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

Υπεύθυνος Έκδοσης

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

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Στέλιος Αχνιώτης 

Εκδότης
ΓΝΩΡΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
www.gnora.com     
george@gnora.com

Διαφημίσεις
Γιώργος Κωνσταντίνου
Τηλ: +35722441922 / Φαξ: +35722519743 
george@gnora.com

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 Επιμελητήριο εγγράφει τα μέλη του 
(ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, διασφαλίζοντας 
έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πολίτη. 
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.

Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το περιεχόμενο των 
ενυπόγραφων άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στο Ενημερωτικό Δελτίο του τα 
οποία, σημειώνεται, δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την άποψη του Επιμελητηρίου αλλά 
των συγγραφέων τους. H δημοσίευση άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση της 
Συντακτικής Eπιτροπής του ενημερωτικού δελτίου.
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Kosti Palama 10 Pera Chorio 2572 Nicosia  ·  Tel: (+357) 99 854630  ·  andreas.nikolaou@cype.com 

CYPE develops and distributes Technical        
software for Architecture, Engineering  

and Construction professionals. 

www.cypecygr.com 

CYPRUS and GREECE 

CYPECAD  
Was brought about to carry out the analysis and design of reinforced concrete and steel 
structures, subject to horizontal and vertical forces, for houses, buildings and civil            
work projects.  

CYPE 3D 
CYPE 3D is an agile and efficient program brought about to carry out structural calculations 
in 3 dimensions of bars made up of steel, timber, aluminium, concrete or any other          
material, including the foundations with pad footings, piles and strap and tie beams. 

Soil retention elements 
Analysis, check and design of reinforced concrete elements comprising embedded retaining 
walls and cantilever retaining walls 

Arquimedes and Job control 
The most complete tool for Project Management: bills of quantities, project certifications 
and specifications.  
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Ε ίναι, υποθέτω, αναμενόμενο 
όταν συμμετέχεις στα κοινά 
και μάλιστα όταν εκπροσωπείς 
συγκεκριμένες ομάδες ανθρώ-

πων, να νιώθεις έντονα το βάρος της 
ευθύνης στους ώμους σου. Και βέβαια 
αυτό είναι το πρέπον γιατί διαφορετικά 
ποιος θα ήταν ο λόγος που κάποιοι σε 
επιλέγουν ως εκπρόσωπό τους; 
Προσωπικά πιστεύω ότι όχι μόνο εγώ αλλά και όλα τα μέλη 
του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ νιώθουμε το βάρος της ευ-
θύνης και επιδιώξαμε την εκλογή στοχεύοντας στη συμβολή 
μας, ως άτομα και ως ομάδα, στη βελτίωση των επαγγελματι-
κών συνθηκών αυτών που εκπροσωπούμε αλλά και του συνό-
λου των μηχανικών. Στο πνεύμα αυτό και έχοντας συναίσθη-
ση των προβλημάτων που υπάρχουν στον επαγγελματικό μας 
χώρο ξεκινούμε με αισιοδοξία τη θητεία μας. 
Παρ’ όλη όμως την καλή διάθεση και τη δέσμευση των εκ-
προσώπων μας είναι σημαντικό να τονισθεί ότι και η ιδιαίτε-
ρη εμπλοκή, στον βαθμό του δυνατού, του κάθε συναδέλφου 
έχει τη σημασία της. Η αρχαία ρήση «συν Αθηνά και χείρα 
κίνει» από τον μύθο του Αισώπου «Ανήρ ναυαγός» ταιριάζει 
απόλυτα στην περίσταση. Υποδεικνύει σε όσους σε μια δύ-
σκολη στιγμή τα περιμένουν όλα από τον θεό ή την τύχη, ότι 
πρέπει και αυτοί να κάνουν κάτι. Όπως στον μύθο ο ναυαγός 
αντί να επιχειρήσει να κολυμπήσει για να σωθεί έκανε μόνο 
παρακλήσεις στη θεά Αθηνά να τον γλυτώσει, έτσι και εμείς 
θα πρέπει να βάζουμε το μικρό μας λιθαράκι στις προσπάθει-
ες που γίνονται ή θα γίνουν.
Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του το ΕΤΕΚ καλεί τους συναδέλ-
φους μηχανικούς να στείλουν τις δικές τους εισηγήσεις / 
απόψεις έτσι ώστε να ετοιμασθεί ο κατάλογος των προτε-
ραιοτήτων και των θεμάτων που θα αποτελέσουν τον βασικό 
άξονα δραστηριοποίησης του Γενικού Συμβουλίου του Επι-
μελητηρίου για την επόμενη τριετία. Το κάλεσμα αυτό είναι 
ιδιαίτερης σημασίας γιατί εκφράζει την επιθυμία του ΕΤΕΚ να 
εντρυφήσει σε όλα τα άμεσα προβλήματα που απασχολούν 
τα μέλη του. Ως ΕΤΕΚ επιθυμούμε να γίνουμε αποδέκτες όσο 
το δυνατόν περισσότερων θεμάτων που χρήζουν της δικής 
μας προσοχής και δράσης. Σίγουρα υπάρχουν πολλά διαχρο-
νικά προβλήματα που το ΕΤΕΚ ακόμη προσπαθεί να επιλύσει 

