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Aγαπητέ συνάδελφε, 
Η αλήθεια είναι ότι παλεύω βδομάδες τώρα 
για να βρω κάτι ευχάριστο να καταπιαστώ 
για να με πάει μέχρι πιο κάτω και βλέπου-

με. Είπα θα γράψω κάτι που να διαβάζεται εύκολα και 
θα αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση στην καρδιά και το 
μυαλό μας… Αδύνατο! Οι εικόνες των προσφύγων από 
τη Συρία που καταφθάνουν κατά χιλιάδες στην Ευρώπη 
δεν με αφήνουν κι ας είχα πει ότι δεν θα ξεδίπλωνα 
ποτέ τις σκέψεις μου γι’ αυτό το θέμα. 
Σε κάθε εικόνα πρόσφυγα που κοιτάζει τον φακό με αυτό το χαρακτηριστικό 
βλέμμα, βλέπω το πρόσωπο της έφηβης τότε μητέρας μου, στη θέση των μα-
νάδων που κρατούν παιδάκια, βλέπω τη γιαγιά μου να τρέχει μ’ ένα τετράχρονο 
κοριτσάκι στην αγκαλιά. Σκέφτομαι το δράμα που ζουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι 
και ασυνείδητα το παραλληλίζω με το δράμα του λαού μας το ’74. Το τι ένιωθαν 
όταν έφευγαν τότε από τον τόπο τους, μου το έχουν πει εκατοντάδες φορές. 
Αυτό που δεν ξέρω, γιατί δεν τολμά να μιλήσει κανείς, είναι το πώς νιώθουν 
τώρα που βλέπουν τους Σύρους πρόσφυγες στις οθόνες τους να εξευτελίζο-
νται ποικιλότροπα προσπαθώντας να σωθούν. Βλέπω τη γιαγιά και τον παππού 
μου να παρακολουθούν βουβοί τις οθόνες. Από την έκφραση του προσώπου 
καταλαβαίνω ότι θέλουν να μιλήσουν μα δεν υπάρχουν λέξεις ικανές για να 
εκφραστούν. Δεν είναι μόνο η προσφυγιά, είναι που έζησαν τον τρόμο του πο-
λέμου, έναν τρόμο του οποίου δεν μπορώ καν να φανταστώ το μέγεθος γιατί 
«ευτύχησα» να γεννηθώ στην προσφυγιά χωρίς όμως να ζήσω τον πόλεμο.
Ασύλληπτες εικόνες παρελαύνουν μπροστά μας. Μανάδες αποχωρίζονται τα 
παιδιά τους προκείμενου να τους εξασφαλίσουν την ελπίδα να ζήσουν, οικο-
γένειες διασκορπίζονται σε διάφορες χώρες και πασχίζουν να ενωθούν ξανά, 
απάνθρωποι δουλέμποροι υπόσχονται στους πρόσφυγες ότι θα τους μεταφέ-
ρουν σε ασφαλή χώρα και τελικά οι τελευταίοι καταλήγουν νεκροί στον υγρό 
τάφο της Μεσογείου. Με μια πρόχειρη πρόσθεση από τις «ειδήσεις σοκ» με-
τρώ τους νεκρούς μετανάστες σε περισσότερους από 3 χιλιάδες και κάπου εκεί 
έχασα το μέτρημα. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν μαζί τους ό,τι μπορούσαν να πε-
ρισυλλέξουν και τα όνειρα για μια καλύτερη ζωή που ένας άδικος και ακατανό-
ητος πόλεμος τους τα άρπαξε βίαια. Αλήθεια για ποιες αξίες πολεμούν; Για ποια 
ιδανικά σκοτώνονται; Δεν είμαι σίγουρη αν και οι ίδιοι οι στρατιώτες ξέρουν να 
απαντήσουν! Μετέτρεψαν μια ολόκληρη χώρα μέσα σε 3-4 χρόνια σε ερείπια, 
ξεσπίτωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σκότωσαν άλλους τόσους, και 
αυτοί που τελικά θα επιζήσουν ποτέ δεν θα ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, ακόμα 
και αν καταφέρουν να φτιάξουν τη ζωή τους σε μια άλλη χώρα, οι θύμισες του 
πολέμου δεν θα τους αφήσουν ποτέ. 
Η Ευρώπη αποδείχτηκε ανέτοιμη να αντιμετωπίσει το ρεύμα των προσφύγων 
που όλο και μεγαλώνει. Ανήμπορη να αντιδράσει, κλείνει τα σύνορά της και 
γυρνάει την πλάτη της στο κύμα δυστυχίας που την κατακλύζει. Προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων και μεταναστών μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως από χώρες 
της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής, φθάνουν σε κράτη μέλη της 

στην προσπάθειά τους να σωθούν από τους πολέμους και τη φτώχεια στις 
πατρίδες τους. Παρακολουθούμε εικόνες ντροπής στα σύνορα της Ουγγαρίας 
με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών απέναντι σε μωρά παιδιά, εγκύους 
και ανθρώπους που έχουν διασχίσει τη μισή Τουρκία αναζητώντας ένα καλύτε-
ρο αύριο. Αλλά έχει και ακόμα «καλύτερο»: Με τον νέο νόμο που θεσπίστηκε, 
οι στρατιώτες στην Ουγγαρία θα μπορούν να ανοίγουν πυρ κατά μεταναστών 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές κανένας δεν ξέρει ούτε και θα 
μάθει ποτέ. Ακόμη, καθιερώνεται η δυνατότητα μαζικής ανάπτυξης στρατιω-
τών στα σύνορα, ενώ αναγνωρίζεται το δικαίωμα υπό ορισμένες συνθήκες ο 
στρατός και η αστυνομία να ανοίγουν πυρ εναντίον των μεταναστών, υπό την 
προϋπόθεση τα όπλα να είναι «μη θανατηφόρα». Και το κακό συνεχίζεται και 
στις υπόλοιπες χώρες. Η Βουλγαρία κλείνει τα σύνορά της, η Κροατία ακολουθεί 
τον ίδιο σκοπό και το κακό συνεχίζεται.
Ευτυχώς, ανάμεσα στις ντροπιαστικές, για το ανθρώπινο είδος, σκηνές κάποια 
φωτεινά παραδείγματα εξακολουθούν να μας δίνουν ελπίδα. Όπως ο Δανός 
αστυνομικός ο οποίος συνελήφθη από τον φωτογραφικό φακό να παίζει με 
ένα κοριτσάκι στον κλειστό αυτοκινητόδρομο… Όπως ο φούρναρης στην Κω 
που μοίραζε ψωμί στους πρόσφυγες. Εικόνες που μας θυμίζουν ότι είμαστε 
άνθρωποι κι εμείς όπως κι αυτοί, κι όλοι μαζί έχουμε δικαίωμα στη ζωή. Απλοί 
άνθρωποι καθημερινά δίνουν τη μάχη τους όπως μπορούν. Οι κάτοικοι των νη-
σιών φέτος δεν προσέφεραν τη φιλοξενία τους μόνο στους τουρίστες. Ευτυχώς 
υπήρξαν αξιοθαύμαστες πρωτοβουλίες τόσο από ανθρωπιστικές οργανώσεις 
όσο και από απλούς ανθρώπους να αγκαλιάσουν τους πρόσφυγες και να τους 
προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης.
Όμως το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Όσο και να θέλουμε, όσοι και αν είμαστε 
εμείς που θέλουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς, η κατάσταση ξε-
περνάει τα όρια των δυνατοτήτων μας. χώρες σαν την Ελλάδα, την Ιταλία και 
την Κύπρο που μαστίζονται από την οικονομική κρίση δεν μπορούν να εντάξουν 
στους κόλπους τους τις χιλιάδες των προσφύγων. Για να είμαστε δίκαιοι ακόμα 
και οι μεγάλες και δυνατές ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να δεχτούν ασυλλό-
γιστα όσους πρόσφυγες αιτηθούν πολιτικού ασύλου. Τότε είναι που μπαίνει στη 
ζυγαριά η ανθρωπιά από τη μια πλευρά και όλα τα υπόλοιπα, όπως οικονομία, η 
δημογραφική αλλοίωση κλπ από την άλλη. Τότε είναι που οι αποφάσεις γίνονται 
δύσκολες και σκληρές γιατί τα κράτη καλούνται να διαφυλάξουν τα συμφέρο-
ντα των χωρών και των πολιτών τους με όποιο τίμημα. 
Η ειρωνεία είναι ότι οι ηγέτες των χωρών της Γης κάνουν συναντήσεις επί συ-
ναντήσεων για να λύσουν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Προσπαθούν 
να χτυπήσουν το αποτέλεσμα και όχι την αιτία. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως και 
εμείς το ’74 δεν ήθελαν να ξεσπιτωθούν, δεν ήθελαν ποτέ να ζήσουν στην 
Ευρώπη, δεν ήθελαν να θαλασσοπνίγονται με την ελπίδα ότι ίσως ζήσουν. Δεν 
είναι ότι δεν ξέρουν ή δεν μπορούν όμως οι ισχυροί της Γης να βρουν τη λύση, 
είναι που θίγονται συμφέροντα και δεν πρέπει!

Ελίζα Βασιλείου
Μηχανολόγος Μηχανικός
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Όπως ο φούρναρης στην Κω 
που μοίραζε ψωμί…

Συντακτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟς: Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου - Χημικός Μηχανικός • ΜΕΛΗ: Ελίζα Βασιλείου - Μηχανολόγος Μηχανικός, Μύρια Κωνσταντινίδου - Αρχιτέκτονας, χρύσαν-
θος Πισσαρίδης - Αρχιτέκτονας-Συντηρητής, Μαρίνα Σοφιοπούλου – Πολιτικός Μηχανικός, Γιάννης Μιχαηλίδης – Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών • YΠΕύθύΝΟΙ ύΛΗς: Γιάννης 
Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριάνα Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ςύΝΤΟΝΙςΤΗς: χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Συνέντευξη για το ενημερωτικό δελτίο του 
ΕΤΕΚ, παραχώρησε ο Γενικός Ελεγκτής της 

Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο Γενι-
κός Ελεγκτής, ο οποίος είναι μέλος του ΕΤΕΚ, 
μίλησε στα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 
του ενημερωτικού δελτίου, μεταξύ άλλων για 
την υπηρεσία του, τη διαφθορά στον κατα-
σκευαστικό κλάδο, τη μέθοδο του αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού και τις ελάχιστες αμοιβές 
των μελετητών.

• Μετά τα σκάνδαλα που ήρθαν στο φως 
έχουν διαφοροποιηθεί τα κριτήρια με τα οποία 

αποφασίζετε ποια υπηρεσία θα ελέγξετε; 
Οι έλεγχοι που διεξάγει η Ελεγκτική υπηρε-
σία, πέραν των ελέγχων που υποχρεωτικά 
διενεργούνται με βάση το Σύνταγμα και τους 
διάφορους νόμους, καθορίζονται στη βάση 
πληροφοριών που λαμβάνονται αλλά κυρίως 
αξιολογώντας τον ενδογενή κίνδυνο στον ορ-
γανισμό για ύπαρξη κρουσμάτων διαφθοράς, 
τη σημαντικότητα των έργων που ο οργανι-
σμός εκτελεί, και την αξιοπιστία των μηχανι-
σμών εσωτερικού ελέγχου στον οργανισμό. 
Η προσέγγιση αυτή ίσχυε εξαρχής, ισχύει και 
σήμερα. Απλώς μέχρι σήμερα επιβεβαιώθηκε 

η ορθότητα των επιλογών μας, αφού οι ορ-
γανισμοί στους οποίους έχουμε εστιάσει την 
προσοχή μας ήταν όντως προβληματικοί ως 
προς τον τρόπο διαχείρισης του δημόσιου 
χρήματος.

• Συναντάτε αυτό τον καιρό πρόσθετες 
δυσκολίες στην άσκηση ελέγχου και πώς 
τις αντιμετωπίζετε; 
Η ευρύτατη διαφθορά που φαίνεται να υπήρ-
χε στον κατασκευαστικό κλάδο και η προο-
πτική αυτή να αποκαλυφθεί, δημιουργούσε 
εξαρχής ισχυρές αντιστάσεις και εμπόδια 

Γεν. Ελεγκτής: Το ΕΤΕΚ μπορεί να 
χρειαστεί να συνδράμει στο έργο μας

ς ύ Ν ε Ν τ ε ύ Ξ Η  ο Δ ύ ς ς ε Α  μ ι χ Α Η Λ ι Δ Η

➤
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στο έργο το δικό μας αλλά και των διωκτικών 
αρχών, δηλαδή της Νομικής υπηρεσίας και 
της Αστυνομίας. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον 
κόσμο, δεν μπορούσε να μην συμβεί σε μας. 
Είμαι αισιόδοξος γιατί οι επικεφαλής των δύο 
αυτών υπηρεσιών έχουν αποδείξει την απο-
φασιστικότητά τους στην εις βάθος διερεύνη-
ση των θεμάτων που στέλνουμε κοντά τους. 

• Πώς θα μπορούσαμε να υλοποιήσου-
με ένα δημόσιο έργο χωρίς να νοθευτεί η 
λύση που θα έχει προκύψει από τον αρχι-
τεκτονικό διαγωνισμό; Ποια η θέση σας για 
τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, και με 
ποιο τρόπο μπορούν να βελτιωθούν οι όροι 
ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποι-
ούνται σε όλες τις προκηρύξεις ανάθεσης 
έργων του Δημοσίου;
Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είναι παγκοσμίως 
το μόνο εργαλείο που μπορεί να διασφαλίσει 
αξιόπιστα ότι έργα μεγάλης σημασίας θα σχεδι-
αστούν σε πολύ υψηλό επίπεδο αρχιτεκτονικής. 
Από αυτή την άποψη, συμμερίζομαι τη θέση του 
ΕΤΕΚ πως ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα πρέ-
πει να αποτελεί την πρώτη επιλογή, ειδικότερα 
σε περιπτώσεις έργων δημόσιας ωφελείας, με 
έντονο πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα, 
όπου θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή. 
Συμφωνώ, επίσης, με την αναφορά στο προοίμιο 
των σχετικών Κανονισμών του ΕΤΕΚ πως μέσα 
από τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 
παράγονται αξιόλογα, ενδιαφέροντα, ποιοτικά 
και ασφαλή κτίρια, τα οποία αξιοποιούν στο μέ-
γιστο τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία 
της αρχιτεκτονικής σκέψης, ενώ, παράλληλα, 
παράγουν πολιτισμό, συνεχίζοντας την αλυσίδα 
της πλούσιας αρχιτεκτονικής παράδοσης του τό-
που. Από την άλλη, θα πρέπει να σημειώσουμε 
πως η μέθοδος αυτή δεν είναι πανάκεια, ούτε 
και μπορεί να χρησιμοποιείται αδιακρίτως σε 
κάθε περίπτωση αφού έχει τρία βασικά μειονε-
κτήματα: Η επιλογή του αναδόχου, δηλαδή του 
νικητή του διαγωνισμού, γίνεται σε πολύ μεγά-
λο βαθμό με υποκειμενικά κριτήρια, η ευρύτητα 
συμμετοχής είναι πολλές φορές πιο περιορισμέ-
νη, και υπάρχει υψηλό κόστος, αφού η ετοιμασία 
των προτάσεων προϋποθέτει κάποιο κόστος. Θα 
πρέπει συνεπώς να έχουμε πάντα ως οδηγό μας 
τη ρήση του Σόλωνα «μηδέν άγαν» δηλαδή παν 
μέτρον άριστον. 

