχέδιο Περιοχής για το κέντρο της πόλης που θα 
αποτελέσει ένα καλό πολεοδομικό εργαλείο αναδιοργάνωσης του κέντρου 
και προώθησης συγκεκριμένων έργων. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να εκπο-
νηθούν για όλες τις περιοχές της ευρύτερης Λευκωσίας. Το παράδοξο, όμως, 
είναι πως τέτοιες μελέτες συγκεκριμένων περιοχών θα έπρεπε να πηγάζουν 
από πρόνοιες ενός ευρύτερου Τοπικού Σχεδίου της πόλης και να είναι συ-
ντονισμένες μεταξύ τους. όι μελέτες, για να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, 

θα πρέπει να κινούνται από το γενικό στο συγκεκριμένο και όχι αντίστροφα. 
Φυσικά δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε την εκ θεμελίων διόρθωση των θε-
σμών πριν την οποιαδήποτε δράση ή πρωτοβουλία και σωστά ο Δήμος Λευ-
κωσίας προχωρεί με μελέτες μέσα στο πλαίσιο της δικής του αρμοδιότητας. 
από τις πιο πάνω παρατηρήσεις φαίνεται η μεγάλη ανάγκη για αποφασιστι-
κές τομές από πλευράς του κράτους τόσο για την αναδιάρθρωση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, όσο και για την αναθεώρηση της μεθοδολογίας του πολεο-
δομικού σχεδιασμού των πόλεων της Κύπρου. μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 
αντιστρέψουμε τις καταστροφικές συνέπειες της σημερινής πολεοδομικής 
πολιτικής, βασίζοντας την ανάπτυξη των πόλεων σε έναν επιστημονικό, ολι-
στικό και μακροπρόθεσμο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Φλώρης Παναγίδης,
Αρχιτέκτονας

Η	λεωφόρος	Σταυρού	στον	Στρόβολο,	με	επτά	καφετέριες	σε	απόσταση	200	μέτρων.	

Για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, 
για την επίλυση της διαφοράς που προέκυψε για 

την ανάπλαση της πλατείας ελευθερίας στη Λευκωσία, 
εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών πλαισίων, το 
επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου θεωρεί 
πως είναι απαραίτητη η αξιοποίηση εναλλακτικών με-
θόδων επίλυσης διαφορών.
Το εΤεΚ συστήνει, ειδικότερα, τη χρήση της διαδικασίας 
κρίσης (adjudication), ώστε να ληφθεί αρχικά μια εν-
διάμεση δεσμευτική απόφαση για τις οικονομικές και 
όποιες άλλες διαφορές ανεφύησαν μεταξύ των με-
ρών και να συνεχίσει απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα η 
υλοποίηση του έργου, μέχρι την οριστική ρύθμιση του 
συνόλου των διαφορών. 
Η ανάπλαση της πλατείας ελευθερίας αποτελεί το ση-
μαντικότερο ίσως υπό εξέλιξη έργο για την πρωτεύου-
σα, που με την ολοκλήρωσή του μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην πολεοδομική και οικονομική αναζωο-
γόνησή της. 
Το επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου 
παρακολουθεί με ανησυχία τα προβλήματα στην 
εξέλιξη του έργου, τα οποία δημιουργούν έντονο 
προβληματισμό για μη έγκαιρη ολοκλήρωσή του και 
πιθανώς για σοβαρές οικονομικές συνέπειες στην 

εξασφάλιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που το 
χρηματοδοτούν. Δεδομένης της μεγάλης καθυστέ-
ρησης που ήδη παρατηρείται στην υλοποίηση του 
έργου, προκύπτει εύλογο ερώτημα για τους λόγους 
που οδήγησαν στη μη έγκαιρη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και τα οποία 
προκάλεσαν μια κρίσιμη κατάσταση που θα μπορού-
σε να οδηγήσει ακόμα και στην αδυναμία έγκαιρης 
ολοκλήρωσης της ανάπλασης. 
Το επιμελητήριο υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
της απρόσκοπτης συνέχισης και αποπεράτωσης αυτού 
του μεγαλεπήβολου και σημαντικού έργου, χωρίς πε-

ραιτέρω καθυστερήσεις. Γι’ αυτό απαιτείται ειλικρινής 
και καλοπροαίρετη προσέγγιση του θέματος από όλους 
τους εμπλεκόμενους με κοινό στόχο την έγκαιρη και με 
βάση τις προδιαγραφές ολοκλήρωση του έργου. 
Λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις διαφόρων άλλων 
έργων που έχουν απασχολήσει τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα, κυρίως ως προς 
την αδυναμία τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και 
του οικονομικού προγραμματισμού, είναι απαραίτη-
το να επανεξετάσουμε με σοβαρότητα και αίσθηση 
ευθύνης τον μηχανισμό διαχείρισης των δημόσιων 
έργων, ο οποίος φαίνεται πως χρήζει άμεσου επα-
νασχεδιασμού. Τα προβλήματα που παρατηρούνται 
εντείνονται, ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις ανάθεσης 
μεγάλων και σημαντικών κατασκευαστικών έργων σε 
ξένους οίκους με όρους ανάθεσης και μηχανισμούς 
διαχείρισης και παρακολούθησης, γεγονός που θα 
πρέπει να προβληματίσει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να επισημανθεί πως η επιλογή της δικαστικής οδού 
για την επίλυση τέτοιων διαφορών δεν είναι η βέλ-
τιστη. αντίθετα, αποτελεί σημαντική τροχοπέδη και 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διεθνείς τάσεις, 
όπου για τα ίδια ζητήματα τα δικαστήρια αποτελούν 
την έσχατη επιλογή.

αναΚόινΩΣΗ εΤεΚ 

Απαραίτητη η αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων 
επίλυσης διαφορών για πλατεία Ελευθερίας
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Με αφορμή τη συζήτηση στο πλαίσιο της 
συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτρο-

πής Παρακολούθησης Σχεδίων ανάπτυξης και 
ελέγχου Δημόσιων Δαπανών που έγινε στις 29 
όκτωβρίου, αναφορικά με τα τεχνικά προβλήμα-
τα που παρουσιάστηκαν και τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν κατά την ανέγερση του νέου 
κτιρίου του ΘόΚ, το εΤεΚ επιθυμεί να καταθέσει 
δημόσια τα ακόλουθα:
Το επιμελητήριο από την πρώτη στιγμή που προ-
έκυψε το ζήτημα της πτώσης των υαλοστασίων 
τέθηκε στη διάθεση της Βουλής και του ΘόΚ 
προκειμένου να διασφαλίσει, ως ο ανεξάρτητος 
τεχνικός σύμβουλος του κράτους και της πολι-
τείας, την εμπεριστατωμένη επιστημονική αντι-
μετώπιση του θέματος μέσω της διενέργειας 
πραγματογνωμοσύνης, με στόχο τη διερεύνηση 
των γεγονότων και της γενεσιουργού αιτίας τους, 
καθώς και τον αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώ-
πισης του προβλήματος. 
Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το 
επιμελητήριο δεν κλήθηκε και δεν ενεπλάκη σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εφόσον 
ο ΘόΚ επέλεξε να αναθέσει απευθείας τη διε-
ρεύνηση της υπόθεσης σε μηχανικό, μέλος του 
εΤεΚ, και όχι να ζητήσει τον διορισμό πραγματο-
γνώμονα μέσω των διαδικασιών που ακολουθεί 
το επιμελητήριο. αυτό που πρέπει να τονιστεί 

είναι πως το πρόβλημα φαίνεται να παραμένει 
άλυτο, και επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί αμέ-
σως με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των 
πολιτών. Το επιμελητήριο μπορεί να ενεργήσει 
υποβοηθητικά προς τον σκοπό αυτό, εφόσον του 
ζητηθεί.
Ως προς το ζήτημα της διαχείρισης του έργου, 
το εΤεΚ θεωρεί πως οι τυχόν ευθύνες θα πρέπει 
να καταμεριστούν εφόσον διερευνηθούν όλες 
οι παράμετροι του θέματος και ζητηθεί η θέση 
όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να σχημα-
τιστεί ολοκληρωμένη εικόνα. Η διασφάλιση της 
διαφάνειας των διαδικασιών που ακολουθήθη-

καν και η τεκμηρίωση της οικονομικής διαχείρι-
σης του έργου αποτελούν υψηλή προτεραιότητα.
όι όποιες απαξιωτικές απόψεις έχουν εκφραστεί 
από εκπροσώπους του ΘόΚ, περί δήθεν αδυνα-
μίας του εΤεΚ να χειριστεί αντικειμενικά το θέμα, 
καταρρίπτονται από τη μέχρι τώρα διαδρομή και 
συμπεριφορά του επιμελητηρίου, το οποίο έχει 
χειριστεί πέραν των 400 περιπτώσεων πραγμα-
τογνωμοσύνης και πέραν των 150 περιπτώσεων 
επίλυσης διαφορών με διαιτησία, και καλό θα 
ήταν οι μη επαΐοντες να είναι προσεκτικοί στις 
τοποθετήσεις και να αποφεύγουν ατεκμηρίω-
τους και αφοριστικούς χαρακτηρισμούς. Το συ-
γκεκριμένο πρόβλημα αποτελεί ένα εξειδικευμέ-
νο τεχνικό θέμα και οπωσδήποτε η επιλογή του 
κατάλληλου πραγματογνώμονα είναι πάρα πολύ 
σημαντική απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση, το επιμελητήριο θέλει να 
επισημάνει πως τα τυχόν προβλήματα ή αστο-
χίες που έχουν παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο 
έργο, είτε στη διαχείριση είτε στην κατασκευή 
του, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγή-
σουν στην απαξίωση του συνόλου του τεχνικού 
επιστημονικού δυναμικού της χώρας, και βεβαί-
ως ούτε στην απαξίωση του αρχιτεκτονικού δι-
αγωνισμού ως μεθόδου υλοποίησης έργων, την 
οποία το επιμελητήριο υποστηρίζει και μέσω της 
οποίας παράγονται αξιόλογα και ποιοτικά έργα.

Το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε στη συζή-
τηση που έγινε στη Βουλή για τις διαδικα-

σίες που ακολουθήθηκαν στην προσφορά για 
την ανέγερση του νέου κτιρίου του ΘΟΚ, την 
κατασκευή του κτιρίου και την εκτέλεση του 
σχετικού συμβολαίου. Επιπλέον, έγινε αναφο-
ρά και στο ζήτημα της πτώσης των υαλοστα-
σίων, τόσο στη διαδικασία που ακολουθήθηκε 
μετά το πρώτο περιστατικό, όσο και στο δεύ-
τερο περιστατικό.
Στη συνεδρία συζητήθηκαν θέματα δημόσιας 
ασφάλειας για τους επισκέπτες και τους ερ-
γαζόμενους –ενέργειες τμήματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας–, οικονομικά θέματα (το κόστος 
έχει υπερβεί κατά πολύ [€2,6 εκ.] τον προϋ-
πολογισμό, ενώ εξαρχής η τιμή κατακύρωσης 
ξεπερνούσε κατά πολύ το προϋπολογιζόμενο 
κόστος), θέματα διαχείρισης έργου (έχει εκ-

δοθεί το πιστοποιητικό τμηματικής έμπρακτης 
συμπλήρωσης έργου, δεν έχει γίνει ο τελικός 
λογαριασμός, διερεύνηση για την πρόνοια 
επιθεωρητή εργοταξίου που υπήρχε στο συμ-
βόλαιο, εκδόθηκαν 489 αρχιτεκτονικές οδηγί-
ες οι οποίες αύξησαν το συνολικό κόστος για 
σχεδόν €1,9 εκ.), γενικότερος προβληματισμός 
και ανάγκη ενημέρωσης για τη διαχείριση του 
συμβολαίου, το τελικό κόστος, τις τυχόν κα-
κοτεχνίες (σημειώνεται πως τα στοιχεία αυτά 
αναφέρθηκαν προφορικά, ενώ απουσίαζε η 
άλλη πλευρά, μελετητές, εργολήπτης κτλ), πτώ-
ση υαλοστασίων (έγινε πραγματογνωμοσύνη με 
ιδιωτική συμφωνία μεταξύ ΘΟΚ και μηχανικού, 
με βάση την οποία, και σε συνεννόηση με τον 
αρχιτέκτονα, αφαιρέθηκαν και επανατοποθετή-
θηκαν τα υαλοστάσια, αλλά στη συνέχεια ακο-
λούθησε η δεύτερη πτώση, ο ΘΟΚ αποφάσισε 

να απευθυνθεί σε εμπειρογνώμονες στο εξωτε-
ρικό –Λονδίνο). Επιπλέον, ζητήθηκε να ερευνή-
σει την υπόθεση η αστυνομία για να αποκλει-
στεί η περίπτωση δολιοφθοράς.