αλλά ο κατάλογος που υπάρχει θα είναι πολύ περιορισμένος 
αν τα ίδια τα μέλη δεν υποδείξουν όσα τους απασχολούν. 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά από τους μικρούς 
κλάδους, αυτούς που λόγω της περιορισμένης εκπροσώπησής 
τους στο Γενικό Συμβούλιο, τις περισσότερες φορές από ένα 
μόνο άτομο, βλέπουν τα θέματά τους να μην αναδεικνύονται 
και να μην προωθούνται στον βαθμό που θα ήθελαν. Αυτό 
σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί με την ενεργότερη εμπλοκή των 
απλών μελών στις Επιτροπές που σύντομα θα συσταθούν. 
Μέσα από τις Επιτροπές αυτές μπορούν και πρέπει να ανα-
δεικνύονται προβλήματα, ανάγκες, προβληματισμοί και νέες 
εισηγήσεις. 
 Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι το ΕΤΕΚ δεν είναι τα άτο-
μα που κατά καιρούς το εκπροσωπούν. Είναι ένας φορέας που 
εκπροσωπεί μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, τους μηχανικούς, 
με τα ιδιαίτερα συμφέροντα και τις ανάγκες τους και οφείλει 
να τους υπηρετήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Είναι κρί-
μα να το προσωποποιούμε και να αφήνουμε τις προσωπικές 
αντιπάθειες και εμπάθειες να μας αποπροσανατολίζουν. Το 
αποτέλεσμα θα είναι ακόμη καλύτερο, προς το συμφέρον 
όλων, αν υπάρξει συλλογική εργασία και συνεισφορά του κα-
θενός στα θέματα που γνωρίζει και στα οποία μπορεί να βάλει 
το λιθαράκι του!

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου 

E D I TO R I A L

Συντακτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου - Χημικός Μηχανικός • ΜΕΛΗ: Ελίζα Βασιλείου - Μηχανολόγος Μηχανικός, Μύρια Κωνσταντινίδου - Αρχιτέκτονας, Χρύσανθος 
Πισσαρίδης - Αρχιτέκτονας-Συντηρητής, Μαρίνα Σοφιοπούλου – Πολιτικός Μηχανικός • YΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: Γιάννης Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριάνα 
Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Συν Αθηνά και χείρα κίνει
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ

Ανακοίνωση εξέδωσε, στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, το Επιμελητήριο, 
σχετικά με την προσωρινή άδεια που δόθηκε για χρήση παραλίας, η 

οποία είναι σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή στον Ασπρόκρεμ-
μο του Νέου Χωριού Πάφου, την παραβίαση των όρων της αλλά και το 
τι επακολούθησε. Στην ανακοίνωσή του το ΕΤΕΚ τονίζει ότι το γεγονός 
αναδεικνύει δύο κορυφαία ζητήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας:
(α) την πολυνομία, την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και το αλαλούμ 
στο θέμα της διαχείρισης των παραλιών, ενός εθνικού πλούτου
(β) τις τεράστιες αδυναμίες επιβολής όρων περιβαλλοντικής προστασίας.
 Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως το πρώτο θέμα θα πρέπει να λυθεί άμεσα, και 
ανεξάρτητα με την ύπαρξη πρότασης για τη δημιουργία Υφυπουργείου 
Τουρισμού (εφόσον το θέμα φαίνεται πως καθυστερεί), καθώς πλέον 
οι παρεμβάσεις σε παραλίες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία 
χρόνια και οδηγούν σε μη αναστρέψιμες καταστροφές.
Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα προχει-
ρότητας, ασυνεννοησίας και αδυναμίας επιβολής της νομοθεσίας από 
τις αρμόδιες αρχές σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας ακόμη και 
σε εξαιρετικής περιβαλλοντικής ευαισθησίας περιοχές. Είναι εύλογο το 
ερώτημα γιατί δεν έγινε επιτήρηση των εργασιών εκ μέρους της αρχής 
που εξέδωσε τη σχετική άδεια χρήσης της παραλίας, αφού είναι δεδομέ-
νο πως πρόκειται για μια παραλία ωοτοκίας προστατευόμενων χελωνών.
Η ευκολία παραβίασης των όρων της άδειας, με τη χρήση βαρέων μη-
χανημάτων, καταδεικνύει πως οι αυστηροί όροι, προϋποθέσεις και επι-

