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Φωτογραφία της 
αρχαίας πόλης Παλμύρα 
στη Συρία, από το 2010. 
Η Παλμύρα έμεινε 
ονομαστή για τον πλούτο 
της κατά τη ρωμαϊκή 
εποχή, οπότε βασίλευσε 
και η θρυλική βασίλισσά 
της Ζηνοβία. Ωστόσο, 
μνημονεύεται για πρώτη 
φορά τη 2η χιλιετία π.Χ.. 
Τότε ήταν ένας ακόμα 
κόμβος στο εκτεταμένο 
εμπορικό δίκτυο που 
ένωνε τη Μεσοποταμία 
με τη βόρειο Συρία. Η 
Παλμύρα έπεσε στα 
χέρια των ισλαμιστών 
στις 21 Μαΐου 2015, 
όταν αποσύρθηκαν 
οι δυνάμεις του 
κυβερνητικού 
στρατού, οι οποίες 
την υπερασπίζονταν. 
Έντονη παραμένει η 
διεθνής ανησυχία για τον 
κίνδυνο καταστροφής 
των μνημείων, τα 
οποία περιλαμβάνονται 
στους τόπους 
παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της 
UNESCO.  
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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.



Πολιτισμός ενός λαού είναι το σύνολο 
των πνευματικών και καλλιτεχνικών του 
δημιουργημάτων ανά τους αιώνες. Η 
αρχιτεκτονική κληρονομιά ενός τόπου 

και κατ’ επέκταση τα ιστορικά κέντρα είναι ο πυρή-
νας ανάπτυξης της ευρύτερης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. Τα κτίσματα είναι οι πιο έγκυροι μάρτυρες 
του παρελθόντος και τα πιο εμφανή σύμβολα ανα-
γνώρισης της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου. 
ό φυσικός και συνήθης εχθρός της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ο χρόνος, 
οι φυσικές καταστροφές, οι σεισμοί, πλημμύρες, άνεμοι, κατολισθήσεις αλλά 
και οι αναπόφευκτες αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες.
ό μεγαλύτερος εχθρός όμως είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πολλές φορές η κα-
ταστροφή μνημείων γίνεται εν άγνοια ανθρώπων που «διορθώνοντας» ένα 
κτίριο στην πραγματικότητα το καταστρέφουν. ό άνθρωπος μπορεί επίσης να 
κάνει ζημιά σε ένα κτίριο λόγω κακής χρήσης ή και 
διαχείρισης που πολλές φορές προκύπτουν από τις 
ανάγκες της κάθε εποχής. 
Τον τελευταίο καιρό αποτελεί μόνιμο θέμα της επι-
καιρότητας η καταστροφή της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς από «ανθρώπους» σε ιράκ και Συρία, σε πό-
λεις με μεγάλη ιστορική αξία όπως είναι η μοσούλη 
και η Παλμύρα που πρόσφατα έπεσε στα χέρια των 
τζιχαντιστών του ισλαμικού κράτους ISIS.
Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η διεθνής κοινότητα βλέπει αμήχανα να κατα-
στρέφεται η Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά σε διάφορα μέρη του κό-
σμου που αποτελούν λίκνα του πολιτισμού χωρίς να μπορεί ή, τολμώ να πω, 
να θέλει να κάνει οτιδήποτε για να το σταματήσει. 
όι ειδήσεις με τις οποίες μας βομβαρδίζουν για τις καταστροφές μνημείων 
και όχι μόνο, που προκαλούν οι τζιχαντιστές, έχουν δώσει την ευκαιρία σε 
πολλούς να κατηγορήσουν το ισλάμ και τη νοοτροπία όσων το ασπάζονται. 
αδυνατούν να διακρίνουν ότι οι τζιχαντιστές του ISIS (ισλαμικό κράτος και χα-
λιφάτο) είναι απλά εγκληματίες και δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το ισλάμ ούτε 
τους μουσουλμάνους. Καλό θα ήταν, ως παραλληλισμό, να έχουμε κατά νου 
ότι οι χριστιανοί σταυροφόροι έσπερναν στο πέρασμά τους την καταστροφή 
και χρησιμοποιούσαν το όνομα του χριστού. Άρα αυτό που βασικά μας λείπει 
είναι η παιδεία, η κοινωνική καλλιέργεια, ο σεβασμός του διαφορετικού, η 
γνώση και η υιοθέτηση των αρχών και των παραδόσεών μας. όι αρχές της 
πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς πρέπει να περιληφθούν με ποι-
κίλους τρόπους στη σχολική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ούτως ώστε η 
συντήρηση και διαφύλαξη των μνημείων να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
πορείας τους ως ενήλικες.
Διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι οι UNESCO, ICOMOS, ICCROM, ICOM, κατα-
δίκασαν την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά δεν μπορούν 

να κάνουν τίποτε περισσότερο. όι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις της υφη-
λίου δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε «ειρηνικές» επεμβάσεις όταν δεν έχουν 
οικονομικό όφελος είτε αυτό λέγεται έδαφος, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. 
Άλλωστε οι τραγικές εμπειρίες του παρελθόντος τους έκαναν πιο επιφυλα-
κτικούς σε κάθε είδος «ειρηνικής» παρέμβασης.
εμείς ως ενεργοί πολίτες θα πρέπει να απαιτήσουμε όλα τα θέματα που 
προάγουν την πολιτιστική αναβάθμιση αλλά και τον σεβασμό της διαφορε-
τικότητας, είτε πρόκειται για άτομα άλλης θρησκείας, είτε άλλου χρώματος, 
φυλής κτλ. να αποτελούν πυρήνα του εκπαιδευτικού και κοινωνικού μας συ-
στήματος.
Πρέπει επίσης να απαιτήσουμε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο αρχείο 
αρχιτεκτονικής/πολιτιστικής κληρονομιάς ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη 
διαχείριση, έλεγχος των μνημείων αλλά και λήψη προληπτικών ή έκτακτων 
μέτρων συντήρησης. Η καταγραφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα 
βοηθήσει ιδιαίτερα στην προβολή της και στην αποκατάσταση των όποιων 

φθορών του χρόνου. Πρέπει να τη διατηρήσουμε 
πάση θυσία γιατί όπως λέει και ο Γ. Σεφέρης «Σβή-
νοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να 
σβήνεις κι ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον».

Χρύσανθος Πισσαρίδης
Αρχιτέκτονας
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Οι αρχές της πολιτιστικής 
και αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς πρέπει να 
περιληφθούν με ποικίλους 

τρόπους στη σχολική 
διαπαιδαγώγηση

Φωτογραφία της Παλμύρας από το 2003. Η Παλμύρα υπήρξε κατά την αρχαιότητα 
σημαντική πόλη της κεντρικής ςυρίας, κτισμένη σε μία όαση 215 χιλιόμετρα 
βορειοανατολικά της Δαμασκού και 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ευφράτη. Για 
αιώνες ήταν ζωτικός σταθμός για τα καραβάνια που διέσχιζαν τη συριακή έρημο και 
ήταν γνωστή ως η «Νύφη της Ερήμου». 
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Το εΤεΚ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακαλέσει την 
πρόθεσή του για μονιμοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων που 

δόθηκαν το 2013 και παροτρύνει την Πολιτεία να επικεντρωθεί στην 
απλοποίηση του εθνικού συστήματος αδειοδότησης, ελέγχου της ανά-
πτυξης και τιτλοποίησης, η οποία προσθέτει αξιοπιστία και θα βοηθή-
σει τον κατασκευαστικό κλάδο, αυξάνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον, 
στηρίζοντας την οικονομία και εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον. 
Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα η δρομολογηθείσα, με 
πρωτοβουλία του Πολεοδομικού Συμβουλίου, διαδικασία ετοιμασίας 
του «Σχεδίου για την νήσον».
Το εΤεΚ υπογραμμίζει πως, τα όποια κίνητρα δίνονται, θα πρέπει 
πρώτιστα να επικεντρώνονται στην αναζωογόνηση των υφιστάμε-
νων οικισμών, να εξυπηρετούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να 
εναρμονίζονται με την περιβαλλοντικά συνετή ανάπτυξη αλλά και να 
ενθαρρύνουν την αξιοποίηση κενών, εγκαταλειμμέ-
νων και αδρανών κτιρίων και απαξιωμένων εμπορι-
κών περιοχών. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζοντας 
τον στόχο της ενθάρρυνσης της ταχείας επανεκ-
κίνησης της οικοδομικής δραστηριότητας και της 
άμεσης ανάγκης μαζικής δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας το εΤεΚ είχε τότε επισημάνει το αυτονό-
ητο: «Τα όποια κίνητρα θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
συνοδεύονται από προθεσμίες υλοποίησης και οι 
επωφελούμενες αναπτύξεις να έχουν δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα τα-
χείας ολοκλήρωσης». Δυστυχώς, αντί προβληματισμού, παρατηρούμε 
πως η Πολιτεία, χωρίς στοιχειώδη μελέτη κόστους-οφέλους, συνεχίζει 
τη λανθασμένη πεπατημένη προώθησης μη μελετημένων και ατεκμη-
ρίωτων προσεγγίσεων στον τομέα της ανάπτυξης γης, που δεν είναι 
προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. 
Το εΤεΚ διαφωνεί με προσεγγίσεις που οδηγούν στη λήψη αυθαίρε-
των αποφάσεων οι οποίες αγνοούν επιδεικτικά τις θεσμοθετημένες, 
συμμετοχικές, επιστημονικές και ολιστικές διαδικασίες εκπόνησης 
των Σχεδίων ανάπτυξης. Η λανθασμένη πρόθεση μονιμοποίησης των 
μέτρων, μετά την παράταση που δόθηκε τον μάρτιο του 2015, απο-
ξενώνει τελείως τη συγκεκριμένη πολιτική από τους πρωταρχικούς 
επιδιωκόμενους στόχους που άπτονταν της σφαίρας του δημόσιου 
συμφέροντος και αφορούσαν την κινητοποίηση της ταχείας και σε 
ένταση οικονομικής δραστηριοποίησης και τη δημιουργία πολυπόθη-
των θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, αφαιρεί κάθε λογική ή στοιχείο εν-
θάρρυνσης που θα πρέπει να χαρακτηρίζει ένα κίνητρο και δημιουργεί 
εύλογα ερωτηματικά. 
Το επιμελητήριο καλεί –ξανά– την Πολιτεία να προχωρήσει στην 
υλοποίηση της πρότασης για δημιουργία ενός ανατροφοδοτούμενου 
μηχανισμού χρηματοδότησης μαζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων οι-
κιστικών μονάδων με τη συνδρομή και της ευρωπαϊκής Τράπεζας επεν-
δύσεων. Η πρόταση αυτή, η οποία περιλαμβάνεται στο «αναπτυξιακό 
πακέτο Γιούνκερ», δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίες και οικονομική 
δραστηριότητα με προστιθέμενη αξία. 
είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πως, εφόσον η προαναφερόμενη 
προσέγγιση υπερισχύσει, δημιουργούνται «κίνητρα» που εφαρμόζονται 
στην ουσία παντού, χωρίς χρονικούς περιορισμούς οδηγώντας σε νέο 

πολεοδομικό καθεστώς, χωρίς συγκεκριμένες ζώνες 
καταλληλότητας, χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 
και χωρίς έλεγχο συμβατότητας με ισχύουσες πολι-
τικές της Δήλωσης Πολιτικής και των Τοπικών Σχε-
δίων. Γίνεται αντιληπτό πως τέτοιες πολιτικές δεν 
μπορεί παρά να έχουν ισοπεδωτικές και απρόβλε-
πτες οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολεοδομικές 
και άλλες επιπτώσεις στις υφιστάμενες λειτουργίες 

και χρήσεις των πόλεων, εις βάρος των επόμενων γενιών. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως τα όποια κίνητρα 
δίνονται είναι πρόσθετα των αναπτυξιακών δικαιωμάτων που δόθηκαν 
κατά την τελευταία αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής το 2014 για 
ενοποιημένες αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, σε όλη την 
επικράτεια της Δημοκρατίας. χαρακτηριστικά αναφέρεται πως με το 
νέο πολεοδομικό καθεστώς που προτείνεται με μία και μόνο απόφα-
ση διπλασιάζεται ο ήδη, από την τελευταία αναθεώρηση της Δήλωσης 
Πολιτικής, αδικαιολόγητα υψηλός επιτρεπόμενος συντελεστής δόμη-
σης. Η κοινή λογική αποδεικνύει πως η μονιμοποίηση πολεοδομικών 
«κίνητρων» αποτελεί αντικίνητρο ανάπτυξης. ό κυριότερος λόγος για τη 
μη υλοποίηση αναπτύξεων δεν είναι η απουσία κινήτρων ή η έλλειψη 
συντελεστή δόμησης αλλά η δυσκολία χρηματοδότησης και η ύπαρξη 
χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών, τομείς στους οποίους 
δυστυχώς δεν έχει παρατηρηθεί ουσιώδης βελτίωση. 
ό διακηρυγμένος στόχος εξεύρεσης ξένων επενδυτών (foreign direct 
investment) δεν εξυπηρετείται από τη δημιουργία επίπλαστης «φου-
σκωμένης» αξίας της γης, που βραχυπρόθεσμα προκύπτει από τον 
επιπλέον συντελεστή που δίνεται. Και αυτό καθώς τα υπό αναφορά 
κίνητρα μειώνουν την απόδοση της επένδυσης επενδυτών από το 
εξωτερικό, με αποτέλεσμα την αποθάρρυνσή τους. Ταυτόχρονα, είναι 
δεδομένο πως οι όποιοι σοβαροί ξένοι επενδυτές επιζητούν διάφανες, 
μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές, καθώς και σταθερό επενδυτικό 
περιβάλλον. Το πολεοδομικό καθεστώς περιλαμβάνεται στο περιβάλ-
λον αυτό. Η συνεχής διαφοροποίηση των πολεοδομικών κινήτρων και 
δεδομένων των τελευταίων χρόνων, εν απουσία ενός αξιόπιστου μα-
κροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, δεν μπορεί να είναι χαρακτη-
ριστικό μιας σοβαρής πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων.  