Άποψη ΕΤΕΚ
• Διευκρινίστηκε πως ο διορισμός του πραγ-
ματογνώμονα δεν έγινε μέσω του Μητρώου 
του ΕΤΕΚ και με βάση τις διαδικασίες που ακο-
λουθεί το Επιμελητήριο, αλλά με απευθείας 
ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό – κατά συνέπεια 
το Επιμελητήριο δεν γνωρίζει περεταίρω για τη 
συγκεκριμένη διαδικασία εφόσον δεν ενεπλά-
κη σε κανένα στάδιο
• επισημάνθηκε πως τα προβλήματα που 
έχουν παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο έργο δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγούν στην 
απαξίωση των μηχανικών, και γενικότερα του 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒόΥΛΗ: Η ΚαΤαΣΚεΥΗ ΤόΥ ΚΤιριόΥ Και Η εΚΤεΛεΣΗ ΤόΥ ΣΥμΒόΛαιόΥ 

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην προσφορά για το κτίριο ΘΟΚ

Προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών - 
Διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΘΟΚ
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Αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση
Το Συμβούλιο μελέτης Παρεκκλίσεων ζή-

τησε τις θέσεις του εΤεΚ για διάφορες 
αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκ-
κλιση:
•	Αίτηση	 Βάσου	 Χατζηαντώνη	 για	 χορή-
γηση	 Πολεοδομικής	 Άδειας	 κατά	 παρέκ-
κλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτι-
κής,	για	ανέγερση	υποστατικών	(μάντρα),	
μαζικής	 εκτροφής	 αιγοπροβάτων,	 στους	
Τρούλλους.
Το Τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι η προα-
ναφερόμενη αίτηση δεν αναμένεται να επη-
ρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του 
Σχεδίου ανάπτυξης της Περιοχής (Δήλωση 
Πολιτικής). Το επιμελητήριο σύστησε να αντι-
μετωπιστεί η αίτηση θετικά, με τη χορήγηση 
προσωρινής Πολεοδομικής Άδειας χρονικής 
περιόδου ίσης με τη μίσθωση του τεμαχίου.
•	Αίτηση	της	Γεωργίας	Πάρη,	για	χορήγη-
ση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση 
των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πά-
φου,	για	ανέγερση	πρατηρίου	πετρελαιο-
ειδών, πλυντηρίου αυτοκινήτων και εκθε-
σιακού χώρου αυτοκινήτων, στην Έμπα.
Το Τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι:
1. Η προαναφερόμενη αίτηση δεν εμπίπτει 
σε κανένα από τα κριτήρια του Κανονισμού 
19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99] και δεν εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον. 
2. Η ανάπτυξη αναμένεται να επηρεάσει 

ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Σχεδί-
ου ανάπτυξης της περιοχής, λαμβανομένων 
υπόψη και των αρνητικών θέσεων της αρ-
μόδιας Πολεοδομικής αρχής και της αν. Δι-
ευθύντριας του τμήματος Πολεοδομίας και 
όικήσεως.
3. Το τεμάχιο εμπίπτει στη Γεωργική Ζώνη 
Γα2, σε γόνιμη περιοχή αναδασμού όπου 
έχουν γίνει μεγάλα αναπτυξιακά έργα για 
προώθηση της γεωργίας και οποιαδήποτε 
άλλη χρήση μη συμβατή, ουσιαστικά ακυρώ-
νει την κρατική πολιτική για προώθηση και 
ανάπτυξη της γεωργίας και επιπλέον δημι-
ουργεί προηγούμενο. 
4. Στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται πρα-
τήρια πεταλοειδών σε απόσταση 350 μ. και 
1700 μ. από το προτεινόμενο, συνεπώς δεν 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα χωροθέτησης 
του εν λόγω πρατηρίου για σκοπούς εξυπη-
ρέτησης της περιοχής. 
Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 19(2) [Κ.Δ.Π. 309/99] το εΤεΚ 
εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης. 
•	Αίτηση	 της	 Εταιρείας	 Nika	 Tennis	
Investments	 Ltd	 (ΛEM/1505/2012),	 για	
χορήγηση	 πολεοδομικής	 άδειας	 κατά	
παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης 
Πολιτικής,	 για	 την	 ανέγερση	 κέντρου	
αντισφαίρισης και πολλαπλού αθλητικού 
χαρακτήρα, στην Παρεκκλησιά.
Το Τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι η αίτηση, 
μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει στην αναθέρμαν-
ση της τοπικής οικονομίας και εισηγήθηκε να 
αντιμετωπισθεί θετικά. Για τη χορήγηση της 
άδειας το εΤεΚ εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Πολε-
οδομικής αρχής και της αιτήτριας εταιρείας 
στην οποία θα συμφωνούνται ανεπιφύλακτα 
ότι σε περίπτωση αίτησης για κτηνοτροφική 
ανάπτυξη σε τεμάχια που βρίσκονται πλησίον 
ή και εφάπτονται των τεμαχίων της προτει-
νόμενης ανάπτυξης η αιτήτρια εταιρεία δεν 
θα φέρει καμία ένσταση στην υλοποίηση αυ-
τής.
β) να επιλυθούν τα θέματα πρόσβασης προς 
τον προτεινόμενο χώρο ανάπτυξης όπως 
αναφέρονται στην έκθεση της αν. Διευθύ-
ντριας του τμήματος Πολεοδομίας και όική-
σεως. 
γ) να μην κοπούν τα υφιστάμενα δέντρα 
εντός του χώρου ανάπτυξης και να γίνει πυ-
κνή και ψηλή δενδροφύτευση περιμετρικά.

δ) να κατατεθεί από τον αιτητή μελέτη δια-
χείρισης των όμβριων υδάτων από την επι-
φάνεια των γηπέδων στην οποία να αποδει-
κνύεται ότι οι οικολογικές λειτουργίες του 
εδάφους ως φίλτρο και ως ρυθμιστής των 
επιφανειακών όμβριων δεν διαταράσσονται. 
•	Αίτηση	της	εταιρείας	Chelco	Estates	Ltd	
για	 χορήγηση	 πολεοδομικής	 άδειας	 κατά	
παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού 
Σχεδίου	 Λεμεσού	 (2013),	 για	 ανέγερση	
πενταόροφης	οικοδομής	με	γραφεία,	στον	
Δήμο Λεμεσού.
Θέση του εΤεΚ είναι ότι η αίτηση αφορά 
ανάπτυξη η οποία, όπως έχει σχεδιασθεί, 
αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τις πρό-
νοιες και τη γενική στρατηγική του Τοπικού 
Σχεδίου και του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου 
Λεμεσού που αφορούν θέματα ένταξης νέων 
οικοδομών εντός των Πεχ. Λαμβανομένης 
υπόψη της αρνητικής απόφασης της ειδικής 
επιτροπής αισθητικού ελέγχου της αρμόδιας 
αρχής και της θέσης της αν. Διευθύντριας της 
Πολεοδομίας ότι η αίτηση για παρέκκλιση θα 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί θετικά μόνο σε 
περίπτωση που επανασχεδιασθεί, δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή για τους πιο κάτω λόγους:
- Δεν εντάσσεται στον χαρακτήρα της περι-
οχής (πυρήνας Πεχ) και δημιουργεί σοβαρά 
θέματα ένταξης στον περιβάλλοντα χώρο. 
- Δεν ακολουθεί τις αρχές της συνεχούς 
δόμησης που επικρατούν στην περιοχή που 
αποτελούν ουσιώδη παράμετρο των κανονι-
σμών, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνέ-
χειας του αστικού μετώπου και την κατάργη-
ση της οικοδομικής γραμμής.
- Δεν τηρούνται οι πρόνοιες που αφορούν τη 
διατήρηση της μικροκλίμακας και του κατα-
τεμαχισμού των όγκων σε περιπτώσεις ανα-
πτύξεων μεγάλης κλίμακας αφού η προτεινό-
μενη ανάπτυξη είναι ογκώδης και μονολιθική. 
- ό σχεδιασμός των όψεων δεν λαμβάνει 
υπόψη την υφιστάμενη τυπολογία των πα-
ραδοσιακών οικοδομών της περιοχής και αντί 
της διατήρησης της καθετότητας που επι-
κρατεί δημιουργεί οριζόντιες ζώνες κουφω-
μάτων κατά μήκος των όψεων. 
- με τον μονολιθικό όγκο και τη μορφολογία 
του, το προτεινόμενο κτίριο επιβάλλεται αρ-
νητικά στις δύο διατηρητέες οικοδομές που 
βρίσκονται εκατέρωθεν των τεμαχίων. 
- Το ύψος της προτεινόμενης οικοδομής ξε-
περνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο για την 
περιοχή.

επιστημονικού δυναμικού της χώρας, και ούτε 
στην απαξίωση του αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού, διαδικασία υλοποίησης έργων την οποία 
το Επιμελητήριο υποστηρίζει και μέσω της 
οποίας παράγονται αξιόλογα και ποιοτικά έργα 
• ςτο θέμα της διαχείρισης του συμβολαί-
ου το ΕΤΕΚ δεν είχε καμία εμπλοκή, και τίθε-
ται στη διάθεση της Βουλής, για προσφορά 
οποιασδήποτε βοήθειας (που άπτεται των 
αρμοδιοτήτων του) του ζητηθεί
• ςτα πλαίσια αυτού θεωρείται κρίσιμη η 
σωστή τεχνική διαχείριση του ζητήματος 
ώστε να διαφυλαχτεί η δημόσια ασφάλεια
• επιπλέον, πρέπει να τονιστεί η σημασία της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών υλοποίησης δημόσιων έργων, ώστε 
(ιδιαίτερα με τις παρούσες οικονομικές συνθή-
κες) να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.
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Οι χώρες της εε καλούνται να αποθαρρύνουν 
τη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας με 

οποιονδήποτε τρόπο θεωρούν ενδεδειγμένο. μπο-
ρούν, για παράδειγμα, να φορολογήσουν ή να απα-
γορεύσουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας, ή να 
θέσουν εθνικούς στόχους μείωσης.
Σήμερα, κάθε ευρωπαίος χρησιμοποιεί 198 πλαστικές 
σακούλες μιας χρήσης τον χρόνο. αυτό σημαίνει ότι 
κάθε νοικοκυριό χρησιμοποιεί μία σακούλα την ημέρα. 
Ωστόσο, τα στοιχεία όσον αφορά την ετήσια χρήση 
διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα της εε και 
κυμαίνονται από 4 σακούλες ανά άτομο στη Δανία και 
τη Φινλανδία μέχρι και 466 σακούλες στην Πολωνία, 
την Πορτογαλία και τη Σλοβακία.
Πολλές από τις χώρες της εε που έχουν επιβάλει 
υποχρεωτικά τέλη στη χρησιμοποίηση πλαστικής σα-
κούλας μίας χρήσης διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές 
σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιούν πλα-
στικές σακούλες, καθώς έπρεπε κάθε φορά να πληρώ-
νουν γι’ αυτές.
όι περισσότερες από τις 100 δισεκατομμύρια πλα-
στικές σακούλες που δίνουν κάθε χρόνο τα σου-
περμάρκετ και άλλα καταστήματα χρησιμοποιού-
νται μόνο για 20 λεπτά περίπου. χρειάζονται όμως 
εκατοντάδες χρόνια για να αποδομηθούν, ενώ κάθε 
χρόνο 8 δισεκατομμύρια τέτοιες σακούλες καταλή-

γουν σε ποτάμια και λίμνες ή ρυπαίνουν τους δρό-
μους και την ύπαιθρο.
όι πλαστικές σακούλες που πετάγονται στη θάλασσα 
συχνά καταλήγουν στο στομάχι θαλάσσιων ζώων και 
πτηνών, με μοιραίες πολλές φορές συνέπειες για τις 
φάλαινες, τις φώκιες και τους γλάρους, καθώς και για 
πολλά απειλούμενα είδη χελώνας. Στη Βόρεια Θά-
λασσα, το 94% όλων των πτηνών έχουν στο στομάχι 
τους πλαστικές ύλες. Στην άλλη άκρη της ευρώπης, 
κατά μήκος της ακτής της Τοσκάνης, οι πλαστικές 
σακούλες αποτελούσαν το 73% των πλαστικών απο-
βλήτων που συνέλεξαν τράτες.
Η εε ευελπιστεί ότι το σχέδιό της θα συμβάλει στην 
αλλαγή νοοτροπίας του καταναλωτή και στη μείωση 
των αποβλήτων.
όι νέες προτάσεις αφορούν μόνο τις λεπτές σακούλες 
για ψώνια, καθώς αυτές είναι λιγότερο πιθανό να ανα-
κυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν σε σύγκριση 
με τις σκληρότερες σακούλες.
όι προτάσεις αυτές αποτελούν απάντηση της ευ-
ρωπαϊκής επιτροπής στις εκκλήσεις των υπουργών 
Περιβάλλοντος πολλών χωρών της εε για δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη σχετική δημόσια διαβού-
λευση που προηγήθηκε, υποστηρίχθηκε ευρύτατα 
η ανάληψη μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας.