• Ποια η θέση σας στη θεσμοθέτηση ελά-
χιστων αμοιβών στις υπηρεσίες μελετητών 
που αναλαμβάνουν έργα του Δημοσίου ού-
τως ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη σχέ-
ση ποιότητας/τιμής;

Η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μπορεί να 
γίνεται μόνο με τις διαδικασίες που καθορίζει 
η σχετική νομοθεσία, που ειρήσθω εν παρό-
δω αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκής οδηγί-
ας. Προσφορές με ασύνηθιστα χαμηλή τιμή 
μπορεί να αποκλείονται μόνο με τον τρόπο 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος 
και οι σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΔΕΚ). Πέραν 
αυτού, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να εί-
ναι αυστηρές με τους μελετητές, να απαιτούν 
από αυτούς να τηρούν πλήρως τις συμβατικές 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, και να ανα-
ζητούν από αυτούς ευθύνες αν αυτό που θα 
παραδώσουν υπολείπεται σε επίπεδο αυτού 
που θα έπρεπε να είχε παραδοθεί με βάση τα 
σχετικά πρότυπα και τους κανόνες μελέτης.

• Μετά τη σημαντική αύξηση του φόρτου 
εργασίας της υπηρεσίας σας, πώς θα βλέ-
πατε την ανάθεση κάποιων εργασιών σε 
άλλους εξωτερικούς φορείς; Θα μπορούσε 
το ΕΤΕΚ να έχει κάποιο ρόλο στους ελέγ-
χους αυτούς;
Έχουμε ήδη λάβει υπηρεσίες από μηχανικούς 
του ιδιωτικού τομέα για έλεγχο συγκεκριμέ-
νων συμβάσεων συμβουλίων αποχετεύσε-
ων. Ενδεχομένως αυτό να χρειαστεί να γίνει 
και στο μέλλον με συνοπτικές διαδικασίες, 
αν μιλάμε για μικρές συμβάσεις υπηρεσιών, 
όπως αυτές που ήδη εξασφαλίσαμε, ή και με 
ανοικτό διαγωνισμό. Υπό αυτή την έννοια, το 
ΕΤΕΚ έχει ρόλο. Εννοείται ότι το ΕΤΕΚ ενδεχο-
μένως να χρειαστεί να συνδράμει και το ίδιο, 
απευθείας, το έργο της υπηρεσίας μας σε πε-
ριπτώσεις εξειδικευμένων ελέγχων, κυρίως δι-
αχειριστικών, που διεξάγουμε. Αυτό είναι κάτι 
που θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά κάθε 
φορά, όταν θα προκύπτει τέτοια ανάγκη.

• Πολλές φορές, προκειμένου να παταχθεί 
η διαφθορά, θεσπίζονται διαδικασίες ελέγ-
χου που ενδεχομένως να οδηγούν σε γρα-
φειοκρατία, και λειτουργούς του δημοσίου 
σε αναλγησία και ευθυνοφοβία. Συμμερίζε-

στε αυτή την άποψη; Πώς προστατεύεται 
το δημόσιο συμφέρον από ένα ισορροπη-
μένο σύστημα ελέγχου;
Πιστεύω δεν έχουμε ανακαλύψει εμείς τον 
τροχό. Η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου 
πλέγματος ελέγχου είναι αναγκαία και θα 
πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο, όπως 
γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτοί που ισχυρί-
ζονται ότι ο «πολύς έλεγχος», αν μπορώ να 
χρησιμοποιήσω τέτοιο όρο, οδηγεί σε αναλ-
γησία και ευθυνοφοβία, απλώς υποσκάπτουν 
τον έλεγχο. Ο ανάλγητος και ευθυνόφοβος 
υπάλληλος δεν πρέπει να έχει την ευχέρεια 
τέτοιας συμπεριφοράς, π.χ. με το να θέσουμε 
στόχους παραγωγικότητας για κάθε υπάλλη-
λο κλπ. Αλίμονο να εναπόκειται στον κάθε 
υπάλληλο αν θα εργαστεί σωστά και αλίμονο 
να επιτρέπουμε σε κάθε υπάλληλο να θέτει 
όρο πως, αν δεν του διασφαλίσουμε πως 
δεν θα ελεγχθεί για τυχόν λάθη του, δεν θα 
αποδίδει στην εργασία του. Αυτό θα σήμαινε 
κατάργηση της λογοδοσίας. Είναι στην ακρι-
βώς αντίθετη κατεύθυνση που θα πρέπει να 
κινηθούμε, δηλαδή να εντείνουμε και όχι να 
αποδυναμώσουμε τη λογοδοσία. 

• Έχετε εκφραστεί δημόσια υπέρ της αλλα-
γής του νομοθετικού πλαισίου για πάταξη 
της διαφθοράς με εισαγωγή νέων μέτρων 
όπως του «εσωτερικού ψιθύρου». Πιστεύε-

τε ότι ένα τέτοιο μέτρο στην κλειστή κοι-
νωνία της Κύπρου, αλλά και του κρατικού 
φορέα θα λειτουργήσει αποτελεσματικά; 
Το whistleblowing, αυτό που στα ελληνικά έχει 
αποδοθεί με τον όρο «μάρτυρας δημοσίου 
συμφέροντος», αποτελεί το πλέγμα προστασί-
ας αυτών που τολμούν να καταγγείλουν τη δι-
αφθορά. Πρέπει να προωθηθεί άμεσα, και ήδη 
γνωρίζω ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης κινείται 
αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 
Κώδικας δεοντολογίας

• Τι θα συμβουλεύατε τους μηχανικούς για να 
αποφεύγονται τα φαινόμενα απάτης και δια-
φθοράς στα δημόσια αλλά και τα ιδιωτικά έργα; 
Να κρατούν ψηλά το επάγγελμά τους και να 
τηρούν με ευλάβεια τον κώδικα δεοντολογί-
ας του ΕΤΕΚ. Πιστεύω είναι καιρός οι ίδιοι οι 
μηχανικοί να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για 
την εικόνα τους στην κοινωνία. Οι σπουδές 
στη μηχανική επιστήμη είναι σε όλο τον κό-
σμο από τις πλέον δύσκολες και απαιτητικές, 
και η άσκηση του επαγγέλματος απαιτεί υψη-
λή κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση. Αυτό 
το χαρακτηριστικό υπάρχει και στην Κύπρο 
σε πολύ μεγάλο βαθμό, χάρη και στο ΕΤΕΚ και 
τα προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης που 
προωθεί. Αυτό στο οποίο χρειάζεται πολλή 
δουλειά, και από το ΕΤΕΚ αλλά και από έκαστο 
μηχανικό, είναι μια προσπάθεια αναβάθμισης 
της εικόνας του μηχανικού. Αυτό μπορεί να 
γίνει με την ενίσχυση και αυστηρή εφαρμογή 
κανόνων ηθικής δεοντολογίας, που θα αφο-
ρούν σωστή συμπεριφορά αλλά και απόδοση 
κατά την παροχή υπηρεσιών, καθώς και με την 
ενίσχυση των κριτηρίων και των προϋποθέσε-
ων εγγραφής νέων μελών. Θα πρέπει το ΕΤΕΚ 
να σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο, για 
παράδειγμα σε συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, να απαιτεί την επιτυχία σε κάποιο 
αριθμό βασικών μαθημάτων, ως προϋπόθεση 
για την εγγραφή μελών. 

βιΟΓραφικΟ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1968. Φοίτησε στο 
εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο απ’ όπου το 1993 
έλαβε με άριστα το Δίπλωμα πολιτικού μηχανι-
κού. Συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές και το 
1997 αναγορεύθηκε με άριστα σε διδάκτορα του 
εθνικού μετσόβιου πολυτεχνείου στην ειδικότη-
τα της πολιτικής μηχανικής. Ακολούθως, ενεγρά-
φη στην Οικονομική Σχολή του Τμήματος Νομι-
κών, οικονομικών και πολιτικών επιστημών του 
πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου το 2004 έλαβε 
πτυχίο οικονομικών. 
το 1998 διορίστηκε ως λειτουργός ελέγχου στο 
τμήμα Ελέγχου του υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων και σταδιακά ανέβηκε όλες τις βαθμίδες 
της ιεραρχίας αφού τον ιούνιο του 2010 διορί-
στηκε διευθυντής Ελέγχου. Στο τμήμα Ελέγχου 
ασχολήθηκε με θέματα δημοσίων συμβάσεων, 
εξέταση απαιτήσεων αναδόχων, τεχνικό και οικο-
νομικό έλεγχο εργασιών κλπ. 
Έχει διδάξει για σειρά ετών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την 
ιδιότητα του ειδικού επιστήμονα ενώ έχει επίσης 
δώσει αριθμό διαλέξεων εντός και εκτός Κύπρου 

σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. είναι επίσης ο 
συντάκτης των πρότυπων όρων συμβολαίου που 
έχουν υιοθετηθεί από την αρμόδια αρχή δημοσί-
ων συμβάσεων για χρήση σε δημόσιες συμβάσεις 
έργων. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και του European 
Federation of National Eng. Associations (FEANI). 
Από το 2006 έως το 2011 ήταν μέλος του συμ-
βουλίου προσφορών του υπουργείου ςυγκοι-
νωνιών και Έργων και από το 2009 έως το 2014 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και 
Απαιτήσεων. ςτις 14 Φεβρουαρίου 2012 διορί-
στηκε από το ύπουργικό ςυμβούλιο μέλος στο 
συμβούλιο Δανειστικών επιτροπών, θέση στην 
οποία παρέμεινε μέχρι την 1η ιανουαρίου 2014 
οπότε και διορίστηκε από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο πρόεδρος του συμβουλίου εγγραφής 
και ελέγχου εργοληπτών. τον ιούλιο του 2013 
διορίστηκε από το ύπουργικό ςυμβούλιο μέλος 
της Ομάδας Διαπραγμάτευσης για το Τερματικό 
ύγροποίησης Φυσικού Αερίου.
ςτις 11 Απριλίου 2014 διορίστηκε από τον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Γενικός Ελεγκτής της Δη-
μοκρατίας.

Οι αναθέτουσες 
αρχές οφείλουν 

να είναι αυστηρές 
με τους μελετητές

Γεν. Ελεγκτής: Ο 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
είναι παγκοσμίως το μόνο 
εργαλείο που μπορεί να 

διασφαλίσει αξιόπιστα ότι 
έργα μεγάλης σημασίας θα 
σχεδιαστούν σε πολύ υψηλό 

επίπεδο αρχιτεκτονικής
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Τ ο ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής για αύξηση του κινήτρου 
(έκπτωση 17,5%) έγκαιρης εξόφλησης του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, 

αλλά και την εισαγωγή επιπρόσθετου κίνητρου (έκπτωση 20%) εφόσον η 
πληρωμή γίνει μέσω διαδικτύου ή μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το 
τελευταίο ενισχύει τη χρήση της τεχνολογίας για τις συναλλαγές του πολίτη 
με το κράτος και μειώνει ταυτόχρονα τον διοικητικό φόρτο των λειτουργών 
του εφόρου Φορολογίας και την ταλαιπωρία του φορολογούμενου. 
Με την ευκαιρία αυτή όμως, το ΕΤΕΚ επισημαίνει πως το εδραιωμένο πια φαι-
νόμενο του μειωμένου συντελεστή φορολογικής συμμόρφωσης για ακίνητη 
ιδιοκτησία μεγάλης αξίας θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί από την 
Πολιτεία, στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης. χαρακτηριστικά σημειώ-
νεται πως, ενώ η φορολογική συμμόρφωση φυσικών και νομικών προσώπων 
με ακίνητη ιδιοκτησία αξίας μέχρι και €170.000 (αξίες του 1980) υπερβαίνει 
το 90%, αυτή μειώνεται σχεδόν γραμμικά και καταλήγει σε ποσοστά κάτω του 
70% για αξίες μεγαλύτερες των €800.000 (αξίες του 1980).
Ωστόσο, δεν μπορεί να μην εκφραστεί απογοήτευση καθώς για άλλη μία χρο-
νιά ο φόρος θα επιβληθεί με τις αξίες του 1980, παρά την ορθή παραδοχή 
όλων πως η επιβολή σε αυτή τη βάση συνιστά στρέβλωση και προκαλεί μια 
σειρά από αδικίες. 
Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως πλέον δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία εάν και 
το 2016, για οποιοδήποτε λόγο, δεν κατορθώσουμε να διορθώσουμε αυτή 
τη θεμελιώδη στρέβλωση της επιβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στη 
βάση των αξιών του 1980.