ΕΤΕΚ: Ζημιογόνα η πρόθεση της κυβέρνησης για 
μονιμοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων του 2013

Τέτοιες πολιτικές 
έχουν ισοπεδωτικές 
επιπτώσεις εις βάρος 

των επόμενων 
γενιών
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Με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες στην Κύπρο, οι οποίες δημιούργησαν 
πολλά προβλήματα, το εΤεΚ απηύθυνε επιστολή με εισηγήσεις του στους 

υπουργούς εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων και Γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος.
Όπως αναφέρει το επιμελητήριο: «Κατά τις τελευταίες δεκαετίες τόσο η οικιστική όσο 
και η ανάπτυξη των υποδομών και του οδικού δικτύου έχουν προχωρήσει ραγδαία 
στη χώρα μας. Ωστόσο, τα φαινόμενα των πλημμύρων σε κατοικημένες περιοχές, με 
αποτέλεσμα την πρόκληση τεράστιων ζημιών σε σπίτια, υποστατικά, περιουσίες, αλλά 
και στο αστικό οδικό δίκτυο εξακολουθεί να είναι ένα συχνό φαινόμενο. Τα πρόσφατα 
γεγονότα στην πόλη της Λάρνακας, στο χωριό Κοκκινοτριμιθιά της επαρχίας Λευκωσί-
ας, καθώς και προηγούμενα συμβάντα στην περιοχή ΣόΠαΖ, στο χωριό αλάμπρα και 
στην αγία Άννα και πριν μερικά χρόνια στην Κισσόνεργα στην Πάφο με τραγικό απο-
λογισμό τον θάνατο δύο συμπολιτών μας, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
για το μέγεθος του προβλήματος. Δυστυχώς, και παρά το γεγονός ότι αρμόδιες αρχές, 
υπηρεσίες και τμήματα έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται, όπως η χαρτογράφηση περιοχών με 
υψηλή επικινδυνότητα, κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, δημιουργία συστημάτων 
κατακράτησης, συλλογής και διοχέτευσης ομβρίων υδάτων, ο κίνδυνος πλημμυρών σε 
αρκετές κατοικημένες περιοχές του τόπου μας εξακολουθεί να υφίσταται». 
ενόψει των πιο πάνω, και για την ταχύτερη δυνατή και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που παρατηρούνται, το επιμελητήριο μετά από σχετική μελέτη του 
θέματος εισηγείται τα ακόλουθα:
1.   Σύσταση συντονιστικής επιτροπής σε επίπεδο υπουργών με συμμετοχή και των 

καθ’ ύλην αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων όπως το τμήμα Δημοσίων Έργων, το 
τμήμα αναπτύξεως Υδάτων, το τμήμα Πολεοδομίας και όικήσεως καθώς και των 
Τοπικών αρχών και Διοικήσεων. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να έχει επιτελικό/συ-
ντονιστικό ρόλο, λόγω των διάσπαρτων αρμοδιοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των 
διαφόρων κυβερνητικών τμημάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και να μπορεί 
να λαμβάνει αποφάσεις με στόχο τη σφαιρική και πλήρη αντιμετώπιση των διαφό-
ρων πτυχών του προβλήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

2.   Καταρτισμός Γενικών Σχεδίων (master plans). όι εμπλεκόμενοι φορείς, υπηρεσίες 
και αρχές θα πρέπει να προβούν άμεσα στην ετοιμασία Γενικών Σχεδίων των υφι-
στάμενων συστημάτων διαχείρισης, διοχέτευσης και αποχέτευσης ομβρίων, ώστε 
να καταστεί δυνατός ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εργασιών συντήρη-
σης. Υπάρχουν όμορες περιοχές όπου τα δίκτυα και τα άλλα έργα υποδομής συν-
δέονται ή και αποτελούν συνέχεια μεταξύ τους αλλά λόγω της διάσπαρτης αρμο-
διότητας απουσιάζει η απαραίτητη αλληλοενημέρωση, ο συντονισμός και ο ενιαίος 
προγραμματισμός των εμπλεκομένων. με βάση τα Γενικά Σχέδια οι Διευθύνσεις 
των εμπλεκομένων φορέων/υπηρεσιών/τοπικών αρχών θα πρέπει να αναλάβουν 
τον μεταξύ τους συντονισμό και αλληλοενημέρωση, ετοιμασία προγραμμάτων και 
αξιολόγηση της υλοποίησης δράσεων σε τακτική βάση. 

3.   Προγραμματισμένη και τακτική Συντήρηση του Δικτύου όμβρίων Υδάτων. Όπως 
προαναφέρεται, δυστυχώς δεν υπάρχει ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων, διότι απουσιάζει ο απαιτούμενος συντονισμός, ο οποίος 
να οδηγεί σε ολοκληρωμένα έργα, έγκαιρη και προληπτική συντήρηση. επιπρό-
σθετα, με τα σημερινά δεδομένα η ολοκληρωμένη συντήρηση των δικτύων για τα 
όμβρια ύδατα καθίσταται δυσκολότερη αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμα στις αρμό-
διες αρχές πλήρη γενικά σχέδια (με πίνακες, σχέδια, κατόψεις, υψόμετρα) υφιστά-
μενων συστημάτων ομβρίων, τα οποία να είναι ενοποιημένα και ολοκληρωμένα 
στις περιπτώσεις αλληλοεπηρεαζόμενων όμορων περιοχών απορροής γειτονικών 

δικτύων. Η συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων (δεν είναι θεσμοθετημένη), 
προϋποθέτει την ανάληψη του κόστους και της αρμοδιότητας συντήρησης από 
τον αρμόδιο φορέα (Δημόσια Έργα, Δήμοι, Κοινότητες, Έπαρχοι) για την κατασκευή 
τους. επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις ιδιωτικών αναπτύξεων η συντήρηση των 
υποδομών γίνεται μετά την έκδοση τελικής έγκρισης η οποία, όπως είναι γνωστό, 
επαφίεται στην καλή θέληση των πολιτών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και 
κατά κανόνα καθυστερεί για αρκετά χρόνια. είναι δηλαδή σύνηθες ένα ολοκληρω-
μένο σύστημα ομβρίων ή τμήμα του να συντηρείται ελλιπώς, περιστασιακά ή και 
καθόλου.

4.   Συμπλήρωση Δικτύου όμβρίων Υδάτων, επέκταση και αναβάθμιση. Τα υφιστάμενα 
συστήματα παροχέτευσης ομβρίων θα πρέπει να ολοκληρωθούν για την απρόσκο-
πτη λειτουργία τους. Παραμένει σε εκκρεμότητα, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις, 
το πρόβλημα μη λειτουργίας υφιστάμενων συστημάτων παροχέτευσης ομβρίων 
(των οποίων τμήματα δεν έχουν κατασκευαστεί), ενώ (λόγω νομικού κωλύματος) 
οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές και το κράτος παραμένουν σε αδράνεια και σε 
αναμονή μέχρις ότου ιδιοκτήτες θελήσουν και κατά το δοκούν να αναπτύξουν 
επηρεαζόμενη περιουσία τους, οπότε με όρους που θα υποβληθούν στις σχετι-
κές άδειες ανάπτυξης ή οικοπεδοποίησης θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του 
σχετικού συστήματος. Η επίλυση του προβλήματος αυτού απαιτεί τροποποίηση 
από το κράτος του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη. Πρόσφατες 
μελέτες κατέδειξαν τις δυνητικά ευπαθείς περιοχές σε φαινόμενα πλημμύρας. Θα 
πρέπει να σταθμιστεί ο κίνδυνος σε κάθε περίπτωση, να ιεραρχηθεί η προτεραιό-
τητα για αντιμετώπιση του κινδύνου και να προγραμματιστούν και να προωθηθούν 
τα απαραίτητα έργα.

5.   Δημιουργία λιμνών κατακράτησης. εκεί όπου τα ολοκληρωμένα υφιστάμενα συ-
στήματα, εφόσον συντηρούνται ικανοποιητικά, αποδειχθεί ότι είναι ανεπαρκή κατά 
τη διάρκεια πλημμύρας (π.χ. λόγω υποεκτίμησης της αναμενόμενης ροής, κατά 
την ετοιμασία της αρχικής υδρολογικής μελέτης ή/και λόγω διαφοροποίησης της 
χρήσης γης στη σχετική λεκάνη απορροής), τότε είτε θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
είτε να εφαρμοστούν άλλα εναλλακτικά μέτρα ρύθμισης της απορροής των ομβρί-
ων, όπως δημιουργία μικρών λιμνών κατακράτησης κλπ. όι λίμνες λειτουργούν ως 
αντιπλημμυρικά ή και εμπλουτιστικά μικρά φράγματα και ως υγροβιότοποι. 

6.   όι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς, με τη συνδρομή και άλλων θεσμικών φορέων 
όπως είναι το εΤεΚ, να προβούν σε συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών με διάφορα προγράμματα μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου καθώς 
και με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για τη σημασία της διατήρησης κα-
θαρών και προσπελάσιμων συστημάτων διοχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Πλημμύρες: Δεδομένα, 
Συμπεράσματα και Εισηγήσεις 

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  Ε Τ Ε Κ  Π Ρ Ο Σ  ΤΟ  Κ ΡΑΤΟ Σ
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Έκδοση ΠΕΑ με
Αυτοματοποιημένη 

διαδικασία αποστολής

Μελέτη Θερμομόνωσης, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
και Υπολογισμός Θερμικών και Ψυκτικών Φορτίων από το ίδιο Κτιριακό Μοντέλο!

WARGAMING TOWER in Nicosia, Energy Building Model using
ECO-Engine 2, 169 Energy Zones, Total Area 7391m²

Εύκολη σχεδίαση κτιριακού 
μοντέλου και ενεργειακών 
ζωνών  μέσω αρχείων
DWG/DXF και εικόνας

Υπολογισμός Συντελεστών 
θερμομόνωσης (Uvalue, Cm)
και μέσου Uvalue του κτιρίου

Αυτόματος Υπολογισμός
Συντελεστών Σκίασης
Υαλοκατασκευών

Λογισμικό για την έκδοση 
ΠΕΑ με σχεδιαστικό 

περιβάλλον, εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Ενέργειας

Υπολογισμός Φορτίων
Θερμικών (ΕΝ 12831)

Ψυκτικών (ASHRAE RTS)
Εκδώστε ΠΕΑ

χωρίς το iSBEM-CY!
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ΕΤΕΚ: Να τεθεί τέρμα στις παράνομες 
ενέργειες στην παραλία Καστέλλα

Το επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου 
(εΤεΚ) εκφράζει βαθύ προβληματισμό και ανησυ-

χία για την εμφανή αδυναμία του κράτους, αλλά και 
την έλλειψη αποφασιστικής βούλησης να θέσει τέρ-
μα σε παράνομες ενέργειες στην παραλία Καστέλλα 
στον Άγιο Τύχωνα.
Η υπόθεση αφορά την ανέγερση οικοδομής σε κρα-
τικό τεμάχιο το οποίο εμπίπτει σε ζώνη προστασίας 
της παραλίας, με σκοπό τη λειτουργία εστιατορίου/
κέντρου αναψυχής χωρίς προηγουμένως να εξασφα-
λιστεί για το κτίριο η σχετική πολεοδομική άδεια και 
άδεια οικοδομής.
Το εΤεΚ εξετάζοντας όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα 
που τέθηκαν υπόψη του, σημειώνει τα ακόλουθα:
1.  Το γεγονός ότι για την ανάπτυξη υποβλήθηκε 

αίτηση κατά παρέκκλιση, σίγουρα δεν μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως άλλοθι από τους ενδιαφερό-
μενους για τη συνέχιση των παράνομων οικοδο-
μικών εργασιών και την έναρξη λειτουργίας της 
ανάπτυξης ως κέντρου αναψυχής.

2.  Το γεγονός ότι άμεσα ενδιαφερόμενος/αιτητής 
της ανάπτυξης φαίνεται να είναι το Κοινοτικό 
Συμβούλιο αγίου Τύχωνα, επιβαρύνει τη θέση της 
κοινοτικής αρχής η οποία θα έπρεπε να λειτουρ-
γούσε ως ο θεματοφύλακας των θεσμοθετημέ-
νων διαδικασιών που άπτονται της άσκησης και 
επιβολής ελέγχου.

3.  Το ότι οι οικοδομικές εργασίες συνεχίστηκαν 
απρόσκοπτα ακόμα και μετά την ειδοποίηση επι-
βολής, την οποία απέστειλε πριν από ένα περίπου 
χρόνο η Πολεοδομική αρχή προς τους ενδιαφε-
ρόμενους καθώς και η μετέπειτα λειτουργία του 
υποστατικού αποτελούν απαράδεκτα γεγονότα 

που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά και εκθέ-
τουν ανεπανόρθωτα το κράτος το οποίο αδυνατεί 
ή/και διστάζει να επιβάλει τον νόμο.

4.  Δυστυχώς αποδεικνύεται, και σε αυτή την περί-
πτωση, πως οι υφιστάμενοι μηχανισμοί πρόλη-
ψης και καταστολής της παρανομίας είναι ανε-
παρκείς, γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία του 
πολεοδομικού συστήματος και της λειτουργίας 
του κράτους ευρύτερα.

Το επιμελητήριο υπογραμμίζει πως η ανοχή που 
επιδεικνύεται στην παρανομία πλήττει το δημόσιο 
συμφέρον, εκθέτει το κράτος, αδικεί τον νομοταγή 
πολίτη και τορπιλίζει κάθε προσπάθεια δημιουργί-
ας ενός υγιούς, ισόνομου, επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς, το εΤεΚ καλεί 
τον αρμόδιο υπουργό εσωτερικών να αναλογιστεί 
και τις δικές του σημαντικές ευθύνες και να προ-
χωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες 
για άρση της παρανομίας στη συγκεκριμένη περί-
πτωση καθώς και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. 
Το υπουργείο θα πρέπει ταυτόχρονα να εγκύψει 
στο πρόβλημα και να προωθήσει ενέργειες που 
να στοχεύουν στη βελτίωση του θεσμικού πλαι-
σίου που διέπει την αδειοδότηση και τον έλεγχο 
των αναπτύξεων, με τρόπο που αυτός να καταστεί 
πραγματικά αποτελεσματικός ώστε να εκλείψουν 
παρόμοια φαινόμενα ασυδοσίας.

Το ΕΤΕΚ στην Παγκόσμια Έκθεση 2015, στο Μιλάνο
Το επιμελητήριο επισκέφθηκε την Παγκόσμια Έκθεση 2015 που πραγμα-

τοποιήθηκε στο Μιλάνο συμμετέχοντας σε αποστολή που διοργάνωσε η 
υπάτη αρμοστεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο.
Στην αποστολή συμμετείχαν εκτός από τους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ, που ήταν 
ο διευθυντής του Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως και το μέλος του Γενικού Συμ-
βουλίου Ηρακλής Αχνιώτης, η ύπατη αρμοστεία, το τμήμα Δημοσίων Έργων, το 
ΕΒΕ Λεμεσού και η εταιρεία SignalGeneriX.
Η αντιπροσωπεία συμμετείχε σε σειρά εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από 
τη βρετανική πρεσβεία στην Ιταλία στο περιθώριο της Έκθεσης η οποία είχε 
ως γενικό θέμα «Τρέφοντας τον Πλανήτη, Ενέργεια για ζωή» ενώ οι εκδη-
λώσεις της βρετανικής πρεσβείας εντάσσονταν κάτω από τον γενικό τίτλο 
«Προκλήσεις και Ευκαιρίες για Έξυπνες Πόλεις».
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις που διοργανώθηκαν 
από τη βρετανική πρεσβεία στο περιθώριο της Έκθεσης αφού, μέσα 
από αυτές, έγινε ενημέρωση για πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για 
χρήση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη στις σύγχρονες 
πόλεις. 
Ιδιαίτερη μνεία μπορεί να γίνει στα πιο κάτω έργα στα οποία έγινε αναφορά 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης:
(α) Εκκολαπτήριο καινοτομίας στο Μιλάνο
(β) Δημιουργία ψηφιακών νησίδων (με πρόσβαση στο διαδίκτυο, σταθμούς 
φόρτισης συσκευών, υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων και ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων)
(γ) Αειφόρος διαχείριση υδάτων

(δ) Χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την ασφάλεια πόλεων και πολιτών.
Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της παρουσίας της αποστολής στο Μιλά-
νο διευθετήθηκαν επισκέψεις σε συγκεκριμένα έργα (εκκολαπτήριο επιχει-
ρήσεων, ψηφιακές νησίδες, έργο ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων).
Από την ενημέρωση που έγινε και μέσα από τις παρουσιάσεις μπορεί να 
εξαχθεί το συμπέρασμα πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης αλλά και τα κράτη ενθαρρύνουν και επιδιώκουν τη χρήση 
της τεχνολογίας για βελτίωση της ποιότητας ζωής, της προστασίας του πο-
λίτη και του περιβάλλοντος καθώς και για την αύξηση των ανέσεων των 
πολιτών. Είναι ενδεικτικό να αναφερθεί πως στον Δήμο του Μιλάνου έχει 
δημιουργηθεί ειδικό τμήμα για τη χρήση και την προώθηση χρήσης «έξυ-
πνων» τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Πλήγμα για την 
αξιοπιστία του 

πολεοδομικού συστήματος 
η ανοχή εξόφθαλμων 
παρανομιών με την 

εμπλοκή τοπικών αρχών
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και οι λοιποί εμπλεκόμενοι στον κατασκευαστικό το-
μέα να ενημερωθούν καλύτερα για τις παραμέτρους 
που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα Συμβόλαια 
ανάθεσης μελέτης για τα Κατασκευαστικά Έργα κα-
θώς επίσης και για τις ευθύνες και τα καθήκοντά τους 
τα οποία απορρέουν από την εν λόγω νομοθεσία». 

Εξειδικευμένος οδηγός
επιπρόσθετα ο κ. αχνιώτης σημείωσε ότι «το επιμελη-
τήριο εισηγείται την έκδοση εξειδικευμένου οδηγού 
ο οποίος να παρουσιάζει την εκτίμηση κινδύνου για 
εργασίες συντήρησης/μετατροπής/κατεδάφισης και 
τα προληπτικά/προστατευτικά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για την κάθε περίπτωση κινδύνου και 
για την κάθε φάση του έργου ξεχωριστά. Η έκδοση 
αυτή πρέπει να είναι τόσο στην ελληνική όσο και σε 
άλλες γλώσσες λόγω και του μεγάλου αριθμού εργο-
δοτούμενων από ξένες χώρες στην κατασκευαστική 
βιομηχανία.