διώξεις σε ό,τι αφορά θέματα περιβαλλοντικής προστασίας σε τοπικά 
σχέδια, άδειες κ.λπ., είναι συχνά γράμμα κενό. Εάν αυτό συνδυαστεί 
με την πλαδαρότητα και την αδυναμία επιβολής όρων περιβαλλοντικής 
προστασίας από τους συναρμόδιους, οδηγεί σε μια κατάσταση όπου 
αυτοί που νιώθουν πως είναι υπεράνω του νόμου κάνουν ό,τι επιτάσσει 
η μεγιστοποίηση του κέρδους, χωρίς να αναλογιστούν τις συνέπειες.
Το Επιμελητήριο για πολλά χρόνια απαιτεί από το κράτος να αντιμε-
τωπίσει το περιβάλλον ως εθνικό πλούτο και εκφράζει βαθύ προβλη-
ματισμό και ανησυχία για τις αδυναμίες της Πολιτείας. Εξ αφορμής 
του συγκεκριμένου γεγονότος, το οποίο έχει αναδείξει για ακόμη μία 
φορά τις αδυναμίες μας στο θέμα διαχείρισης των παραλιών αλλά και 
στο θέμα επιβολής της περιβαλλοντικής προστασίας, καλεί τους αρ-
μόδιους να προχωρήσουν αμέσως και να δώσουν λύσεις. Συναφώς το 
ΕΤΕΚ επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα να είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί 
και αυστηροί κατά την εκπόνηση των Σχεδίων Ανάπτυξης και κατά τις 
αδειοδοτήσεις σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Το ΕΤΕΚ αναγνωρίζει ως θετική ενέργεια, έστω μετά την κατακραυγή 
που παρατηρήθηκε, την ανάκληση της άδειας και τον τερματισμό των 
εργασιών στην παραλία. Παράλληλα όμως, αναμένει από την Πολιτεία 
να εφαρμόσει τις πρόνοιες του νόμου και να αποδώσει τις ευθύνες, 
εκεί και όπου υπάρχουν, αλλά και σε όσους δίνουν άδειες χρήσης της 
παραλίας καταχρηστικά ή κακοδιαχειρίζονται ή επεμβαίνουν παράτυπα 
σε παραλίες, μη εξαιρουμένων και των τοπικών αρχών και κοινοτήτων.

Προχειρότητα και αδυναμία επιβολής της νομοθεσίας στη 
χρήση της παραλίας στην περιοχή Ασπρόκρεμμου, στον Ακάμα

Ανακοίνωση ETEK: Σπουδές Μηχανικής μόνο σε εγκεκριμένες σχολές

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, το 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) υπενθυ-

μίζει στους νέους φοιτητές καθώς και στους γονείς τους ότι στην 
περίπτωση που επιθυμούν να φοιτήσουν σε κλάδους της Μηχανικής 
είναι απαραίτητο να επιβεβαιώνουν προηγουμένως ότι οι κλάδοι αυ-
τοί είναι εγκεκριμένοι από το ΕΤΕΚ.
H ανακοίνωση του Επιμελητηρίου αφορά τόσο πανεπιστήμια στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι για να μπορούν 
οι απόφοιτοι κλάδων της Μηχανικής να εργαστούν στην Κύπρο θα 
πρέπει να εγγραφούν ως μέλη του. Αυτό προϋποθέτει ότι τα προ-
γράμματα σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής στα οποία φοίτησαν 
είναι εγκεκριμένα.
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου είναι ο αρμόδιος φο-
ρέας που αποφασίζει σχετικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών σε 
κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης. Βάσει της νομοθεσίας, και νο-
ουμένου ότι τα προγράμματα σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής 
που προσφέρονται τυγχάνουν πρώτα της σχετικής έγκρισης από τα 
αρμόδια κρατικά σώματα, το ΕΤΕΚ προχωρεί στην αξιολόγηση των εν 
λόγω προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με την επάρκεια του περιε-
χομένου τους για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος.
Άτομα που προτίθενται να επιλέξουν προγράμματα σπουδών Μη-