Τ ο ΕΤΕΚ, σε συνέχεια προηγούμενων δημόσιων 
τοποθετήσεών του, τόσο κατά την εξαγγελία 

των πολεοδομικών κινήτρων τον Απρίλη του 2013, 
όσο και τον περασμένο Ιούνιο πριν τη λήψη τε-
λικών αποφάσεων, κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 
2015, ακόμη μία φορά, τη διαφωνία του για την 
απόφαση του Υπουργικού για μονιμοποίηση και 
επέκταση των πολεοδομικών κίνητρων. Το Τεχνι-
κό Επιμελητήριο δεν μπορεί παρά να επισημάνει 
πως, δυστυχώς, για άλλη μία φορά ούτε ζητήθηκε 
η άποψή του, ούτε και λήφθηκαν υπόψη οι τεκμη-
ριωμένες δημόσιες τοποθετήσεις του που έχουν 
κατατεθεί επί του θέματος. 
Το ΕΤΕΚ διαφωνεί με τη θέση πως η ένταξη των 
κινήτρων στα σχέδια ανάπτυξης θα βοηθήσει την 
οικονομία και θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις. 
Αντίθετα, η μονιμοποίηση των κινήτρων ακυρώ-
νει εντελώς τη συγκεκριμένη πολιτική σε σχέση 
με τον πρωταρχικό διακηρυγμένο στόχο, που 
ήταν η ταχεία κινητοποίηση ουσιαστικής οικοδο-
μικής δραστηριοποίησης και η δημιουργία θέσε-
ων εργασίας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο με 
βραχύ ορίζοντα. Επίσης, ο διακηρυγμένος στόχος 
εξεύρεσης ξένων επενδυτών δεν εξυπηρετείται 
από τη δημιουργία επίπλαστης «φουσκωμένης» 
αξίας της γης, που βραχυπρόθεσμα προκύπτει 
από τον επιπλέον συντελεστή που παραχωρεί-
ται. Και αυτό καθώς η επίπλαστη «φουσκωμένη» 
αξία της γης μειώνει την απόδοση της όποιας 
επένδυσης ντόπιων και ξένων νέων επενδυτών, 
με αποτέλεσμα την αποθάρρυνσή τους. Είναι, 
επίσης, αυτονόητο πως οι συνεχείς αλλαγές στο 
πολεοδομικό καθεστώς δεν ενθαρρύνουν, αλλά 
αντίθετα αποθαρρύνουν τους ξένους σοβαρούς 
επενδυτές, οι οποίοι επιζητούν συνθήκες σταθε-
ρότητας. 
Σε σχέση με τις αναφορές για ένταξη των κινή-
τρων στα σχέδια ανάπτυξης, το ΕΤΕΚ επισημαίνει 
πως τέτοιες ενέργειες δεν θα πρέπει να γίνονται 
αβασάνιστα και μονομερώς. Αντιθέτως, θα πρέπει 

να βασίζονται σε δέουσες μελέτες και να σέβο-
νται τις θεσμοθετημένες, συμμετοχικές, επιστη-
μονικές και ολιστικές διαδικασίες εκπόνησης των 
Σχεδίων αυτών. Δυστυχώς, παρά τους προβλημα-
τισμούς που κατάθεσε το ΕΤΕΚ δημόσια και χωρίς 
να δοθεί κάποια πειστική απάντηση, η κυβέρνη-
ση προχώρησε στη μονιμοποίηση των κινήτρων. 
Η δε νεοφανής προσέγγιση της παρείσφρησης 
στις αποφάσεις του Υπουργικού συγκεκριμένων 
«ουρών», χωρίς επαρκή επεξήγηση για τους σκο-
πούς που αυτές εξυπηρετούν, δημιουργεί εύλογα 
ερωτήματα. 
Σε ό,τι αφορά τα «Μέτρα για τη νομιμοποίηση, 
αδειοδότηση αυθαίρετων, νέων κατασκευών σε 
εγκριμένες αναπτύξεις», παρόλο που αναγνωρί-
ζεται η πρόθεση για τη μαζική έκδοση εκσυγ-
χρονισμένων τίτλων ιδιοκτησίας με στόχο την 
τακτοποίηση του κτιριακού αποθέματος και η 
ανάγκη τόνωσης του κατασκευαστικού κλάδου, 
τονίζεται πως τα μέτρα αυτά δεν είναι τα καταλ-
ληλότερα. Καταρχήν, παρά το τεράστιο πρόβλη-
μα των οικοδομικών παρατυπιών, το μέτρο αδι-
κεί εκείνες τις χιλιάδες των νομοταγών πολιτών 
αλλά και εκείνων που αξιοποίησαν το πρόσφατο 
εργαλείο της πολεοδομικής αμνηστίας για τα-
κτοποίηση των οικοδομών τους, πληρώνοντας 
και το επιβαλλόμενο τέλος. Αν η απόφαση τούτη 
ήταν απότοκο της αποτυχίας της πολεοδομικής 
αμνηστίας, το ΕΤΕΚ υποστηρίζει πως θα έπρεπε 
να αξιολογηθούν οι λόγοι για τους οποίους αυτή 
απέτυχε. Ουσιαστικότερος λόγος αποτυχίας της 
όποιας προσπάθειας πολεοδομικής αμνήστευ-
σης, για το ΕΤΕΚ, είναι η διαμορφωμένη αντίλη-
ψη μεταξύ των πολιτών πως η Πολιτεία δεν είχε 
καμία πρόθεση να εφαρμόσει τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας σε σχέση με τις παράνομες οικοδο-
μές. Με το μέτρο που το Υπουργικό αποφάσισε, 
η αντίληψη αυτή επιβεβαιώνεται πανηγυρικά, 
αφού συνιστά παραδοχή αδυναμίας επιβολής 
του νόμου και επιβράβευση της παρανομίας. Συ-

νεπώς και δυστυχώς, με τα μέτρα εμπεδώνεται 
ως κρατική πολιτική η οικοδομική πλαδαρότητα 
και ενισχύεται ο πολεοδομικός και οικοδομικός 
φαύλος κύκλος. 
Σε σχέση με το σχέδιο στέγασης εκτοπισθέντων, 
και παρά την αδιαμφισβήτητη ανάγκη στήριξής 
τους, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η παραχώρηση συντε-
λεστή δόμησης δεν συνιστά το καταλληλότερο 
μέσο. Η προσέγγιση αυτή, μεταξύ άλλων, δημι-
ουργεί στρεβλώσεις στον τομέα ακινήτων αφού 
διαφοροποιεί τα αναπτυξιακά δικαιώματα αναλό-
γως του ιδιοκτήτη. Αντί τούτου, το Επιμελητήριο 
καταθέτει ως μια σαφώς πιο ορθολογική επιλογή, 
την προώθηση επιτέλους του νομοσχεδίου για 
δυνατότητα επιβολής τέλους πολεοδομικής ανα-
βάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε και ο υπουργός, 
και την απόδοση μέρους των εσόδων στο σχέδιο 
στέγασης εκτοπισθέντων. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο σημειώνει πως η δημό-
σια παρέμβαση και η κατάθεση εποικοδομητικής 
κριτικής προς την Πολιτεία συνιστά ουσιώδη αρ-
μοδιότητα και θεσμοθετημένη ευθύνη του, την 
οποία ασκεί με μοναδική έγνοια την εξυπηρέτη-
ση του δημοσίου συμφέροντος. Το ΕΤΕΚ δεν δι-
εκδικεί το αλάθητο, απαιτεί ωστόσο την τήρηση 
βασικών και αυτονόητων κανόνων που θα πρέπει 
να χαρακτηρίζουν κάθε σύγχρονη Πολιτεία, όπως 
είναι η ολιστική προσέγγιση, η διαβούλευση και 
η επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων 
που λαμβάνονται. Η συχνότητα των πρόσφατων 
δημόσιων παρεμβάσεων του Επιμελητηρίου επί 
σειράς θεμάτων είναι αποτέλεσμα της αδυναμί-
ας που παρατηρείται για την τήρηση των αρχών 
αυτών. Για άλλη μία φορά το ΕΤΕΚ καταθέτει την 
ετοιμότητά του να συμμετέχει σε μια προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού του εθνικού αναπτυξιακού πλαι-
σίου και αναζήτησης ορθολογικών αναπτυξιακών 
προτάσεων, που θα σέβεται ουσιώδεις αναντίλε-
κτες αρχές και θα εμπλέκει όλους τους θεσμικούς 
και άλλους εταίρους.

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας: τελευταία 
φορά φέτος με αξίες του 1980;

Λανθασμένη η προσέγγιση που υιοθετήθηκε 
για το πακέτο πολεοδομικών κινήτρων 

Συνάντηση ΕτΕκ με τον Πρόεδρο αναστασιάδη
ςυνάντηση με τον πρόεδρο της Δημο-

κρατίας είχε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ 
στις 4 ςεπτεμβρίου 2015. ςτη συνάντηση εκ 
μέρους του ΕΤΕΚ ήταν παρόντες ο πρόεδρος, 
αξιωματούχοι και μέλη της Διοικούσας Επι-
τροπής καθώς και υπηρεσιακά στελέχη. πα-
ρέστησαν επίσης ο υπουργός μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, η διευθύντρια του 
τμήματος Δημοσίων Έργων και άλλα στελέ-
χη του υπουργείου.
Αφορμή για τη συνάντηση ήταν σχετική πα-
ρέμβαση του ετεΚ προς τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας με θέμα την ανάγκη καθορι-
σμού κρατικής πολιτικής για την επιλογή 
του κατάλληλου, ανά περίπτωση, τρόπου 
υλοποίησης δημοσίων έργων, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η ποιότητα σχεδιασμού και κα-
τασκευής των έργων αυτών.
Κατά τη συζήτηση που έγινε ο πτΔ συμ-
φώνησε με το Επιμελητήριο για την ανάγκη 
αξιοποίησης της διαδικασίας του Αρχιτεκτο-
νικού Διαγωνισμού, όπου αυτή κρίνεται ως 

η καταλληλότερη, ανάλογα με τα δεδομένα 
εκάστου έργου και τα επιδιωκόμενα αποτε-
λέσματα. 
ο πρόεδρος κατέθεσε την προθυμία της 
κυβέρνησης να συνεργαστεί με το τεχνικό 
Επιμελητήριο για το θέμα αυτό και πρότει-
νε στους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ να επιδι-
ώξουν ανάλογη συνεργασία και με φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι 
σημαντικός αριθμός έργων υλοποιείται από 
τους δήμους και τις κοινότητες της χώρας.
Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκε και 
από τις δύο πλευρές η άποψη για την αδή-

ριτη ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών 
που αφορούν την προκήρυξη και υλοποίηση 
έργων, τόσο για τη μελέτη, όσο και για την 
κατασκευή τους, κάτι που θα υποβοηθήσει 
την κοινή προσπάθεια για αναζωογόνηση 
της οικονομίας και της ανάπτυξης.
Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ 
εξέφρασαν, επίσης, τον προβληματισμό του 
τεχνικού κόσμου σε σχέση με τα προβλήμα-
τα που παρουσιάζονται κατά τις αναθέσεις 
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και κατέ-
θεσαν εισηγήσεις για βελτίωση των σχετι-
κών διαδικασιών όπως π.χ. με τη δημιουργία 
καταλόγων μελετητών και άλλες ρυθμίσεις 
που θα διασφαλίσουν την ποιότητα των με-
λετών, των προσφερόμενων υπηρεσιών και 
των έργων, προσέγγιση με την οποία ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε. Για το 
θέμα αυτό το ΕΤΕΚ θα έχει σχετικές επαφές 
με την αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι το Γε-
νικό Λογιστήριο.

ΕΤΕΚ: Ανάγκη καθορισμού 
κρατικής πολιτικής για 

την επιλογή του 
κατάλληλου, ανά περίπτωση, 

τρόπου υλοποίησης 
δημοσίων έργων
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Στέλιος Αχνιώτης: Έχουμε πάρα πολλά ακόμη 
να μάθουμε για τις συμμετοχικές διαδικασίες

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, παρα-
χώρησε τον περασμένο Αύγουστο συνέντευ-

ξη στην εφημερίδα «Πολίτης», στον δημοσιογράφο 
χρύσανθο Μανώλη.
• Έχω την εντύπωση ότι τις τελευταίες μέρες 
πιο πολύ αντιδράσατε για την επέκταση που 
δόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στον όμι-
λο Σιακόλα για το Mall of Cyprus παρά για την 
επέκταση και τη μονιμοποίηση των πολεοδομι-
κών κινήτρων για ανάκαμψη της αναπτυξιακής 
δραστηριότητας. Τελικά ποια από τις δύο απο-
φάσεις θεωρείτε ότι είναι περισσότερο επιζή-
μια για το δημόσιο συμφέρον;
Είναι γεγονός ότι έτσι φάνηκε, διότι είχε ήδη προ-
ηγηθεί το θέμα της κατά παρέκκλιση άδειας στο 
Mall of Cyprus με την έκδοση ανακοίνωσης από 
το Επιμελητήριο και ακολούθησε η ανακοίνωση 
εκ μέρους του Ομίλου που ανάγκασαν το Επιμε-
λητήριο να προβεί σε δεύτερη και τρίτη δημόσια 
τοποθέτηση. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης με τις 
τρεις γνωστές δέσμες μέτρων, (α) σχέδιο παροχής 
πολεοδομικών κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης 
της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο, (β) 
μέτρα για νομιμοποίηση/αδειοδότητση αυθαίρε-
των / νέων κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις 
και (γ) νέο σχέδιο στέγασης των εκτοπισθέντων, 
ανακοινώθηκαν μεταγενέστερα και γι’ αυτό το 
θέμα προωθείται η έκδοση επίσημης δημόσιας το-
ποθέτησης. Δεν θα κατέτασσα σε επιζήμιες και μη 
επιζήμιες τις όποιες αδειοδοτήσεις και εξαγγελίες, 
αλλά με ενδιαφέρει το πώς υπηρετείται καλύτερα 
το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της νομιμό-
τητας. Σίγουρα για το Επιμελητήριο το δημόσιο 
συμφέρον διασφαλίζεται καλύτερα όταν λειτουρ-
γήσουν με διαφάνεια οι θεσμοθετημένες διαδι-
κασίες και ο κοινωνικός διάλογος. Η έκταση και η 
εμβέλεια των μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση 
είναι οπωσδήποτε πολύ πιο καίρια και κρίσιμη σε 
σχέση με τα δεδομένα της υπόθεσης των τετρα-
γωνικών του Mall. 
• Στη δήλωσή σας, όταν πλέον ο υπουργός 
Εσωτερικών επέκρινε ονομαστικά το ΕΤΕΚ 
για τις ανακοινώσεις του, είπατε ότι η ου-
σία της συζήτησης δεν είναι τα τετραγωνικά 
μέτρα που «κέρδισε» ο κ. Σιακόλας ή ο νέος 
ιδιοκτήτης του Mall, ούτε το πόσο αξίζουν 
αυτά τα τετραγωνικά, αλλά το ότι δεν προη-
γήθηκε κάποια μελέτη και κάποιος διάλογος. 
Ποια είναι η σωστή και νόμιμη διαδικασία 
για τέτοιες αποφάσεις; Δεν ήταν αρκετό ότι 

έδωσε την έγκρισή του το ΣΥΜΕΠΑ;
Η ουσία του θέματος έγκειται στο ότι το ΣΥΜΕΠΑ 
αρχικά τοποθετήθηκε αρνητικά και στη συνέχεια 
μετά την αναπομπή από το Υπουργικό τοποθετή-
θηκε πλειοψηφικά υπέρ, ουσιαστικά το 3-2 ενα-
ντίον γύρισε στο 3-2 υπέρ της παρέκκλισης, χω-
ρίς κατά την άποψή μας να δικαιολογείται αυτή η 
αλλαγή στάσης. Τουλάχιστον δεν ακούσαμε κάποια 
σοβαρή δικαιολόγηση για το πώς θα εξυπηρετη-
θεί το δημόσιο συμφέρον προκειμένου να δοθεί 
αυτή η άδεια σε μια ήδη προ πολλού και διαδοχικά 
πολλαπλά προικοδοτημένη ανάπτυξη. Οι σοβαρές 
αποφάσεις, ειδικά αυτές που επικαλούνται το δη-
μόσιο συμφέρον, θα πρέπει να είναι πειστικές και 
αιτιολογημένες ώστε να τυγχάνουν και ευρείας 
αποδοχής.
Επειδή ασκήθηκε αρκετή κριτική για την εκτίμη-
ση του ΕΤΕΚ όσον αφορά το πόσα αξίζει η κατά 
παρέκκλιση αδειοδότηση και τα αναβαθμισμένα 
δικαιώματα χρήσης με τα οποία ευεργετήθηκε η 
συγκεκριμένη ανάπτυξη παραμονές της πώλησης 
σε ξένους επενδυτές, ας μας πει κάποιος εκ μέ-
ρους της κυβέρνησης την επίσημη εκτίμηση, αν 
υπάρχει, για να γνωρίζουμε όλοι. Επίσης, ας βγει το 
ΣΥΜΕΠΑ να παρουσιάσει και να αιτιολογήσει την 
τελική απόφασή του. Αυτά απαιτεί η διαφάνεια, 
έτσι θα εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη στο κράτος και 
τους θεσμούς ότι ορθά ασκούν την όποια εξουσία 
τους παρέχουν οι νόμοι και το Σύνταγμα. 