Θα πρέπει δηλαδή να καταβάλουμε ο καθένας από την 
πλευρά του, κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η συνι-
σταμένη των προσπαθειών μας, να μας οδηγήσει σε 
νομοθετήματα που είναι κατανοητά και εφαρμόζονται. 
Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η εκ των υστέρων επιβολή 
διοικητικών προστίμων για την παράλειψη εφαρμογής 
της νομοθεσίας, καμία μα καμία σημασία δεν θα έχει, 
μπροστά στην αξία που έχουν οι ανθρώπινες ζωές». 
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι από την πλευρά του 
επιμελητήριου, προωθείται τροποποίηση της νομο-
θεσίας του για τη βελτίωση της διαδικασίας εγγραφής 
νέων μελών αλλά και για σκοπούς συνεχούς εκπαίδευ-
σης των υφιστάμενων μελών του. μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, αναμένεται η εισαγωγή απαίτησης για παρα-
κολούθηση συγκεκριμένου αριθμού ωρών εκπαίδευ-
σης ως προϋπόθεση για εγγραφή αλλά και ανανέωση 
της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος, και τα θέματα 
της ασφάλειας και Υγείας θα είναι από τα βασικά θέ-
ματα εκπαίδευσης.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 22 και 23 μαΐου 
2015 στη Λευκωσία, το διεθνές συνέδριο «ασφά-

λεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα», του οποίου το 
εΤεΚ ήταν χορηγός - υποστηρικτής.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Πολιτι-
κών μηχανικών Κύπρου (ΣΠόΛμΗΚ), επαρχιακό Τμή-
μα Λευκωσίας-Κερύνειας και ήταν υπό την αιγίδα της 
υπουργού εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφα-
λίσεων.
Σε ομιλία του στο συνέδριο, ο πρόεδρος του εΤεΚ Στέ-
λιος αχνιώτης ανέφερε ότι είναι κοινώς παραδεκτό ότι 
οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό τομέα αλλά 
και τρίτα πρόσωπα «εκτίθενται κατά την υλοποίηση 
ενός κατασκευαστικού έργου, σε υψηλούς κινδύνους, 
είναι δηλαδή τομέας υψηλού κινδύνου. Τα στοιχεία 
της Στατιστικής υπηρεσίας είναι άκρως ενδεικτικά για 
το μέγεθος του προβλήματος αφού η συχνότητα ατυ-
χημάτων είναι 2,5-3 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο 
όρο για όλους τους τομείς, ενώ το 40-50% των θανα-
τηφόρων ατυχημάτων αφορούν τον τομέα αυτό. Πε-
ραιτέρω, σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
ιρλανδία παρουσιάζει το 60% του συνόλου των θανα-
τηφόρων ατυχημάτων στον κατασκευαστικό τομέα, να 
οφείλεται σε επιλογές που λήφθηκαν πριν την έναρξη 
των εργασιών, δηλαδή κατά τη μελέτη, σχεδιασμό και 
οργάνωση ενός κατασκευαστικού έργου». 
ό κ. αχνιώτης τόνισε ότι «για το Τεχνικό επιμελητήριο 
τα θέματα ασφάλειας και υγείας γενικότερα, και όχι 
μόνο αυτά που σχετίζονται με την Κατασκευαστική 
Βιομηχανία αποτελούν διαχρονικά θέματα υψίστης 
προτεραιότητας». ό πρόεδρος του εΤεΚ σημείωσε 
ότι «ο εργοδοτούμενος μηχανικός είτε ως μελετητής/
επιβλέπων έργου, είτε ως υπεύθυνος εργοταξίου και 
λόγω της εκπαίδευσής του αποτελεί τον βασικό συ-
ντελεστή στη διασφάλιση υγιούς και ασφαλούς εργα-

σιακού περιβάλλοντος για τα πρόσωπα που δυνατό να 
επηρεάζονται από τις δραστηριότητες που σχεδιάζει, 
συντονίζει ή επιβλέπει. ό ρόλος του γίνεται ακόμα πιο 
καθοριστικός αν αναλογιστούμε ότι για την υλοποί-
ηση των έργων στους χώρους αυτούς εμπλέκονται 
πολλοί συντελεστές και πολλά διαφορετικά συνερ-
γεία, εργολάβοι και υπεργολάβοι. Δεν πρέπει επίσης 
να μας διαφεύγει ότι στην οικοδομική βιομηχανία, 
το προσωπικό πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευμένο 
ούτε και σταθερό ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουρ-
γούνται και ιδιαίτερα προβλήματα επικοινωνίας λόγω 
της εργοδότησης ξένων εργαζομένων».
ό Στέλιος αχνιώτης στάθηκε εξάλλου στο γεγονός ότι 

το εΤεΚ παρατηρεί «με ικανοποίηση ότι οι πρόνοιες 
της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια και υγεία 
από τα στάδια του σχεδιασμού ενός έργου εφαρμό-
ζονται ολοένα και σε περισσότερα κατασκευαστικά 
έργα. είμαστε σίγουρα σε καλύτερη θέση από ό,τι στα 
αρχικά στάδια της ψήφισης της νομοθεσίας, αλλά θε-
ωρούμε ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια 
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Πέραν πάσης αμφιβολίας απαιτούνται περισσότεροι 
έλεγχοι από την αρμόδια αρχή τόσο πριν όσο και κατά 
τα στάδια υλοποίησης ενός έργου. επιπρόσθετα το 
εΤεΚ σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα επιθεώρη-
σης εργασίας αλλά και τους επαγγελματικούς φορείς 
των μηχανικών θα πρέπει να συνεχίσει την προσπά-
θεια για συνεχή επιμόρφωση των μηχανικών. Η ανά-
δειξη της σημασίας του Σχεδίου ασφάλειας και Υγείας, 
ρόλος του Συντονιστού για θέματα ασφάλειας και η 
σημασία του Φακέλου ασφάλειας είναι καθοριστικές 
για την εφαρμογή της νομοθεσίας παράμετροι οι 
οποίες θα πρέπει να αναλυθούν και να επεξηγηθούν 
καλύτερα προς τους μηχανικούς και τους μελετητές 
ειδικότερα. επιπρόσθετα θα πρέπει να εντείνουμε τις 
προσπάθειές μας ώστε οι μηχανικοί/μελετητές αλλά 
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ΔΗμιόΥρΓια όμαΔαΣ ερΓαΣιαΣ
Ετοιμασία πρότυπων 

συμβολαίων 
για μελετητικές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες

Το Επιμελητήριο έχει προ πολλού προχωρή-
σει στην ετοιμασία προσχεδίων Κανονισμών 

σχετικά με τους όρους ανάθεσης μελετητικών 
υπηρεσιών (αρχιτεκτονικής, πολιτικής μηχανι-
κής, μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής μηχα-
νικής και ανάθεση σε μελετητικά γραφεία).
Κατά τη συζήτηση του θέματος σε συνεδρία 
της Διοικούσας Επιτροπής αλλά και του Γενικού 
Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αξιοποίηση της 
εργασίας που έγινε για ετοιμασία προαιρετικών 
πρότυπων συμβάσεων ανάθεσης μελετητικών 
υπηρεσιών. Η ετοιμασία πρότυπων συμβολαί-
ων μελετητικών υπηρεσιών εντάσσεται στο 
ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας 
και πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
καθώς αυτό θα βοηθήσει ώστε οι επαγγελμα-
τίες μελετητές να δραστηριοποιούνται επί ίσοις 
όροις μεταξύ τους και ώστε να υπάρχει σημείο 
αναφοράς των προσφερόμενων υπηρεσιών 
τους, για να μπορεί ο εντολέας να παίρνει μια 
πληροφορημένη απόφαση ανάθεσης.
Ενόψει των πιο πάνω η Διοικούσα Επιτροπή στη 
συνεδρία της ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2015 
αποφάσισε τη συμπερίληψη των Άννα Γαλαζή 
Ιακώβου, ςάββα ςάββα, Βαρνάβα Λάμπρου και 
Γιώργου Κατσαμπά, σε Ομάδα Εργασίας (ένα 
μέλος για κάθε ειδικότητα), με όρους εντολής 
την επεξεργασία/ανασκόπηση των προσχεδίων 
πρότυπων συμβολαίων για τυχόν επικαιροποίη-
ση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κείμενο στα 
προσχέδια των Κανονισμών αποτελεί προϊόν 
χρυσής τομής που εγκρίθηκε σε επίπεδο Γε-
νικού Συμβουλίου μετά από πολύωρη μελέτη 
και συζήτηση με συγκεκριμένη φιλοσοφία και 
ισορροπία σε σχέση με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις. 

Συνέδριο «Ασφάλεια και Υγεία 
στα Κατασκευαστικά Έργα»

TO  ε τ ε Κ  Η τΑ Ν  χ ο Ρ Η Γος  -  ύ Π ο ς τ Η Ρ Ι Κ τ Η ς  τού  ς ύ Ν ε Δ Ρ Ι ού

Το Επιμελητήριο 
εισηγείται την έκδοση 
εξειδικευμένου οδηγού 

ο οποίος να παρουσιάζει 
την εκτίμηση κινδύνου 

για εργασίες συντήρησης / 
μετατροπής / κατεδάφισης

Σεμινάρια κατάρτισης Ενεργειακών Ελεγκτών Α και Α&Β 
επιχορηγημένα από ΑνΑΔ (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015)

Νέοι κύκλοι εκπαιδευτικών προγραμμά-
των, επιχορηγημένων κατά 80% από την 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου, κατάρτισης 
μηχανικών με στόχο την απόκτηση άδειας 
ενεργειακών ελεγκτών για κτιριακές εγκατα-
στάσεις και βιομηχανικές μονάδες, από το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα διεξαχθούν 
την περίοδο ςεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015. 
Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα εί-
ναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ενεργεια-
κού Γραφείου www.cea.org.cy 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πιστοποιημέ-
να από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να σταλθούν 

στο φαξ 22667736 ή στο e-mail christia.
alexandrou@cea.org.cy μαζί με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, το Έντυπο 6(Πε) 
καθώς και το Έντυπο Κ.ε. 2 της ΑνΑΔ. Μόνο 
για ανέργους πρέπει να συμπληρωθεί και το 
Έντυπο 1 (ΠΕ-Α). Η τελευταία ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Αυγούστου 
2015.
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Αρχές Δεκεμβρίου 2014 η ειδική ομάδα της 
ευρωπαϊκής επιτροπής για τις επενδύσεις 

δημοσίευσε έκθεση από την οποία προκύπτει ότι 
υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για επενδύ-
σεις στην ευρώπη. Η έκθεση υποδεικνύει εκατο-
ντάδες καταρχήν επιλέξιμα σχέδια ή και έργα σε 
όλα τα κράτη μέλη με στόχο τη βιώσιμη επανεκ-
κίνηση της οικονομίας της ευρώπης. Σύμφωνα με 
την έκθεση σχέδια ή και έργα αξίας μεγαλύτερης 
των €500 δις θα μπορούσαν να υλοποιηθούν τα 
επόμενα τρία χρόνια. Για την υλοποίηση των σχε-
δίων και των έργων αναμένεται να συγκροτηθεί 
το ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων, 
με αρχική προικοδότηση ύψους 16 δις ευρώ από 
τον προϋπολογισμό της εε (ως εγγυήσεις) και 5 
δις ευρώ από την ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσε-
ων (εΤεπ). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση 
της επιτροπής το Ταμείο έχει μεσοπρόθεσμο 
στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 315 
δις ευρώ.
Το ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων θα 
στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις ευρωπαϊκής ση-
μασίας. Ένα εκ των επιλέξιμων σχεδίων το οποίο 
περιλαμβάνεται στην έκθεση είναι και η πρόταση 
του εΤεΚ και άλλων φορέων για τη δημιουργία 
ενός ανατροφοδοτούμενου μηχανισμού ευνοϊκής 
χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων κα-
τοικιών. 

Η πρόταση του ΕΤΕΚ 
Η Κύπρος σε μεγάλο ποσοστό –πέραν του 
90%– εξαρτάται από εισαγόμενα ενεργειακά 
προϊόντα. μεγάλο μέρος της εγχώριας ενερ-
γειακής κατανάλωσης, της τάξης του 35%, 
αφορά κτίρια. Λόγω της ανυπαρξίας Κανονι-
σμού θερμομόνωσης πριν το 2007 η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των κατοικιών στην Κύπρο, σε 
ποσοστό που αγγίζει το 90%, έχει κακή ενερ-
γειακή απόδοση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στην τελευταία απογραφή πληθυσμού έχουν 
καταγραφεί περίπου 430 χιλιάδες οικιστικές 
μονάδες. Στοιχεία και εξειδικευμένες μελέ-
τες που έγιναν αρχές του 2014 κατέδειξαν ότι 
στοχευμένες, από πλευράς κόστους- οφέλους, 
επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση 
μιας μέσης οικιστικής μονάδας, δύνανται να 
παρουσιάσουν συντελεστές απόδοσης (IRR) 

της τάξης του 14% και ταχείες αποσβέσεις 
μικρότερες των επτά ετών. Δυστυχώς όμως 
οι επενδύσεις αυτές δεν υλοποιούνται κυρίως 
λόγω της έλλειψης ρευστότητας, των υψηλών 
επιτοκίων, του γεγονότος ότι αποτελούν μα-
κροπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες απαιτούν 
κάποιου είδους κίνητρο. 
Έχοντας τα πιο πάνω κατά νου θεωρούμε ότι 
αν δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο ένας ευνο-
ϊκός στοχευμένος δανειοδοτικός μηχανισμός, 
δοθεί καθοδήγηση στην αγορά για υλοποίηση 
των καλύτερων από πλευράς κόστους-οφέλους 
ενεργειακών επεμβάσεων και δοθούν παράλληλα 
ήπια κίνητρα μέσω ενός σχεδίου επιδότησης, θα 
δημιουργηθει έντονη κινητικότητα και επενδύ-
σεις αξίας πολλών εκατομυρίων στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με όλα τα 
θετικά επακόλουθα. 

Περίληψη
Η εισήγηση ουσιαστικά αφορά τη δημιουργία 
ενός καινοτόμου ανατροφοδοτούμενου μη-
χανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών ανα-
βαθμίσεων οικιστικών μονάδων. ό μηχανισμός 
θα αξιοποιήσει δανεισμό από την εΤεπ και την 
εμπλοκή των εμπορικών τραπεζών έτσι ώστε να 
προικοδοτηθεί με 120 εκ. ευρώ ένα δανειοδοτι-
κό «ταμείο» το οποίο να παρέχει σε ενδιαφερό-
μενους χαμηλότοκα 5ετή δανειοδοτικά σχέδια 
για στοχευμένες από πλευράς κόστους-οφέ-
λους ενεργειακές αναβαθμίσεις. 
Συμπληρωματικά, η Πολιτεία θα δημιουργήσει ένα 
σχέδιο επιδότησης «ήπιας έντασης» των πιο πάνω 
αναφερόμενων ενεργειακών αναβαθμίσεων. Σε 
ό,τι αφορά το σχέδιο επιδότησης μιλούμε για ένα 
ετήσιο ποσό της τάξης των €4 εκ. ευρώ για επτά 
χρόνια, δηλαδή ένα ποσό μικρότερο του 0,1% του 
ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού. Θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι η συνδρομή του κράτους οριο-
θετείται κυρίως στην υιοθέτηση της πρότασης και 
στην ανάληψη πρωτοβουλίας για τον σχεδιασμό, 
προώθηση και απαραίτητη επιτελική διαχείριση 
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενθάρρυν-
σης των ενεργειακών αναβαθμίσεων για κατοικίες 

Σχέδιο για δημιουργία ανατροφοδοτούμενου 
μηχανισμού ευνοϊκής χρηματοδότησης 
ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών 

και όχι στη χρηματική συμβολή, η οποία θεωρού-
με ότι είναι στις δυνατότητες του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.
H καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι ο μηχα-
νισμός χρηματοδότησης θα είναι ανατροφοδο-
τούμενος. Δηλαδή, μέχρι και τη λήξη του προ-
γράμματος οι δόσεις που αποπληρώνονται θα 
επιστρέφουν στον λογαριασμό του προγράμματος, 
με στόχο την αύξηση του αριθμού των τελικών δι-
καιούχων, ενώ μετά τη λήξη θα χρησιμοποιηθούν 
για την αποπληρωμή του δανεισμού. με βάση 
τις εκτιμήσεις και τους υπολογισμούς μας, σε ένα 
χρονικό ορίζοντα επταετίας το σχέδιο αυτό θα κι-
νητοποιήσει άμεσες επενδύσεις ενεργειακής ανα-
βάθμισης 22 χιλιάδων οικιστικών μονάδων, ύψους 
πέραν των 350 εκ. ευρώ, και θα δημιουργήσει 
πέραν των 5 χιλιάδων ετήσιων θέσεων εργασίας 
με σχεδόν μηδενικό κόστος για το κράτος, κάτι το 
οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να ενταχθεί στο εθνικό 
αναπτυξιακό πλάνο και στρατηγική, η οποία είναι 
υπό εκπόνηση. από πλευράς ανταποδοτικότητας, 
κάθε ευρώ που θα επενδύει το κράτος από τον 
κρατικό προϋπολογισμό θα δημιουργεί 12 ευρώ 
ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας η οποία θα 
φτάνει στην πραγματική οικονομία! 