χανικής, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΕΤΕΚ στο τηλέφωνο 
22877644 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του (www.etek.org.cy), 
όπου είναι αναρτημένες σχετικές πληροφορίες καθώς και κατάλογοι 
με τους εγκεκριμένους κλάδους σπουδών Μηχανικής που προσφέ-
ρονται από τα κυπριακά πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγ-
γραφεί μέλος του Επιμελητηρίου μόνο αν κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα 
πανεπιστημίου σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του 
επιτρέπει να ασκεί επάγγελμα στη χώρα όπου αποκτήθηκε και να είναι 
αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο. Οι κλάδοι σπουδών που προ-
βλέπονται από την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία είναι αυτοί της Αρχιτεκτο-
νικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρο-
λογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης 
της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής 
Μεταλλείων και Γεωλογίας, Αγρονομικής-Τοπογραφικής Μηχανικής, 
Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας-Χωροταξίας.
Υπογραμμίζεται πως η εγγραφή στο ΕΤΕΚ είναι απαραίτητη για την 
άσκηση επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, 
ακόμα και αν αυτός δεν προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία, όπως 
είναι π.χ. οι κλάδοι της Μηχανικής Περιβάλλοντος και της Ναυτομη-
χανικής.
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ΕΓΚΥΚΛ ΙΟΣ  Ε ΤΕΚ  01 /17

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια το επαγγελματικό 

τοπίο στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων 
μελετητικών υπηρεσιών νοσεί. Η στρέβλωση 
που έχει δημιουργηθεί οφείλεται όχι μόνο 
στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες, αλλά 
και στην επιλογή ως κριτηρίου ανάθεσης της 
χαμηλότερης τιμής, τη μη αξιοποίηση του 
χαρακτηρισμού μιας προσφοράς ως ασυνή-
θιστα χαμηλής, την έλλειψη τεχνογνωσίας, 
τη συνειδητή έκπτωση στην ποιότητα υπέρ 
της αγοράς υπηρεσιών σε εξευτελιστικές τι-
μές και την εν γένει άγνοια του ρίσκου που 
δημιουργεί αυτή η πρακτική για την ασφά-
λεια του κοινού και το δημόσιο συμφέρον. 
Μεγάλο μέρος ευθύνης φέρουν βεβαίως και 
οι συνάδελφοι, προσφοροδοτώντας σε τιμές 
που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνο-
νται στην εργασία που ζητείται και την ανα-
μενόμενη ποιότητα και πληρότητα των υπη-
ρεσιών που αναλαμβάνουν να προσφέρουν.

Ανάληψη δράσης
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του με 
το Γενικό Λογιστήριο, το Επιμελητήριο ανέ-
λαβε πρωτοβουλία και εισηγήθηκε δέσμη 
ενεργειών για αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου, που αποτελεί πλήγμα για την υπεύθυνη 
και αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος 
του μηχανικού, αλλά και για την ποιότητα 
υπηρεσιών και έργων. Ως αποτέλεσμα αυτής 
της συνεργασίας το Γενικό Λογιστήριο ετοί-
μασε και δημοσίευσε την εγκύκλιο ΓΛ/AAΔΣ 
104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οι-
κοδομικών και Τεχνικών Έργων». 
Μέσω της εγκυκλίου καλούνται και τα δύο 
μέρη του προβλήματος, αναθέτουσες αρχές 
και μελετητές, να αναλάβουν την ευθύνη που 
τους αναλογεί και να ανταποκριθούν με συνέ-
πεια και επαγγελματισμό στα υψηλά κριτήρια 
που πρέπει να χαρακτηρίζουν τις δημόσιες 
συμβάσεις παροχής μελετητικών υπηρεσιών. 

Νέα σημαντικά εργαλεία
Δύο είναι τα σημαντικά εργαλεία με τα 
οποία οπλίζει η εγκύκλιος αυτή αναθέτου-

σες αρχές και μελετητές:
Πίνακας εκτιμημένης αξίας συμβάσεων: Το 
πρώτο είναι ο καθοδηγητικός πίνακας για 
τον υπολογισμό της εκτιμημένης αξίας των 
συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, 
ώστε να αντιμετωπισθούν οι στρεβλώσεις 
που δημιουργούνται λόγω λανθασμένης 
κοστολόγησης των υπηρεσιών που θα απο-
τελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης. 
Ανάλυση κόστους υπηρεσιών: Το δεύτερο 
είναι η ενσωμάτωση πίνακα στοιχειώδους 
ανάλυσης (breakdown) κόστους υπηρεσιών 
στην προσφορά που υποβάλλει η ομάδα των 
μελετητών, για σκοπούς αντιμετώπισης των 
στρεβλώσεων που δημιουργούνται λόγω λαν-
θασμένα χαμηλής κοστολόγησης των υπηρε-
σιών από τους ίδιους τους προσφοροδότες.