ςύΜβΟύΛΕύΤΙΚΑ ΟΡγΑΝΑ
• Έχω την εντύπωση πως διαχρονικά το ΣΥΜΕ-

ΠΑ, το Πολεοδομικό Συμβούλιο, ακόμα και το 
ΕΤΕΚ, που είναι περισσότερο συμβουλευτικός 
φορέας, είναι όργανα που προκαλούν κάποια 
δυσφορία στις κυβερνήσεις, ίσως γιατί θέτουν 
κάποιους περιορισμούς ή κάποτε ανατρέπουν 
προθέσεις και πολιτικές. Αισθάνεστε να έχει 
αυξηθεί η τάση παραμερισμού αυτών των ορ-
γάνων υπέρ του Υπουργικού Συμβουλίου και 
της εκτελεστικής εξουσίας;
Είναι αναμενόμενο αυτός που έχει την εξουσία 
να μην θέλει εύκολα να τη μοιράζεται με άλλους. 
Ωστόσο, ο νομοθέτης και η κοινωνία προνόησε να 
θεσπίσει και να διαθέσει συμβουλευτικές οντό-
τητες στους κατέχοντες την εξουσία. Εκείνο που 
σίγουρα αισθανόμαστε και δεν είναι μόνο τώρα, 
είναι ότι ως χώρα και λαός έχουμε πάρα πολλά 
ακόμη να μάθουμε για τις συμμετοχικές διαδι-
κασίες, την πραγματικά δημόσια διαβούλευση 
και τον αφουγκρασμό του συμφέροντος και των 
ανησυχιών/ευαισθησιών των πολιτών και της κοι-
νωνίας ως συνόλου. Και εξηγούμαι, δεν λέμε ότι 
θα πρέπει να συμφωνούν όλοι, αυτό ουδέποτε 
θα γίνει γιατί απλούστατα υπάρχουν διαφορετι-
κές αντιλήψεις, προτεραιότητες, διαφορετικά και 
αντικρουόμενα συμφέροντα και ενδιαφέροντα. 
Αλλά οι αποφάσεις που επηρεάζουν ευρύτερα 
την κοινωνία, το παρόν και το μέλλον κατά τρό-
πο μόνιμο και μη αναστρέψιμο, αυτές ακριβώς 
οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι σιδεροκέφαλες 
που λέμε, να αντέχουν στην όποια κριτική και να 
μην μας ενοχλεί η κριτική, ειδικά η καλόπιστη. Η 
αλήθεια και γυμνή είναι ωραία.

ΑΝΑΔΗμοςιεύςΗ ςύΝεΝτεύΞΗς προεΔρού ετεΚ ςτοΝ «ποΛιτΗ» ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔύΤΩΝ
• Από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε πως τα 
προσωρινά κίνητρα δεν διασφαλίζουν τα συμ-
φέροντα των επενδυτών, ιδιαίτερα των ξένων. 
Με τη μονιμοποίηση των κινήτρων αυξάνονται 
ή μειώνονται οι πιθανότητες νέων επενδύσεων, 
κατά τη γνώμη σας;
Ο μοναδικός λόγος που δόθηκαν τα κίνητρα είναι 
η προσέλκυση επενδύσεων προς ανάκαμψη της 
αναπτυξιακής δραστηριότητας στη χώρα μας μετά 
την κατραπακιά που κορυφώθηκε με τα γνωστά 
μέτρα του 2013 για διάσωση των τραπεζών και τη 
σύναψη μνημονίου με την τρόικα για δανειοδό-
τηση του κράτους. Άρα, εφόσον είναι για να επι-
σπεύσουμε και να διευκολύνουμε την ανάπτυξη, 
πώς είναι δυνατόν μόνιμα κίνητρα που μπορεί να 
αξιοποιηθούν από ντόπιους ή και ξένους επενδυ-
τές σε βάθος χρόνου, π.χ. μετά από κάποιες δε-
καετίες, να επισπεύσουν την ανάπτυξη; Μια εξή-
γηση είναι να καταστούν φερέγγυοι κάποιοi που 
χρωστούν και τώρα είναι αφερέγγυοι, αλλά αυτό 
θα φέρει την ανάπτυξη; Ισχυριζόμαστε ότι είναι 
λογικό να δοθούν κίνητρα περιορισμένης χρονι-
κής ισχύος ώστε όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά 
να τρέξουν να τα αξιοποιήσουν, όχι να τα βάλουν 
στην πάντα που λέμε… Επίσης, ποιος εγγυάται ότι 
πράγματι θα βοηθήσουν αυτά τα μέτρα, αν δεν 
βοηθήσουν θα τα πάρουμε πίσω και μετά θα τρέ-
χουμε να δώσουμε αποζημιώσεις για τη στέρηση 
των κεκτημένων τους; Είναι προτιμότερο να είναι 
προσωρινά και αν μετά την εκπνοή της περιόδου 
ισχύος των μέτρων κριθεί ότι απέδωσαν και συ-
ντρέχουν λόγοι για παράταση της ισχύος τότε ναι, 
να δοθεί παράταση.
• Διαπιστώσατε να υπάρχουν φωτογραφικές 
πρόνοιες μέσα στα διευρυμένα κίνητρα που 
μονιμοποιήθηκαν πρόσφατα; Υπάρχουν 4-5 
νέες εξειδικευμένες κατηγορίες κινήτρων που 
μάλλον δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο.
Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη λογική γιατί 
απλούστατα δεν εξυπηρετεί τους λόγους αρχής 
που θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι η βάση της συ-
ζήτησης. Τολμώ να πω ότι δεν ενοχλεί να δοθούν 
κίνητρα σε ορισμένους που μπορούν να τα αξιοποι-
ήσουν σωστά, φτάνει να αξιοποιηθούν τώρα που 
έχει ο τόπος ανάγκη ανάπτυξης και να εξυπηρετη-
θεί πρώτιστα και ουσιαστικά το δημόσιο συμφέρον 
μαζί με τον επιχειρηματία.

ΤΟΠΙΚΑ ςχΕΔΙΑ
• Έως τώρα γνωρίζαμε μια συγκεκριμένη κα-
τοχυρωμένη νομικά διαδικασία αλλαγής των 
τοπικών σχεδίων και των δηλώσεων πολιτικής. 
Τώρα δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών ότι τα 
κίνητρα που είχαν εγκριθεί το ’13 ως έκτα-
κτη και προσωρινή αντίδραση στην ύφεση θα 
ενσωματωθούν στα τοπικά σχέδια, μέσω της 
απόφασης του Υπουργικού. Και επιπλέον, καμιά 

από αυτές τις αλλαγές, περιλαμβανομένης και 
της διαδικασίας νομιμοποίησης αυθαιρεσιών, 
δεν κρίθηκε σκόπιμο να περάσει από τη Βουλή 
ως νομοσχέδιο. Έχει άποψη το ΕΤΕΚ για τη νο-
μιμότητα όλων αυτών των αλλαγών που έγιναν 
με κινηματογραφική ταχύτητα;
Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες επιβάλλουν τα 
θέματα αυτά να εξετάζονται από το Πολεοδο-
μικό Συμβούλιο. Εάν κάτι διαδικαστικά πάσχει να 
προσδιοριστεί και να διορθωθεί. Ακόμη και σε 
περίπτωση που ο υπουργός από νομικής άπο-
ψης κέκτηται αυτού του δικαιώματος, διερωτώμαι 
εάν είναι ενδεδειγμένο και ορθό αυτό που έγι-
νε, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστική συζήτηση με 
συμμετοχικές διαδικασίες, να παίρνονται τέτοιας 
εμβέλειας αποφάσεις. Διατηρούμε τις σοβαρές 
μας επιφυλάξεις για μια σειρά από λόγους όπως 
κάποιοι επεξηγήθηκαν προηγουμένως. Αποτελεί, 
κατά την άποψή μου, μια σπασμωδική και απο-
σπασματική προσέγγιση διόρθωσης των χρόνιων 
παθογενειών του συστήματος αδειοδότησης και 
ελέγχου της ανάπτυξης. Έγινε τόση συζήτηση και 
προσπάθεια για την εφαρμογή μέτρων και διαδι-
κασιών για πολεοδομική αμνηστία. Όλα αυτά τώρα 
τα βάζουμε στο ίδιο καζάνι και θα πάνε στον κά-
λαθο των αχρήστων; Πώς θα εμπεδωθεί η πίστη 
στην νομιμότητα;
• Με δύο αποτυχημένες προσπάθειες «πολε-
οδομικής αμνηστίας» δεν νομίζετε ότι ήταν 
καιρός για μια αμνήστευση «χωρίς πολλά-
πολλά» και χωρίς καθυστερήσεις και πρόσθε-
το κόστος για τους ιδιοκτήτες/χρήστες; Σας 
ανησυχεί αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε και 
θα κρατήσει έως το 2020; Είναι δυνατό να 
καταλήξει σε νέα κακοποίηση του δομημένου 
περιβάλλοντος; 

Εάν δεν απέδωσε τα αναμενόμενα το σύστημα και 
η ρύθμιση που έγινε τα τελευταία χρόνια για την 
πολεοδομική αμνηστία θα έπρεπε να συζητηθεί 
και να παρθούν διορθωτικά μέτρα, να γίνουν ανα-
θεωρήσεις. Πιστεύουμε ότι κάθε ισοπεδωτική προ-
σέγγιση θα έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα 
διορθώσει στα χαρτιά κάποια προβλήματα και πολύ 
φοβούμαι θα επιφέρει στην ουσία σοβαρότερα 
προβλήματα όπως αυτά της απαξίωσης σε νόμους 
και κανονισμούς. Κάποια από τα κτίσματα αυτά ίσως 
θα έπρεπε να κατεδαφιστούν και όχι να επιβραβευ-
τούν οι παρανομήσαντες. 

ΦΟΡΟς ΑΚΙΝΗΤΗς ΙΔΙΟΚΤΗςΙΑς
• Ποια είναι η θέση του ΕΤΕΚ ως προς τον φόρο 
ακίνητης ιδιοκτησίας; Συμφωνείτε με τον ενι-
αίο συντελεστή 1 τοις χιλίοις; Προτιμάτε κλιμα-
κωτούς συντελεστές με απαλλαγή των μικρο-
ϊδιοκτητών ή θεωρείτε αντιαναπτυξιακό αυτό 
τον φόρο;
Ως ΕΤΕΚ ταχθήκαμε ευθύς εξαρχής υπέρ της ενο-
ποίησης της φορολογίας ακινήτων πράγμα που υι-
οθετήθηκε. Υποστηρίζουμε, επίσης, ότι θα πρέπει 
να επικαιροποιηθούν όλες οι αντικειμενικές αξίες 
των ακινήτων και να μην ξεφεύγει κανείς από τις 
υποχρεώσεις του. Όπως έχει ανακοινωθεί θα πρέ-
πει να εισπραχθούν περί τα 100 εκατ. ως φόρος για 
τα ακίνητα. Το πώς θα κατανεμηθούν αυτά στους 
ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ένα θέμα που δεν είναι 
τεχνικό, εμπίπτει στην άσκηση κοινωνικής πολιτι-
κής και δίκαιης κατανομής βαρών. Η επιβολή φόρου 
στα ακίνητα είναι επιβεβλημένη, μακάρι να μην είχε 
ανάγκη το κράτος και το εισπρακτέο ποσό να ήταν 
χαμηλότερο. Θεωρούμε ότι επαφίεται στην κυβέρ-
νηση και το νομοθετικό σώμα να προσεγγίσει με 
δίκαιο και βέλτιστο τρόπο αυτό το θέμα. 
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Ένα ημερολόγιο θησαυρός διασώθηκε στο χω-
ριό Πάνω Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας 

και με τη βοήθεια του ανώτερου λειτουργού του 
υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού, Μάριου Δρουσιώτη, δημιουργήθηκαν στα-
τιστικοί πίνακες στο πλαίσιο της έκδοσης ημερο-
λογίου για το 2015 του εν λόγω χωριού. Πρόκειται 
για το ημερολόγιο του Μάστρου –του εργολάβου 
οικοδομών που ανέλαβε την οικοδομή– της οι-
κίας της Θεονίτσας Διαμαντή, η οποία κατοικεί-
ται μέχρι σήμερα και βρίσκεται στην οδό Αγίου 
Σπυρίδωνα στην Πάνω Δευτερά. Ο εργολάβος 
(μάστρος) ήταν ο Αντωνής χατζηττοουλή και από 
την καταγραφή των εργασιών στο ημερολόγιο 
φαίνεται ότι τα κατασκευαστικά έργα διήρκεσαν 
από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο του 1926.
Πιστεύεται ότι ίσως να είναι η παλαιότερη λεπτομε-
ρής καταγραφή του κόστους ανέγερσης μιας κοινής 
κατοικίας στην Κύπρο. Η οικία έχει εμβαδό 9χ4 μέ-
τρα, μιας κλίσης. Από την ανάλυση του ημερολογίου 
φαίνεται ότι το συνολικό κόστος της κατασκευής 
ήταν 4.776 γρόσια, που αναλύεται σε κόστος 2.685 
γρόσια για τα υλικά και 2.091 γρόσια για τα εργατικά. 
Συνολικά χρειάστηκαν 35 ημερομίσθια για τον μά-

στρο και 58 για τους εργάτες. Το ημερομίσθιο του 
μάστρου ήταν 27 γρόσια και των εργατών 13,5, 10, 
6 και 3 γρόσια. Ο κκιρατζιής (μεταφορέας) έπαιρνε 
13,5 γρόσια γιατί χρησιμοποιούσε και το ζώο του 
στην εργασία, 10 γρόσια ο έμπειρος εργάτης, 6 γρό-
σια η έμπειρη εργάτρια και 3 γρόσια ο εργάτης για 
βοηθητικές εργασίες. Στα άτομα που εργάστηκαν 
για την κατασκευή της οικίας καταγράφονται, με-

ταξύ άλλων ο τεχνίτης χαράλαμπος Κωνσταντή, οι 
κκιρατζιήδες Νικολής Φεττή Κκιρατζιής, Στεφανής 
Κυριάκου και Κωστής χαραλάμπους και η εργάτρια 
χριστίνα Κοκκολή. Από τα υλικά λείπουν τα βολίτζια. 
Πιθανολογείται ότι τα έβαλε ο ιδιοκτήτης γιατί στο 
κόστος υπάρχει μόνο το ροκάνισμα των βολιτζιών, 
με κόστος 54 γρόσια, τα οποία καταχωρήθηκαν 
στους πίνακες ως εργατικά. 

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Οι σελίδες του ημερολογίου του Μάστρου… Συνάντηση Περιφερειακής Επιτροπής λεμεσού 
ΕτΕκ με τον Δήμαρχο Μέσα Γειτονιάς

Την τετάρτη 5 Αυγούστου 2015 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο μέσα 
Γειτονιάς συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ με τον δήμαρχο, κ. 