Μια τυπική περίπτωση 
ας πάρουμε μια τυπική μονοκατοικία 200 τ.μ., 
κατασκευής του 1990, με τετραμελή οικογένεια 
η οποία δεν είναι θερμομονωμένη και γενικά 
έχει κακή ενεργειακή απόδοση, όπως και η 
πλειοψηφία των τυπικών κυπριακών κατοικιών 
άλλωστε. Για το παράδειγμα ας θεωρήσουμε 
ότι το ετήσιο ενεργειακό κόστος για θέρμανση, 
κλιματισμό, εξαερισμό, φωτισμό, ζεστό νερό 
χρήσης κυμαίνεται στα €4.000.
εκτιμάται, και αυτό βασίζεται και σε πραγματικό-
τητες, ότι με μια ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 
περίπου €12.000 η οποία θα αφορά 10.000 χαμη-
λότοκο 5ετές δάνειο από τον μηχανισμό, €1.000 
από το σχέδιο ήπιας επιδότησης και €1.000 από 

ίδια συμμετοχή, είναι δυνατή η επίτευξη εξοικο-
νόμησης της τάξης του 40%, το οποίο χρηματι-
κά μεταφράζεται σε περίπου €1.600 ετησίως. ό 
χρόνος αποπληρωμής είναι περίπου έξι χρόνια 
και ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης της επένδυ-
σης (IRR) κοντά στο 16%. όυσιαστικά, η ετήσια 
δόση του συγκεκριμένου νοικοκυριού στο 5ετές 
δάνειο θα είναι πάνω κάτω η ετήσια εξοικονό-
μηση λόγω της καλύτερης ενεργειακής από-
δοσης. επιπλέον το νοικοκυριό θα έχει σαφώς 
καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης και καλύ-
τερο και καινούργιο εξοπλισμό για θέρμανση και 
κλιματισμό, ενώ ανάλογα με τις επεμβάσεις θα 
υπάρχει και βελτίωση στην όψη της κατοικίας. 
εάν το ετήσιο ποσό των €4.000 φαίνεται υψηλό 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο στοχεύει 
στον πληθυσμό των κατοικιών με το μεγαλύτερο 
ετήσιο ενεργειακό κόστος. 

Τα οφέλη
εκτιμάται ότι στην περίπτωση της Κύπρου υπάρ-
χει μια δυνητική αγορά σχετικά με ενεργειακές 
αναβαθμίσεις πέραν των δύο δις ευρώ, η οποία 
είναι βιώσιμη, η οποία εάν οργανωθεί κατάλληλα 
παρουσιάζει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για 
τον ιδιωτικό αλλά και τον τραπεζικό τομέα. Συ-
νεπώς η υλοποίηση της εισήγησής μας θα είναι 
μόνο η αρχή, η οποία θα ξεκλειδώσει την αγορά 
αυτή, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και 
περαιτέρω εξειδίκευση. Παράλληλα θα βοηθή-
σει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών! μια πρόσφατη έρευνα κατέδειξε 
ότι ένας σημαντικός λόγος που οδήγησε τα νοι-
κοκυριά στις ΗΠα στην εγκατάσταση ηλιακών 
συστημάτων ήταν «γιατί είχε και ο γείτονας». 
αυτό πάνω κάτω συνέβη και στην Κύπρο σε ό,τι 
αφορά τους ηλιακούς θερμοσίφωνες.
Τα θεμελιώδη συστατικά είναι εκεί... μπορεί μεν 
να έχουμε ήπιο χειμώνα, αλλά έχουμε θερμά 
καλοκαίρια και συνεπως υψηλή απαίτηση ψύ-
ξης το καλοκαίρι. επίσης, και πιο σημαντικό, 

έχουμε ένα πολύ κακό από πλευράς ενεργεια-
κής απόδοσης κτιριακό απόθεμα και σε βραχυ/
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ακριβότερη του μέσου 
όρου ηλεκτρική (και όχι μονο) ένεργεια. 
Πέραν της ανάπτυξης που θα προσφέρει ένα 
τέτοιο πρόγραμμα και των πολύτιμων θέσεων 
εργασίας, θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο της 
Δημοκρατίας1 κατά €15 εκ. σε ετήσια βάση, δη-
μιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανταγωνιστι-
κότερη οικονομία. επίσης, θα δώσει ανάσες και 
θα διατηρήσει τον κατασκευαστικό κλάδο στη 
ζωή, μειώνοντας το κόστος που θα έχει η πλή-
ρης αποξένωσή του από την παραγωγική διαδι-
κασία. εκτός αυτού θα μειώσει το ετήσιο κόστος 
αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι περί τα 
50 εκ. ευρώ το 2020. Παράλληλα, θα βελτιώσει 
τις συνθήκες θερμικής άνεσης χιλιάδων συμπα-
τριωτών μας, δηλαδή θα βελτιώσει το επίπεδο 
ζωής τους. Τέλος, θα καταπολεμήσει και θα μει-
ώσει το απαράδεκτο φαινόμενο της ενεργειακής 
φτώχειας2 το οποίο έχει εμφανιστεί στην Κύπρο 
μας και μεγαλώνει με ανησυχητικούς ρυθμούς. 
Tο σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί ακόμη και χω-
ρίς τη χρηματοδότηση από το πακέτο Γιούνκερ, 
αφού η εΤεπ είναι ήδη θετική – και θεωρούμε 
ότι και οι εμπορικές κυπριακές τράπεζες θα εν-
διαφερθούν. αυτό που χρειάζεται είναι να υιοθε-
τηθεί η εισήγηση από το κράτος το οποίο, πέραν 
των ετήσιων πιστώσεων για τη λειτουργία του 
επικουρικού σχεδίου επιδότησης, θα πρέπει να 
αφιερώσει πόρους (μιλούμε για μια μικρή ομά-
δα) για τον προσεκτικό σχεδιασμό και επιτελικό 
συντονισμό της λειτουργίας του σχεδίου. 
1. Η ετήσια δαπάνη της Δημοκρατίας για την ει-
σαγωγή ενεργειακών πόρων υπερβαίνει τα 1,2 
δις ευρώ.
2. Η κατάσταση ενός νοικοκυριού που αδυνατεί 
να έχει πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες ενέρ-
γειας στο σπίτι (ειδικότερα θέρμανση και ψύξη 
χώρου, φωτισμό και οικιακές συσκευές).

Οι εκτιμώμενες χρηματοροές.

Η συντριπτική πλειοψηφία 
των κατοικιών στην 

Κύπρο, σε ποσοστό που 
αγγίζει το 90%, έχει κακή 

ενεργειακή απόδοση
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A P θ PA  K A I  A N A Λ Y ς E I ς

Κόλλες και αρμόστοκοι για επενδύσεις 
κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων

Αποκόλληση κόλλας από μάρμαρο σε επένδυση δαπέδου σε έργο στην Αμερική.

Η σωστή επιλογή και εφαρμογή των υλικών κόλλησης και σφράγισης για 
επενδύσεις κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων είναι σημαντική για 

τον λόγο ότι η αστοχία των εν λόγω υλικών προκαλεί σημαντικά προβλήμα-
τα, όπως μεγάλο κόστος επιδιόρθωσης, προβλήματα στεγανότητας (π.χ. σε 
εξωτερικές βεράντες) και τραυματισμούς από πτώσεις (π.χ. επενδύσεων σε 
εξωτερικές όψεις). Τα πρότυπα EN 12004 για κόλλες και EN 13888 για αρμό-
στοκους ορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα υλικά 
αυτά για να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες εφαρμογής. Σημειώνε-
ται πως στις περιπτώσεις επενδύσεων σε εξωτερικές όψεις δεν συστήνεται η 
στήριξή τους με τη χρήση κόλλας, αλλά με τη χρήση μηχανικών συστημάτων 
τα οποία προσφέρουν σημαντική ικανότητα παραλαβής μετακινήσεων από 
σεισμούς, άνεμο, καθιζήσεις και μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας, ως 
επίσης και πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής. 

Κόλλες
Βάσει του προτύπου εν 12004, οι κόλλες διαχωρίζονται ανάλογα με τη χημική 
σύσταση, την ικανότητα συγκόλλησης και τις ιδιότητές τους (Πίνακας 1). Για 
την επιλογή της σωστής κόλλας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες 
όπως οι ιδιαιτερότητες του χώρου εφαρμογής (π.χ. βιομηχανίες, ενδοδαπέδια 
θέρμανση), το είδος του υποστρώματος, το είδος και οι διαστάσεις της επέν-
δυσης, οι θερμικές μεταβολές, η ταχύτητα εφαρμογής, κτλ. Συχνούς λόγους 
αστοχίας αποτελούν η λάθος επιλογή κόλλας, η παρουσία σαθρού υποστρώ-
ματος, η ελλιπής καθαριότητα του υποστρώματος ή / και της επένδυσης, η 
εργασία σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήση της κόλλας πέραν του επι-
τρεπόμενου πάχους και χρόνου εφαρμογής και η απουσία επαρκών αρμών 
διαστολής.  

ΠΙΝΑΚΑς 1: ΕΙΔΗ ΚΟΛΛΑς βΑςΕΙ ΤΟύ ΠΡΟΤύΠΟύ ΕΝ 12004

Χημική 
σύσταση

Με βάση 
τσιμέντο 
(C)

Μείγμα τσιμέντου, αδρανών (χαλαζιακή άμμος 
ή μαρμαρόσκονη) και χημικών προσμίκτων. Σε 
μορφή σκόνης, η σκλήρυνση επιτυγχάνεται 
με την προσθήκη νερού ή / και latex. Πάχος 
εφαρμογής 2-10mm.

Με βάση 
ρητίνες 
διασποράς  
(D)

Μείγμα οργανικών συνδετικών σε υδατικό 
διάλυμα πολυμερών με οργανικά πρόσμικτα. 
Σε μορφή πάστας, η σκλήρυνση επιτυγχάνεται 
με την εξάτμιση της πάστας.

Με βάση 
ρητίνες 
αντιδράσεως 
(R)

Μείγμα συνθετικών ρητινών (base) με 
ορυκτά (filler) και οργανικών προσθέτων 
(hardener). Σε μορφή πάστας (base + filler), 
η σκλήρυνση επιτυγχάνεται με την προσθήκη 
υγρού (hardener). Ανάλογα με τον τύπο της 
ρητίνης, χωρίζονται σε εποξειδικές (epoxy) και 
πολυεστερικές (urethane).

Ικανότητα 
συγκόλλησης

Ομάδα 1 Κανονικές κόλλες.

Ομάδα 2 Βελτιωμένες κόλλες.

Ιδιότητες

Ομάδα F Κόλλες ταχείας πήξης.

Ομάδα Τ Αντιολισθηρές κόλλες.

Ομάδα Ε Κόλλες με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο.

Ομάδα S1
Κόλλες με ελαστικότητα (μόνο για 
τσιμεντοειδείς).

Ομάδα S2
Κόλλες με μεγάλη ελαστικότητα (μόνο για 
τσιμεντοειδείς).

Αρμόστοκοι
Βάσει του προτύπου εν 13888, οι αρμόστοκοι διαχωρίζονται ανάλογα με τη 
χημική σύσταση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους (Πίνακας 
2). Για την επιλογή του σωστού αρμόστοκου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
παράγοντες όπως οι ιδιαιτερότητες του χώρου εφαρμογής (π.χ. βιομηχανίες, 
πισίνες), το πλάτος του αρμού, το είδος και οι διαστάσεις της επένδυσης, οι 
θερμικές μεταβολές, η ταχύτητα εφαρμογής, κτλ. Συχνοί λόγοι αστοχίας είναι 
η λάθος επιλογή αρμόστοκου, η παρουσία σαθρού υποστρώματος, η ελλιπής 
καθαριότητα του αρμού, η εργασία σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήση 
του αρμόστοκου πέραν του επιτρεπόμενου πλάτους και χρόνου εφαρμογής, 
η αρμολόγηση πριν την ωρίμανση του υποστρώματος τσιμεντοκονίας ή / και 
της κόλλας  και η απουσία επαρκών αρμών διαστολής.  

ΠΙΝΑΚΑς 2: ΕΙΔΗ ΑΡΜΟςΤΟΚΟύ βΑςΕΙ ΤΟύ ΠΡΟΤύΠΟύ ΕΝ 13888

Χημική σύσταση

Με βάση 
τσιμέντο 
(CG)

Μείγμα τσιμέντου, αδρανών (χαλαζιακή άμμος 
ή μαρμαρόσκονη) και χημικών προσμίκτων. Σε 
μορφή σκόνης, η σκλήρυνση επιτυγχάνεται 
με την προσθήκη νερού ή / και latex. Πάχος 
εφαρμογής 1-20mm.

Με βάση 
ρητίνες 
αντιδράσεως 
(RG)

Μείγμα συνθετικών ρητινών (base) με ορυκτά 
(filler) και οργανικών προσθέτων (hardener). 
Σε μορφή πάστας (base + filler), η σκλήρυνση 
επιτυγχάνεται με την προσθήκη υγρού 
(hardener). Ανάλογα με τον τύπο της ρητίνης, 
χωρίζονται σε εποξειδικούς (epoxy) και 
πολυεστερικούς (urethane).

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά

Ομάδα 1 Κανονικοί αρμόστοκοι.

Ομάδα 2 Βελτιωμένοι αρμόστοκοι.

Ιδιότητες

Ομάδα F Αρμόστοκοι ταχείας πήξης.

Ομάδα A Αρμόστοκοι μεγάλης αντοχής στην τριβή.

Ομάδα W
Αρμόστοκοι μειωμένης 
υδατοαπορροφητικότητας.

με βάση τα πιο πάνω, ο μελετητής του εκάστοτε έργου θα πρέπει να προκα-
θορίζει τις κόλλες και τους αρμόστοκους στα έγγραφα των προσφορών, έτσι 
ώστε να είναι ξεκάθαρες οι απαιτήσεις προς τους υποψήφιους εργολάβους. 
Συστήνεται να αποφεύγονται οι κόλλες και αρμόστοκοι όμάδας 1 και, όπου 
είναι δυνατόν, να προδιαγράφονται υψηλής απόδοσης κόλλες (π.χ. C2TE) και 
αρμόστοκοι (π.χ. CG2 AW). Το ενδεικτικό επιπρόσθετο κόστος ανά 100m2 
επένδυσης είναι λιγότερο από €100, ενώ το κόστος επιδιόρθωσης σε περί-
πτωση αστοχίας των εν λόγω υλικών είναι σίγουρα υπερπολλαπλάσιο.  