Αντιμετώπιση ασυνήθιστα 
χαμηλών προσφορών
Με βάση την εγκύκλιο διευκρινίζεται επί-
σης ο μηχανισμός χαρακτηρισμού των προ-
σφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. 
Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που η τιμή 
προσφοράς αποκλίνει πέραν του 25% από 
την αρχική εκτίμηση (βάσει του πίνακα), η 
προσφορά μπορεί να χαρακτηριστεί ασυνή-
θιστα χαμηλή και θα πρέπει οι αναθέτουσες 
αρχές να διερευνούν την επάρκεια για τις 
διάφορες εργασίες που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, με βάση και τον πίνακα ανάλυσης 
των υπηρεσιών που υποβάλλουν οι προ-
σφοροδότες. Με βάση τη σχετική Οδηγία 
και νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, παρόλο που ο προσφοροδότης 
δεν περιορίζεται στο είδος των διευκρινί-
σεων τις οποίες μπορεί να δώσει, αυτές θα 

πρέπει να τεκμηριώνουν ότι η προσφορά 
του είναι ειλικρινής (genuine), λογική και 
βιώσιμη (sound and viable), αξιόπιστη και 
σοβαρή (reliable and serious). 
Με δεδομένες τις πολύ σημαντικές αρ-
μοδιότητες που έχουν οι μελετητές και 
την πολύ μεγάλη επίπτωση που μπορεί να 
έχουν τυχόν πλημμελείς υπηρεσίες ή η μη 
καταλληλότητα, πληρότητα και ποιότητα 
των παρεχόμενων μελετητικών υπηρεσιών, 
πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι πως μια τυπική 
αξιολόγηση του ρίσκου (risk assessment) 
από τις αναθέτουσες αρχές θα οδηγούσε 
στην απόρριψη της συντριπτικής πλειοψη-
φίας «ύποπτων» (suspicious) ασυνήθιστα 
χαμηλών προσφορών.

Αξιολόγηση μελετητών - νέα δεδομένα
Πέραν των πιο πάνω, σημαντική είναι η ανα-
βάθμιση του υφιστάμενου εντύπου (περιέ-
χεται στα πρότυπα έγγραφα) για την Έκθεση 
Αξιολόγησης Απόδοσης Ανάδοχου Σύμβα-
σης Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή (Παρ. 
ΙΙΙ), το οποίο συντάχθηκε σε συνεργασία ΕΤΕΚ 
και Γενικού Λογιστηρίου, με στόχο να είναι 
πλήρες, δίκαιο και αντικειμενικό. Με βάση το 
έντυπο, τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα 
αφορούν την παράμετρο του χρόνου και του 
κόστους της σύμβασης των υπηρεσιών και 
της υλοποίησης του έργου, αλλά και παρα-
μέτρους σε σχέση με την επάρκεια και την 
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
την ποιότητα του έργου και τη συνέπεια και 
τον επαγγελματισμό των αναδόχων. 
Η αξιολόγηση θα γίνεται από τριμελή επι-
τροπή και όχι αποκλειστικά από τον διαχει-
ριστή της σύμβασης, ενώ σε περίπτωση που 
φανερώνει σοβαρές ελλείψεις θα ενημερώ-
νεται και το ΕΤΕΚ για εξέταση του θέματος 
βάσει των αρμοδιοτήτων του. 

Καθοριστικός ο ρόλος των Μελετητών 
Είναι γεγονός πως αρκετοί συνάδελφοι δι-
καίως διαμαρτύρονταν και έθεταν θέμα πως 
η διαδικασία που χρησιμοποιούσαν οι ανα-
θέτουσες αρχές με κριτήριο ανάθεσης τη 
χαμηλότερη τιμή οδηγούσε στην κατακύ-

Νέα αρχή στις διαδικασίες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 
ΓΛ/AAΔΣ 104 
«Υπηρεσίες 

Συμβούλων Μελετητών 
Οικοδομικών και 
Τεχνικών Έργων»
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ρωση συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών 
με εξευτελιστικές αμοιβές. 
Στο σημείο αυτό ας σημειωθεί πως αυτό 
το απαράδεκτο φαινόμενο άσκησε αναπό-
δραστα έντονες πιέσεις και στις αμοιβές για 
τα ιδιωτικά έργα, δημιουργώντας έναν επι-
κίνδυνο φαύλο κύκλο που υπονομεύει την 
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
φαινόμενο ενάντια στο συμφέρον της Πο-
λιτείας, του καταναλωτή, των αναθετουσών 
αρχών, και, βεβαίως, και των μηχανικών. 
Είναι επίσης αντιληπτό πως αρκετοί συνάδελ-
φοι επαγγελματίες μελετητές, οι οποίοι δεν 
ήθελαν να εμπλακούν σε τέτοιες διαδικασίες, 
απομακρύνθηκαν και δεν συμμετείχαν ποτέ 
σε διαγωνισμούς μελετητικών υπηρεσιών του 
Δημοσίου, κάτι που οδήγησε σε έναν φαύλο 
κύκλο και εν τέλει σε εδραίωση της απαρά-
δεκτης και μειωτικής κατάστασης κατακύρω-
σης διαγωνισμών μελετητικών υπηρεσιών στα 