Πηγή: ΕΕ

Δ Ι Ε Θ Ν Η

Φιλόδοξο σχέδιο της ΕΕ αναμένεται να μειώσει 
τη χρήση της πλαστικής σακούλας κατά 80%

Όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας αντικρίζουμε 
προϊόντα που έχουν παραχθεί με τον μόχθο 

των αγροτών: από τα τρόφιμα που βάζουμε στο 
τραπέζι μέχρι τα ρούχα που φοράμε. Η εε ξεκίνησε 
νέα ενημερωτική εκστρατεία με σκοπό να ευαισθη-
τοποιήσει τους πολίτες γύρω από τη σημασία της 
γεωργίας για την καθημερινή μας ζωή.
Σήμερα πάνω από 12 εκατ. άτομα εργάζονται στην 
εε αποκλειστικά στον τομέα της γεωργίας, ενώ 
άλλες 36 εκατ. θέσεις εργασίας συνδέονται άμε-
σα με την ευρωπαϊκή γεωργία. Ωστόσο, μελέτες 
δείχνουν ότι οι κάτοικοι των αστικών κέντρων της 
ευρώπης νιώθουν όλο και πιο αποκομμένοι από 
την ύπαιθρο και τη γεωργία. Για να αντιστρέψει 
την τάση αυτή, η ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την 
εκστρατεία «Προστατεύουμε τις ρίζες μας», προ-
κειμένου να προβάλει τη σημασία της γεωργίας 
και να ενημερώσει τους πολίτες για τη συμβολή 
της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής στη στήριξη 
των γεωργών.
Η εκστρατεία επικεντρώνεται στη μεγάλη ποικιλία 
των προϊόντων που απολαμβάνουμε χάρη στην 
ευρωπαϊκή γεωργία. από το τυρί που έχουμε στο 

ψυγείο μας και το μαλλί με το οποίο φτιάχνονται 
τα πουλόβερ μας, μέχρι τα λουλούδια που προσφέ-
ρουμε, ο μόχθος των ευρωπαίων αγροτών είναι διά-
χυτος γύρω μας. εκτός όμως από την προβολή των 
γεωργικών προϊόντων, η εκστρατεία θα αναδείξει και 
άλλα οφέλη που μας προσφέρει η γεωργία, όπως 
την ανάπτυξη των κοινοτήτων της υπαίθρου και την 
προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπί-
ου της ευρώπης.
ό ιστότοπος της εκστρατείας «Προστατεύουμε τις 

ρίζες μας» (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-
our-roots/index_en.htm) δίνει λεπτομερείς πληρο-
φορίες για τη γεωργική πολιτική της εε και περι-
λαμβάνει ειδικά σχεδιασμένο υλικό για αγρότες και 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα ήθελαν να εξηγήσουν 
τι ακριβώς είναι η γεωργία και πώς βοηθά τον κλάδο 
η εε. Θα πραγματοποιηθούν επίσης διάφορες εκδη-
λώσεις όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημε-
ρώνονται με διαδραστικό τρόπο για την ευρωπαϊκή 
γεωργία.
Η ενημερωτική αυτή εκστρατεία είναι απόρροια της 
συμφωνίας που επετεύχθη τον ιούλιο για αλλαγές 
στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική από το 2014. Η 
Κοινή Γεωργική Πολιτική, ή αλλιώς ΚΓΠ, έχει σχεδι-
αστεί με τρόπο ώστε οι αγρότες να έχουν ένα αξιο-
πρεπές εισόδημα και οι ευρωπαίοι επαρκή τρόφιμα 
σε λογικές τιμές.
όι αλλαγές στην ΚΓΠ σχεδιάστηκαν με στόχο να 
εξασφαλιστούν δικαιότεροι όροι στη γεωργία, κα-
τανέμοντας τα κονδύλια πιο ισομερώς σε όλη την 
εε. Προβλέπεται επίσης νέα χρηματοδότηση για να 
βοηθηθεί η νέα γενιά των αγροτών και να γίνει η γε-
ωργία πιο φιλοπεριβαλλοντική.

H σημασία της γεωργίας στην καθημερινή μας ζωή
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Πλαίσιο χειρισμού αιτημάτων νομιμοποίησης οικοδομών
Το Επιμελητήριο, αφού μελέτησε το θέμα του 

χειρισμού αιτημάτων νομιμοποίησης οικοδο-
μών (έκδοσης άδειας, έγκρισης και τίτλου) οι οποί-
ες δεν έχουν πολεοδομική άδεια ή και άδεια οικο-
δομής, επεξεργάστηκε και υπέβαλε, στις Τεχνικές 
υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών, πλαίσιο 
χειρισμού αιτημάτων, έτσι ώστε να αποτελέσει τη 
βάση συζήτησης για εξεύρεση μιας βέλτιστης λύ-
σης για το θέμα. 

Πλαίσιο
1. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια έτσι 
ώστε εάν είναι δυνατό να αξιοποιηθούν οι πρό-
νοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμέ-
νου να μην απαιτηθεί χρονοβόρα τροποποίηση 
της νομοθεσίας. 
Στο πιο πάνω πλαίσιο η εισήγηση είναι η έκδοση 
διατάγματος του υπουργού δυνάμει του άρθρου 
3Α στο οποίο να καθορίζεται ειδική διαχείριση 
οικοδομών οι οποίες είναι υφιστάμενες αλλά δεν 
έχουν άδεια οικοδομής. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως 
επιτρέπεται από τον νόμο καθώς στο άρθρο 8 η 
πρόνοια για προσαγωγή σχεδίων κλπ είναι δυνη-
τική. Νοείται ότι το Διάταγμα μπορεί να καθορίσει 
διαφορετικές απαιτήσεις ανάλογα με την ηλικία 
των οικοδομών ή τον ιδιοκτήτη (δηλαδή εάν ήταν 
developing).
2. Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει 
πολεοδομική άδεια η οποία θα πρέπει να δοθεί είτε 
από την πολεοδομική αρχή, είτε από το Συµβούλιο 
Μελέτης Παρεκκλίσεων εάν υπάρχουν παρατυπίες 
σε σχέση με το πολεοδομικό καθεστώς κατά την 
ημερομηνία αδειοδότησης. 
3. το μέτρο της κατά παρέκκλιση αδειοδότησης 
θα αφορά μόνο περιπτώσεις όπου στις οικοδομές 
που αιτούνται άδεια δεν θα γίνουν οικοδομικές ερ-
γασίες (οριζόντια ή κατακόρυφη επέκταση ή ριζική 
ανακαίνιση). 
4. Θα πρέπει να πιστοποιείται με κάποιο τρόπο η 
ημερομηνία ανέγερσης της οικοδομής (μπορεί να 
αξιοποιείται λογαριασμός ή βεβαίωση από Υδατο-
προμήθεια ή ΑΗΚ ή υπεύθυνη βεβαίωση ιδιοκτή-
τη). 
5. Οι αρμόδιες αρχές πριν τη χορήγηση άδειας θα 
απαιτούν τέτοια σχέδια, υπολογισμούς και μελέτες 
τα οποία θα διασφαλίζουν ότι κατά πρώτο η οικο-
δομή πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
κατά δεύτερο ότι πληροί τις απαιτήσεις οι οποίες 
ίσχυαν κατά την περίοδο ανέγερσής της (και κατά 
την περίοδο της αίτησης για αδειοδότηση). 

Στατική - αντισεισμική μελέτη
Θα πρέπει να γίνει κατηγοριοποίηση των οικοδο-

μών αυτών και ο χειρισμός κάθε κατηγορίας να 
είναι διαφορετικός.
Α. Ημερομηνία αποπεράτωσης πριν το 1993: Α1. 
Πολύ παλιές οικοδομές οι οποίες ανεγέρθηκαν 
πριν την εφαρμογή του Νόμου περί Οδών και 
Οικοδομών και οι οποίες είναι από φέρουσα τοι-
χοποιία (πριν το 1946 - η νομοθεσία τέθηκε σε 
ισχύ τον Σεπτέμβριο του 1946). Α2. Οικοδομές οι 
οποίες ανεγέρθηκαν μετά την εφαρμογή του νό-
μου μέχρι και το 1974 και αφορούσαν κατασκευές 
με φέρουσα τοιχοποιία, σύμμεικτες κατασκευές 
ή κατασκευές με σκελετό από οπλισμένο σκυρό-
δεμα. Α3. Κατασκευές με σκελετό από οπλισμένο 
σκυρόδεμα μετά το 1974 και μέχρι το 1993.
Για τις κατηγορίες Α1 και Α2 απαιτείται έκθεση κα-
τάστασης του στατικού φορέα από Πολιτικό Μη-
χανικό μαζί με παρατηρήσεις / εισηγήσεις προς 
υλοποίηση εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από τον 
μελετητή.
Για την κατηγορία Α3 οικοδομές με σκελετό από 
οπλισμένο σκυρόδεμα να υποβάλλεται, εάν υπάρ-
χει, η αρχική στατική μελέτη. Επιπρόσθετα να 
υποβάλλεται έκθεση αναφορικά με την κατάσταση 
του στατικού φορέα της οικοδομής μαζί με παρα-
τηρήσεις προς υλοποίηση και εφόσον κριθεί ανα-
γκαίο από τον μελετητή να κατατίθεται μελέτη ενί-
σχυσης της οικοδομής (λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή ότι οι οικοδομές θα πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία 
ανέγερσής τους). 
Β. Ημερομηνία αποπεράτωσης μεταξύ 1993-2011: 
Να υποβάλλεται η αρχική στατική και αντισεισμι-
κή μελέτη με βάση τον Κυπριακό Σεισμικό Κώδικα 
(νοουμένου ότι υπάρχει τέτοια) και έκθεση ανα-
φορικά με την κατάσταση του στατικού φορέα της 
οικοδομής μαζί με παρατηρήσεις προς υλοποίηση 
και εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον μελετητή να 
κατατίθεται μελέτη ενίσχυσης της οικοδομής. 
Γ. Ημερομηνία αποπεράτωσης μετά το 2012: Να 
υποβάλλεται στατική και αντισεισμική μελέτη με 
βάση τον ευρωκώδικα 8 μέρος 1, ανεξάρτητα από 
το γεγονός ότι η οικοδομή κατά το στάδιο αδειο-

δότησής της είναι υφιστάμενη.
Σημειώνεται ότι το θέμα της στατικής αντισεισμι-
κής μελέτης μπορεί και να διευθετηθεί και χωρίς 
την έκδοση σχετικού διατάγματος με κατάλληλες 
αναφορές στο κυπριακό προσάρτημα του ευρω-
κώδικα 8 μέρος 3 για τα υφιστάμενα το οποίο βρί-
σκεται στο στάδιο ετοιμασίας του από την Επιτρο-
πή Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ . 

Ηλεκτρολογική μελέτη
Εάν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έχει ηλεκτρο-
δοτηθεί από την ΑΗΚ και έχει γίνει νόμιμη σύνδε-
ση, τότε δεν θα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρολο-
γικής μελέτης. 
Εάν δεν εφαρμόζεται το πιο πάνω και η οικοδο-
μή ολοκληρώθηκε μετά το 2006, τότε θα απαι-
τείται να κατατίθεται μελέτη από ηλεκτρολόγο 
μηχανικό, η οποία να συμμορφώνεται με τη 16η 
έκδοση του ΙΕΤ. 