Δημήτρης Χριστοφίδης MEng, MBA, DIC, 
Διευθυντής εργοληπτικής εταιρείας
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Ο Κυπριακός όρ-
γανισμός Τυπο-

ποίησης (CYS) πραγ-
ματοποίησε με πολύ 
μεγάλη επιτυχία, 
στις 14 μαΐου 2015, 
ένα πρωτοποριακό 
εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για τους μαθητές της Σχολής Κωφών 
στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί 
συνέχιση της συνεργασίας της Σχολής Κω-
φών με τον CYS η οποία ξεκίνησε αρχές του 
χρόνου, με πρωτοβουλία της καθηγήτριας 
αγωγής Υγείας της Σχολής, κ. ροδούλας Πα-
παλαμπριανού-Καραβέλλα. 
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα σχεδιάστη-
κε αποκλειστικά για τους μαθητές της σχολής 
από ομάδα τριών λειτουργών Τυποποίησης 
του CYS, οι οποίοι ανέλαβαν και την υλοποί-
ησή του σε συνεργασία με τους καθηγητές 
και τους δασκάλους νοηματικής της σχολής. 
Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέ-
ρωση των μαθητών αναφορικά με τα πρό-
τυπα και τη σημασία τους όσον αφορά την 
ασφάλεια στην καθημερινότητά μας, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. ό 
τίτλος του προγράμματος ήταν «Τα πρότυπα 
και η σημασία τους στην ασφάλεια και την 
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών & Άσκη-
ση εφαρμογής Προτύπων για την ασφάλεια 
Παιχνιδότοπων».
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια διάλεξη ανα-

φορικά με τα πρότυπα, τη σημασία τους για 
την ασφάλεια των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών, και τον ρόλο μικρών και μεγάλων ως 
ενεργών μελών της κοινωνίας στην προώθη-
ση της εφαρμογής τους. Κατά τη διάλεξη δό-
θηκαν στους μαθητές δεκάδες παραδείγματα 
προτύπων που περιέχουν απαιτήσεις ασφά-
λειας και αφορούν παιδικά είδη, παιχνίδια, 
ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμό κουζίνας, 
αποθήκευσης τροφίμων κ.ά. Στη συνέχεια 
έγινε αναφορά σε σειρά ευρωπαϊκών προτύ-
πων που περιέχουν απαιτήσεις για την ασφά-
λεια παιχνιδότοπων, ενώ εντοπίστηκαν και 
επεξηγήθηκαν μέσα από φωτογραφίες συ-
γκεκριμένα παραδείγματα ασφαλούς και μη 
ασφαλούς εξοπλισμού. Τόσο οι μαθητές όσο 
και οι καθηγητές επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέ-
ρον και έθεσαν στους λειτουργούς ερωτήσεις 
μέσα από τις οποίες έγινε μια πολύ παραγω-
γική συζήτηση. 
Το δεύτερο μέρος του προγράμματος περι-
λάμβανε πρακτική άσκηση εφαρμογής στους 
παιχνιδότοπους της Σχολής Κωφών. όι μαθη-
τές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, και συνο-
δευόμενοι από έναν λειτουργό του CYS και 
καθηγητές της σχολής, προσπάθησαν μέσα 
από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι να εντοπίσουν 
συγκεκριμένα σημεία στους παιχνιδότοπους 
της σχολής τα οποία πληρούσαν ή δεν πλη-
ρούσαν τις απαιτήσεις των προτύπων, όπως 
αυτές είχαν επεξηγηθεί στη διάλεξη. Για τον 
σκοπό αυτό δόθηκε στους μαθητές μια Λίστα 
ελέγχου που σχεδιάστηκε για τους σκοπούς 

της άσκησης, στην οποία σημείωναν τα ευ-
ρήματά τους. όι μαθητές κάθε ομάδας πα-
ρουσίασαν τα ευρήματά τους και τα σημεία 
που εντόπισαν και το πρόγραμμα ολοκληρώ-
θηκε με τα συμπεράσματα και τις εμπειρίες 
τους. Η πρόεδρος των μαθητών ευχαρίστησε 
τους λειτουργούς δίνοντάς τους έναν όμορ-
φο αναμνηστικό μαγνήτη που έφτιαξαν οι 
μαθητές της σχολής.
Το πρόγραμμα στέφθηκε με απόλυτη επιτυ-
χία αφού τόσο οι μαθητές επέδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, ενώ κατανόη-
σαν πλήρως όσα τους λέχθηκαν στη διάλεξη 
και εντόπισαν όλα τα σημεία που αναμενόταν 
κατά την πρακτική άσκηση. H διεύθυνση της 
Σχολής Κωφών με επιστολή της ευχαρίστησε 
θερμά τους λειτουργούς του CYS και επανέ-
λαβε την ετοιμότητά της για συνεργασία με 
νέες δράσεις την επόμενη σχολική χρονιά. 
από πλευράς του ο CYS θα ήθελε να ευχα-
ριστήσει θερμά τη διεύθυνση της Σχολής 
Κωφών και κυρίως την καθηγήτρια αγωγής 
Υγείας κ. ροδούλα Παπαλαμπριανού-Καρα-
βέλλα για αυτή τους την πρωτοβουλία, και 
προσμένει στην υλοποίηση νέων δράσεων με 
τη συνεργασία της Σχολής Κωφών. 
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται 
στις δράσεις υλοποίησης των στρατηγικών 
στόχων του CYS για την προώθηση της Τυπο-
ποίησης και των προτύπων στη δημοτική και 
τη μέση εκπαίδευση, καθώς και την ενεργή 
εμπλοκή αδύνατων κοινωνικών ομάδων στην 
τυποποίηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
αποτελεί σημαντική καινοτομία για τα κυπρι-
ακά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα στους δύο 
αυτούς τομείς, και στόχος του CYS είναι η 
υλοποίηση πολλών σχετικών δράσεων έτσι 
ώστε μέσα από την εκπαίδευση αλλά και την 
εμπλοκή των αδύνατων κοινωνικά ομάδων, 
όλοι οι μαθητές, που είναι οι μελλοντικοί 
επιχειρηματίες, επιστήμονες, οικογενειάρχες 
και καταναλωτές, να αποκτήσουν γνώσεις και 
εφόδια που θα τους βοηθήσουν να διαμορ-
φώσουν την κοινωνία του αύριο.

Έλενα Δημοσθένους (BSc Χημεία, ΜΒΑ) 
Λειτουργός Τυποποίησης 

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

Πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 
CYS για τους μαθητές της Σχολής Κωφών

A P θ PA  K A I  A N A Λ Y ς E I ς Π E P I B A Λ Λ O N

Ένας νέος νόμος έχει τεθεί πρόσφατα σε 
ισχύ στη Γαλλία σύμφωνα με τον οποίο 

όλες οι στέγες των καινούργιων κτιρίων στις 
εμπορικές περιοχές θα πρέπει να καλύπτονται 
με φυτά ή με φωτοβολταϊκά.
όι πράσινες στέγες, που θα βρίσκονται στις 
οροφές των κτιρίων, πέρα από την ομορφιά 
των λουλουδιών και της άλλης χλωρίδας μπο-
ρούν να προσφέρουν παράλληλα και πολλά 
άλλα πλεονεκτήματα. Δημιουργούν στρώμα 
μόνωσης το οποίο μειώνει την ενέργεια που 
απαιτείται για θέρμανση ή ψύξη των χώρων 
του κτιρίου, αυξάνουν την πρόσβαση του κοι-
νού σε χώρους πρασίνου, κατακρατούν νερό και 
υγρασία μειώνοντας έτσι τα προβλήματα υγρα-
σίας στο ίδιο το κτίριο, προσφέρουν χώρους 
για φωλιές άγρων πουλιών και μειώνουν τη 
ρύπανση του αέρα δρώντας ως φυσικά φίλτρα. 
όι πράσινες στέγες μειώνουν επίσης το φαινό-
μενο του «νησιού θερμότητας» δηλαδή το φαι-
νόμενο κατά το οποίο οι αστικές περιοχές είναι 
αισθητά πιο θερμές από τα περίχωρά τους. Έχει 
παρατηρηθεί ότι οι μεγάλες πόλεις έχουν από 1 
μέχρι 3˚C υψηλότερες θερμοκρασίες την ημέρα 
από τα περίχωρά τους ενώ το βράδυ η διαφορά 

αυτή μπορεί να φτάσει και τους 12˚C. 
ό νόμος για τις πράσινες στέγες εγκρίθηκε από 
το Γαλλικό Κοινοβούλιο αφού όμως αφαιρέθη-
καν αρχικές προτάσεις που προέβλεπαν την 
πλήρη κάλυψη όλων των νέων κτιρίων με φυτά. 
Το τελικό κείμενο δίδει την επιλογή των φωτο-
βολταϊκών πάνελ σε συνδυασμό με τη φύτευση 
διαφόρων φυτών. ακόμη όμως και η συμβιβα-
στική πρόταση αποτελεί απόφαση σταθμό που 
σίγουρα θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση 
και από άλλες χώρες. Ως γνωστόν άλλωστε στο 
τέλος του χρόνου θα οργανωθεί στο Παρίσι η 
Συνάντηση των Ηνωμένων εθνών για το κλίμα 
και η Γαλλία με τον πρωτοποριακό αυτό νόμο θα 
μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

Από τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα 
προέκυψε ότι το ακρυλαμίδιο και ο 

μεταβολίτης του το γλυκυλαμίδιο, είναι 
ουσίες γονοτοξικές και καρκινογόνες, κα-
ταστρέφουν το DNA και προκαλούν καρκί-
νο. Αντίστοιχες έρευνες για τις επιπτώσεις 
σε ανθρώπινους οργανισμούς είναι μικρής 
έκτασης και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
Δεδομένου ότι το ακρυλαμίδιο βρίσκεται 
σε μεγάλη ποικιλία καθημερινών τροφών, 
οι ανησυχίες για την έκθεση του ανθρώ-
που σε αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένες και 
ειδικότερα των μικρών παιδιών που λόγω 
σωματικού βάρους εκτίθενται περισσό-
τερο. Οι ομάδες τροφίμων που εξετάζο-
νται στην έκθεση αυτή είναι τα διάφορα 
προϊόντα που προκύπτουν από τηγάνισμα 
πατάτας, ο καφές, τα μπισκότα, τα κρά-
κερ, κ.ά. Το ακρυλαμίδιο δημιουργείται 
από αλληλεπιδράσεις σακχάρων και αμι-
νοξέων (κυρίως της ασπαραγκίνης) που 
απαντώνται σε πολλά τρόφιμα. Μετά 
την κατάποση των τροφών, το ακρυλα-
μίδιο απορροφάται στον γαστροεντερικό 
σωλήνα και στη συνέχεια καταλήγει σε 
διάφορα όργανα όπου μεταβολίζεται. Ο 
κύριος μεταβολίτης του, η γλυκυδαμίνη, 
θεωρείται η κύρια αιτία για τις μεταλ-
λάξεις γονιδίων και την εμφάνιση των 
όγκων που εντοπίσθηκαν κατά τις μελέ-
τες στα ζώα.

Αποδείχθηκε 
η τοξικότητα του 

ακρυλαμιδίου 
στα τρόφιμα

ςύμφωνα με πρόσφατη μελέτη οι πιθανότη-
τες για ανάπτυξη αυτισμού σε παιδιά είναι 

μεγαλύτερες αν η μητέρα έχει εκτεθεί σε χαμη-
λής ποιότητας αέρα με μεγάλες συγκεντρώσεις 
αιωρούμενων σωματιδίων. Ο αυξημένος κίνδυ-
νος έχει κυρίως συνδεθεί με έκθεση της μητέ-
ρας στους τρεις τελευταίους μήνες της κύησης. 
Επίσης φάνηκε ότι ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυ-
ξημένος όταν η έκθεση αφορά σωματίδια μικρό-
τερα των 2,5 μm (PM2.5). ο αυτισμός αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα υγείας που επηρεάζει την 

επικοινωνία του ατόμου και τις κοινωνικές του 
σχέσεις. Παρόλο που οι ερευνητές αναφέρουν 
ότι τα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά εντούτοις και η 
έκθεση της μητέρας σε μικροσωματίδια μπορεί 
να συμβάλει, αφού αυτά μπορεί να επηρεάσουν 
την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου. Στη 
μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την «US 
Nurses’ Health Study II» που αποτελεί μεγάλη, συ-
νεχιζόμενη μελέτη που παρακολουθεί την υγεία 
100.000 νοσοκόμων στις ΗΠΑ από το 1989. 

Αυτισμός και έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους

«Πράσινες στέγες» στη Γαλλία
Επιμέλεια: Δρ Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου
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Να μετατρέψουν το ιστορικό κέντρο της Λευ-
κωσίας στην εντός των τειχών πόλη σε ένα 

οικοσύστημα καινοτομίας και δημιουργικότητας στην 
πόλη, φιλοδοξούν οι εταίροι της Κοινοπραξίας RISE 
(Research centre on Interactive media, Smart systems 
and Emerging technologies), με τη δημιουργία του 
σχετικού Κέντρου στην παλιά πόλη κοντά στην Πρά-
σινη Γραμμή.
Στην Κοινοπραξία συμμετέχουν ο Δήμος Λευ-
κωσίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤεΠαΚ, 
το ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Max 
Planck Institute της Γερμανίας και το University 
College London του Ηνωμένου Βασιλείου. Συ-
ντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Λευκωσίας. 
Το όλο εγχείρημα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο σχετι-
κής διάσκεψης Τύπου στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.
ό δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης 
εξήγησε ότι η πρόταση για τη δημιουργία του RISE 
εξασφάλισε πολύ υψηλή βαθμολογία και κατετά-
γη 7η μεταξύ των 169 προτάσεων που αιτήθηκαν 
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο της αρχικής 
φάσης της Δράσης TEAMING. εξήγησε επίσης ότι η 
χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί σε αυτό το 
στάδιο είναι ύψους περίπου €0,5 εκ. αλλά και πως 
την ίδια στιγμή παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω 
διεκδίκησης επιχορήγησης για τη δημιουργία και 
λειτουργία του Κέντρου βάσει του σχεδιασμού που 
θα εκπονηθεί σε αυτό το στάδιο, ύψους €15-20 εκ., 
κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης που θα πραγμα-
τοποιηθεί την επόμενη χρονιά. ό κ. Γιωρκάτζης τό-
νισε ότι με τη συμβολή των διακεκριμένων εταίρων 
από το εξωτερικό και με το αξιόλογο δυναμικό των 
εταίρων από την Κύπρο το RISE φιλοδοξεί να αναδει-
χτεί σε ένα δυναμικό Κέντρο αριστείας στην έρευνα 
και στην καινοτομία, με ευρύτερη περιφερειακή και 
διεθνή εμβέλεια, στο πεδίο διαδραστικών μέσων, 
των έξυπνων συστημάτων και των αναδυόμενων τε-
χνολογιών. εξήγησε στη συνέχεια ότι οι σχεδιασμοί 
προνοούν τη δημιουργία του RISE στην καρδιά της 
Λευκωσίας, με το έργο να εντάσσεται στη στρατηγική 
της πρωτεύουσας για την ανάπτυξη ενός συστήμα-
τος καινοτομίας και δημιουργικότητας με πυρήνα την 
κεντρική περιοχή της πόλης. «Η ίδρυση και λειτουργία 
του RISE στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας στην 
καρδιά της υπό σχεδιασμό ‘Συνοικίας Δημιουργικών 
επιχειρήσεων’ θα έχει καταλυτικό ρόλο σε αυτό το 
πλαίσιο» υπέδειξε, αναφέροντας ότι οι εγκαταστάσεις 
του RISE θα φιλοξενούν εκτός από τα εργαστήρια και 
χώρους επίδειξης εφαρμογών αλλά και νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, αντανακλώντας με αυτό τον τρόπο τον 
ανοικτό προς την κοινωνία χαρακτήρα του RISE και 
τη σύνδεσή του με το πιο δημιουργικό κομμάτι της 

ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Σημείω-
σε πως ο χώρος που έχει επιλεγεί για την ίδρυση του 
Κέντρου συνορεύει με την Πράσινη Γραμμή και πως η 
επιλογή αυτή δημιουργεί πλεονεκτήματα και οφέλη.
από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου Κωνσταντίνος χριστοφίδης, επεσήμανε 
ότι η δημιουργία του Κέντρου στοχεύει κυρίως στην 
παραγωγή άριστης έρευνας διεθνούς επιπέδου για 
βελτίωση του ερευνητικού προφίλ της χώρας, στη 
συνεργασία με επιστήμονες και τοπικές επιχειρήσεις 
καινοτομίας για την επίλυση προβλημάτων της καθη-
μερινότητας, ευθυγραμμισμένων με τη Στρατηγική 
Έξυπνης εξειδίκευσης της χώρας, στην υποστήριξη 
της επιχειρηματικής κοινότητας με τη μεταφορά 
γνώσεων, κατάρτισης και τεχνολογικών λύσεων για 
την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στη δη-
μιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ επιστημόνων, 
επιχειρηματιών καθώς και τοπικών αρχών προς καλ-
λιέργεια κουλτούρας καινοτομίας και δημιουργικό-
τητας. Όπως εξήγησε, η έρευνα που θα διεξάγεται 
στο Κέντρο ενσωματώνει τις οπτικές επιστήμες, την 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση και σχεδιασμό, την 
τεχνητή νοημοσύνη και τις έξυπνες επικοινωνίες σε 
στενή συνέργεια, παρέχοντας μια μοναδική διεπιστη-
μονική προοπτική έρευνας με έμφαση στη φιλοσοφία 
«εμπνευσμένο από τον άνθρωπο, σχεδιασμένο για 
τον άνθρωπο» και πως οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν 
ένα ευέλικτο μέσο για την επικοινωνία, τη διαχείριση 
των πληροφοριών, την εκπαίδευση και την ψυχαγω-
γία, με εφαρμογές σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής 
και της επιστήμης.
ό πρύτανης του ΠΚ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 
RISE θα επιταχύνει τη μετατόπιση των τεχνολογιών 
έξω από τα όρια του ερευνητικού εργαστηρίου και 
προς τον πραγματικό κόσμο, όπου θα χρησιμοποι-
είται από χρήστες με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους 
και κάτω από πραγματικές συνθήκες, και ότι θα φέ-
ρει μαζί ερευνητές με διαφορετική και συμπληρω-
ματική τεχνογνωσία, δημιουργώντας συνέργειες και 
τη δυναμική να αντιμετωπιστούν προβλήματα που 
υπερβαίνουν τις δυνατότητες κάθε επιμέρους συμ-
μετέχοντος.
ό πρόεδρος, τέλος, της Διοικούσας επιτροπής του 
ανοιχτού Πανεπιστημίου Κώστας χρίστου σημείωσε 
ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Λευκωσίας 
για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας 
στην πόλη, αφορά άμεσα το αΠΚΥ με δεδομένο ότι 
στο αΠΚΥ η επιχειρηματικότητα σε συνέργεια με 
τα γνωστικά αντικείμενα και τους επιστημονικούς 
τομείς που προάγει, διαμορφώνεται σε έναν από 
τους σημαντικούς άξονες της μόρφωσης και διά 
βίου εκπαίδευσης που παρέχει στους φοιτητές του. 

Η «Ισότητα των φύλων στην έρευνα» 
ήταν το θέμα εργαστηρίου που διορ-

γάνωσε, στις 16 Ιουνίου 2015, το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας (ΙΠε), στη Λευκωσία.
Στο εργαστήρι μίλησαν εμπειρογνώμο-
νες από Ισπανία, Αγγλία και ςουηδία, και 
κάλυψε θέματα που αφορούν την ευ-
ρωπαϊκή πολιτική έρευνας και τους τρό-
πους καλύτερης ενσωμάτωσης θεμάτων 
ισότητας φύλου εντός των ερευνητικών 
οργανισμών. Το εργαστήρι είχε στόχο τη 
γνωριμία των συμμετεχόντων με το θέμα 
της ισότητας φύλων και της σημασίας της 
στις ερευνητικές δραστηριότητες. Απευ-
θυνόταν κυρίως σε διαμορφωτές πολιτι-
κής εντός των οργανισμών τους, δηλαδή 
άτομα που εργάζονται σε υπουργεία, πα-
νεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, 
σε υπεύθυνους για θέματα ανθρώπινου 
δυναμικού και ερευνητές.
Το εργαστήρι εντάσσεται στο πλαίσιο 
της συμμετοχής του ΙΠε στη Δράση του 
Προγράμματος COST «Gender, Science, 
Technology and Environment», η οποία 
προωθεί την ενσωμάτωση θεμάτων ισό-
τητας φύλων στην έρευνα. Περισσότερες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύ-
ματος www.research.org.cy .

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠε) απο-
τελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την 
υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και της και-
νοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της 
αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από 
τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμ-
μάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων 
και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε 
συνδυασμό με την υποστήριξη της έντα-
ξης Κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές 
δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διε-
θνή χώρο.

Ισότητα των φύλων 
στην έρευνα

Σε οικοσύστημα καινοτομία 
φιλοδοξεί να μετατρέψει την παλιά 

Λευκωσία το RISE

Π Α Ρ Ε Μ β Α ς Ε Ι ς  Ε Τ Ε Κ

Το Συμβούλιο μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε τη 
θέση του εΤεΚ για αιτήσεις έκδοσης Πολεοδομι-

κής Άδειας κατά παρέκκλιση:

• Αίτηση κ. Μάριου Νικολάου, για πολεοδομική 
άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών του Το-
πικού ςχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση μεγάλης 
ενιαίας γραφειακής ανάπτυξης, στον Δήμο Αγί-
ου Αθανασίου.
Το επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερόμενη αί-
τηση:
(i)  Δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη 

Στρατηγική του Σχεδίου ανάπτυξης της περι-
οχής, αφού δυνητικά η χρήση θα επιτρεπόταν, 
εάν δεν παρεμβαλλόταν ανάμεσα στα τεμάχια 
ανάπτυξης και του παρακαμπτήριου αυτοκινη-
τόδρομου Λεμεσού κατάλοιπο τεμαχίου. 

(ii)  όι κάτοικοι της περιοχής δεν φέρουν ένσταση 
για την υλοποίηση της ανάπτυξης αλλά θέτουν 
συγκεκριμένους όρους για μείωση της οχληρίας 
που πιθανόν να προκληθεί. 

(iii)  Έχουν προηγηθεί κατ’ αρχήν θετικές απόψεις 
υπό όρους εκ μέρους του τμήματος Πολεοδο-
μίας και όικήσεως. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και τις θετικές ει-
σηγήσεις της Τοπικής αρχής και όλων των αρμοδίων 
τμημάτων, το εΤεΚ εισηγήθηκε η αίτηση να αντιμε-
τωπισθεί θετικά.

• Αίτηση των κ. Άννας Κορνέλιας Χαχολή, Αν-
δρέα Χαχολή και εταιρείας Consava Holdings, 
για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά πα-
ρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής 
Παραλιμνιού, για θεματικό πάρκο ζώων με υπο-
στηρικτικές χρήσεις (μικρή καφετέρια / σνακ 
μπαρ, κατάστημα σουβενίρ, εκθεσιακό χώρο / 
μουσείο ταριχευμένων ζώων, μικρό κτηνιατρείο 
/ χώρο περίθαλψης, χώρο διοίκησης και αποθή-
κες), ταβέρνα με μουσική, δύο κατοικίες προ-
σωπικού και μικρή εκκλησία, στο Παραλίμνι.
Η αίτηση αφορά ανάπτυξη η οποία έχει ολοκληρωθεί 
και λειτουργεί παράνομα, χωρίς την εξασφάλιση των 
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων με απόφαση 
του αιτητή.
Το Τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι το αίτημα για 
παρέκκλιση όσον αφορά την ανάπτυξη με τον συ-
γκεκριμένο συνδυασμό χρήσεων δεν εμπίπτει σε 
κανένα από τα κριτήρια του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 
309/99] και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 
Η προτεινόμενη ανάπτυξη αναμένεται να επηρεάσει 
ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Σχεδίου ανά-
πτυξης της περιοχής, αφού δεν είναι συμβατή με τις 
πρόνοιές του. 
Προτάθηκε από το εΤεΚ χωροθέτηση θεματικού 

πάρκου ζώων, δηλαδή εξειδικευμένης ανάπτυξης, 
εκτός καθορισμένων Ζωνών και Περιοχών, σε τεμά-
χια που εμπίπτουν σε αγροτική Ζώνη Γα4. Προτάθη-
κε, επίσης, χωροθέτηση ταβέρνας με μουσική, δηλα-
δή οχληρής διευκόλυνσης αναψυχής και ψυχαγωγίας 
συνήθους μορφής, εκτός καθορισμένων Ζωνών και 
Περιοχών, σε τεμάχια που εμπίπτουν σε αγροτική 
Ζώνη Γα4, χρήση ασυμβίβαστη με το θεματικό πάρκο 
ζώων. Προτάθηκε ακόμη η εκκλησία να είναι εκτός 
καθορισμένων Ζωνών και Περιοχών, σε τεμάχια που 
εμπίπτουν σε αγροτική Ζώνη Γα4, χρήση ασυμβίβα-
στη με το θεματικό πάρκο ζώων.
Το εΤεΚ σχολίασε ότι η ανάπτυξη δεν διαθέτει κατάλ-
ληλη, ικανοποιητική, άνετη και ασφαλή προσπέλαση, 
ότι διαθέτει μειωμένο αριθμό χώρων στάθμευσης σε 
σχέση με τους απαιτούμενους, όλες οι οικοδομές / 
εγκαταστάσεις δεν απέχουν τουλάχιστο 30 μ. από 
τα σύνορα όπως απαιτείται από τους κανονισμούς, 
υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από περιοίκους και 
ιδιοκτήτες γειτονικών τεμαχίων.
Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τον Κανο-
νισμό 19(2) [Κ.Δ.Π.309/99] το Τεχνικό επιμελητήριο 
συστήνει την απόρριψη της αίτησης. Το εΤεΚ σημει-
ώνει ότι σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί θα 
πρέπει να κατεδαφιστούν και να απομακρυνθούν 
όλες οι υφιστάμενες κατασκευές.

• Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περι-
ουσιών (για τους κ. Λοΐζο, Νίκο και Χριστόδουλο 
Αθανασίου), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας 
κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού ςχε-
δίου Λεμεσού, για ανέγερση κέντρου αναψυχής 
(εστιατόριο και καφετερία), στο Μοναγρούλλι.
Το Τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερό-
μενη αίτηση δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς 
τη Στρατηγική του Σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής, 
αφού στις πρόνοιες της παραγράφου 19.5.2 του 
Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού παρέχεται η δυνατότητα 
χωροθέτησης ήπιας μορφής, ανάπτυξης αναψυχής/
ψυχαγωγίας και σε άλλες περιοχές ανάπτυξης από 
αυτές που καθορίζονται όταν αυτό δικαιολογείται 
από τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης και 
της περιοχής. Η ευρύτερη περιοχή όπου προτείνε-
ται να ανεγερθεί το κέντρο αναψυχής προσελκύει 
επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες και η προτει-
νόμενη ανάπτυξη θα παρέχει τις απαιτούμενες διευ-
κολύνσεις. Δεν υπάρχει άλλο αδειούχο κέντρο στην 
περιοχή για εξυπηρέτηση του κοινού. Το τεμάχιο 
έχει εκμισθωθεί στον αιτητή από τον κηδεμόνα τ/κ 
περιουσιών με σκοπό την ανέγερση της συγκεκριμέ-
νης ανάπτυξης. Έχουν προηγηθεί κατ’ αρχήν θετικές 
απόψεις υπό όρους εκ μέρους του τμήματος Πολεο-
δομίας και όικήσεως. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και τις θετικές ει-

σηγήσεις της Τοπικής αρχής και όλων των αρμοδίων 
τμημάτων, το εΤεΚ εισηγήθηκε η αίτηση να αντιμε-
τωπισθεί θετικά. 

• Αίτηση του κ. Χριστάκη Νεοφύτου για χορή-
γηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση 
των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για προ-
σθηκομετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο, 
ανέγερση κατοικιών, γραφείων, μικρής κτηνια-
τριακής κλινικής, αποθηκών και άλλων βοηθητι-
κών οικοδομών στο Παλιομέτοχο.
Η πιο πάνω αίτηση αφορά ανάπτυξη η οποία έχει 
ολοκληρωθεί και λειτουργεί παράνομα, χωρίς την 
εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσε-
ων με απόφαση του αιτητή, γεγονός που θα πρέπει 
να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Το Τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι προτεινόμε-
νη ανάπτυξη αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς 
τη γενική στρατηγική του Σχεδίου ανάπτυξης της 
περιοχής, αφού δεν είναι συμβατή με τις πρόνοιές 
του. Προτείνονται αναπτύξεις που αφορούν προσθη-
κομετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο, εκτός 
καθορισμένων Ζωνών και Περιοχών, σε τεμάχια που 
εμπίπτουν σε Γεωργική Ζώνη Γ3.
Στις 9/12/1976 δημοσιεύτηκε από τον έπαρχο 
Λευκωσίας η Κ.Δ.Π. 200/76 σύμφωνα με την οποία 
καθορίστηκαν ζώνες στην περιοχή και το τεμάχιο 
εντάχθηκε στην περιοχή όπου απαγορευόταν μετα-
ξύ άλλων η ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών. 
Στις 21/5/1993 δημοσιεύτηκαν πολεοδομικές ζώνες 
για το Παλιομέτοχο σύμφωνα με τις οποίες το τεμά-
χιο εντάχθηκε σε γεωργική ζώνη Γ3 όπου με βάση 
τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής δεν επιτρέπε-
ται η ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών. Παρά 
τη δημοσίευση των πιο πάνω ζωνών ο αιτητής συ-
νέχισε να προβαίνει σε αυθαίρετες τροποποιήσεις 
και επεκτάσεις με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί το 
εγκεκριμένο εμβαδόν των υποστατικών. Υπάρχουν 
δικαστικές αποφάσεις για κατεδάφιση των παράνο-
μων υποστατικών οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Το 
γραφείο του επιτρόπου Διοικήσεως σε έκθεσή του 
για το θέμα καλεί όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα να 
λάβουν μέτρα για τερματισμό της παράνομης λει-
τουργίας των χοιροστασίων στην περιοχή και μετα-
κίνησής τους σε περιοχές με επιτρεπόμενες ζώνες. 
Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από περιοίκους και 
ιδιοκτήτες τεμαχίων στην περιοχή σχετικά με τη ρύ-
πανση της περιοχής και τη δυσοσμία.
Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τον Κανο-
νισμό 19(2) [Κ.Δ.Π. 309/99] το Τεχνικό επιμελητήριο 
συστήνει την απόρριψη της αίτησης. Σε περίπτωση 
που η αίτηση δεν εγκριθεί θα πρέπει να κατεδαφι-
στούν και να απομακρυνθούν όλες οι υφιστάμενες 
παράνομες κατασκευές.

Αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση
ε Ι ς Η Γ Η ς ε Ι ς  ε τ ε Κ
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Με επιστολές του προς το υπουργείο όικονομικών, τον γενικό ελεγκτή της 
Δημοκρατίας, τον πρόεδρο και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων αναπτύξεως και ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, το εΤεΚ 
ενημέρωσε για τις θέσεις του για τον Διαγωνισμό Υ.ό.2014/10/Π Provision for the 
appointment of a Real Estate Advisor στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας (με την τρόικα). Όπως αναφέρεται στην επιστολή:
1.  Το εΤεΚ τάσσεται υπέρ της μελέτης του θέματος «αξιοποίησης του δημόσιου 

πλούτου συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής γης, έτσι που να εξυπηρετείται 
το δημόσιο συμφέρον, η κοινωνία αλλά και οι μελλοντικές γενιές», με τρόπο ολο-
κληρωμένο και δομημένο έτσι ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες προσεγγίσεις. 

2.  Δυστυχώς όμως, η προσπάθεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης μιας δανει-
ακής σύμβασης της Δημοκρατίας με την τρόικα και συνεπώς είναι αναπόφευκτα 
στοχευμένη στη μεγιστοποίηση άμεσων χρηματοροών κάτω από συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, με καθαρά λογιστική προσέγγιση σε επίπεδο δημόσιων εσόδων, 
για μείωση του δημόσιου χρέους. 