εξευτελιστικά ποσοστά της τάξης του 2,5 και 
3% για το σύνολο των μελετητών.
Η παρούσα εγκύκλιος, η οποία είναι απο-
τέλεσμα μεθοδικής και τεκμηριωμένης 
εργασίας, αλλά και εκτενών διαβουλεύσε-
ων ΕΤΕΚ, Γενικού Λογιστηρίου και γενικού 
ελεγκτή, σηματοδοτεί μια νέα αρχή και μια 
ευκαιρία βελτίωσης της υφιστάμενης κατά-
στασης.
Tο ΕΤΕΚ καλεί τα μέλη του: 
(α) να λάβουν υπόψη τους την παρούσα θε-
τική εξέλιξη και να ενδιαφερθούν εκ νέου, 
υποβάλλοντας προσφορές σε διαγωνισμούς 
του Δημοσίου, 
(β) όταν υποβάλλουν προσφορά για έργα 
του Δημοσίου να αξιολογούν τις συμβατι-
κές τους υποχρεώσεις, καθώς και τις αστι-
κές και ποινικές ευθύνες που επωμίζονται, 
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους τις εκτι-
μημένες αξίες σύμβασης της υπό αναφορά 

εγκυκλίου, και 
(γ) να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κύ-
ρος του επαγγέλματος, αντιστεκόμενοι σε 
προσεγγίσεις που οδηγούν στην απαξίωση 
και τον εξευτελισμό του. 
Εάν η συντριπτική πλειοψηφία των μελε-
τητών και μελετητικών γραφείων ανταπο-
κριθούν στο κάλεσμα του ΕΤΕΚ, αυτό θα 
είναι το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της, 
ομολογουμένως, κάκιστης διαδικασίας που 
εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα. Εάν όχι, θα 
χαθεί η ευκαιρία και αυτό θα αποτελέσει 
την ταφόπλακα σε όποιες προσπάθειες ή 
τρέχουσες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην 
περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών που 
ακολουθούνται από τις αναθέτουσες αρχές 
για την παροχή μελετητικών υπηρεσιών. 

*Η Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου είναι 
αναρτημένη στο http://bit.ly/2u6WbNb 

Εκδηλώσεις παρουσίασης της Εγκυκλίου
Π ραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, τον Σεπτέμβριο, 

στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, οι εκδηλώσεις πα-
ρουσίασης της Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου 
(Εγκύκλιος ΓΛ/AAΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελε-
τητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων») αναφορικά με 
τη διαφοροποίηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών. Στις εκδηλώσεις 
παρουσιάστηκαν οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας από 
τον κ. Φίλιππο Κατράνη εκ μέρους του Γενικού Λογιστη-
ρίου. Στη συνέχεια ο ‘Α αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κων-
σταντίνος Κωνσταντή και το μέλος του ΕΤΕΚ, πολιτικός 
μηχανικός Κώστας Αλλαγιώτης εκ μέρους του ΕΤΕΚ πα-
ρουσίασαν αναλυτικά το περιεχόμενο της Εγκυκλίου.
Οι παρουσιάσεις που έγιναν είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.etek.org.cy/site-article-
1615-44-el.php 
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Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
περιέλαβε στην ημερήσια διάταξη συ-