Δώρο Αντωνίου. παρευρέθηκε, επίσης, ο υγειονομικός λειτουργός κ. Νί-
κος Αυγουστή. εκ μέρους της περιφερειακής επιτροπής Λεμεσού ετεΚ 
παρευρέθηκαν ο γραμματέας Γιάννης Κακουλλής και τα μέλη μάριος 
χριστοφίνης και ςώτος ςάββα. Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και 
διεξήχθη σε πνεύμα συναντίληψης.
Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το υπόμνημα του ΕΤΕΚ με προτά-
σεις για διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων το οποίο είχε ήδη 
σταλεί στον Δήμο μέσα Γειτονιάς.
Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ ανέφεραν ότι πρέπει να δοθεί σημασία στη 
μείωση των αποβλήτων όπως αυτή καθορίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 
98/2008 εΚ και ότι η τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει διάφο-
ρες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Οι δράσεις αυτές, όπως ανα-
φέρονται στο υπόμνημα, είναι χαμηλού έως ασήμαντου κόστους όπως 
για παράδειγμα η εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, η δημιουργία 
υποσελίδας στην ιστοσελίδα του Δήμου, η διοργάνωση ενημερωτικών 
διαλέξεων στα σχολεία της περιοχής κλπ. Ο δήμαρχος εισηγήθηκε ως 
κίνητρο τη μείωση των τελών σκυβάλων σε όσους κάνουν κομποστο-
ποίηση στα σπίτια τους. Ο Νίκος Αυγουστή εισηγήθηκε να εγκαταστα-
θούν κάδοι κομποστοποίησης σε μερικά πάρκα του Δήμου για να πα-
ραδειγματίζονται οι δημότες και να μπουν επεξηγηματικές πινακίδες με 

οδηγίες για κομποστοποίηση. οι εκπρόσωποι της πεΛ προσφέρθηκαν 
να συνδράμουν το έργο του Δήμου μέσα Γειτονιάς με συμμετοχή σε 
ενημερωτικές διαλέξεις και ετοιμασία ενημερωτικού υλικού.
τέλος ο δήμαρχος διερωτήθηκε αν μπορεί το ετεΚ να βοηθήσει τον 
Δήμο στη βελτίωση του χώρου της πλατείας μπροστά από το Δημοτικό 
μέγαρο. οι εκπρόσωποι του ετεΚ προσφέρθηκαν, αφού ενημερωθούν 
κατάλληλα, να υποβάλουν προκαταρκτικές απόψεις οι οποίες να οδη-
γούν στη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

τΑ ερΓΑτιΚΑ ΚΑι τΑ ύΛιΚΑ μιΑς ΚΑτοιΚιΑς τού 1926 ςτΗΝ π. ΔεύτερΑ

O μάστρος, Αντωνής χατζηττοουλή, όταν πολέμησε, το 1918, στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το σπίτι της 
θεονίτσας Διαμαντή του 1926.

Π Α Ρ Ε Μ β Α ς Ε Ι ς  Ε Τ Ε Κ

Την προσοχή των υποψήφιων φοιτητών εφιστά 
το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 

(ΕΤΕΚ) όταν αυτοί προτίθενται να επιλέξουν για τις 
σπουδές τους κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης 
σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. 
Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι για να μπορούν οι απόφοιτοι 
κλάδων της Μηχανικής να εργαστούν στην Κύπρο 
θα πρέπει να εγγραφούν ως μέλη του. Αυτό προϋ-
ποθέτει ότι τα προγράμματα σπουδών σε κλάδους 
της Μηχανικής στα οποία φοίτησαν πρέπει να εί-
ναι εγκεκριμένα τόσο από το ΕΤΕΚ όσο και από την 
αρμόδια κρατική Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων.
Η ανακοίνωση του ΕΤΕΚ εκδίδεται με αφορμή ανα-
κοινώσεις και διαφημίσεις πανεπιστημίων που προ-
σφέρουν προγράμματα σπουδών στη Μηχανική. Το 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου είναι ο 
αρμόδιος φορέας που αποφασίζει σχετικά με την ανα-
γνώριση τίτλων σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής 
Επιστήμης. Βάσει της νομοθεσίας, και νοουμένου ότι 
τα προγράμματα σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής 
που προσφέρονται τυγχάνουν πρώτα της σχετικής 
έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, το ΕΤΕΚ προχωρεί στην 

αξιολόγηση των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών σε 
σχέση με την επάρκεια του περιεχομένου τους για 
σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος.
Το ΕΤΕΚ καλεί τους υποψήφιους φοιτητές που προ-
τίθενται να επιλέξουν προγράμματα σπουδών Μη-
χανικής, αν έχουν οποιεσδήποτε απορίες να επικοι-
νωνήσουν με το ΕΤΕΚ στο τηλέφωνο 22877644 ή να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα του (www.etek.org.cy), 
όπου είναι αναρτημένοι όλοι οι κατάλογοι με τους 
εγκεκριμένους κλάδους κυπριακών πανεπιστημίων.
Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, κάθε πρόσωπο δι-
καιούται να εγγραφεί μέλος του Επιμελητηρίου μόνο 
αν κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου σε κλάδο 
της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέ-
πει να ασκεί επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε 
και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο. Οι 
κλάδοι σπουδών που ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ είναι 
αυτοί της Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μη-
χανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, 
Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της 
Μηχανικής της Πληροφορικής, χημικής Μηχανικής, 
Μηχανικής Μεταλλείων και Γεωλογίας, Αγρονομικής-
Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης και Εκτίμη-
σης Γης και Πολεοδομίας-χωροταξίας. 

ΕΤΕΚ: Προσοχή όταν επιλέγετε σπουδές 
σε κλάδο μηχανικής επιστήμης

Τα προγράμματα πρέπει 
να είναι εγκεκριμένα από 

το ΕΤΕΚ και από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ιδιωτικών Πανεπιστημίων
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Είναι ευρέως αποδεκτό ότι όσον αφορά τα δομι-
κά έργα, είτε αυτά είναι τεχνικά είτε οικοδομικά, 

η σωστή και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους απαιτεί απο-
τελεσματική διαχείριση διαφόρων παραγόντων, όπως 
η ορθή κατανομή προσωπικού, υλικών και χρόνου σε 
συνάρτηση με το προϋπολογιζόμενο κόστος του έρ-
γου. Ιδιαίτερα σε δύσκολες οικονομικά εποχές, επι-
βάλλεται οι εμπλεκόμενοι στα έργα να εφαρμόζουν 
πολιτικές και πρακτικές μεθόδους ούτως ώστε να επι-
τυγχάνουν τους στόχους εντός χρονοδιαγραμμάτων 
προς αποφυγή οποιωνδήποτε μετέπειτα κυρώσεων και οικονομικών προστίμων.
Άραγε, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η εφαρμογή ενός πλαισίου ταξινόμησης για 
τον πλήρη κύκλο ζωής των κατασκευαστικών εργασιών συμπεριλαμβανομένων της 
ενημέρωσης, του σχεδιασμού, της τεκμηρίωσης, της κατασκευής, της λειτουργίας, 
της συντήρησης ακόμα και της κατεδάφισης;
Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 12006-2:2015 (Building construction - Organization 
of information about construction works - Part 2: Framework for classification of 
information) καθορίζει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός δομημένου συστήματος 
ταξινόμησης. Προσδιορίζει ένα σύνολο προτεινόμενων τίτλων για τον πίνακα κα-
τάταξης με σειρά πληροφοριών π.χ. τη μορφή ή τη λειτουργία διαφόρων εργασιών 
και παράλληλα δείχνει πώς οι κλάσεις αντικειμένων ταξινομούνται σε κάθε πίνακα 
και σχετίζονται ως μια σειρά συστημάτων και υποσυστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, 
στο πρότυπο απεικονίζονται και περιγράφονται παραδείγματα ταξινόμησης και 
παραδείγματα σύνθεσης συστημάτων. Στα παραδείγματα ταξινόμησης περιγρά-
φεται η κατηγορία που μπορεί να περιλαμβάνει το στοιχείο που διαχωρίζεται σε 
υποκατηγορίες όπως π.χ. τοίχος, οροφή και πάτωμα ενώ σε μια άλλη κατηγορία να 
αναφέρεται η μόνωση η οποία διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες όπως π.χ. βάτες μό-
νωσης τοιχοποιίας και μόνωση αγωγού. Παράλληλα, στα παραδείγματα σύνθεσης 
συστημάτων περιγράφεται το σύστημα σαν ολόκληρο π.χ. σύστημα τοιχοποιίας ή 
σύστημα εξαερισμού όπου στη συνέχεια διαχωρίζονται τα μέρη που αποτελούν 
τα εν λόγω συστήματα, σε μόνωση, αεριστήρα, εξαεριστήρα κ.ο.κ. Με αυτό τον 
τρόπο φαίνονται πιο ξεκάθαρα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
διαφόρων συστημάτων και στοιχείων που χρησιμοποιούνται στα δομικά έργα. Βέ-

βαια, η ετοιμασία καταλόγων των στοιχείων και των 
διαγραμμάτων απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο αλλά από την 
άλλη προσφέρει πολλαπλά οφέλη προς τους σχεδια-
στές, μελετητές, επιμετρητές ποσοτήτων, εργολάβους 
και εργοδηγούς.
Οι σχεδιαστές και οι μελετητές εφαρμόζοντας τις 
πρακτικές του ISO 12006-2:2015 θα μπορούν να είναι 
πιο σίγουροι ότι σχεδιαστικά έχουν συμπεριλάβει όλα 
τα στοιχεία στις προδιαγραφές τους αποφεύγοντας 
λάθη, παραλείψεις και διορθώσεις ενώ οι επιμετρητές 

ποσοτήτων θα μπορούν πιο ξεκάθαρα και πιο ευέλικτα να υπολογίσουν το κόστος 
των έργων χρησιμοποιώντας τους πίνακες και τα διαγράμματα των στοιχείων και 
των συστημάτων. Επίσης, οι εργολάβοι χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα 
πλαίσια ταξινόμησης θα μπορούν να προσφοροδοτήσουν πιο αντικειμενικά, ευέ-
λικτα και πιο σωστά τις διάφορες προσφορές έργων ενώ παράλληλα οι εργοδηγοί 
θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν την πρόοδο εργασιών των έργων και να 
γνωρίζουν τα αποθέματα υλικών και πρώτων υλών στο εργοτάξιο.
Ωστόσο, το ΙSO 12006-2:2015 παρέχει παραδείγματα συστημάτων αλλά δεν πα-
ρέχει ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα ταξινόμησης ούτε και το περιεχόμενο των 
πινάκων που το απαρτίζουν. Προορίζεται για τη χρήση από τους ενδιαφερομένους 
που αναπτύσσουν τα εν λόγω συστήματα κατάταξης και πινάκων που μπορεί να 
διαφέρουν σε λεπτομέρειες για να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες.
Το ISO 12006-2:2015 εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης 
ISO/TC 59, «Buildings and civil engineering works». Η υιοθέτηση και εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών και διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Ορ-
γανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την τυποποίηση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις 
στο εν λόγω θέμα από τους αρμόδιους λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληρο-
φόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Οργανισμού.

Χρίστος Παπαγεωργίου 
Λειτουργός Τυποποίησης CYS 

Πολιτικός Μηχανικός

A P θ PA  K A I  A N A Λ Y ς E I ς

Πώς επιτυγχάνεται η οργάνωση των πληροφοριών για 
τα δομικά έργα εφαρμόζοντας το πλαίσιο ταξινόμησης 

του νέου Διεθνούς Προτύπου ISO 12006-2:2015
Στο πρότυπο 

απεικονίζονται 
και περιγράφονται 

παραδείγματα ταξινόμησης 
και παραδείγματα 

σύνθεσης συστημάτων

Εγκληματική καταστροφή παγκόσμιας κληρονομιάς
Εκκωφαντική η σιωπή του Πολιτισμού στην Νιμ-

ρούντ και την Παλμύρα… για ακόμη μία φορά ο 
άνθρωπος υπενθύμισε ότι είναι το μόνο δημιούργημα 
που εξαφανίζει τα όμοιά του και τον εαυτό του. 
Ο φανατισμός και η απαξίωση της ιστορικής μνή-
μης, οι οικονομικές και πολιτικές διαπλοκές κατέ-
βασαν το μαχαίρι για ακόμη μία φορά στο σώμα 
του ανθρώπινου πολιτισμού. Αυτήν τη φορά στον 
χώρο που ο άνθρωπος άρχισε να γράφει και να απο-
τυπώνει τα πρώτα του βήματα στην ιστορία – τη 
Μεσοποταμία.
... Προς τι άραγε οι Διεθνείς Συμβάσεις, οι διαφωτι-
στικές πορείες και αγώνες οργανισμών, φορέων, αν-
θρώπων, θα διερωτηθεί κάποιος… και όμως αυτή η 
τραγωδία, επαναλαμβανόμενη φέρνει στο προσκήνιο 
ξανά ένα καίριο ζήτημα – τη σπουδαιότητα της τεκ-
μηρίωσης του Πολιτισμού. 
Ας αποτελέσει μια αφορμή, για να πειστούν όλοι όσοι 
έχουν το δικαίωμα και φέρουν την ευθύνη των απο-
φάσεων και των ενεργειών, να προωθήσουν τάχιστα 

με συγκεκριμένες ενέργειες, μέτρα και πρώτιστα τους 
αναγκαίους πόρους, ώστε η επιστημονική τεκμηρίω-
ση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς να γίνει θέμα προ-
τεραιότητας…, γιατί δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι η 
κραυγή της σιωπής των Μνημείων δεν θα μπορεί για 
πολύ να ηχεί…
Παραμονεύει και η ανυπότακτη ορμή της Γης... 
(βλέπε τον σεισμό στο Νεπάλ), την οποία ποτέ ο 

άνθρωπος δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αποτε-
λεσματικά (εφάρμοσε όμως σε πολιτισμούς μέ-
τρα και τεχνογνωσία, θαυμαστά τεκμήρια πολιτι-
σμού)... ο ίδιος ο Πλανήτης στον δικό του ρυθμό 
εξέλιξης…
Αυτό το στοιχείο έρχεται να πολλαπλασιάσει τον 
κίνδυνο εξαφάνισης της Κληρονομιάς, της Τέχνης 
και της Γνώσης και να θέσει μπροστά μας την επι-
στημονική καταγραφή - διαφύλαξή τους σαν άμεση 
ανάγκη… και η Κύπρος να μην μείνει αμέτοχη!
Η Κυπριακή Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνη-
μείων και Τοποθεσίων (ICOMOS) θέτει τις γνώσεις και 
την εμπειρία των μελών της στη διάθεση της Κυπρι-
ακής Πολιτείας ώστε η επιστημονική τεκμηρίωση και 
διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, …να προ-
ωθηθεί με επιστημονικότητα, αρτιότητα και σεβασμό 
όπως ταιριάζει στη μοναδικότητα της Παράδοσης του 
Τόπου μας.