3.  Και αυτό παρόλο που η πιο πάνω προσέγγιση πιθανότατα να είναι κακή ή μέτρια 
σε επίπεδο ανάλυσης κύκλου ζωής της όλης προσπάθειας ή σε επίπεδο βιώσιμης 
εθνικής οικονομίας. με την ανάλυση κύκλου ζωής το εΤεΚ εννοεί την εκτίμηση και 
τον συνυπολογισμό όλων των άμεσων και έμμεσων θετικών και αρνητικών επι-
πτώσεων σε βάθος χρόνου (συνυπολογισμός επιπτώσεων στις υφιστάμενες αδει-
οδοτημένες αναπτύξεις, συνυπολογισμός πληθωρισμού του συντελεστή δόμησης, 
τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από τις αυξημένες ανάγκες σε νερό και ενέργεια, θερ-
μοκηπιακές εκπομπές, πρόσθετες ανάγκες για υποδομές κλπ). 

4.  Όπως σημειώνει το επιμελητήριο, στην πιο πάνω εξίσωση ασφαλώς διάφορες πα-
ράμετροι θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν, αλλά παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και παράμετροι οι οποίες δύσκολα ποσοτικοποιούνται π.χ. ποιότητα ζωής, 
δομημένο περιβάλλον κλπ.

5.  Της προσπάθειας αυτής θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο καθορισμός του οράματος 
για τη χώρα μας, αλλά και για τις πόλεις στις οποίες γίνεται αυτό π.χ. Λευκωσία (πώς 
θέλουμε να είναι η πρωτεύουσά μας το 2025), έτσι ώστε να είναι δυνατό να ευνο-
ηθούν συνέργειες, η προσπάθεια να είναι στοχευμένη και να λειτουργεί βοηθητικά 
στην υλοποίηση του οράματος. 

6.  Συνεπώς, το εΤεΚ θεωρεί ότι οι όροι εντολής του συγκεκριμένου διαγωνισμού δεν κι-
νούνται προς την ορθή κατεύθυνση, καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται 
στους συμβούλους είναι να ψάξουν για το τοπικό βέλτιστο που είναι η μεγιστοποί-
ηση του χρηματικού οφέλους και όχι του ολικού βέλτιστου του οποίου το πλαίσιο 
αναλύσαμε. Η υφιστάμενη προκήρυξη δίνει την κατεύθυνση της «value for money», 
αλλά δυστυχώς από λογιστικής σε επίπεδο δημόσιων εσόδων στόχευσης, καθώς η 

με αόριστο τρόπο χρήση της έκφρασης «δημόσιο συμφέρον» δεν διασφαλίζει κάτι. 
7.  με βάση όλα τα πιο πάνω, το επιμελητήριο πιστεύει ότι θα πρέπει να διαφορο-

ποιηθεί η όλη φιλοσοφία της προσπάθειας έτσι ώστε ο στόχος να μην είναι η με-
γιστοποίηση των άμεσων χρηματοροών, ιδιαίτερα κάτω από την ασφυκτική πίεση 
του μνημονίου. 

Το εργαλείο και η κατευθυντήρια γραμμή που θα πρέπει να δοθεί στους συμβού-
λους είναι η σφαιρική και συνολική εξέταση του θέματος σε επίπεδο κύκλου ζωής 
(συνυπολογισμός επιπτώσεων στις υφιστάμενες αδειοδοτημένες αναπτύξεις, συνυ-
πολογισμός πληθωρισμού του συντελεστή δόμησης, επιπτώσεις από τις αυξημένες 
ανάγκες σε νερό και ενέργεια, θερμοκηπιακές εκπομπές, πρόσθετες ανάγκες για 
υποδομές κλπ) και η χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης στην οποία ασφαλώς βασικό 
κριτήριο θα είναι η Καθαρά Παρούσα αξία, αλλά σε επίπεδο εθνικής οικονομίας και 
όχι σε επίπεδο άμεσων κρατικών εσόδων. νοείται ότι τα υπόλοιπα κριτήρια θα έπρε-
πε να αποτελούν συστατικά του οράματός μας για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου 
και της οικονομίας. 
Το εΤεΚ τονίζει στην επιστολή του ότι «αν ετοιμαστεί η κατάλληλη επιχειρηματολογία 
/ παρουσίαση θα πρέπει και μπορεί να πεισθεί και η τρόικα για την ανάγκη σωστής 
προσέγγισης για ένα τόσο καίριο θέμα. Συνεπώς, εφόσον η προκήρυξη με τους συ-
γκεκριμένους όρους και φιλοσοφία θα οδηγήσει σε μη βέλτιστα αποτελέσματα, θε-
ωρούμε ότι θα πρέπει να ακυρωθεί και να επαναπροκηρυχθεί αφού ληφθούν υπόψη 
όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κατευθυντήριες γραμμές που καταθέσαμε. Προς 
τούτο είμαστε στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό της προσπάθει-
ας αυτής και των όρων εντολής του διαγωνισμού». 

Προβληματισμοί ΕΤΕΚ για Διαγωνισμό «Πεδιαίου»
Με επιστολή του προς τον γενικό ελεγκτή της Δημοκρατίας, τη γενική 

λογίστρια της Δημοκρατίας και τον δήμαρχο Λακατάμιας, το ΕΤΕΚ 
εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού 
για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για τον Σχεδιασμό 
του έργου «Θεματικό Πάρκο Δυτικής Όχθης Πεδιαίου» (Αρ. Προσφοράς 
1/2015).
Η σύμβαση ανατέθηκε για το ποσό των €13.480. Με βάση τα έγγραφα 
προσφοράς το εν λόγω ποσό αποτελεί περίπου το 1/3 της εκτιμημένης 
αξίας της σύμβασης αφού η αξία της είχε προϋπολογισθεί στις €40.000.
Οι προβληματισμοί του ΕΤΕΚ αφορούν τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ της 
προϋπολογισμένης αξίας σύμβασης και της τιμής κατακύρωσης, καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο η αναθέτουσα αρχή αξιοποίησε τις πρόνοιες 
της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της σύμβασης 

ως ασυνήθιστα χαμηλής.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί πως η αρχική τιμή που είχε προϋπολογι-
στεί από τον δήμο ήταν ήδη πολύ χαμηλή για να διασφαλίσει την πληρό-
τητα, επάρκεια και ποιότητα των υπηρεσιών που ζητήθηκαν. Ως εκ τούτου, 
η αποδοχή από τον δήμο της πιο πάνω αναφερόμενης τιμής δημιουργεί 
εύλογα ερωτήματα σε σχέση με τη δυνατότητα του επιτυχόντος προσφο-
ροδότη να παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες που η φύση του έργου απαιτεί.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο σημειώνει πως οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να αξιοποιούν όλα τα εργαλεία που η νομοθεσία παρέχει για τις δημόσιες 
συμβάσεις με τρόπο που να διασφαλίζεται πραγματικά το δημόσιο συμ-
φέρον, αντί της εξασφάλισης πρόσκαιρων φαινομενικών «εξοικονομήσε-
ων» που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε άλλα αλυσιδωτά και πολλαπλάσια 
προβλήματα.

Διαγωνισμός Provision for the appointment of a Real Estate 
Advisor στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ως Ε Ι ς

Δράσεις για υλοποίηση 
της Στρατηγικής 

της Κύπρου για την 
Ασφάλεια και Υγεία στην 

Εργασία 2013-2020

Ανακαίνιση 
Παγκύπριου 
Γυμνασίου

To τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώθηκε 
για τις δράσεις του ΕΤΕΚ ως μέλος του Παγκύ-

πριου Συμβουλίου Ασφάλειας για υλοποίηση της 
Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και 
ύγεία στην εργασία 2013-2020, εντός του 2014, 
ως ακολούθως:
1.  Στο ΕΤΕΚ δραστηριοποιείται Τεχνική Επιτροπή 

για θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Η Επιτροπή 
συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα και εξετάζει 
θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία. 

2.  Μέλη της τεχνικής επιτροπής έχουν ετοιμάσει 
άρθρα σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας 
τα οποία έχουν δημοσιευτεί στο ενημερωτικό 
δελτίο του ΕΤΕΚ.

3.  Στο πλαίσιο του Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ, το 
Επιμελητήριο έχει διοργανώσει τρία σεμινάρια 
με θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

4.  Το ΕΤΕΚ εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του 
Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας 
και στις συνεδρίες των Επαρχιακών Συμβου-
λευτικών Επιτροπών Ασφάλειας.

5.  εκπρόσωποι του ετεΚ συμμετείχαν σε τεχνι-
κές Επιτροπές του τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας.

Το εΤεΚ, αφού μελέτησε όλες τις συνισταμένες 
και ενημερώθηκε για το θέμα της ανακαίνισης 

του Παγκύπριου Γυμνασίου, ενημέρωσε την Κίνη-
ση Υπεράσπισης Παγκύπριου Γυμνασίου ότι έχει 
τοποθετηθεί δημόσια σε σχέση με την ανακαίνιση 
του σχολείου και έχει καταθέσει τις απόψεις του 
προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του κρά-
τους, στις οποίες εναπόκειται να λάβουν τις ορι-
στικές αποφάσεις αλλά και να κριθούν για αυτές. 
Στην επιστολή του το επιμελητήριο τονίζει πως η 
θέση του διαμορφώθηκε μετά από σοβαρό προ-
βληματισμό και αφού απασχόλησε τα αρμόδια 
σώματά του, χωρίς να «υιοθετεί» τη θέση οποιου-
δήποτε άλλου φορέα. Σημειώνει, επίσης, ότι η ίδια 
η τοποθέτηση του εΤεΚ, αλλά και άλλων φορέων, 
περιλαμβανομένης και της Κίνησης Υπεράσπισης 
του Παγκύπριου Γυμνασίου, συνιστούν αφ’ εαυτού 
«Δημόσιο Διάλογο».

Συμμετοχή του CYS στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις 
των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN & CENELEC

ΟΚυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) 
συμμετείχε και φέτος στις Ετήσιες Γενικές Συ-

νελεύσεις των CEN&CENELEC και εκπροσωπήθηκε 
στις συναντήσεις των δυο Ευρωπαϊκών Οργανι-
σμών Τυποποίησης. Την Κυπριακή Αντιπροσωπεία 
αποτελούσαν η πρόεδρος του Δ.Σ. του CYS Κικούλα 
Κότσαπα, ως επικεφαλής, και ο διευθυντής Τυπο-
ποίησης Πάμπος Καμμάς.
οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 3-5 
Ιουνίου 2015 στη Ρίγα της Λετονίας, η οποία φι-
λοξενεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το τρέχον εξάμηνο. Η φετινή συμμετοχή κρίνεται 
επιτυχημένη αφού επιτεύχθηκαν οι στρατηγικοί 
στόχοι που τέθηκαν από τον CYS εξαρχής. 
Στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων πραγμα-
τοποιήθηκε η ανοικτή εκδήλωση CEN/CENELEC 
European Standardisation Summit, η οποία φέτος 
είχε θέμα «Πώς η Τυποποίηση δύναται να συμβά-
λει σε μια Καθαρότερη και Εξυπνότερη Οικονομία». 
Προσκεκλημένοι ήταν φορείς και εκπρόσωποι από 
τον χώρο της τυποποίησης εντός και εκτός Ευρώ-

πης και εκπρόσωποι από ένα ευρύ φάσμα οικο-
νομικών δραστηριοτήτων της Λετονίας. Μετά τις 
εισηγήσεις, οι συμμετέχοντες μέσα από τις εργα-
σίες τεσσάρων Ομάδων Εργασίας παρήγαγαν απο-
τελέσματα και πρότειναν δράσεις για να ληφθούν 
υπόψη από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Στην κοινή συνάντηση των Γενικών Συνελεύσεων 
των δύο Οργανισμών, συζητήθηκε μεταξύ άλλων 
το θέμα της αξιολόγησης των δομών και εργασιών 

των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης μέσω των 
μεθόδων peer and self-assessment και τα αποτελέ-
σματα της πρώτης φάσης του εν λόγω έργου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών των Γενικών Συ-
νελεύσεων, πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις που 
προάγουν τα εθνικά μας συμφέροντα και επηρεά-
ζουν θετικά τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. 
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε πρόταση την οποία υπέ-
βαλε η Κυπριακή Αντιπροσωπεία για τροποποίηση 
των Εσωτερικών Κανονισμών που διέπουν τη λει-
τουργία των CEN και CENELEC. Η πρόνοια αφο-
ρά τις διοργανώτριες χώρες που αναλαμβάνουν 
εκδηλώσεις των CEN&CENELEC ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι όλες ανεξαιρέτως οι χώρες θα 
μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές 
χωρίς εμπόδια.
Επίσης, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, 
μέσω του διευθυντή Τυποποίησης κ. Πάμπου Καμ-
μά, επανεκλέγηκε για δεύτερη συνεχή θητεία ως 
μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της CEN για τη 
διετία 2016-2017.

Οι τοπικές αρχές ενώνουν δυνάμεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών για ενεργειακή 

απόδοση κτιρίων και τεχνολογίες ΑΠΕςτην Κύπρο είκοσι τοπικές αρχές, στο πλαίσιο εθε-
λοντικών τους δεσμεύσεων, υπογράφοντας είτε το 

«Σύμφωνο των Δημάρχων» είτε το «Σύμφωνο των νη-
σιών», στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στην επικράτειά τους περισσότερο από 
20% μέχρι το 2020 υλοποιώντας Τοπικά Σχέδια Δράσης 
για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔαε). Στα Σχέδια Δράσης 
περιλαμβάνονται μέτρα προώθησης των αΠε, εξοικονό-
μησης ενέργειας και μέτρα για βιώσιμες μεταφορές, τα 
οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020, ώστε να 
επιτύχουν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στην επικράτειά τους.
Η εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό αποτελεί 
τομέα προτεραιότητας για τις Τοπικές αρχές της Κύπρου, 
οι οποίες στοχεύουν μέσω των μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας να μειώσουν σημαντικά τόσο τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα αλλά και τις ετήσιες δαπάνες για 
τον οδικό φωτισμό, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερ-
νούν το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
Το προτεινόμενο έργο, το οποίο πρόκειται να υλοποιη-
θεί μέσω δημόσιου διαγωνισμού με σύναψη Σύμβασης 
ενεργειακής απόδοσης, προβλέπει την αντικατάσταση 
56.000 περίπου υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, 
με νέα ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά. με βάση τις 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας υπολογίζεται να φτάσει στο 50%. ό διαγω-
νισμός θα διενεργηθεί από το ενεργειακό Γραφείο Κυ-
πρίων Πολιτών, για λογαριασμό των 20 Τοπικών αρχών, 
αφού πρώτα τα σχετικά έγγραφα εγκριθούν από το Γενι-
κό Λογιστήριο και από τις τοπικές αρχές. Η κατανάλωση 
ενέργειας για οδικό φωτισμό σε αυτές τις τοπικές αρχές 
αναμένεται να μειωθεί κατά 15.000 MWh ετησίως, γεγο-
νός που θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 
περίπου 6.000 τόνους ετησίως.
Η σύναψη Σύμβασης ενεργειακής απόδοσης θα γίνει με 
αδειούχους Παρόχους ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), 
που είναι εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα 
με επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία και διαθέτουν και τα 
απαιτούμενα κεφάλαια για την υλοποίηση αυτών των έρ-
γων. όι Πάροχοι ενεργειακών Υπηρεσιών αναλαμβάνουν 