νεδρίασής της, στην οποία κλήθηκε και το 
ΕΤΕΚ, τέσσερις προτάσεις νόμου, μία εκ των 
οποίων αφορούσε τη θεσμοθέτηση πιστο-
ποιητικού στατικής επάρκειας οικοδομών 
στην περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών 
Νομοθεσία, κάτι που είναι συναφές με την 
πρόταση του ΕΤΕΚ για τη θεσμοθέτηση 
τακτικής επιθεώρησης οικοδομών, η οποία 
θεωρείται θέμα προτεραιότητας για το ΕΤΕΚ. 
Το ΕΤΕΚ ετοίμασε και κατέθεσε σχετική επι-
στολή για τις προτάσεις νόμου με επίκεντρό 
της πρόταση νόμου για την τακτική επιθε-
ώρηση οικοδομών. Στη συνεδρία εκπρο-
σώπησαν το ΕΤΕΚ ο αρχιτέκτονας Κώστας 
Αλλαγιώτης και ο επιστημονικός λειτουργός 
της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Χρίστος 
Μαξούλης. 
Στη συνεδρία ο κ. Κυριάκος Κούρος εκ μέ-
ρους του Υπουργείου Εσωτερικών σημείωσε 
πως το θέμα της τακτικής επιθεώρησης της 
δομοστατικής επάρκειας οικοδομών είναι 
σημαντικό και δύσκολο, το οποίο πέρα από 
τεχνική πτυχή έχει και οικονομική και κοινωνική πτυχή. Συνεπώς η όποια 
νομοθετική ρύθμισή του πρέπει να γίνει με προσοχή. Στη συνέχεια ση-
μείωσε πως το ΥΠΕΣ δεν είναι αρνητικό στη νομοθετική ρύθμιση της 
τακτικής επιθεώρησης αφού μελετηθεί δεόντως και ληφθούν όλα τα 
δεδομένα υπόψη (κόστος - όφελος - διακινδύνευση κ.λπ.).
Ο Κώστας Αλλαγιώτης παρουσίασε την επιστολή του ΕΤΕΚ η οποία κα-
τατέθηκε στη Βουλή και έδωσε διευκρινίσεις. Σημείωσε περαιτέρω πως 
η νομοθετική ρύθμιση της τακτικής επιθεώρησης πρέπει να είναι μόνο 
ένα μέρος της κρατικής πολιτικής και έδωσε ως παράδειγμα το σχέδιο 
αντισεισμικής ενίσχυσης δημόσιων σχολείων. Συναφώς εισηγήθηκε να 
γίνουν παράλληλα σχέδια/προγραμματισμός για κοινοτικά κτίρια ή και 
άλλα κρατικά κτίρια ουσιώδους σημασίας καθώς και κίνητρα. 
Συνεχίζοντας ο κ. Αλλαγιώτης αναγνώρισε ότι κατά τη νομοθετική 
ρύθμιση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η αρχή της αναλογικό-
τητας και ενημέρωσε την επιτροπή πως το ΕΤΕΚ σε δύο μήνες μπορεί 
να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση η οποία να περιλαμβάνει και 
νομοθετική ρύθμιση. 
Στις τοποθετήσεις τους οι βουλευτές σημείωσαν το κόστος της επιθε-
ώρησης και της αντισεισμικής ενίσχυσης, τις υφιστάμενες οικονομικές 
δυσκολίες, τα θέματα επιβολής και έκαναν λόγο και για παροχή κινήτρων 
για αντισεισμικές ενισχύσεις. 
Κλείνοντας τη συνέδρια η βουλευτής Ελένη Μαύρου σημείωσε πως είναι 
σημαντικό το θέμα και κάλεσε το ΥΠΕΣ αφού διαβουλευθεί με το ΕΤΕΚ να 
προβεί, σε εύλογο χρόνο, σε συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. 

Οι θέσεις του ΕΤΕΚ
To Επιμελητήριο κατέθεσε στη Βουλή γρα-
πτώς τις θέσεις του, για το θέμα που επι-
χειρεί να ρυθμίσει ο περί Ρύθμισης Οδών 
και Οικοδομών (τροποποιητικός) Νόμος του 
2004 (θέμα 1), που αφορά τη θεσμοθέτηση 
πιστοποιητικού στατικής επάρκειας οικοδο-
μών. Όπως αναφέρει η επιστολή του ΕΤΕΚ:
«Σχετικά με την τροποποίηση 10(3) (α) και 
(β) της υπό αναφορά πρότασης νόμου θε-
ωρούμε πως έκτοτε έχουν τροποποιηθεί σε 
τέτοια έκταση οι ρυθμίσεις για το πιστοποι-
ητικό τελικής έγκρισης που αμφιβάλλουμε 
κατά πόσο εξακολουθεί να είναι αναγκαία. 
Επί τη ευκαιρία πάντως να σημειώσουμε 
πως μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις καθυστε-
ρήσεις που παρατηρούνται για την έκδοση 
τελικής έγκρισης έχουν και οι αρμόδιες οι-
κοδομικές αρχές. 
Σε ό,τι αφορά το ουσιαστικότερο θέμα, που 
αφορά την περιοδική επιθεώρηση/έκδοση 
πιστοποιητικού στατικής επάρκειας, το ΕΤΕΚ 
έχει καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών 
αλλά και στην κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Εσωτερικών νεότερη πρόταση για νομοθετική ρύθμιση η οποία είναι 
συναφής και επικαλυπτόμενη με την υπό αναφορά πρόταση νόμου. Πα-
ράλληλα είναι και πιο σύγχρονη καθώς κατατέθηκε το 2015 και λαμβάνει 
υπόψη της τις μεταγενέστερες του 2004 τροποποιήσεις της νομοθεσί-
ας. Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ θεωρεί πως από πλευράς δομής του νόμου 
το θέμα της τακτικής επιθεώρησης οικοδομών είναι πιο συναφές με τα 
άρθρα 15 (επικίνδυνες οικοδομές).
Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη δομική 
ευστάθεια μεγάλου αριθμού οικοδομών και, κυρίως, αυτών που ανεγέρ-
θησαν πριν το 1994, οπότε ρυθμίστηκε η επιβολή του κυπριακού αντι-
σεισμικού κώδικα. Συναφώς υπάρχουν έντονοι και επιτακτικοί λόγοι δη-
μοσίου συμφέροντος οι οποίοι δικαιολογούν, τηρουμένης και της αρχής 
της αναλογικότητας, την άμεση νομοθετική ρύθμιση του θέματος της 
θεσμοθέτησης περιοδικής επιθεώρησης οικοδομών αλλά και της επιβο-
λής ενίσχυσης της αντισεισμικής ικανότητάς τους. 
Το ΕΤΕΚ θεωρεί εξόχως σημαντικό το θέμα της ρύθμισης της τακτικής 
επιθεώρησης και ενίσχυσης της σεισμικής θωράκισης των οικοδο-
μών. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνει έτοιμο εντός 8 εβδομάδων να κατα-
θέσει ολοκληρωμένη πρόταση πολιτικής και συγκεκριμένες εισηγή-
σεις για νομοθετική ρύθμιση στη βάση της πρότασης που κατέθεσε 
στην επιτροπή σας τον Σεπτέμβριο του 2015 λαμβάνοντας υπόψη και 
προβληματισμούς ή και εισηγήσεις που κατατέθηκαν στη συνεδρία 
της κοινοβουλευτικής επιτροπής κυρίως σε θέματα που αφορούν την 
αρχή της αναλογικότητας.