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων 
Η ρύθμιση του θέματος και η επιβολή απαιτήσεων 
συνδέεται με την ημερομηνία για την οποία απαι-
τείται τουλάχιστον μελέτη θερμομόνωσης (κατά-
θεση της αίτησης για πολεοδομική άδεια μετά τις 
21.12.2007).
Α. Ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πολεο-
δομική άδεια πριν τον Δεκέμβρη του 2007: Καμία 
απαίτηση. 
Β. Ημερομηνία αποπεράτωσης μεταξύ 2008-2010: 
υποβολή μελέτης θερμομόνωσης η οποία να ικα-
νοποιεί τους κατάλληλους συντελεστές θερμοπε-
ρατότητας.
Γ. Ημερομηνία αποπεράτωσης μετά το 2010: Πι-
στοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κλάσης Β ή 
καλύτερης 
6. Κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια οικο-
δομής δεν θα απαιτείται διορισμός επιβλεπόντων 
μηχανικών, εκτός και αν υποβάλλονται εισηγήσεις 
για επιδιορθώσεις ή / και ενίσχυση της οικοδομής.
7. Για την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης δεν θα 
απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού συμπλήρω-
σης εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό (η 
οποία υπονοεί τη διενέργεια επίβλεψης κατά τη 
φάση κατασκευής) και έκθεση του επιβλέποντος 
προς την αρμόδια αρχή. 
Στην περίπτωση που η στατική / αντισεισμική 
μελέτη περιέχει παρατηρήσεις για υλοποίηση ή 
μελέτη αναφορικά με τη στατική ενίσχυση της οι-
κοδομής θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση από 
τον μελετητή-επιβλέποντα μηχανικό ότι έχουν 
υλοποιηθεί οι παρατηρήσεις και έχει υλοποιηθεί η 
στατική ενίσχυση που εισηγήθηκε. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ Γ ΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Για άλλη μία φορά το επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου εξέφρα-
σε τη διαφωνία του με την προκήρυξη διαγωνισμών για παροχή μελετη-

τικών υπηρεσιών με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Το εΤεΚ παρενέβη σε προκήρυξη Διαγωνισμού για αγορά Υπηρεσιών Πο-
λιτικού μηχανικού του Δήμου Δερύνειας. Σε σχετική επιστολή του, εξηγεί 
στον Δήμο ότι η διαδικασία αυτή οδηγεί στη μείωση του επιπέδου και της 
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. επίσης, το εΤεΚ ενημέρωσε ότι 
«το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως η αρμόδια αρχή Συμβάσεων, 
με σχετικές εγκυκλίους του έχει καθορίσει πως σε περιπτώσεις ανάθεσης 
υπηρεσιών συμβούλων μελετητών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κριτήριο 
ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά».
Το επιμελητήριο ζήτησε την ακύρωση και την επαναπροκήρυξη του διαγωνι-
σμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Ζήτησε επίσης να γίνουν οι πιο κάτω αλλαγές στα έγγραφα του 
διαγωνισμού:
• Πρέπει να συμπεριληφθούν τα ελάχιστα προαπαιτούμενα προσόντα, τα 
οποία πρέπει να διαθέτει κάποιος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον δι-
αγωνισμό, τα οποία αφορούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος και τα χρόνια 
εμπειρίας του. 
• Πρέπει να θεσπιστούν τεχνικά κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, δια-
δικασία που προϋποθέτει πέρα από τον ανταγωνισμό βάσει της οικονομικής 
προσφοράς, την αξιολόγηση και των τεχνικών ικανοτήτων των προσφορο-
δοτών που μπορεί να αφορούν την προηγούμενη σχετική εμπειρία και τη 
γνώση της νομοθεσίας.
• Να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το αντικείμενο της εργασίας με την 
παροχή περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με τις ώρες εργασίας κ.ο.κ.

Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για ακύρωση μειοδοτικού διαγωνισμού

Ένα από τα πλέον θεμελιώδη θέματα σε σχέ-
ση με τη ρύθμιση της επιθεώρησης των 

συστημάτων κλιματισμού και της επιθεώρησης 
συστημάτων θέρμανσης είναι οι μεγάλες αδυ-
ναμίες που παρατηρούνται στην επιβολή νομο-
θεσίας και οι πολύ μικροί αριθμοί επιθεωρήσεων 
που διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα. 
με δεδομένο το γεγονός ότι δεν γίνονται νομο-
θετικές βελτιώσεις ή αλλαγές σε ό,τι αφορά το 
θέμα της επιβολής της νομοθεσίας, συνάγεται 
ότι το πρόβλημα της μη ικανοποιητικής εφαρ-
μογής της νομοθεσίας εστιάζεται στην έλλειψη 
ενημέρωσης του κοινού και στην απουσία βού-
λησης για χρήση των υφιστάμενων εργαλείων 
επιβολής της νομοθεσίας (επιβολής διοικητικών 
προστίμων). 
Σχετικά με τις πιο πάνω διαπιστώσεις το εΤεΚ 
παρέθεσε στον γενικό διευθυντή του υπουργεί-
ου ενέργειας, εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού σχόλια στα εν λόγω προσχέδια:
1. Θεωρούμε ότι, υπό τις παρούσες πολύ δύσκο-
λες συνθήκες για τον ιδιωτικό τομέα, το τέλος 
εγγραφής επιθεωρητή Συστημάτων Κλιματισμού 
και το τέλος εγγραφής επιθεωρητή Συστημάτων 
Θέρμανσης με Λέβητα κρίνεται υψηλό και επι-
βάλλεται να μειωθεί. 
2. H ρύθμιση και στα δύο προσχέδια που προ-
νοεί την αναστολή ή τερματισμό της εγγραφής 
επιθεωρητή «όταν ο επιθεωρητής συστημάτων 
κλιματισμού αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με 
οποιαδήποτε υποχρέωση με βάση τους παρό-
ντες κανονισμούς» είναι υπερβολική και θα πρέ-
πει να επαναδιατυπωθεί για να περιέχει την έν-
νοια της συστηματικής ή της μη συμμόρφωσης 
με ουσιώδη υποχρέωση ή να αφαιρεθεί.
3. Oι πρόνοιες που περιέχονται στα Παραρτήμα-
τα και των δύο προσχεδίων οι οποίες παρατίθε-

νται πιο κάτω δεν είναι κατανοητές:
«-εγώ και η αρμόδια αρχή δεν φέρουμε καμία ευ-
θύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία 
απορρέει ως αποτέλεσμα επιθεώρησης του συ-
στήματος κλιματισμού σας. Η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση βασίζεται 
στον όδηγό επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματι-
σμού που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. 
-εγώ έχω μια διαρκή ευθύνη για τη διασφάλιση 
της ορθότητας των αποτελεσμάτων της επιθεώ-

ρησής μου.» 
αντιλαμβανόμαστε ότι ο στόχος της πρώτης 
πρόνοιας είναι να διευκρινιστεί ότι οι συστάσεις 
για την οικονομικώς συμφέρουσα βελτίωση του 
συστήματος βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές 
όπως η χρήση, τα κλιματολογικά δεδομένα κλπ 
και συνεπώς δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα 
επιτευχθούν με ακρίβεια τα επιδιωκόμενα οικο-
νομικά οφέλη στην περίπτωση αντικατάστασης 
ή υλοποίησης των συστάσεων. Παρ’ όλα αυτά, το 
κείμενο δεν αποδίδει αυτό το νόημα. 
Στα ίδια πλαίσια, πιθανολογούμε ότι ο στόχος 
της δεύτερης πρόνοιας είναι να διασφαλιστεί ότι 
ο επιθεωρητής θα διατηρεί για εύλογο χρονικό 
διάστημα το αρχείο με τους υπολογισμούς, εκθέ-
σεις κλπ για σκοπούς εκ των υστέρων δειγματο-
ληπτικού ελέγχου, κάτι που δεν αποδίδεται όμως 
από το κείμενο. 
4. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή της πρόνοιας που 
επιβάλλει ότι ο επιθεωρητής «ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή, τουλάχιστο μία εβδομάδα πριν, 
σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο κάθε επι-
θεώρησης που πρόκειται να διενεργήσει∙» είναι 
πρακτικά ανέφικτη και θα δημιουργήσει περισ-
σότερα προβλήματα και δυσκολίες, παρά όφελος 
και θα πρέπει να αφαιρεθεί. 
5. Τέλος, θεωρούμε ότι θα δημιουργούσε μικρό-
τερο διοικητικό φόρτο και κόστος συμμόρφωσης 
και θα ήταν πρακτικότερο ο επιθεωρητής να κοι-
νοποιεί στην αρμόδια αρχή κάθε τέλος του έτους 
κατάλογο που να περιέχει καθορισμένες ελάχι-
στες πληροφορίες για τις επιθεωρήσεις συστη-
μάτων κλιματισμού ή θέρμανσης που διενήργησε 
το προηγούμενο έτος και να διατηρεί για εύλογο 
χρονικό διάστημα τις εκθέσεις επιθεωρήσεων 
για σκοπούς εκ των υστέρων δειγματοληπτικού 
ελέγχου από την αρμόδια αρχή. 
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Στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo 
da Vinci PLM, η DOUMAG LTD σε συνεργασία με 

τον Σύλλογο αρχιτεκτόνων Κύπρου υλοποίησε εντα-
τικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Σχεδιασμός 
ανοιχτών Δημόσιων χώρων» το οποίο και διεξήχθη 
με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του IAAC (Institute for 
Advanced Architecture of Catalonia) της Βαρκελώνης 
μεταξύ 16-29 όκτωβρίου 2013. Έλαβαν μέρος οι αρ-
χιτέκτονες Κανάρης Γιωργαλλής, ανδρέας Ζωδιάτης, 
Στέλλα ευαγγελίδου, Βερόνικα αντωνίου, μαρίνα Γε-
ωργίου, Γιώργος μάρκου, χάρης Γρηγορίου, Ηρακλής 
αχνιώτης, μαρίνα Τύμβιου και χρύσανθος Πισσαρί-
δης. Στο πρόγραμμα έλαβαν επίσης μέρος τριάντα 
Έλληνες αρχιτέκτονες/πολιτικοί μηχανικοί. 
Βασικοί στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα 
του προγράμματος ήταν:
• Κατάρτιση των νέων αρχιτεκτόνων στον περιβαλ-
λοντικό σχεδιασμό και στις δυνατότητες που αυτή 
δίνει στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και 
προστασίας του περιβάλλοντος
• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των Ευρωπαίων 
αρχιτεκτόνων και εξειδικευμένων επιστημόνων
• Εκπαίδευση και πιστοποίηση των αρχιτεκτόνων 
σε εξειδικευμένα πακέτα λογισμικών περιβαλλοντι-
κού σχεδιασμού
• Δημιουργία ενός εξειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού αρχιτεκτόνων οι οποίοι και θα ανταποκρι-
θούν επιτυχώς στις νέες «προκλήσεις» και δεδομένα
• Η απόκτηση εξειδικευμένης εμπειρίας μέσω εκ-
παίδευσης των νέων αρχιτεκτόνων με επισκέψεις σε 
έργα του είδους.
Η συμμετοχή στο σχέδιο αρχιτεκτόνων που εμπλέ-
κονται στον αστικό σχεδιασμό τόσο από την πλευρά 
του ιδιωτικού τομέα όσο και από αυτή του δημόσιου 
τομέα, έδωσε τη δυνατότητα στους καταρτιζόμε-

νους να δημιουργήσουν «πυρήνες» συνεργασίας και 
συμπράξεις κοινής επιχειρηματικής δράσης, στοχεύ-
οντας αφενός στην παροχή καλύτερων αλλά κυρίως 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και αφετέρου να αναδεί-
ξουν και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός συνολι-
κού σχεδίου διαχείρισης του αστικού οικοσυστήματος 
θέτοντας στο κέντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Η κατάρτιση των συμμετεχόντων αποτελούνταν από: 
• Θεωρητική κατάρτιση
• Την ενότητα της πρακτικής εξάσκησης όπου έγι-
νε κατάρτιση των συμμετεχόντων σε εξειδικευμένα 
λογισμικά που αφορούν στον περιβαλλοντικό αστικό 
σχεδιασμό 
• Τις τεχνικές επισκέψεις σε επιλεγμένους αστικούς 
χώρους που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με 
τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ευρισκό-
μενοι τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και σε 
εκείνο της τελικής κατασκευής
• Την εργασία η οποία έγινε σε ομαδικό επίπεδο 
για την καλύτερη ανάπτυξη των θεμάτων και την 
εξοικείωση των καταρτιζομένων με τη συνεργασία 