την υλοποίηση μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις των τελικών καταναλωτών. Η αμοιβή του 
Παρόχου ενεργειακής Υπηρεσίας (ESCO) από τις Τοπικές 
αρχές γίνεται από την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση 
ενέργειας και επομένως από τη μείωση του δαπανώμε-
νου οικονομικού κόστους. Για προσυμφωνημένο χρόνο, 
π.χ. ορισμένα έτη, οι Τοπικές αρχές θα καταβάλλουν στην 
εταιρεία (ESCO) ένα ποσό που σχετίζεται με το ύψος του 
εξοικονομούμενου επαληθευμένου κόστους.
Το ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διενήργησε 
δειγματοληπτικές μετρήσεις έντασης φωτισμού στις 
20 Τοπικές αρχές που συμμετέχουν (κατά την περίοδο 
Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015), συμπεριλαμβανο-
μένων 350 φωτιστικών σωμάτων, σε 89 διαφορετικά 
τμήματα οδών. από τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι σε αρκετές περιπτώσεις 
ο φωτισμός είναι ανεπαρκής με χαμηλή μέση ένταση 
φωτισμού, αλλά και σημεία μηδενικής έντασης φω-
τισμού. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην μη 
επαρκή συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων, αλλά 
και στην ύπαρξη μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των 
φωτιστικών σωμάτων. Στόχος του έργου είναι επίσης 
η βελτίωση, κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της 
ποιότητας στον οδικό φωτισμό. 
Το προτεινόμενο έργο, που αναμένεται να ξεκινήσει να 
υλοποιείται τον όκτώβριο του 2015, συνεισφέρει στην 
επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόμη-
σης πρωτογενούς ενέργειας, του εθνικού στόχου εξοι-
κονόμησης 10% στην τελική χρήση μέχρι το 2016 καθώς 
και στην επίτευξη του στόχου των αΠε μέχρι το 2020.
Πέρα από τη συνεισφορά στους εθνικούς στόχους ενερ-
γειακής απόδοσης, το έργο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τις 20 Τοπικές αρχές που συμμετέχουν, καθώς αναμέ-
νεται να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, 
βελτιώνοντας την ποιότητα του οδικού φωτισμού καθώς 
και τη μείωση των ετήσιων δαπανών που οφείλονται 
στον οδικό φωτισμό. επιπρόσθετα, το έργο μπορεί να 
εφαρμοστεί με επιτυχία και σε άλλες Τοπικές αρχές της 
Κύπρου παρέχοντας ανάλογα οφέλη. 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 10 ιουνίου 2015, η 1η Ημερίδα του συγ-
χρηματοδοτούμενου έργου WE-Qualify με τίτλο «Βελτίωση δεξιοτήτων εγκα-

ταστατών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Build 
Up Skills και της εβδομάδας Βιώσιμης ενέργειας 2015 (EUSEW 2015).
To Πρόγραμμα Build Up Skills αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού Προγράμματος «ευφυής ενέργεια για την ευρώπη», που αποσκοπεί 
στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγ-
γέλματα στον τομέα των Κατασκευών, καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν 
την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια.
Στόχος της δεύτερης φάσης του έργου στην Κύπρο είναι ο ολοκληρωμένος σχεδια-
σμός και η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για την 
τοποθέτηση συμβατικής θερμομόνωσης / θερμοσουβά και συστημάτων εξωτερι-
κής θερμομόνωσης, την τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασί-
ας και την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας. 
Στην Ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 50 άτομα, παρουσιάστηκαν και 
συζητήθηκαν τα αρχικά αποτελέσματα του έργο WE-Qualify, η υφιστάμενη κα-
τάσταση και μελλοντική κατεύθυνση του πλαισίου πιστοποίησης τεχνικών επαγ-
γελμάτων στην Κύπρο, καθώς και η ανάγκη αναβάθμισης και πιστοποίησης των 
προσόντων και δεξιοτήτων των τεχνιτών στις Κατασκευές. απονεμήθηκαν επίσης 
πιστοποιητικά επιτυχίας στους 21 επιτυχόντες συμμετέχοντες του πρώτου πιλο-
τικού προγράμματος κατάρτισης του έργου WE-Qualify για εγκαταστάτες θερμο-
μόνωσης.
από τη συζήτηση που ακολούθησε, φάνηκε ότι προωθούνται τα συστήματα για την 

πιστοποίηση των προσόντων και υπάρχει η καλή διάθεση για συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για την 
εκπαίδευση τεχνιτών για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.
όι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου WE-
Qualify, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cea.org.cy/we_qualify.

46η Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκής 
Τεχνικής Υποεπιτροπής Τυποποίησης 
CEN TC 136 SC1 Playground Equipment for Children

Η Κυπριακή εταιρία Πιστοποίησης (ΚεΠ) και ο Κυπριακός όργανισμός Τυποποίησης (CYS) φιλοξένησαν, 
στις 18 με 20 μαΐου 2015, την 46η Γενική Συνέλευση της ευρωπαϊκής Τεχνικής Yποεπιτροπής Τυπο-

ποίησης CEN/TC 136 SC1 «Playground and Equipment for Children». 
Η τεχνική αυτή υποεπιτροπή δραστηριοποιείται στον τομέα εκπόνησης προτύπων για τον εξοπλισμό παι-
χνιδότοπων. Τα πρότυπα που εκπονεί η CEN TC 136 SC1 συμπεριλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις ασφάλειας 
εξοπλισμού παιχνιδότοπων, λειτουργικές απαιτήσεις, απαιτήσεις επίδοσης, μεθόδους δοκιμής, απαιτήσεις 
εγκατάστασης και συντήρησης, πληροφορίες προς τους καταναλωτές κλπ. 
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 30 περίπου εκπρόσωποι οργανισμών τυποποίησης ευρωπαϊκών χωρών. 
Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά από το 2012 στις δραστηριότητες της CEN TC 136 SC1, αλλά και σε αριθμό 
ομάδων εργασίας που λειτουργούν κάτω από αυτή. εκπρόσωπος της Κύπρου μέσω του CYS, είναι ο κ. Δη-
μήτρης Βαρζακάκος, υπεύθυνος του Τομέα Τεχνικών ελέγχων της ΚεΠ.
Κατά τη συνέλευση συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα: τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη δημόσια κρίση των προσχεδίων 
της υποεπιτροπής, η πρόοδος των εργασιών των ομάδων εργασίας της CEN TC 136 SC1, οι νέες εξελίξεις στην ευ-
ρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση, καθώς και θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κανονισμών, που διέπουν τον τομέα. 

1 η  Η Μ ε Ρ Ι Δ Α  W E - Q U A L I F Y



VITA CONSTRUCTION LTD

VACANCIES FOR CIVIL ENGINEERS IN NIGERIA

Vita Construction Ltd, a Civil Engineering and Construction 
Company with over 35 years presence in Nigeria, is seeking for 
Civil Engineers. 

Candidates must have a good University degree in Civil 
Engineering or a Higher Technical Institute Diploma.

Five years experience in contract/project management, 
preferable outside Cyprus is essential. 

An attractive remuneration package, based on qualifications, 
experience and personality, will be offered to successful 
applicants.

All applications will be treated in strict confidence.
For an early interview, please courier/Fax/Email your
Curriculum Vitae to: 

Vita Cyprus Ltd
P.O.Box 28214
2090 Nicosia
Tel: 22 499 519, 99 530 842
Fax: 22 499 518
Email:   ioannoumichalakis@gmail.com
             vvoffice@vitagroup.net

web site: www.vita-construction.com

Construction of a 107m Preheater Tower at Ashaka. 
The structure, which was built for Lafarge Cements,
is “the tallest concrete frame structure in Nigeria”. 
The project was completed in 2007.

Vita Construction Ltd is one of the sponsors of our Olympic silver medalist
PAVLOS KONTIDES

LAGOS MAIN OFFICE/YARD
Plot 18, Animu Jinadu Close,
Off Jimoh Odutola Street, 
Off Eric Moore Rd.,
(Behind Conoil Filling Station)
Iganmu, Surulere, Lagos.
Tel.: 01-7740304-6
E-mail: vitalagos@yahoo.com
vitalos@vita-construction.com

LAGOS CORRESPONDENCE 
OFFICE:
13, Eisie Femi Pearse Str.,
Victoria Island, Lagos.

P.M.B 21273 IKEJA
Tel.: 01-7740304-6
E-mail: vitalagos@yahoo.com
vitalos@vita-construction.com

ABUJA OFFICE/YARD:
Gwarimpa II Junction
Abuja - Zuba Expressway,
(Dutse Layout, Opposite 
“NEW ENG. AGENCY”).
P.M.B 7017, GARKI ABUJA
G.S.M. 08033324992, 08033324872
E-mail: vitalagos@yahoo.com
vitalos@vita-construction.com
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Πραγματογνωμοσύνες
•  Πέτρος Ευλογημένος, πολιτικός μηχανι-
κός, για ρωγμές, τα πλακάκια, το παρκέ και 
γενικά την ασφάλεια της οικοδομής, αλλά 
και την εφαρμογή της άδειας οικοδομής σε 
κατοικία στο Καλό Χωριό Λεμεσού.
•  Γιώργος Χριστοφόρου, πολιτικός μηχα-
νικός, για την υλοποίηση ή όχι των όρων 
του συμβολαίου εργολαβίας, για πιθανές 
κακοτεχνίες και παραλείψεις, για εσωτερι-
κές ρωγμές και άλλα προβλήματα στα δυο 
διαμερίσματα πάνω από υφιστάμενη κατοι-
κία στον Κάψαλο Λεμεσού.
•  Πανίκος Νικολαΐδης, πολιτικός μηχα-
νικός, για πιθανά θέματα ασφάλειας κα-
τοικίας στους Αγίους Ομολογητές, από τη 
φύτευση κυπαρισσιών και άλλων δένδρων 
αλλά και από τις εργασίες για την αποχέ-
τευση στο σύνορο της ομόρου κατοικίας.

Διαιτησίες
•  Παναγιώτης Κάκκουρας, για την οικο-
νομική διαφορά σε σχέση με την αμοιβή 
του μελετητή μεταξύ του μελετητή και του 
Δήμου Αραδίππου, Εντολέα, με βάση την 
υπογραφείσα μεταξύ των Μερών εξουσιο-
δότηση εντολέα.

Διορισμός Εκπροσώπου ΕΤΕΚ
•  Χριστάκης Χριστοδούλου, στον Αρχιτε-
κτονικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση των 
Έργων Προτεραιότητας του Ιστορικού Πυ-
ρήνα Στροβόλου. 
•  Βενιζέλος Ευθυμίου, ηλεκτρολόγος μη-
χανικός, στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
για συντονισμό των εθνικών προτεραιο-
τήτων στον τομέα της Ηλιακής - Θερμικής 
Ενέργειας.

3η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του ΣΠΜΑΚ

ςτις 5 ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε η 3η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πολιτικών μηχα-
νικών και αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠμαΚ) στο εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο εΤεΚ. 

 Στη συνέλευση συζητήθηκε η δράση του Συνδέσμου κατά την προηγούμενη χρονιά. Λόγω της αποχώ-
ρησης των παλαιών μελών του ΣΠμαΚ αντώνη Πελεκάνου και αντρέα Κωνσταντινίδη, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο τους ευχαρίστησε για την πολύχρονη και επιτυχή ενεργή τους δράση. όι εργασίες της Συνέλευσης 
ολοκληρώθηκαν με αρχαιρεσίες με τις οποίες έγινε και η εκλογή των νέων μελών που θα απαρτίζουν το 
Διοικητικό Συμβούλιο. με την ολοκλήρωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου Πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων Κύπρου καταρτίστηκε σε Σώμα ως εξής:

χρίστος χριστοδούλου αρχιτέκτονας Γενικός Γραμματέας
Πλάτωνας Στυλιανού Πολιτικός μηχανικός Βοηθός Γενικός Γραμματέας
αντρέας Θεοδότου Πολιτικός μηχανικός Ταμίας
Παναγιώτης Παναγή αρχιτέκτονας Βοηθός Ταμίας
Βαρνάβας Λάμπρου Πολιτικός μηχανικός μέλος
αιμίλιος μιχαήλ αρχιτέκτονας μέλος

ό Σύνδεσμος Πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠμαΚ) αποτελείται από τα Διοικητικά 
Συμβούλια του Συλλόγου αρχιτεκτόνων Κύπρου και του Συλλόγου Πολιτικών μηχανικών Κύπρου.
Πρώτιστη έγνοια του ΣΠμαΚ ήταν και είναι η προώθηση του ρόλου του αρχιτέκτονα και του Πολιτικού 
μηχανικού στην παραγωγική διαδικασία της δομικής βιομηχανίας και ευρύτερα στην κοινωνία. 

E K Π P O Σ Ω Π H Σ E I Σ

Ο CYS στη Γραμματεία 
Ευρωπαϊκής 

Τεχνικής Επιτροπής 
Τυποποίησης του τομέα 

Υδρογονανθράκων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 
(CYS) στο πλαίσιο των εργασιών του και 

με τις προοπτικές ανάπτυξης που διαφαί-
νονται στον τομέα των υδρογονανθράκων 
στην Κύπρο, έχει αναλάβει τη διαχείριση 
της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Τεχνικής 
επιτροπής «CEN/TC12: Materials, equipment 
and offshore structures for petroleum, 
petrochemical and natural gas industries».
Η CEN/TC12 επεξεργάζεται θέματα τυποποι-
ητικής εργασίας που αφορούν τον εξοπλισμό, 
τα υλικά και τις θαλάσσιες κατασκευές που 
χρησιμοποιούνται κατά τη γεώτρηση, παρα-
γωγή, μεταφορά με αγωγούς και την επεξερ-
γασία αέριων και υγρών υδρογονανθράκων. Η 
CEN/TC12 συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή 
τεχνική επιτροπή ISO/67 (με τον ίδιο τίτλο) 
και στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Βιέννης 
(Vienna Agreement) μεταξύ CEN και ISO, τα 
πρότυπα που επεξεργάζεται η CEN/TC12 απο-
τελούν κυρίως υιοθέτηση των διεθνών προ-
τύπων που εκπονεί η ISO/TC67.
Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων που συ-
ζητούνται στις συνεδριάσεις της CEN/TC12, 
στις εργασίες της Επιτροπής πέραν των χωρών 
μελών της CEN, συμμετέχουν με το καθεστώς 
του παρατηρητή και εκπρόσωποι από χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Αυστραλία, 
ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό, Ρωσία, Καζακστάν και 
χώρες του Περσικού Κόλπου. Συμμετέχουν 
επίσης εταιρείες όπως η GAZPROM, η ENI και 
η CHEVRON και φορείς όπως το International 
Association of Oil & Gas Producers (IOGP), το 
American Petroleum Institute (API) και το Gulf 
Standardisation Organisation (GSO).
Η ανάληψη της Γραμματείας της CEN/TC12 
αποτελεί τιμή για τον CYS, αφού αναγνωρίζο-
νται και εκτιμούνται οι δυνατότητες του Ορ-
γανισμού για τη σημαντική αυτή υποχρέωση, 
και ταυτόχρονα πρόκληση λόγω των δεσμεύ-
σεων και των καθηκόντων που απορρέουν 
μέσα από αυτή την εργασία. Παράλληλα, είναι 
ευκαιρία για ανάδειξη και προβολή του Ορ-
γανισμού στο ευρωπαϊκό και διεθνές σκηνικό 
της τυποποίησης, καθώς επίσης και ευκαιρία 
για ενεργότερη εμπλοκή στην τυποποιητική 
εργασία του τομέα αυτού και προώθησης 
των εθνικών συμφερόντων της Κύπρου, λαμ-
βάνοντας υπόψη και τον αναδυόμενο τομέα 
των υδρογονανθράκων στη χώρα μας.



SAKREΤ ZEIPEKKIS - Ολοκληρωμένες λύσεις δόμησης
Συστήματα επικόλλησης πλακιδίων

Εμπιστευθείτε τον ειδικό για 
την επικόλληση των πλακιδίων 
σας στις εσωτερικές και εξω-
τερικές επιφάνειες της κατα-
σκευής σας.

Νιώστε σίγουροι και επιλέξτε 
τα ολοκληρωμένα συστήμα-
τα επικόλλησης πλακιδίων της 
SAKREΤ ZEIPEKKIS για ασφα-
λές, ποιοτικό και πιστοποιη-
μένο αποτέλεσμα σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους 
αυξημένης υγρασίας.

SAKRET κόλλα πλακιδίων 
συνήθης C 1 Ε

SAKRET κόλλα πλακιδίων Extra 
C1 TΕ

SAKRET κόλλα πλακιδίων 
Flex C2 TE

SAKRET κόλλα πλακιδίων Super 
Flex C2 TE - S1

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