Κυπριακή Επιτροπή ICOMOS

 
   

 

AIS M Management Ltd 
 

Εγκεκριμένοι Επιμετρητές Ποσοτήτων - Διαχειριστές 
Έργων - Ρυθμιστές Απωλειών - Διαιτητές – 
Διαμεσολαβητές. 

 
AIS Μ Management Ltd είναι εταιρεία που ειδικεύεται 
στις υπηρεσίες Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 
Διαφορών και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με το 
Δομημένο Περιβάλλον και την Ιδιοκτησία. Η εταιρεία 
ρυθμίζεται από το RICS. 

 
Προσφέρεται επίσης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
κατάρτισης, με ενδοϋπηρεσιακά και πολυεπιχειρησιακά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία παραδίδονται από 
επαγγελματίες εκπαιδευτές. 

 
Η εταιρεία AIS M Management Ltd είναι εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Τα πιο κάτω σεμινάρια επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ και στηρίζονται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Επιμετρητών Κύπρου. 
 

    
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 
- 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΗΣ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

ΑΝΑΔ 

 
ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΌ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ 

ΜΕΓΑΛΗ 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
1. 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –  NRM2 

 
 

Άννα Ι. Στυλιανού 
(Ελληνική) 

 
Λευκωσία 

 
€372  

+ 
€70,68 ΦΠΑ 

 
€100 

+ 
€70,68 ΦΠΑ 

 
29, 30 & 31 

Οκτωβρίου 2015 

 
2. 

 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  

 
Άννα Ι. Στυλιανού 

(Ελληνική) 

 
 

Λευκωσία 

 
€169  

+ 
€32,11 ΦΠΑ 

 
€50 

+ 
€32,11 ΦΠΑ 

 
14 

Νοεμβρίου 2015 

 
3. 

 
ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 

 

 
Άννα Ι. Στυλιανού 

(Ελληνική) 

 
Λευκωσία 

 
€372  

+ 
€70,68 ΦΠΑ 

 
€100 

+ 
€70,68 ΦΠΑ 

 
18 & 19 

Δεκεμβρίου 2015 

 
4. 

 
ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

 

 
Άννα Ι. Στυλιανού 

(Ελληνική) 

 
Λευκωσία 

 
€372  

+ 
€70,68 ΦΠΑ 

 
€100 

+ 
€70,68 ΦΠΑ 

 
Θα ανακοινωθεί 

αργότερα 

 
5. 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ  
 

 
Πέτρος Δάμτσας 

(Ελληνική) 

 
Λευκωσία 

 
€506  

+ 
€96,14 ΦΠΑ 

 
€120 

+ 
€96,14 ΦΠΑ 

 
Θα ανακοινωθεί 

αργότερα 

 

Επιπρόσθετα η εταιρεία AIS M Management Ltd διοργανώνει και τα πιο κάτω σεμινάρια για το  
CIArb Cyprus Branch  

 

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 
- 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

CIArb 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
1. 

 
MODULE 2 –  
THE LAWS OF ARBITRATION 
(Six months course) 

 
William McLaughlin 

(Αγγλική) 
 

Λευκωσία 

 
€1.400 

+ 
€266,00 ΦΠΑ 

 
02 

Σεπτεμβρίου 2015 

 

 
2. 

 
MODULE 4 –  
(INTERNATIONAL ARBITRATION) AWARD WRITING 
(Six months course) 
 

 
William McLaughlin 

(Αγγλική) 

 
Λευκωσία 

 
€1.700 

+ 
€323,00 ΦΠΑ 

 
03 

Σεπτεμβρίου 2015 

 

 
3. 

 
MODULE 3 –  
ARBITRATION PRACTICE, PROCEDURE & DRAFTING 
(Six months course) 

 
 

William McLaughlin 
(Αγγλική) 

 
 

Λευκωσία 

 
 

€1.400 
+ 

€266,00 ΦΠΑ 

 
 

14 
Σεπτεμβρίου 2015 

 

 
5. 

 
TRAINING FOR EXAMINERS (T4E) 

 
William McLaughlin 

(Αγγλική) 

 
Λευκωσία 

 
€500 

+ 
€95,00 ΦΠΑ 

 
 
 
 

 
19 & 23 

Οκτωβρίου 2015 

 
6. 

 
ONE DAY INTRODUCTION COURSE IN 
INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 

 
William McLaughlin 

(Αγγλική) 

 
Λευκωσία 

 
€400 

+ 
€76,00 ΦΠΑ 

  
03  

Δεκεμβρίου 2015 

 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
 
Τηλ: 22779840  
Email: aisman@cytanet.com.cy 
Web: www.aisman.org 
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Η κρατική γη θα μπορούσε να παραλληλιστεί 
με τα «αποθέματα χρυσού» που διαθέτει 

ένα κράτος, τα οποία μόνο σε απόλυτα ειδική και 
αιτιολογημένη περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα 
ήταν λογικό και επιτρεπτό να χρησιμοποιηθούν 
με σκοπό την κάλυψη αυτών των απρόβλεπτων 
αναγκών.
Η γη δεν είναι ανεξάντλητος ούτε ανανεώσιμος 
πόρος. Κατά συνέπεια η όποια χρήση και αξιοποίησή της, στα πλαίσια 
προσπαθειών για ανάπτυξη, θα πρέπει να γίνεται με φειδώ και όχι κατ’ 
ανάγκη για οικοδομικούς σκοπούς / οικοδομικά έργα. Θα ήταν δυνατή 
η αξιοποίηση της κρατικής γης για δημιουργία και άλλων απαραίτητων 
υποδομών, εκτός από κτίρια, που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής 
μιας πόλης, ενός τόπου. Ακόμη και ως ανοικτοί δημόσιοι χώροι, τα κρατι-
κά τεμάχια έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Θα μπορούσε για 
παράδειγμα να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ποιοτικών ανοικτών δημόσιων 
χώρων που θα αποτελούν συνεκτικό στοιχείο και θα ενισχύουν την πε-
ριβαλλοντική διάσταση μιας πόλης, ενός αστικού συμπλέγματος, ενώ θα 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όσων δραστηριοποιούνται 
σε αυτό, καθώς και των επισκεπτών.
Όσον αφορά τη Λευκωσία, τι είναι στην ουσία αυτό που λείπει; Έχει γί-
νει μια τεκμηρίωση των πραγματικών αναγκών; Σε ποια βάση; Με ποια 
στοχοθέτηση; Για να ενισχυθεί η αστικότητα της πόλης θα πρέπει να δι-
ατεθεί κρατική γη ή πρώτα θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις πολιτικές 
πολεοδόμησης και πρακτικές δημιουργίας αστικού χώρου; Πώς παράγε-

ται ο αστικός χώρος; Ποιος προωθεί, ελέγχει 
και συντονίζει την παραγωγή αστικού χώρου; 
Υπάρχει ενιαίο και ξεκάθαρο όραμα; Η πολυπό-
θητη ανάπτυξη και αστική αναγέννηση θα προ-
κύψει από την αξιοποίηση της κρατικής γης ή 
προηγούνται άλλες αναγκαίες ενέργειες; Έχουν 
εντοπιστεί και αναγνωριστεί τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα και ο ρόλος αυτής της γης στη βάση 

ενός στρατηγικού πλάνου; Έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες επιλογές και 
παραμένει η αξιοποίηση του εσχάτου των πόρων που διαθέτει ο τόπος 
μας, το κράτος μας;
Σε κάθε περίπτωση η αξιοποίηση, εάν αυτό θα είναι η τεκμηριωμένη κα-
τάληξη, μέρους της κρατικής γης, στη Λευκωσία ή και οπουδήποτε αλλού, 
θα πρέπει να βασίζεται σε διεξοδικές μελέτες κόστους και οφέλους λαμ-
βάνοντας υπόψη όχι μόνο τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες 
του τόπου και της κοινωνίας, στη βάση ενός στρατηγικού σχεδίου. Οπωσ-
δήποτε δεν θα πρέπει να μιλάμε για εκποίηση της κρατικής γης αλλά για 
αξιοποίησή της με άλλους εναλλακτικούς τρόπους, έχοντας πάντοτε κατά 
νου ότι διαχειριζόμαστε ένα πολύτιμο δημόσιο αγαθό, που δεν έχουμε 
κληρονομήσει από τους προγόνους μας αλλά το έχουμε δανειστεί από 
τα παιδιά μας.

Ηρακλής Αχνιώτης 
Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης

Μέλος Γ.Σ. ΕΤΕΚ

A P θ PA  K A I  A N A Λ Y ς E I ς

Ο ρόλος της κρατικής γης για ένα ανταγωνιστικό 
αστικό μέλλον της Λευκωσίας

«Οπωσδήποτε δεν 
θα πρέπει να μιλάμε 

για εκποίηση της 
κρατικής γης αλλά για 

αξιοποίησή της με άλλους 
εναλλακτικούς τρόπους»
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T E X N O Λ O γ I A

Μηχανικοί στα εργαστήρια του Πανεπιστη-
μίου Γκεντ του Βελγίου κατασκεύασαν 

σκυρόδεμα που έχει μια μοναδική ιδιότητα: αυ-
τοθεραπεύεται όταν υποστεί ρωγμή. 
Ο Έλκε Γκρούγιαερτ είναι μηχανικός στο Πανε-
πιστήμιο Γκεντ: «Το σκυρόδεμα έχει εμποτιστεί 
με υπεραπορροφητικά πολυμερή. Οπότε όταν 
κάνει την εμφάνισή της μια ρωγμή και εισέρχε-
ται νερό, τα πολυμερή απορροφούν το νερό με 
αποτέλεσμα να εμποδίζουν την επέκταση της 
ρωγμής. Κατά κάποιο τρόπο τη σφραγίζουν».
Τα πολυμερή προστίθενται στη μάζα του σκυ-
ροδέματος. Μόλις το σκυρόδεμα στεγνώσει, οι 
επιστήμονες το σπάνε και περιμένουν να δουν 
πώς θα αντιδράσει. Μετά ποσοτικοποιούν τη 
μηχανική του συμπεριφορά, τη στεγανότητα και 
την αντοχή.
Η Μπρέντα Ντεμπότ, μηχανικός στο Πανεπιστή-
μιο Γκεντ, εξηγεί πώς λειτουργεί η νέα τεχνική: 
«Εάν η μικρή ρωγμή ξεκινήσει να επουλώνεται, 
δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή να μεγαλώσει. Οπότε 
η συνολική κατασκευή δεν κινδυνεύει με κατάρ-
ρευση. Θέλουμε να σταματήσουμε το πρόβλημα 
πριν γίνει μεγάλο».
Επιστήμονες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα εκτιμούν ότι τα ελαστικά πολυμερή 
μπορούν να προστατέψουν κατασκευές που 
υπόκεινται σε μεγάλες πιέσεις, όπως γέφυρες 
και τούνελ, εκεί όπου ακόμα και η παραμικρή 
ρωγμή μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες δι-
αβρώσεις.
Η Νελ ντε Μπέλιελ είναι διευθύνουσα σύμβου-
λος στο εργαστήριο έρευνας του Πανεπιστημίου 
Γκεντ: «Δεν υπάρχει η δυνατότητα να ανακτή-
σεις πλήρως τη δυναμική του σκυροδέματος. 
Αυτό που θέλεις είναι να ανακτήσεις τη στεγα-
νότητα, ώστε να διατηρηθεί η ανθεκτικότητα. 
Ποια προϊόντα τα οποία δεν μας περνούν καν 
από το μυαλό και μάλιστα βιολογικά, μπορούν να 
βοηθήσουν το σκυρόδεμα να επουλωθεί;».
Στο Πανεπιστήμιο του Ντελφ, οι επιστήμονες 
εντόπισαν έναν ακόμη καλό υποψήφιο που μπο-
ρεί να βοηθήσει στην επούλωση του σκυροδέ-
ματος: τα βακτήρια. «Αυτά είναι βακτήρια που τα 
έχουμε απομονώσει από περιοχές του πλανήτη, 
στις οποίες επικρατούν συνθήκες όπως στο σκυ-
ρόδεμα. Μια από αυτές τις συνθήκες, πρέπει να 
προσομοιάζει σε αυτές που επικρατούν σε ένα 
βράχο, να είναι αλκαλικό το περιβάλλον με πολύ 
υψηλό PH. Τα βακτήρια αναπτύσσονται σε αυτές 
τις συνθήκες. Δεν είναι παθογόνα, δεν είναι επι-

βλαβή για την ανθρώπινη ζωή, ούτε για το περι-
βάλλον», μας εξηγεί ο χενκ Γιόνκερς, βιολόγος 
του Πανεπιστημίου Ντελφ.
Όταν εμφανιστεί μια μικρή ρωγμή, τα βακτήρια 
που βρίσκονται μέσα στο σκυρόδεμα εισχωρούν 
στο νερό παράγοντας ανθρακικό ασβέστιο που 
σφραγίζει τη ρωγμή.
Οι ερευνητές σε αυτή τη φάση κάνουν δοκιμές 
για το πόσο αδιαπέραστη είναι αυτή η σφράγιση 
με βακτήρια. «Προσπαθούμε να δούμε εάν το 
υγρό μπορεί να εισχωρήσει στη σφραγισμένη 
ρωγμή. Πόσο, και ποια είναι η διαφορά πριν και 
μετά το σφράγισμα», μας εξηγεί η Ειρήνη Τζιβι-
λόγλου, μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Γκεντ.
Οι επιστήμονες τώρα στοχεύουν να εφαρμόσουν 

τη νέα τεχνική σε πραγματικές κατασκευές. Με 
το 70% των τούνελ και των γεφυρών στην Ευ-
ρώπη να έχουν κατασκευαστεί από σκυρόδεμα, 
εκτιμούν ότι η αγορά για τη συγκεκριμένη τεχνι-
κή θα επεκταθεί τα επόμενα χρόνια. «Το κόστος 
του νέου αυτού τύπου σκυροδέματος αναμένε-
ται να αυξηθεί. Όμως το τσιμέντο που επουλώ-
νεται μόνο του μειώνει το κόστος συντήρησης 
και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των κατασκευών. 
Στο τέλος, το τσιμέντο που επουλώνεται μόνο 
του αποδεικνύεται οικονομικό», μας επεσήμανε 
η Νελ ντε Μπέλιελ, διευθύνουσα σύμβουλος στο 
εργαστήριο έρευνας του Πανεπιστημίου Γκεντ.
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Κατασκευές νέας γενιάς με τσιμέντο 
που διορθώνει μόνο του τις ρωγμές του
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ςτο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ενεργεια-
κή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσία-

σε προτάσεις με στόχο μια νέα συμφωνία για τους 
καταναλωτές ενέργειας, τον επανασχεδιασμό της 
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη 
βελτίωση του σήματος ενεργειακής απόδοσης 
και την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.
Το πακέτο αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα υλο-
ποίησης της στρατηγικής για την Ενεργειακή 
Ένωση μέσω μιας μακρόπνοης πολιτικής για την 
κλιματική αλλαγή, η οποία συγκαταλέγεται στις 
πολιτικές προτεραιότητας που έθεσε η Επιτρο-
πή Γιούνκερ τον Φεβρουάριο του 2015. Οι ση-
μερινές προτάσεις δίνουν έμφαση στην αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και 
θέτουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ως κα-
ταναλωτές στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενερ-
γειακής αγοράς.

ςύςΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑς ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 
(ΣΕΔΕ) της ΕΕ είναι το εμβληματικό εργαλείο της 
Ευρώπης για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και τη μετάβαση της ΕΕ προς μια οικο-
νομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η σημερινή 
πρόταση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή 
κοινότητα ενόψει της διάσκεψης του Παρισιού 
για το κλίμα. Η Επιτροπή αναθεώρησε το σύ-
στημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών 
για να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθεί να είναι 
ο αποτελεσματικότερος και οικονομικά αποδο-
τικότερος τρόπος μείωσης των εκπομπών για 
την επόμενη δεκαετία. Πρόκειται για το πρώτο 
νομοθετικό μέτρο προς την υλοποίηση της δέ-
σμευσης της ΕΕ να μειώσει στο εσωτερικό της 
τις εκπομπές άνθρακα κατά 40% τουλάχιστον 
μέχρι το 2030. 
Η προτεινόμενη προσέγγιση θέτει σαφέστε-
ρους στόχους, αφενός, να διασφαλίσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα όσων κλάδων της 
βιομηχανίας αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο 
να δουν τη μετεγκατάσταση της παραγωγής 
τους εκτός ΕΕ, σε χώρες με λιγότερους περιο-
ρισμούς όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, και, αφετέρου, να προωθήσει τις 
επενδύσεις του ενεργειακού κλάδου σε καινο-
τόμες και εναλλακτικές ιδέες. 

ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ 
Η επιτυχία που είχε η σήμανση της ενεργειακής 
απόδοσης, αφότου καθιερώθηκε πριν από είκοσι 
χρόνια, ενθάρρυνε την ανάπτυξη προϊόντων όλο 
και πιο ενεργειακά αποδοτικών, με αποτέλεσμα 
όμως το σήμα ενεργειακής απόδοσης να είναι 
σήμερα πολύπλοκο. Η Επιτροπή προτείνει την 
επιστροφή στο αρχικό σύστημα σήμανσης, με 
κλίμακα από το Α έως το G, το οποίο ήταν απλού-
στερο και πιο ευδιάκριτο για τους καταναλωτές. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕς ΕΝΕΡγΕΙΑς
Αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να είναι 
στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης, η Επι-
τροπή παρουσιάζει μια νέα συμφωνία για τους 
καταναλωτές ενέργειας, που βασίζεται σε τρεις 
πυλώνες: 1) να βοηθηθούν οι καταναλωτές ώστε 
να εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα μέσω της 
καλύτερης ενημέρωσής τους 2) να προσφέρονται 
στους καταναλωτές περισσότερες δυνατότητες 
όταν επιλέγουν τη συμμετοχή τους στις ενεργει-
ακές αγορές και 3) να διατηρηθεί το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.
Οι καταναλωτές πρέπει να είναι εξίσου ενημε-
ρωμένοι και σε ίδια θέση ισχύος με τους αγορα-
στές και τους πωλητές που δραστηριοποιούνται 
στις αγορές χονδρικής· αυτό θα επιτευχθεί με 
σαφέστερους κανόνες τιμολόγησης και διαφήμι-
σης, αξιόπιστα εργαλεία σύγκρισης τιμών και με 
την αξιοποίηση της μεγάλης διαπραγματευτικής 
ισχύος που διαθέτουν αυτοί μέσω συλλογικών 

καθεστώτων (όπως η ομαδική αλλαγή προμηθευ-
τή και οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί).
Τέλος, οι καταναλωτές πρέπει να είναι ελεύθεροι 
να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους 
ενέργεια υπό θεμιτούς όρους, ώστε να εξοικονο-
μούν χρήματα, να συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια του ενερ-
γειακού εφοδιασμού.

ΝΕΟς ςχΕΔΙΑςΜΟς ΤΗς ΑγΟΡΑς 
Σκοπός της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένω-
ση είναι να βοηθήσει στην επίτευξη των κλιματι-
κών και ενεργειακών στόχων που τέθηκαν για το 
2030 και να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα γίνει ο παγκόσμιος πρωταθλητής στις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας. 
Η επίτευξη αυτών των στόχων προϋποθέτει 
μια ριζική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συ-
στήματος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον 
επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας.
Επομένως, ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετι-
κά με το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η νέα 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανταπο-
κρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών, να 
αξιοποιεί επωφελώς τη νέα τεχνολογία, να διευ-
κολύνει τις επενδύσεις, κυρίως σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και χαμηλών εκπομπών τεχνο-
λογίες και να αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση 
των ευρωπαϊκών κρατών μελών όταν πρόκειται 
για την ενεργειακή ασφάλεια.
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Το ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο
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Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) είναι ο Κρατικός Φορέας Πιστοποίησης της Κύπρου. Είναι Διαπιστευμένη για 
τη τεχνική της επάρκεια από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) της Ελλάδος αλλά και Κοινοποιημένος Φορέας 
από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην πιστοποίηση 
Συστημάτων Διαχείρισης, Προϊόντων, Τεχνικών Ελέγχων, Σήμανση CE, κ.α. 

Τόσο οι πιστοποιήσεις όσο και οι τεχνικοί έλεγχοι  διενεργούνται με βάση Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και 
Κανονισμούς.   

Η ΚΕΠ είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης International Quality Network (IQNET) 
σφραγίζοντας έτσι τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών της. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠ)          
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

 Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το νέο Πρότυπο ISO 9001:2015  

 Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το νέο Πρότυπο ISO 14001:2015 

 Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης 

 Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης 

 Απαιτήσεις Προτύπου OHSAS 18001- Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης  

 Απαιτήσεις Προτύπου ISO 50001- Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης  

 Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015 

 Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Πρότυπο ISO 
14001:2015  

 Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας με βάση το Πρότυπο 
OHSAS 18001  

 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) με  
βάση το Πρότυπο ISO 22000 

 Risk Management Expert training course based on ISO 31000  

 Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης με βάση το Πρότυπο ISO 50001 

 Γενικές Αρχές Ασφάλειας Παιχνιδότοπων με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 

Η ΚΕΠ πιστεύοντας ότι οι επιχειρήσεις ενδυναμώνονται μέσω της εκπαίδευσης του 
ανθρώπινου δυναμικού τους, διεύρυνε το πεδίο δραστηριότητάς της δημιουργώντας Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).  Τα περισσότερα προγράμματα που προσφέρονται από 
το ΚΕΚ έχουν σαν βάση την κύρια δραστηριότητα της ΚΕΠ. Παράλληλα προσφέρονται 
εξειδικευμένα προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.  

Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης: Κώστα Αναξαγόρα 30, 2014 Στρόβολος, Λευκωσία.  
Τηλ. +357 22411435/+357 22411438, Φαξ: +357 22519115 
webside: www.cycert.org.cy, email: cchristofi@cycert.org.cy 
 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΚΕΠ είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΑνΑΔ) και διοργανώνει επιχορηγημένα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Τα προγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΚΕΠ και εμπλουτίζονται κάθε 6μηνο. 

Ειδικές τιμές παραχωρούνται σε μη δικαιούχους επιχορήγησης της ΑνΑΔ (φοιτητές, κυβερνητικούς υπαλλήλους, 
άνεργους). 
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φοιτητές του Frederick 
κατασκεύασαν ένα 
θαλάσσιο ρομπότ

Φοιτητές στο πανεπιστήμιο Frederick δημι-
ούργησαν ένα θαλάσσιο ρομπότ και το πα-

ρουσίασαν το περασμένο καλοκαίρι στη Λεμεσό.
 το «ΗρΩΝ», όπως έχει ονομαστεί, είναι ένα 
πλήρες θαλάσσιο ρομποτικό σύστημα μήκους 
2,8 μέτρων με ηλεκτρονικά συστήματα, αισθη-
τήρες, λογισμικό έλεγχο, αυτόματο πιλότο, κ.ά. 
πρόκειται για ένα πρότζεκτ που δημιούργησαν 
φοιτητές του πανεπιστημίου Frederick και έχει 
στόχο να επιδείξει τη δύναμη της ρομποτικής 
και τις αμέτρητες δυνατότητες που έχει, τόσο 
προς όφελος της κοινωνίας όσο και στην καθη-
μερινή ζωή.
με το αυτόνομο θαλάσσιο όχημα «ΗρΩΝ», οι 
φοιτητές Ανδρέας χατζιηπερή, ειρήνη παναγί-
δου, Ανδρέας ςάββα, Κυριάκος ςκούρος, Νικη-
φόρος ςκούρος, Κλεάνθης ςάββα και Αντώνης 
παπασάββα, επιδίωξαν κατά κύριο λόγο τη δη-
μιουργία ενός συστήματος που οι εφαρμογές 
του θα βοηθήσουν στην εξέλιξη των αυτόνομων 
οχημάτων.

Προστασία Χώρων της UNESCO μέσω νέας 
ερευνητικής επιτυχίας του ΤΕΠΑΚ

Το ερευνητικό έργο PROTHEGO του ΤΕΠΑΚ επε-
λέγη για χρηματοδότηση στην πρόσκληση 

HERITAGE PLUS της ΕΕ.
Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από την ερευνητική 
ομάδα του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωπε-
ριβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ στο πλαίσιο 
του προγράμματος Joint Programming Initiative (JPI) 
on Cultural Heritage and Global Change (JPICH).
Σε δελτίο τύπου του ΤΕΠΑΚ αναφέρεται ότι η κυπρια-
κή συμμετοχή χρηματοδοτείται από το JPI μέσω του 
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, και είχε δυνατότητα 
χρηματοδότησης μέχρι και δύο νέων έργων.
Το νέο αυτό Έργο τιτλοφορείται «PROTection of 
European Cultural HEritage from GeO - hazards 
Cultural» (Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης από γεωλογικούς κινδύνους), έχει διάρκεια 
30 μήνες και έλαβε χρηματοδότηση ύψους €741.580.
Το δίκτυο συνεργασίας του Έργου αποτελείται από επι-
στήμονες προερχόμενους από τα ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα και ερευνητικά κέντρα όπως το ISPRA - Istituto 
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale 
(Ιταλία), NERC - Natural Environment Research 
Council (Ηνωμένο Βασίλειο), UNIMIB - University of 
Milano-Bicocca, IGME - Instituto Geologico y Minero 
de España (Ισπανία) δημιουργώντας μια διακρατική 
πλατφόρμα τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών.
Το έργο PROTHEGO θα προσφέρει ένα νέο εργαλείο 
καθώς και μια νέα, χαμηλού κόστους μεθοδολογική 
προσέγγιση για τη διαχείριση των χώρων και μνη-
μείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που 
βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας 
ειδικευμένες τεχνικές τηλεπισκόπησης.
Περιοχές μελέτης θα αποτελέσουν τα 395 μνημεία 
της UNESCO σε όλη την Ευρώπη. Η ιδέα πίσω από 
το πρόγραμμα είναι να έρθουν σε επαφή διάφοροι 

φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προ-
στασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές 
υψηλού κινδύνου όπως συντηρητές, αρχιτέκτονες, 
αρχαιολόγοι, μηχανικοί, γεωλόγοι κ.ά.
Η προτεινόμενη μεθοδολογία του PROTHEGO αφορά 
συστήματα παρακολούθησης σε μακροπρόθεσμη 
βάση, έμμεση ανάλυση των περιβαλλοντικών συν-
θηκών, την έρευνα των αλλαγών και την αποσύνθεση 
της δομής, το υλικό, και τον περιβάλλοντα χώρο των 
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Όλα τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν κατά τη δι-
άρκεια του έργου, όπως η πλατφόρμα GIS, θα είναι 
χρήσιμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς για να χρη-
σιμοποιηθούν για τη σωστή λήψη αποφάσεων με 
βάση την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων. 
Η πρωτοποριακή χρήση των τεχνολογιών, όπως των 
επίγειων σαρωτών λέιζερ (Terrestrial Laser Scanning 
- TLS) θα επιτρέψει μια πραγματική τρισδιάστατη ανα-
κατασκευή του χώρου και ταυτόχρονα τη δημιουργία 
εικονικών μοντέλων. Παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν 
δορυφορικά πολυφασματικά δεδομένα αλλά και δε-
δομένα radar (SAR) και δεδομένα από αυτόνομα συ-
στήματα πλοήγησης (UAVs).
Στο έργο συμμετέχουν τα μέλη του Εργαστηρίου Τη-
λεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος (Ερευνητικού 
Κέντρου Ερατοσθένης) από το ΤΕΠΑΚ δρ Κυριάκος 
Θεμιστοκλέους, καθηγητής Διόφαντος Γ. χατζημιτσής 
και συμμετέχουν οι δρ Άθως Αγαπίου, δρ Βασιλική 
Λυσάνδρου, δρ Branca Cuca και Μάριος Τζουβάρας.