μεταξύ των αρχιτεκτόνων με σκοπό τη βέλτιστη 
αντιμετώπιση σχεδιαστικών και κατασκευαστικών 
προκλήσεων.
Η εργασία (project) έγινε σε ομαδικό επίπεδο για την 
καλύτερη ανάπτυξη των θεμάτων για την εξοικείωση 
των καταρτιζομένων με τη συνεργασία μεταξύ των 
αρχιτεκτόνων με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση 
σχεδιαστικών και κατασκευαστικών προκλήσεων. 
Η εργασία αφορούσε υπάρχοντα ανοικτό δημόσιο 
χώρο στην Κύπρο (πλατεία Ηρώων στη Λεμεσό) 
ο οποίος μελετήθηκε ως προς την περιβαλλοντι-
κή και ενεργειακή του συμπεριφορά (εξομοίω-
ση στο ECOTECT με τη βοήθεια του Rhino και του 
Grasshopper) με σκοπό την παρουσίαση βελτιωτικών 
παρεμβάσεων. Η πρακτική εξάσκηση των συμμετε-
χόντων στο εξειδικευμένο λογισμικό ενεργειακού 
σχεδιασμού ECOTECT, τους έδωσε την ευκαιρία να 
καταρτιστούν στη χρήση ΤΠε για τη βελτιστοποίηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών τους (μελέτες, προτά-
σεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και εγκατα-
στάσεων, ενεργειακή συμβουλευτική κ.ά).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

«Σχεδιασμός Ανοιχτών Δημόσιων Χώρων» 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 
(ΡΑΕΚ) αποφάσισε να δώσει παράταση 

στην υποβολή αιτήσεων για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο 
συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλι-
σκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές και 
κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών, 
ως επίσης και για τις αιτήσεις για εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη 
μέθοδο της αυτοπαραγωγής σε εμπορικές 
και	βιομηχανικές	μονάδες.	
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων παρατείνεται 

μέχρι	τις	30	Δεκεμβρίου	2013.
Σε ανακοίνωση η ΡΑΕΚ καλεί τους καταναλω-
τές να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα καθώς η 

εφαρμογή του θα επιφέρει σημαντική μείωση 
ή/και εκμηδενισμό του κόστους ηλεκτρικού 
ρεύματος για δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στις 
οποίες	 θα	 εφαρμοστεί	 το	 Net-Metering,	 για	
αρκετά	χρόνια.	
Το σχέδιο θα έχει διευρυμένη εφαρμογή και το 
2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται 
το κείμενο των σχεδίων καθώς και τα έντυπα 
των σχετικών αιτήσεων από την ιστοσελίδα 
της	ΡΑΕΚ	(www.cera.org.cy),	της	Αρχής	Ηλε-
κτρισμού	(www.eac.com.cy)	και	του	Ιδρύματος	
Ενέργειας	(www.cie.org.cy).

Η ΡΑΕΚ δίνει παράταση στο σχέδιο για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών με Net-Metering 

ΕΝΤΑΤ ΙΚΟ  ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡ Τ Ι Σ Η Σ 



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

28

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Εκπόνηση μελετών από 
λειτουργούς του Δημοσίου
Το επιστημονικό και Τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου, έχοντας γίνει δέκτης 

σημαντικού αριθμού αναφορών και καταγγελιών αναφορικά με συναδέλ-
φους, οι οποίοι ενώ εργοδοτούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία, ή ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις και 
υποβολή μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ή 
άλλων μελετών), προβαίνοντας μάλιστα και στη δημοσιοποίηση της δραστηρι-
ότητας αυτής μέσω του διαδικτύου και άλλων μέσων, επισημαίνει τα ακόλουθα:
1. Η εν λόγω δραστηριότητα αντίκειται τόσο στους σχετικούς κανονισμούς που 
διέπουν τη λειτουργία τμημάτων, υπηρεσιών και οργανισμών του δημόσιου το-
μέα, όσο και στους περί δεοντολογίας των μελών του εΤεΚ Κανονισμούς.
2. Περαιτέρω, τέτοιου είδους συμπεριφορές δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ, αφενός, των λειτουργών της δημόσιας ή εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου και, αφετέρου, των ελεύθερων 
επαγγελματιών, αφού παρέχεται στους πρώτους η δυνατότητα καθορισμού της 
αμοιβής σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, δεδομένου ότι αυτή είναι επιπρόσθε-
τη από τις μισθολογικές τους απολαβές.
3. Παράλληλα και, καθώς δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις σύγκρου-
σης του προσωπικού συμφέροντος με το επαγγελματικό καθήκον, δημιουργού-
νται προϋποθέσεις δυσλειτουργίας της κρατικής μηχανής και ζημίας του δημο-
σίου συμφέροντος.
Το επιμελητήριο, για να συμβάλει στην εξάλειψη της πιο πάνω δυσλειτουργίας, 
έχει υιοθετήσει ως πάγια πρακτική να μην εκδίδει έγγραφες βεβαιώσεις στα 
μέλη τα οποία υπηρετούν στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εκτός 
εάν χορηγείται σχετικά ειδική άδεια από την υπηρεσία τους. Η επιτυχής, όμως, 
εφαρμογή της πρακτικής αυτής εξαρτάται από τις πληροφορίες που είναι διαθέ-
σιμες στο επιμελητήριο, οι οποίες προέρχεται από τα ίδια τα μέλη.
με στόχο λοιπόν την πληρέστερη ενημέρωση στο συγκεκριμένο θέμα, η Διοι-
κούσα επιτροπή του εΤεΚ αποφάσισε, στη συνεδρία 02/2012 της 24/1/2012, να 
ζητηθεί από τα μέλη, μέσω σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (www.etek.org.cy/
site-article-365-35-el.php) η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται σε ετήσια βάση, 
να δηλώνουν το καθεστώς εργοδότησής τους.
Η υποβολή δήλωσης για το εκάστοτε τρέχον έτος θα αποτελεί προϋπόθεση για 
την έκδοση των έγγραφων βεβαιώσεων δυνάμει του Άρθρου 8(α) του περί ρυθ-
μίσεως όδών και όικοδομών νόμου και της ΚΔΠ 111/2006 (μηχανολογικές και 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανονισμοί του 2006), με την εν λόγω ρύθμιση 
να τίθεται αμέσως σε ισχύ.
Σε κάθε περίπτωση, το επιμελητήριο καλεί τα μέλη του να συμβάλουν ενεργά 
και ουσιαστικά στη διατήρηση του κύρους του μηχανικού σε ψηλά επίπεδα, μη 
αποδεχόμενα υποβάθμιση του επαγγέλματος, προστατεύοντας παράλληλα τη 
νομιμότητα αλλά και την αξιοπιστία και την εκτίμηση της οποίας χαίρει ο τεχνι-
κός κόσμος από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το Επιμελητήριο ενημερώθηκε ότι στα 
δημοσιευμένα έγγραφα του διαγωνισμού 

για Παροχή Υπηρεσιών για Μελέτη Κατα-
σκευής του Νότιου Περιφερειακού δρόμου 
Δερύνειας,	Διαγωνισμός	Αρ.:PS/D/344,	δεν	
περιλαμβάνεται πρόνοια για ικανοποίηση 
της απαίτησης για έναν οικονομικό φορέα 
«να	 έχει	 ολοκληρώσει	 επιτυχώς	 κατά	 τα	

τελευταία τρία έτη τουλάχιστον μία μελέτη 
...»,	η	οποία	περιλαμβανόταν	σε	προηγού-
μενα	συμβόλαια	μελέτης	οδοποιίας.
Με βάση τα πιο πάνω, το Επιμελητήριο 
εξέφρασε, με επιστολή του στο τμήμα Δη-
μοσίων Έργων, τον προβληματισμό του για 
την παράλειψη εκ μέρους της αναθέτουσας 
αρχής να συμπεριληφθούν στην παράγρα-

φο 6 – Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμ-
μετοχής	και	Παράγραφο	6.2.3	–	Τεχνικές	
και Επαγγελματικές Ικανότητες, κριτήρια 
που να συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
για την υλοποίηση της σύμβασης και κατά 
συνέπεια στην ασφάλεια και ποιότητα των 
όποιων	τεχνικών	έργων.

Διασφάλιση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

Αναφορικά με το θέμα της «Έκδοσης Τίτλων ιδιοκτησίας και σχε-
τικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών» 

και μετά από σχετικά ερωτήματα και αιτήματα για διευκρινίσεις που 
έχουν υποβληθεί στο επιμελητήριο από μέλη του, το εΤεΚ επιθυμεί να 
σημειώσει τα πιο κάτω:
Η Πολιτεία έχει ενώπιόν της έναν σημαντικό μνημονιακό στόχο που 
αφορά τη δραστική μείωση των οικοδομών για τις οποίες δεν έχει 
εκδοθεί εκσυγχρονισμένος τίτλος ιδιοκτησίας.
Προκειμένου η έκδοση των τίτλων να γίνει εφικτή θα πρέπει με τον 
ένα ή με τον άλλο τρόπο να εκδοθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά τελι-
κής έγκρισης από τις οικοδομικές αρχές.
Κατά την πρόσφατη τροποποίηση της περί ρύθμισης οδών και οικο-
δομών νομοθεσίας έχουν εισαχθεί συγκεκριμένες πρόνοιες οι οποίες 
δίνουν το δικαίωμα στις αρμόδιες αρχές να εκδίδουν αυτεπάγγελτα 
πιστοποιητικά έγκρισης για οικοδομές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, 
ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιο-
κτήτη αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης συνοδευόμενη από 
το πιστοποιητικό συμπλήρωσης εργασιών κατάλληλα συμπληρωμένο 
από τους επιβλέποντες μηχανικούς. [Παράρτημα]
με βάση τις νέες πρόνοιες της νομοθεσίας, πριν την αυτεπάγ-
γελτη έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης οι αρμόδιες αρχές απευθύ-
νονται στους επιβλέποντες μηχανικούς ζητώντας τους να υποβά-
λουν, στην περίπτωση που δεν το έχουν πράξει, το πιστοποιητικό 
συμπλήρωσης εργασιών για την οικοδομή που έχουν επιβλέψει τις 
κατασκευαστικές εργασίες.
Στην περίπτωση που υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και είναι 
αδύνατο να προσκομιστεί το πιστοποιητικό συμπλήρωσης εργασιών, 
οι αρμόδιες αρχές θα προχωρούν στην έκδοση τελικών εγκρίσεων με 
σημειώσεις ή εγκρίσεις με σημείωση μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, 
οι οποίες θα παρουσιάζονται στους εκσυγχρονισμένους τίτλους ιδιο-
κτησίας που, σε μεγάλο ποσοστό, βάσει των δεσμεύσεων που έχουν 
αναληφθεί θα πρέπει να εκδοθούν εντός του 2014.
Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει εκστρατεία για 
έκδοση τελικών εγκρίσεων για τις οικοδομές που έχουν ολοκληρωθεί 
και για τον σκοπό αυτό απευθύνονται στους διορισμένους επιβλέπο-
ντες μηχανικούς ζητώντας τους να υποβάλουν το πιστοποιητικό συ-
μπλήρωσης εργασιών.
Ολόκληρη η εγκύκλιος στο www.etek.org.cy/site-article-366-
35-el.php.

εΓΚΥΚΛιόΣ εΤεΚ 09/2013

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και 
σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 

επιβλεπόντων μηχανικών

εΓΚύΚΛ Ιος  ε τεΚ  08 /201 3 



29
τ ε ύ χ ο ς  1 7 2   •   N O E M B P I O ς  2 01 3

Νέο ΔΣ Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπρια-
κού Συνδέσμου Ποιότητας που εξελέγη 

κατά τη Γενική Συνέλευση στις 17 Οκτωβρίου 
2013 καταρτίσθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος, Ανδρέας Ιωαννίδης (ΑΗΚ) 
Αντιπρόεδρος,	Δρ	Αλέκος	Λοϊζίδης	(Ελλη-
νική	Τράπεζα)
Ταμίας,	Δρ	Adrian	Ιωάννου	(PWC)
Γραμματέας, Χριστίνα Πίτρακκου (Πολυ-
κλινική Υγεία)
Μέλος,	Γιώργος	Γεωργιάδης	(Τράπεζα	Κύ-

πρου)
Μέλος, Δρ Κύρος Δημητριάδης (Ζυθοβιο-
μηχανία Φώτος Φωτιάδης)
Μέλος, Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς (Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας)
Μέλος, Σοφούλής Νικολάου 
(LGSHandling)
Μέλος, Βασίλης Παναγιώτου (Πανεπιστή-
μιο Κύπρου) 
Μέλος, Δρ Σούλλα Λουκά (Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας)

Συνέδριο Ποιότητας 2013
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 νοεμβρίου 

το Συνέδριο Ποιότητας 2013 με κεντρικό θέμα 
“Ποιότητα: ό Δρόμος προς την ανάπτυξη” που διορ-
γάνωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος 
όεΒ και EOQ) στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομά-
δας Ποιότητας.
Το συνέδριο εντάσσεται στις προσπάθειες του Συν-
δέσμου Ποιότητας για συνεχή αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη του Κυ-
πριακού Συνδέσμου Ποιότητας και στην κοινωνία 
γενικότερα. Στόχος του ετήσιου πλέον θεσμού του 
συνεδρίου είναι η ευρύτερη γνωστοποίηση για τα 
διάφορα συστήματα διαχείρισης και βέλτιστων πρα-
κτικών καθώς και του οφέλους που μια επιχείρηση 
/ οργανισμός μπορεί να αποκομίσει ούτως ώστε να 
επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε περίοδο οικονομι-
κής κρίσης. Κατά το συνέδριο έγιναν ενδιαφέρουσες 
παρουσιάσεις από αξιόλογους ομιλητές. 
Στο συνέδριο έγιναν οι παρουσιάσεις:
- Τυποποίηση και ανταγωνιστικότητα, Πάμπος 
Καμμάς
- Πιστοποίηση νοσοκομείου (Hospital Accredi-
tation) - Σφραγίδα εμπιστοσύνης και Συνεχούς 
Βελτίωσης, χριστίνα Πίτρακκου
- ανασχεδιασμός στον Δημόσιο Τομέα - Παρουσία-
ση της μελέτης σύγκρισης επιδόσεων, απλούστευ-
σης διεργασιών, εκσυγχρονισμού θεσμικού πλαισίου 
και προετοιμασίας για εφαρμογή συστήματος ποι-
ότητας κατά ISO 9001:2008, Γιώργος ιωάννου και 
χριστίνα ευαγγελίδου

- Προώθηση της μέτρησης Παραγωγικότητας και 
της Συγκριτικής αξιολόγησης (becnmarking) επιχει-
ρήσεων, Άκης νικολαΐδης
- Περιβαλλοντική Διαχείριση: αποτελέσματα ερευ-
νητικού Προγράμματος, χαρά Παπαστεφάνου
- μηχανισμοί αντιμετώπισης της κρίσης σε θέμα-
τα Διεύθυνσης ανθρώπινου Δυναμικού - Πρέπει να 
βγούμε από τον δρόμο μας, νίκος Ζύγκας 
Όλες οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στην ιστο-
σελίδα www.quality.org.cy.
Στο πλαίσιο του θέματος Διεύθυνση Ποιότητας του 
μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεύθυνσης του 
μεσογειακού ινστιτούτου Διεύθυνσης ζητήθηκε 
από τους φοιτητές να ετοιμάσουν σημείωμα για την 
προώθηση / εφαρμογή του σλόγκαν της ευρωπα-
ϊκής εβδομάδας Ποιότητας 2013 “Made in Quality 
- Made for Success”. Το σημείωμα των φοιτητών 
διανεμήθηκε κατά το Συνέδριο και μπορείτε να το 
διαβάσετε στην ιστοσελίδα www.quality.org.cy.

Το ταξίδι του 
«God’s Eye» 

από την Κύπρο 
στον Καναδά

Το έργο «God’s Eye», που δημιούργησαν 
Κύπριοι φοιτητές, ήταν ανάμεσα σε έξι 

συμμετοχές που είχαν προεπιλεγεί για τον 
Διεθνή Διαγωνισμό Σχεδίου «Sukkahville 
2013». Το έργο παρουσιάστηκε στο Mel 
Lastman Square του Τορόντο στον Καναδά 
τον Σεπτέμβριο του 2013.
Όλα τα σχέδια ήταν πολύ υψηλών προδιαγρα-
φών και συμπεριλάμβαναν συμμετοχές από δι-
εθνούς φήμης οργανισμούς. Η εκδήλωση προ-
σέλκυσε τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, 
ενώ το «God’s Eye» προσέλκυσε εκατοντάδες 
επισκέπτες και έλαβε εξαιρετικά σχόλια από 
το κοινό. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού 
απένειμε το πρώτο βραβείο του Διεθνούς Δι-
αγωνισμού Σχεδίου «Sukkahville 2013» στην 
κυπριακή ομάδα. 
Την ομάδα «God’s Eye» αποτελούσαν οι: χρι-
στίνα Γαλανού (φοιτήτρια Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, τμήμα αρχιτεκτονικής), χρυστάλλα 
Κουφοπαύλου (φοιτήτρια Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας τμήμα αρχιτεκτονικής), μιχάλης Γε-
ωργίου (Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
τμήμα αρχιτεκτονικής, αρχιτέκτονας @ HUB), 
όδυσσέας Γεωργίου (διδακτικό προσωπικό Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας, τμήμα αρχιτεκτονικής, 
μηχανικός @ HUB), Theresa Kwok (αρχιτέκτο-
νας @ HUB).
Το «God’s Eye» χορήγησαν: Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας, HUB Design+Engineering Platform, 
Heat Flow Ltd, IDS-Interior Design Services, 
A&A Diamorfotiki Ltd, Lois Builders, ITS 
Computers Ltd και Nice Day Developments LTD.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το «God’s Eye» και τον διαγωνισμό στο www.
sukkahville.com/
Το ταξίδι του «God’s Eye» από την Κύπρο στον 
Καναδά θα παρουσιαστεί επίσημα σε εκδήλω-
ση που θα φιλοξενηθεί στο τμήμα αρχιτεκτονι-
κής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας τον Δεκέμ-
βριο του 2013. 
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Βραβεία διαγωνισμού για το μνημείο στο Μαρί
Πραγματοποιήθηκε στις 11 νοεμβρίου η τελετή απονομής των βραβείων του 

αρχιτεκτονικού - καλλιτεχνικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση μνημειακού 
χώρου στη ναυτική Βάση «ευάγγελος Φλωράκης» στο μαρί.
Στην εκδήλωση, η οποία έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας, απηύθυνε χαι-
ρετισμό ο υπουργός Άμυνας, Φώτης Φωτίου, ενώ ακολούθως απένειμε τα βραβεία 
στους πρωτεύσαντες. Στην ομιλία του, ο υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων: «αυτή 
η πρωτοβουλία επαναφέρει στη σκέψη μας εικόνες από τις τραγικές μέρες του ζο-
φερού καλοκαιριού του 2011. με τη δύναμη της μνήμης, γυρνάμε πίσω τον χρόνο 
και γονυπετείς, υποκλινόμαστε μπροστά στις ηρωικές μορφές, οι οποίες εκείνο το 
ξημέρωμα έδιναν άνιση μάχη με τις πύρινες γλώσσες. όι δεκατρείς λεβέντες δεν 
έστρεψαν το βλέμμα προς τη δύση αλλά θέλησαν να αντικρίσουν κατάματα το φως 
του χρέους. Το φως της ανατολής που έσμιξε με τη λάμψη της μεγάλης έκρηξης των 
ανεύθυνων συμπεριφορών μας». 
ό κ. Φωτίου τέλεσε τα εγκαίνια έκθεσης όπου εκτέθηκαν όλα τα έργα που υποβλή-
θηκαν στον διαγωνισμό. Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 14 νο-
εμβρίου.
• Το 1ο βραβείο δόθηκε στη μελέτη του αρχιτέκτονα συντονιστή Ζήνωνα Σιερεπε-
κλή και με καλλιτέχνη τη μελίνα Σιουκιούρογλου. Το κατασκευαστικό κόστος της με-

λέτης ανέρχεται στις €214.500. Το μνημείο έγινε προσπάθεια να είναι διακριτικό και 
συνετό. Στόχος από την αρχή ήταν να μην επιβάλλει αλλά να υποβάλλει. Η θέση με 
τους σταυρούς, οι οποίοι παραμένουν, έχει επιλεγεί ως το τέλος μιας συντεταγμένης 
πορείας με σκοπό να προσφέρει στον επισκέπτη πολλαπλά ψυχοπνευματικά ερεθί-
σματα που θα τροφοδοτήσουν μιαν εμπειρία γύρω από τη συγκίνηση, την προσευχή 
αλλά και την προσφορά τιμής στους 13 ήρωες. 
• Το 2ο βραβείο στη μελέτη του αρχιτέκτονα συντονιστή Σωκράτη Στρατή και με 
καλλιτέχνη τη μαρία Λοϊζίδου. Τίτλος έργου: «εκκρεμές μνημείο».
• Το 3ο βραβείο στη μελέτη της αρχιτέκτονα συντονιστή Ανδριανής Σούζου και με 
καλλιτέχνη την αντιγόνη Σοφοκλέους. 
• Η κριτική επιτροπή έδωσε εύφημη μνεία στη μελέτη με αρχιτέκτονα συντονιστή 
τη ναταλί Ζαννέτου και με καλλιτέχνη τον νίκο Κουρούσιη.
Το υπουργείο Άμυνας ευχαρίστησε τους διαγωνιζόμενους για τη συμμετοχή τους, 
την κριτική επιτροπή για την παραγωγική τους συνεργασία, αλλά και τα εΤεΚ, ΣαΚ, 
ΣΠμαΚ, εΚαΤε, την αρμόδια αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και την επιτροπή μνημείων 
για τη βοήθεια και τη συνεισφορά τους με στόχο την ομαλή και ταχεία διεξαγωγή 
του διαγωνισμού. 

Με αφορμή τις πρόσφατες διώξεις προσώπων μετά από παραπλανητικές 
αναφορές σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης σε θέ-

ματα «ασφάλειας & Υγείας στα εργοτάξια» και την έκδοση των σχετικών πιστοποι-
ητικών παρακολούθησης, αναφέροντας ως διοργανωτές το Συμβούλιο εγγραφής 
και ελέγχου εργοληπτών όικοδομικών και Τεχνικών και Έργων και της όμοσπον-
δίας Συνδέσμων εργολάβων όικοδομών Κύπρου, οι δύο όργανισμοί δηλώνουν 
ότι ουδεμία σχέση έχουν με τη διεξαγωγή των πιο πάνω προγραμμάτων και την 
έκδοση των πιο πάνω σχετικών πιστοποιητικών.
Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη υποβάλει καταγγελία στο Τμήμα ανιχνεύσεως 

εγκλημάτων.
• Τα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται και διεξάγονται από τους πιο 
πάνω όργανισμούς Σεεε και όΣεόΚ, απευθύνονται σε μέλη τους, για σκοπούς 
κατάρτισης και συμμόρφωσής τους με τη σχετική νομοθεσία.
• Τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς 
υπογράφονται από τους Προέδρους τους και τους εκπαιδευτές και φέρουν τις 
σφραγίδες τους.
όι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους πιο πάνω όργανισμούς 
για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 22206306, 22753606.