Δημιουργία αρχείου μελών του ΕτΕκ που ασχολούνται ή 
που θα ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με την έρευνα 

Το ETEK θεωρεί ότι η στροφή προς την εφαρ-
μοσμένη έρευνα και καινοτομία θα δώσει στον 

τόπο μας την ώθηση που χρειάζεται για την επανεκ-
κίνηση και την ανάπτυξη της οικονομίας. πιστεύου-
με ότι οι μηχανικοί, δεδομένων των ακαδημαϊκών 
τους γνώσεων και της φύσης της μηχανικής επιστή-
μης, αποτελούν βασικό πυλώνα στην όλη προσπά-
θεια καθώς διαθέτουν τη θέληση, τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες για παραγωγή ιδεών και μετατροπή τους 
σε λύσεις πραγματικών προβλημάτων.
Στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων του ΕΤΕΚ 

για την προώθηση των θεμάτων έρευνας και 
καινοτομίας και με πρωτοβουλία της επιτροπής 
Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει δημιουργηθεί αρ-
χείο μελών του ΕΤΕΚ που ασχολούνται ή που θα 
ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με την έρευνα και 
καινοτομία σε διάφορους τομείς της μηχανικής 
επιστήμης.
βασικός σκοπός της όλης προσπάθειας είναι η δη-
μιουργία του προφίλ των μελών σε ό,τι αφορά τα 
θέματα έρευνας και ακολούθως η δημιουργία του 
απαραίτητου δικτύου επικοινωνίας 

Προγράμματα κατάρτισης 
κέντρου Παραγωγικότητας 

για την περίοδο Σεπτέμβριος-
Δεκέμβριος 2015

Το Κέντρο παραγωγικότητας (ΚεπΑ) έχει αναρ-
τήσει στην ιστοσελίδα του (www.kepa.gov.cy/

programs.pdf ) το ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει όλα 
τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσει 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015.
ο αριθμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 30 
και έχουν ομαδοποιηθεί στις πιο κάτω βασικές 
κατηγορίες:
• προγράμματα Διευθυντικής Ανάπτυξης 
• προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής Κατάρ-
τισης
• προγράμματα Ασφάλειας και ύγείας
• Δωρεάν προγράμματα Κατάρτισης και εργα-
στήρια που προσφέρονται στο πλαίσιο του Έργου 
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
• Δωρεάν εργαστήρια που προσφέρονται από το 
Εθνικό Κέντρο Europass
Για περισσότερες πληροφορίες κ. Νίκο Φιλίππου, 
στο 22806111 ή nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy.
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Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει για δεύτερη 
συνεχή χρονιά την προκήρυξη του διαγωνισμού για 

τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, τα Δεύτερα Βραβεία 
ΠΔΣ (2nd CY GPP Awards).
Η διαδικασία πραγματοποιείται και φέτος, όπως και 
πέρσι, με την καλή συνεργασία της Διεύθυνσης Δη-
μόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας, των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και 
Προμηθειών, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών, της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτή-
των, του ΕΤΕΚ, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της Ομοσπονδίας Πε-
ριβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κυπριακού 
Συνδέσμου Καταναλωτών.
Οι Κατηγορίες Αγορών τις οποίες αφορούν και φέτος 
τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων - CY GPP 
Awards είναι:
1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικές Συ-
σκευές Οικιακής χρήσης
2. Φωτισμός
3. Επιβατικά Οχήματα
4. Κλιματιστικά
5. Κτιριακές Κατασκευές
Τα Βραβεία 2nd CY GPP Awards απευθύνονται, όπως 
και πέρσι, στις Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες 
Φορείς, όπου περιλαμβάνονται οι Κρατικές Αρχές - Δη-
μόσιος Τομέας, οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι 
Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Την τελετή βράβευσης στηρίζει το πρόγραμμα Green 
Procurement and smart city support (GRASP-MED) στο 
οποίο συμμετείχε η εταιρεία Ατλαντίς ως εταίρος και το 
Τμήμα Περιβάλλοντος ως υποστηρικτής.
Το έργο GRASP, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα MED, έχει στόχο τη στήριξη των 
δημόσιων φορέων κατά τη διάρκεια προετοιμασίας 
ενός «πράσινου διαγωνισμού», μέσω χρήσης πλατ-
φορμών δημοσίων συμβάσεων. Επικεντρώνεται κυρίως 
στις ηλεκτρονικές πράσινες προμήθειες με κριτήρια 
βιωσιμότητας, οι οποίες είναι περισσότερο γνωστές ως 
«ηλεκτρονικά συστήματα πράσινων δημόσιων συμβά-
σεων» ή e-gPP. Το GRASP έχει στόχο την αύξηση του 
δυναμικού των Έξυπνων Πόλεων της Μεσογείου, στην 
οργάνωση και ανάπτυξη τέτοιων έξυπνων διαδικασιών 
ηλεκτρονικών προμηθειών. http://www.grasp-med.eu.

ΟΙ ΠΡΑςΙΝΕς ΔΗΜΟςΙΕς ςύΜβΑςΕΙς
Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα / αναθέτοντες φορείς 
καθώς επίσης και για τις ιδιωτικές εταιρείες, καθώς 
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μει-
ώνοντας τις εκπομπές επικίνδυνων ουσιών και αερίων 
του θερμοκηπίου. Η σύναψη συμβάσεων για πράσινα 
προϊόντα, υπηρεσίες και έργα αποφέρει μείωση των 
αέριων ρύπων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, 

διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και την προστα-
σία της δημόσιας υγείας. 
Ο δημόσιος τομέας δαπανά περίπου 2 τρισεκατομμύ-
ρια ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με 
το 19% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. 
Συνεπώς, η ζήτηση αποδοτικών και φιλικών προς το 
περιβάλλον προϊόντων, υπηρεσιών και έργων θα απο-
τελέσει κίνητρο για τους προμηθευτές στην ανάπτυξη 
προϊόντων, υπηρεσιών και έργων που να συμμορφώνο-
νται με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και 
ταυτόχρονα να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδια-
γραφές. Επιπλέον, η εδραίωση των πράσινων δημόσιων 
συμβάσεων αναμένεται να αποφέρει την ανάπτυξη 
καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, υπηρε-
σιών και έργων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης και εγκαθίδρυσης του 
νέου αυτού θεσμού, προσκαλείστε ως υποψήφια Ανα-
θέτουσα Αρχή / Αναθέτων Φορέας να συμμετάσχετε 
στα Δεύτερα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 
(2nd CY GPP Awards), υποβάλλοντας την αίτηση συμ-
μετοχής σας το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 
2015.

ΑΙΤΗςΕΙς ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ςύΜΜΕΤΟχΗς
Οι Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς καλού-
νται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο συμμετοχής 
για τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (CY 
GPP Awards). 
Η επιλογή των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων 
Φορέων που θα βραβευθούν, θα πραγματοποιηθεί με 
συγκεκριμένα κριτήρια μετά από αξιολόγηση των αιτή-
σεων από Ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί από τη 
Συντονιστική Επιτροπή του θεσμού. 
Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από 
φορείς ή αρχές που βραβεύτηκαν πέρσι για την ίδια κα-
τηγορία και χρονική περίοδο εφαρμογής των ΠΔΣ. Θα 
γίνονται δεκτές αιτήσεις στις ίδιες κατηγορίες από τους 
ίδιους φορείς/αρχές για την εφαρμογή των ΠΔΣ, μόνο 
στην περίπτωση που αποδεικνύεται ότι η νέα αίτηση 
αφορά συνέχιση της πολιτικής των ΠΔΣ για την περίο-
δο Σεπτέμβριος 2014 - Σεπτέμβριος 2015. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο 
Τμήμα Περιβάλλοντος, είτε με φαξ στο 22774945, είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ngeorgiou@environment.

moa.gov.cy το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 
2015.

ΤΕΛΕΤΗ βΡΑβΕύςΗς
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νο-
εμβρίου 2015. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι 
τα πιο κάτω:
•  1ο Βραβείο Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φο-

ρέα για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων 
Συμβάσεων

•  2ο Βραβείο Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φο-
ρέα για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων 
Συμβάσεων

•  3ο Βραβείο Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φο-
ρέα για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων 
Συμβάσεων

•  Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγο-
ρές στην κατηγορία Μηχανογραφικός Εξοπλισμός & 
Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής χρήσης

•  Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές 
στην κατηγορία Φωτισμός

•  Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές 
στην κατηγορία Επιβατικά Οχήματα

•  Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές 
στην κατηγορία Κλιματιστικά. 

•  Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές 
στην κατηγορία Κτιριακές Κατασκευές 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα και τον χώρο 
όπου θα διεξαχθεί η Τελετή Βράβευσης θα ανακοινω-
θούν αργότερα.

ΠΕΡΙςςΟΤΕΡΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινω-
νείτε με την κ. Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία στο τηλέ-
φωνο 22408923 ή στο email ngeorgiou@environment.
moa.gov.cy και με τον κ. Ορέστη Κυριάκου από το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στο τηλέφωνο 
22667716 ή στο email orestis.kyriakou@cea.org.cy
Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Τμήμα-
τος Περιβάλλοντος http://www.moa.gov.cy/moa/
environment/environment.nsf και του Ενεργειακού 
Γραφείου www.cea.org.cy 

ςύΝΕΡγΑζΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙς 
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών, Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού 
Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, Υπηρεσίες Κρατικών 
Αγορών και Προμηθειών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολο-
γικών Υπηρεσιών, Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων, 
ΕΤΕΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργα-
νώσεων Κύπρου, Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
(2nd CY GPP Awards)
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Ενημέρωση που ενδιαφέρει 
κάθε ιδιοκτήτη ανελκυστήρα

ςύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη Λειτουργία, 
τη Συντήρηση και τον Έλεγχο των Ανελκυστήρων, 

κάθε Ιδιοκτήτης Ανελκυστήρα πρέπει να μεριμνά για 
την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα του και να 
φροντίζει ότι αυτός ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πα-
ραρτήματος Ι (ανελκυστήρες προσώπων και προσώπων 
και αντικειμένων) ή του Παραρτήματος ΙΙ (ανελκυστή-
ρες αντικειμένων μόνο) των πιο πάνω Κανονισμών. 
Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την εφαρμογή 
συστηματικής και προληπτικής συντήρησης και τον 
περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα.
Κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα φροντίζει για τη συντήρηση του ανελκυστήρα 
του από Συντηρητή Ανελκυστήρα τουλάχιστον στη συχνότητα που καθορίζεται 
στους Κανονισμούς. Δηλαδή:
• Τουλάχιστον 12 φορές ετησίως για ανελκυστήρες σε κτίρια δημόσιας χρή-
σης, κρατικά και ημικρατικά κτίρια και κτίρια που καθορίζονται στο Παράρτημα 
VIII των Κανονισμών (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, πανεπι-
στήμια, χώρους στάθμευσης, πολυκαταστήματα, χώρους αναψυχής και μαζικής 
συνάθροισης κοινού κ.ά.).
• Τουλάχιστον 4 φορές ετησίως για ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρες (δηλαδή 
ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος σε ιδιωτική κατοικία, με τρόπο ώστε να 
είναι απροσπέλαστος από χώρους εκτός της ιδιωτικής κατοικίας και ο οποίος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους ενοίκους της κατοικίας και τους επι-
σκέπτες τους) και ανελκυστήρες που συνδέονται με μηχανήματα και προορίζο-
νται αποκλειστικά για προσπέλαση σε χώρο εργασίας.
• Τουλάχιστον 8 φορές ετησίως για όλους τους άλλους ανελκυστήρες.
Επίσης, κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα φροντίζει για τον έλεγχο του ανελκυστήρα 

του τουλάχιστον μία φορά κάθε 24 μήνες, από Εξου-
σιοδοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρα στην παρουσία 
του Συντηρητή Ανελκυστήρα. Η παρουσία του Συ-
ντηρητή είναι απαραίτητη γιατί παρέχει εξειδικευ-
μένη βοήθεια στον Ελεγκτή κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου του ανελκυστήρα. Επίσης, ενημερώνεται 
άμεσα για την κατάσταση του ανελκυστήρα και μπο-
ρεί να προχωρεί σε μικρές διορθώσεις ή ρυθμίσεις 
που απαιτούνται, ή ακόμη για τυχόν μεγαλύτερες 
αποκλίσεις από τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, οι 
οποίες ενδεχομένως να απαιτούν προγραμματισμό 

(χρόνος, κόστος) για την αντιμετώπισή τους.
Είναι εξίσου σημαντικό για την ασφάλεια των χρηστών του ανελκυστήρα ο ιδι-
οκτήτης του ανελκυστήρα να φροντίσει να είναι εγκατεστημένη μέσα στον θά-
λαμο τηλεφωνική συσκευή, η οποία να λειτουργεί ώστε τυχόν πρόσωπα που θα 
εγκλωβιστούν να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Συντηρητή Ανελκυστήρα, 
ο οποίος έχει υποχρέωση να τους απεγκλωβίσει.
Σημειώνεται ότι στις 31.8.2015 ΕΛΗΞΕ η προθεσμία που καθορίστηκε στους Κα-
νονισμούς για τον πρώτο έλεγχο των σε λειτουργία ανελκυστήρων από Εξουσιο-
δοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρα. 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε φυλλάδιο με πρόσθετες πληροφορί-
ες για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων καθώς και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες, οι πιο πάνω Κανονισμοί καθώς και τα 
Μητρώα με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εγκεκριμένων από το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Συντηρητών Ανελκυστήρων και Εξουσιοδοτημέ-
νων Ελεγκτών Ανελκυστήρων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας στη διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/dli.

Συνάντηση ΕτΕκ - ICOMOS κύπρου 

Ο πρόεδρος και ο διευθυντής του ΕΤΕΚ συνα-
ντήθηκαν στις 7 ςεπτεμβρίου 2015 με το 

νέο Διοικητικό ςυμβούλιο του ICOMOS - τμήμα 
Κύπρου, για συζήτηση θεμάτων που άπτονται 
κοινών ενδιαφερόντων με σκοπό την καλύτερη 
και πιο αποτελεσματική-επιστημονική αντιμε-
τώπισή τους. 
Η Κυπριακή επιτροπή του Διεθνούς ςυμβου-
λίου μνημείων και τοποθεσιών (ICOMOS) δή-

λωσε στη συνάντηση ότι διατίθεται να θέσει τις 
γνώσεις και την εμπειρία των μελών της στην 
Κυπριακή πολιτεία μέσω του ετεΚ, ώστε η επι-
στημονική τεκμηρίωση και διαφύλαξη της πολι-
τιστικής κληρονομιάς, να προωθηθεί με επιστη-
μονικότητα, αρτιότητα και σεβασμό.
μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:
1. Συνδιοργάνωση ημερίδων σχετικών με θέματα 
συντήρησης / αποκατάστασης μνημείων και χώρων

2. ςυμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και 
σε τεχνικές / επιστημονικές επιτροπές του 
ICOMOS σχετικές με το φάσμα εργασιών του 
Επιμελητηρίου
3. προώθηση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για 
μελέτες αποκατάστασης κτιρίων που έχουν χα-
ρακτηρισθεί Διατηρητέα ή Αρχαία μνημεία 
4. προώθηση βραβείων ςυντήρησης / Αποκατά-
στασης.

Οι περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία 

(Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχος Ανελκυστήρων) 
Κανονισμοί του 2012 
(Κ.Δ.Π. 533/2012, 

28.12.2012)



SAKREΤ ZEIPEKKIS - Ολοκληρωμένες λύσεις δόμησης
Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROSOPSIS

Εμπιστευθείτε τον ειδικό για 
τη θερμομόνωση του κτηρί-
ου σας. Εφαρμόστε το σύστη-
μα εξωτερικής θερμομόνω-
σης THERMOPROSOPSIS και 
δώστε αξία στην κατοικία σας, 
εξοικονομόντας ενέργεια και 
χρήματα.

Νιώστε σίγουροι και επιλέξτε 
τα ολοκληρωμένα συστήμα-
τα εξωτερικής θερμομόνωσης 
THERMOPROSOPSIS για ασφα-
λές, ποιοτικό και πιστοποιημέ-
νο αποτέλεσμα θερμομόνω-
σης στις εξωτερικές όψεις του 
κτηρίου σας.

Ινοπλισμένο τσιμεντοκονία 
επικόλλησης και βασικής
επίχρισης KAM 700 / 
THERMOPROSOPSIS MULTI

Διογκωμένη πολυστερίνη 
Thermoprosopsis Knauf 

Πιστοποιημένα παρελκόμενα 
συστήματος: 
- Bύσματα στερέωσης
-  Εξωτερικά αντιαλκαλικά 

πλέγματα ενίσχυσης

Ακρυλικό έγχρωμο 
επίχρισμα  
SK-K & SK-R
-  Επιλέξτε 

χρωματισμό από  
το χρωματολόγιο

Χρώμα λευκό, 
σιλικονούχο ινοπλισμένο, 
αυτοκαθαριζόμενο Faserfarbe

SAKRET ZEIPEKKIS LTD
Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: 
Δίπλα στο πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Λεμεσός. ΤΘ 54579, 3725 Λεμεσός
Τηλ.:  +357-25821040, Fax: +357-25821043, www.sakret.com.cy, info@sakret.com.cy