Διώξεις προσώπων για προγράμματα κατάρτισης 
«Ασφάλειας & Υγείας στα Εργοτάξια»

Το 1ο βραβείο
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Το Ινστιτούτο Κύπρου παρουσίασε 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Μετά από τέσσερα χρόνια εντατική δουλειά, το ινστιτούτο Κύπρου παρουσία-
σε τον νοέμβριο την υποδομή μη επανδρωμένων ερευνητικών αεροσκα-

φών, η οποία αναμένεται να προσφέρει νέες προοπτικές για τις περιβαλλοντικές 
έρευνες στην Κύπρο. 
Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση των μη επανδρωμένων ερευνητικών αερο-
σκαφών στο ινστιτούτο Κύπρου, ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Τάσος μη-
τσόπουλος ανέφερε ότι με τη συμπλήρωση του ερευνητικού προγράμματος του 
ινστιτούτου και την πλήρη λειτουργία των αεροσκαφών αναμένονται πολλαπλά 
και θετικά αποτελέσματα. «Το ινστιτούτο Κύπρου αποκτά ένα υπερσύγχρονο και 
ισχυρότατο ερευνητικό εργαλείο και εκ των πραγμάτων τίθεται στην ευρωπαϊκή 
πρωτοπορία της σύγχρονης έρευνας, καθιστώντας την Κύπρο σημείο αναφοράς 
για την ευρύτερη περιοχή της μεσογείου και της μέσης ανατολής», είπε ο κ. 
μητσόπουλος. Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο υπουργός εξέφρασε βε-
βαιότητα ότι σύντομα θα υπάρξουν νέες προοπτικές για την εναέρια έρευνα στην 
Κύπρο, τόσο στην ξηρά όσο και στην εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή της αποκλει-
στικής όικονομικής Ζώνης αλλά και σημαντικές ευκαιρίες όχι μόνο στον ερευνητι-
κό και επιστημονικό, αλλά και στον οικονομικό τομέα. «ειδικά στις δύσκολες μέρες 
που περνά ο τόπος μας κάθε νέα επένδυση, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και 
των τεχνολογιών αιχμής, όπως είναι η συγκεκριμένη, βοηθά στην ταχύτερη έξοδο 
της Κύπρου από την κρίση», σημείωσε. ό υπουργός Συγκοινωνιών ανέφερε ότι η 
στροφή στην έρευνα και την ανάπτυξη είναι κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρ-
νησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την οποία το υπουργείο Συγκοινωνι-
ών και Έργων στηρίζει δυναμικά. «αναμένεται ότι η χρήση των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών για τέτοιους σκοπούς θα επεκταθεί περαιτέρω σε δραστηριότητες 
όπως περιπολίες πάνω από τη θάλασσα, εντοπισμό ρύπανσης σε ύδατα, χαρτο-
γράφηση, αναμετάδοση στοιχείων και πληροφοριών, πλατφόρμα ενημέρωσης για 
κυκλοφορία οχημάτων σε πόλεις, μελέτη των καιρικών φαινομένων, προστασία 
της φύσης και του περιβάλλοντος κ.ά.», ανέφερε.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστά στην αμυντική κοινότητα και ως drones 
διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη μελέτη των συνθηκών της 
ατμόσφαιρας και της επιφάνειας της γης, επιτυγχάνοντας να συνδέσουν επίγειες 
και μεγάλης κλίμακας δορυφορικές παρατηρήσεις.
Η υποδομή στο ινστιτούτο Κύπρου αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο 

του ερευνητικού προγράμματος «αυτόνομες μη επανδρωμένες ιπτάμενες Πλατ-
φόρμες για τη μελέτη της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας της Γης», APAESO. Το 
πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στην εξελιγμένη συλλογή ατμοσφαιρικών μετρήσε-
ων, όσο και στη μελέτη των αλλαγών που συνδέονται με το κλίμα και επηρεάζουν 
μεταξύ άλλων τη βλάστηση, τις υποθαλάσσιες βιολογικές δραστηριότητες και τη 
μόλυνση των φυσικών δεξαμενών νερού. Η εγκατάσταση αποτελείται από τέσσε-
ρα ερευνητικά αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και ένα μικρότερο, από έναν κινητό 
επίγειο σταθμό ελέγχου, ένα πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο και από μια σειρά 
εξειδικευμένων επιστημονικών οργάνων.
εφόσον τεθούν σε πλήρη λειτουργία, οι αυτόνομες μη επανδρωμένες ιπτάμενες 
Πλατφόρμες του ινστιτούτου θα τεθούν στη διάθεση της ερευνητικής κοινότητας 
της Κύπρου προσφέροντας νέες προοπτικές για τις περιβαλλοντικές έρευνες στη 
χώρα.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης 
και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ακόμα ένα 
βήμα	για	απλούστευση	διοικητικών	διαδι-

κασιών	και	μείωση	του	κόστους	για	επιχειρή-
σεις στον τομέα κατασκευών. Σύμφωνα με την 
πρόταση	της	Επιτροπής,	παραγωγοί	προϊόντων	
δομικών κατασκευών (π.χ. τούβλα, μόνωση, 
πόρτες) θα μπορούν να αναρτούν ψηφιακά στις 
ιστοσελίδες	τους	«δηλώσεις	απόδοσης».
Τα	έγγραφα	αυτά	πρέπει	να	συνοδεύουν	κάθε	
δομικό προϊόν που πωλείται, προκειμένου να 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ου-
σιώδη χαρακτηριστικά τους (π.χ. αντοχή στη 
φωτιά,	μηχανική	αντοχή	ή	ενεργειακή	απόδο-
ση). Μόλις η νομική πράξη συμφωνηθεί, εται-

ρείες που πωλούν δομικά προϊόντα στην ΕΕ θα 
μπορούν να αναρτούν τα πιστοποιητικά αυτά 
στο	διαδίκτυο	 για	δημόσια	προβολή.	 Σήμερα,	
οι δηλώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται 
ατομικά σε κάθε πελάτη, μέσω ταχυδρομείου 
ή	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου.	Η	διαδικτυακή	
διαθεσιμότητα των δηλώσεων αυτών θα επι-
τρέψει την ταχύτερη επικοινωνία μέσω της 
αλυσίδας εφοδιασμού, θα μειώσει το κόστος 
για	τον	παραγωγό	και	θα	διευκολύνει	τις	πω-
λήσεις	των	προϊόντων	δομικών	κατασκευών.	Η	
πρόταση, που θα συμπληρώσει τον Κανονισμό 
για	Δομικά	Προϊόντα	που	εφαρμόστηκε	πρό-
σφατα, θα διευκολύνει επίσης τους καταναλω-

τές να μάθουν τις επιδόσεις που θα πρέπει να 
αναμένουν από το προϊόν που ετοιμάζονται να 
αγοράσουν,	αυξάνοντας	έτσι	την	εμπιστοσύνη	
των καταναλωτών.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Αντόνιο	Ταγιάνι,	επίτροπος	για	τη	Βιομηχανία	
και	 την	 Επιχειρηματικότητα,	 είπε:	 «Ο	 τομέας	
των κατασκευών είναι ένας σημαντικός τομέας 
της οικονομίας της ΕΕ. Με την περαιτέρω μεί-
ωση του διοικητικού φόρτου, στόχος μας είναι 
να βοηθήσουμε τον τομέα να ανακάμψει από 
την τρέχουσα κρίση. Συνεπώς, η Επιτροπή προ-
σπαθεί	να	κινηθεί	το	ταχύτερο	δυνατόν	για	την	
υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας».

εΞόιΚόνόμΗΣΗ χρόνόΥ Και ΠόρΩν 

Ηλεκτρονικές πληροφορίες για προϊόντα δομικών κατασκευών 
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Πρωτοβουλία 50/50 max για την προώθηση 
της εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια

To EURONET 50/50 max είναι ένα έργο που έχει 
βραβευθεί στην κατηγορία «Learning» με βάση 

τα European Energy Awards 2013 και βασίζεται στις 
εμπειρίες και τα αποτελέσματα του προηγούμενου 
έργου EURONET 50/50, το οποίο μετέφερε τη μεθο-
δολογία 50/50 από τη Γερμανία σε περίπου 50 σχο-
λεία σε 8 άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το έργο EURONET 50/50 (www.euronet50-50.eu) 
απέδειξε ότι οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέρ-
γειας στα σχολικά κτίρια είναι μεγάλες.
Το πρόγραμμα EURONET 50/50 εφαρμόστηκε με επι-
τυχία, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας στα 
σχολεία. Η επιτυχία οφειλόταν στην επίλυση προ-
βλημάτων ενεργειακής κατανάλωσης στα σχολεία, 
αλλά και μέσω της συνεργασίας μεταξύ των σχολεί-
ων (χρήστες) και των τοπικών αρχών τους (διαχει-
ριστές περιουσίας και υπεύθυνοι των λογαριασμών 
κατανάλωσης ενέργειας). Το 50% των χρημάτων, που 
προερχόταν από την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση 
ενέργειας λόγω των ληφθέντων μέτρων εξοικονό-
μησης από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, 
επιστρέφονταν στο σχολείο. Το υπόλοιπο 50% ήταν 
καθαρή αποταμίευση για την τοπική αρχή που πλη-
ρώνει τους λογαριασμούς. 
Τα σχολεία είναι χώροι με τεράστιες δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας και δημιουργίας κατάλλη-
λης κουλτούρας και αλλαγής συνηθειών.
Ωστόσο, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ενεργει-
ακή πολιτική στα σχολεία και στις τοπικές αρχές. 

Το έργο EURONET 50/50 έδειξε τις δυνατότητες 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, μέσω ενός 
κοινού σχεδίου υλοποίησης στα σχολεία, με την 
άμεση εμπλοκή των μαθητών (ως κύριος φορέας), 
της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα αλλά και 
των τοπικών αρχών. όι Τοπικές αρχές (ως μέλη 
σχολικών εφοριών) είχαν εμπλακεί ενεργά, με 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις «ομάδες ενέργειας» των 
σχολικών μονάδων, υποστηρίζοντας έτσι τις εφαρ-
μογές του 50/50 και τη δέσμευση να επιστρέφεται 
το 50% των αποταμιεύσεων στο σχολείο. Πρόκειται 
για έναν καινοτόμο τρόπο εξοικονόμησης ενέργει-
ας και χρημάτων σε δημόσια κτίρια. είναι, επίσης, 
μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και ιδιαίτερα για τις Τοπικές αρχές που 
συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», κα-
θώς το 50/50 max συμβάλλει στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και 

προωθεί στην ανάληψη κοινής ευθύνης μεταξύ 
των χρηστών.
Το ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετείχε 
στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου EURONET 
50/50 max που πραγματοποιήθηκε στις 7-8 νοεμ-
βρίου 2013 στη Βιέννη. Το έργο έχει διάρκεια 3 έτη 
και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ευφυής 
ενέργεια για την ευρώπη. Στο έργο συμμετέχουν 16 
ευρωπαϊκοί εταίροι, με συντονιστή του έργου το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης (Barcelona 
Provincial Council)
όι βασικοί στόχοι της EURONET 50/50 max είναι η 
ευρύτερη διάδοση της έννοιας 50/50 σε τουλά-
χιστον έξι νέες χώρες σε όλη την ευρώπη και τη 
στρατηγική roll out, το οποίο σημαίνει την υιοθέτη-
ση από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και 
την ολοκλήρωση σε σχετικές στρατηγικές ή σχέδια 
(π.χ. τοπικές ή περιφερειακές πολιτικές για το κλίμα 
ή βιώσιμες ενεργειακές στρατηγικές και προγράμ-
ματα, εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, τα εθνικά σχέδια δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση ή άλλων σχετικών εθνικών 
στρατηγικών).
Ένας ακόμη βασικός στόχος του έργου EURONET 
50/50 max είναι να οικοδομηθεί ένα ευρωπαϊκό δί-
κτυο τουλάχιστον 500 σχολείων και 48 μη εκπαιδευ-
τικών κτιρίων, με στόχο να ενθαρρύνει την ανταλλα-
γή εμπειριών μεταξύ των συνόρων, να βελτιωθούν οι 
μεθοδολογίες, να προσδιορισθούν οι βέλτιστες πρα-
κτικές και να υποστηρίξουν την εξάπλωση της έννοι-
ας ως πηγή έμπνευσης για άλλα σχολεία και τοπικές 
αρχές να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Το 
έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα βιώσιμο δίκτυο 
που να διαρκεί και πέρα από τη λήξη της δράσης του. 
Παρέχει μια σταθερή υποστήριξη για την επίτευξη 
των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα της εε.
Το ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου EURONET 50/50 max πρέπει 
να εφαρμόσει τους στόχους του έργου σε 10 σχο-
λεία και σε 2 μη εκπαιδευτικά κτίρια της Κύπρου. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 
ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα τηλέφω-
να: 22667716 / 22667726.



Η θεατρική ομάδα «Σόλο για Τρεις» παρου-
σιάζει την παράσταση «Τα Τζιτρολέμονα». 

Ένα κυπριακό λαϊκό παραμύθι για μικρούς και 
μεγάλους.
Η κατζιά, ο βασιλέας, η όμορφη, ο καλός ο δρά-
κος, ο αρκόδρακος... ήρωες χωρίς όνομα... αλλά 
με ιδιότητες! μαγεμένα δέντρα και ψάρια... Η 
φύση που συνωμοτεί για την επιτυχία του ήρωα. 
ενός ήρωα που βγαίνει μόνος στον κόσμο, εκτε-
θειμένος στο άγνωστο και στο απρόοπτο για να 
λυτρωθεί και για να λυτρώσει. 
«Τα Τζιτρολέμονα» είναι μια πρωτότυπη θεατρι-
κή παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο λαϊκό 
παραμύθι που βρίσκεται στο βιβλίο «Κυπριακά 
Παραμύθια - Διηγήσεις με Δράκους» του νέ-
αρχου Κληρίδη. Τα Κυπριακά Παραμύθια είναι 
αφηγήσεις που πέρασαν από γενιά σε γενιά, 
συχνά από αγράμματους ανθρώπους, που όμως 
κρατούν ζωντανή αυτή τη μορφή τέχνης μέσα 
στους αιώνες. 
ερμηνεύει η Γιολάντα χριστοδούλου. Ζωντανή 
μουσική: νικόλας Τρύφωνος. Σκηνοθεσία: μα-
ρία μανναρίδου-Καρσερά, χλόη μελίδου. Κίνη-
ση: χλόη μελίδου.

Παραστάσεις (όλες αρχίζουν στις 18:30): 20, 
21, 27 και 28 Δεκεμβρίου στο Παλιό Ξυδά-
δικο στη Λεμεσό και 22, 23, 29 και 30 Δε-
κεμβρίου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Άρτος στη 
Λευκωσία. Εισιτήρια: €8 και €5. Πληροφορί-
ες: 96883720.
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«Τα Τζιτρολέμονα» (Παιδικό Θέατρο)

Χριστουγεννιάτικες Συναυλίες

15, 22 & 29 ΔεΚεμΒριόΥ, 10:30 Π.μ.

«Τα ξωτικά 
μπερδεύτηκαν» 

(Κουκλοθέατρο) 

Δόθηκε η πρεμιέρα της κουκλοθεατρικής πα-
ράστασης «Τα ξωτικά μπερδεύτηκαν», από το 

Teatro Angelico, την Κυριακή 24 νοεμβρίου 2013, 
στο Θέατρο Διόνυσος. 
Υπόθεση: Πρόκειται για μια χριστουγεννιάτικη “μπερ-
δεμένη” ιστορία με πρωταγωνιστές τα δύο πιο έξυ-
πνα ξωτικά του Άγιου Βασίλη, τον Γουίλι και τη ρουθ, 
να “μπουρδουκλώνονται”, από τα κόλπα της κυρα-
ανακατομπερδεύτρας την παραμονή Πρωτοχρονιάς, 
σε διάφορες περιπέτειες. Τα ξωτικά με τη βοήθεια 
των παιδιών προσπαθούν να ξεμπουρδουκλωθούν 
γρήγορα, έτσι ώστε ο Άγιος Βασίλης να προλάβει να 
δώσει τα δώρα. Τελικά θα τα καταφέρουν, ή η κυρα-
ανακατομπερδεύτρα θα τους αλλάξει τα σχέδια; Όλα 
εξαρτώνται από τα ίδια τα παιδιά…
μια κουκλοθεατρική παράσταση, από κούκλες 
μαρότ (κούκλες σε ραβδιά) και πολλές χριστου-
γεννιατικοκουκλοθεατρικές εκπλήξεις… μετά το 
τέλος της παράστασης μπορείτε να γνωρίσετε τις 
κούκλες από κοντά. 
Κείμενο: Τατιάνα Βασιλείου. Παίζουν (με σειρά 
εμφάνισης): Έλενα ριζάκη, Άντζελα ριζάκη, Τατιά-
να Βασιλείου.
Στο θέατρο Διόνυσος στη Λευκωσία. Είσο-
δος: €5 ευρώ (4 άτομα: €15). Πληροφορίες: 
22818999, 99753888 (απαραίτητη η κράτηση 
θέσεως) www.teatroangelico.webnode.gr

Εξ Αφορμής Κ.Π. Καβάφη

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο και τα Μουσεία Παγκυπρίου 
Γυμνασίου τιμούν την επέτειο των 150 χρόνων από 

τη γέννηση του μεγάλου Αλεξανδρινού συγγραφέα Κων-
σταντίνου Π. Καβάφη με μια έκθεση Βιβλίων Καλλιτεχνών. 
Καλλιτέχνες προερχόμενοι από διάφορους τομείς της τέ-
χνης εκθέτουν εικαστικές διαμορφώσεις βιβλίων (Βιβλία 
Καλλιτεχνών), βασισμένες στο συγγραφικό έργο του Καβά-
φη - ποίηση, πεζογραφία, αλληλογραφία.
Η έκθεση παρουσιάζεται με την ευκαιρία του εορτα-

σμού για τη συμπλήρωση 120 χρόνων προσφοράς της 
Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας στην 
παιδεία.
Στα Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου (Αγίου Ιωάννου 
και Θησέως, δίπλα από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευ-
κωσία). Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: pgmuseum@
cytanet.com.cy, 22466014. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή 9:00-15:30. Τετάρτη 9:00-17:00. Σάββατο 
9:00-13:00. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ένα γιορταστικό πρόγραμμα, από τη Συμφωνική όρχήστρα Κύπρου, 
με έργα όπως «Το Προσκύνημα των Ποιμένων» από το χριστουγεν-
νιάτικο όρατόριο του J.S. Bach, χριστουγεννιάτικη Συμφωνία του 
de Lalande, «Τραγούδι των Ποιμένων στη Φάτνη» από το ορατόριο 
Christus και μέρη από το έργο «Το χριστουγεννιάτικο Δέντρο» του 
Liszt, «Ave Maria» των Caccini, Bach-Gounod, Schubert, και άλλα 
έργα. Σολίστ: Έλενα Πατσαλίδου (σοπράνο). μαέστρος: Άλκης μπαλ-
τάς.
• Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, 20:30
• Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, Λευκω-
σία, 20:30
• Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, Μαρκίδειο Θέατρο, Πάφος, 20:30
Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία των θεάτρων (Τηλ. 24665794, 
22410181, 26932571), €12 και €7 (νέοι 18-26 ετών και συνταξι-
ούχοι). Δελτία ελεύθερης εισόδου για μαθητές κάτω των 18 ετών.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Τοπογράφος	 μηχανικός	 Πολύ καλή γνώση 
στα GIS και τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη 
χρήση λογισμικού ArcInfo στην εφαρμοσμένη 
χαρτογραφία. Βιογραφικό στο info@selas.com.
cy. Attn: κ. Πολυβίου. SELAS MAPPING SERVIC-
ES, τηλέφωνο 22336633.
• Ηλεκτρολόγος	μηχανικός	Coca Cola - Lani-
tis Bros. ιουλία Βανέζη, τηλέφωνο 22885000.
• Αρχιτέκτονας	 για	 Πρακτική	 Άσκηση 
Δημήτρη ιωάννου, τηλέφωνο 22777666.
• Αρχιτέκτονας	 για	 Πρακτική	 Άσκηση 
Λεμεσός - Δημήτρης Λακαταμίτης, τηλέφωνο 
99661900.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Ηλεκτρολόγος	 Μηχανικός Πτυχίο 
Ηλεκτρολόγου μηχανικού - ΤεΠαΚ.
• Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc in Quantity 
Surveying, Frederick University.
• Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc (Hons) Quan-
tity Surveying Consultancy, Kingston Univer-
sity, Postgraduate - Certificate Sustainable 
Construction, Anglia Ruskin University.
• Αρχιτέκτονας	για	Πρακτική	Άσκηση	BA in 
Architecture, Brighton University, MA in Archi-
tecture, Brighton University.
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Το επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκο-
πό αυτό, ενημερώνει τα μέλη του και το κοινό μέσω του ενημερωτικού του Δελτίου για ενδιαφέροντα ερευνητικά 
προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μέλη του εΤεΚ και άλλους όμορους οργανισμούς. 
Η δημοσίευση άρθρων που αναφέρονται σε ερευνητικά προγράμματα εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής 
επιτροπής. Θα ήταν επιθυμητό τα άρθρα αυτά να αποστέλλονται στη Συντακτική επιτροπή του ενημερωτικού 

Δελτίου με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ώστε να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στα 
αποτελέσματα της έρευνας. 
Το μέγεθός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις. Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών ή/και οργανισμών που 
χρηματοδοτούν ή/και συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα θεωρείται θεμιτή, αλλά δεν θα δημοσιεύονται άρθρα 
εμπορικού ή/και διαφημιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ονομαστική αναφορά σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΑΓμΑΤΟΓΝωμΟΣΥΝΕΣ 
• Κωνσταντίνος Ιωάννου, πολιτικός μηχανικός, για τις ζημιές από την κατάρ-
ρευση του ταβανιού οικίας στη Λευκωσία, λόγω ανέγερσης νέας οικοδομής 
πάνω από την οικία και κοστολόγηση αποκατάστασης των ζημιών.
• Έφη Καλλή Ιωαννίδη, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες σε διάφορα μέρη 
του διαμερίσματος, για τα πορτοπαράθυρα αλουμινίου, για τα κεραμικά των 
πατωμάτων, τους αρμούς στην κουζίνα, με το ζεστό νερό του ηλιακού θερμο-
σίφωνα και άλλα προβλήματα σε διαμέρισμα στη Λακατάμια.
• Αντώνης Μάμας, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες στο υπόγειο και αλλού 
και άλλες κακοτεχνίες και προβλήματα σε κατοικία στο χωριό Ψευδάς.
• Γιώργος	Κολώνιας, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες και άλλα προβλή-
ματα σε κατοικίες στο χωριό ερήμη.
• Ανδρέας Τσολάκης, πολιτικός μηχανικός, για αγωγή. αφορά το είδος και την 
ποιότητα του υλικού των πλακών επικάλυψης του κλιμακοστασίου, αν έχουν 
ζημιές και από πού προήλθαν, αν μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημιές και 
ποιο το κόστος αποκατάστασης.

• Χαράλαμπος	Δαβερώνας, αρχιτέκτονας, για την εισροή υγρασίας και νερού 
στο ταβάνι του μπάνιου και άλλα σημεία του ταβανιού κοντά σε υδρορροές και 
άλλες κακοτεχνίες σε οικία στη Λακατάμια.
• Μιχάλης Φάνης, αρχιτέκτονας, για προβλήματα στην τοποθέτηση πέτρας 
εξωτερικά, άλλες κακοτεχνίες και για ημιτελείς εργασίες σε οικοδομή στο χω-
ριό ερήμη Λεμεσού.

ΕΚΠΡΟΣωΠΗΣΕΙΣ 
• Φλώρος Παντελή, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού όργανισμού 
Τυποποίησης (CYS).
• Μελέτης Αποστολίδης, αρχιτέκτονας, στην επιτροπή μνημείων [2013 
-2016].
• Βενιζέλος	Ευθυμίου, στη Συμβουλευτική όμάδα του έργου «Smilegov».
• Ιάκωβος	Χριστοδούλου, σύσταση ομάδας για τον καθορισμό πλαισίου αξιο-
λόγησης των εργασιών των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων (υπουργείο ενέρ-
γειας, εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Πληροφορίες ή καταχώρηση αγγελιών: 22877647 ή cyprus@etek.org.cy

Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 5.11.2013, αποφάσι-
σε όπως διορίσει τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΤΕΚΚ ως ακολούθως:

Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, Μηχανικό Μεταλλείων   Πρόεδρος
Πανίκο Παπαδόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό    Μέλος
Κυριάκο Θεμιστοκλέους, Αρχιτέκτονα    >>
Μιχάλη Πέτρου, Πολιτικό Μηχανικό    >>
Βασίλη	Βασιλειάδη,	Ανώτερο	Λειτουργό	ΚΕΒΕ	 	 >>	Τμήματος	Βιομηχανίας		 	
Αντώνη	Κακουλλή,	Πολιτ.	Μηχανικό	 															 	 >>		Εκπρ.	ΟΕΒ
Κωνσταντίνο Π. Κωνσταντίνου, Πολ. Μηχανικό  >>  Μέλος Κ.Σ. ΟΣΕΟΚ

Εκτελεστική Επιτροπή ΠΕΤΕΚΚ 



Aρμόστοκοι για κεραμικά πλακίδια

weber.color

Όλα τα χρώματα 
του κόσμου!

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
P.O . BOX : 12749,     2252,   LATSIA, NICOSIA.   TEL:   00357-22575164,   FAX:   00357-22575165
KYPARISSONA 5, 4151, LIMASSOL.  TEL: 00357-25877944, FAX: 00357-25877955
EMAIL: alto@altocy.com   |   www.altocy.com