Εκπροσώπηση ΕΤΕΚ στη Βουλή για το 
θέμα «Τακτική Επιθεώρηση Οικοδομών»

Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 

σε σχέση με τη δομική 
ευστάθεια μεγάλου αριθμού 

οικοδομών
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ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΚΗ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ  (ΠΕΛ )  Ε Τ ΕΚ 

Συνάντηση με τον δήμαρχο Μέσα Γειτο-
νιάς Δώρο Αντωνίου είχε αντιπροσωπεία 

της Περιφερειακής Επιτροπής Λεμεσού 
(ΠΕΛ) ΕΤΕΚ, στις 29 Αυγούστου 2017.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους 
της ΠΕΛ ο γραμματέας Γιάννης Κακουλλής 
και τα μέλη Λοΐζος Καραλοΐζου και Κωνστα-
ντίνος Σοφοκλέους. Παρευρέθηκε επίσης το 
μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ Κων-
σταντίνος Νικολαΐδης. 
Ο κ. Αντωνίου ανάλαβε και τα καθήκοντα 
προέδρου του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης 
Απορριμμάτων Λεμεσού και ως εκ τούτου 
το κυριότερο θέμα της συνάντησης ήταν 
η διαχείριση των αστικών αποβλήτων της 
επαρχίας Λεμεσού. Αρχικά έγινε ενημέ-
ρωση από τον κ. Αντωνίου για την πρόοδο 
των εργασιών της Ολοκληρωμένης Εγκα-
τάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) 
στο Πεντάκωμο. Αυτή τη στιγμή γίνονται 
παραλαβές μικρών ποσοτήτων αποβλή-
των για δοκιμαστικούς λόγους. Ενώ ήταν 
προγραμματισμένη να αρχίσει φέτος τον 
Μάρτιο, τελικά η μονάδα θα μπει σε πλήρη 
λειτουργία τον Οκτώβριο. Η συνολική ποσό-
τητα που θα παραλαμβάνεται είναι 140.000 
τόνοι/χρόνο ενώ η ελάχιστη εγγυημένη 
ποσότητα είναι 70.000 τόνοι/χρόνο. Η τιμή 
παραλαβής αποβλήτων στην πύλη βάσει 
συμβολαίου είναι €19 ανά τόνο. Η τελική 
χρέωση στους δημότες, η οποία δεν έχει 
ακόμα καθοριστεί, θα συμπεριλαμβάνει επι-
πλέον και το κόστος μεταφοράς, το κόστος 
διαχείρισης του διαμετακομιστικού σταθ-
μού, το κόστος διαχείρισης την πράσινων 
σημείων και το διοικητικό κόστος. Τα πρά-
σινα σημεία είναι έτοιμα αλλά η λειτουργία 
τους έχει καθυστερήσει. Αναμένεται να 
αρχίσουν λειτουργία τον Οκτώβριο μόλις 
ξεκαθαριστεί ο τρόπος διαχείρισής τους. 
Πράσινα σημεία θα λειτουργούν περιμετρι-
κά της Λεμεσού σε Παρεκκλησιά, Φασούλα, 
Κολόσσι και Αυδήμου και ο σκοπός θα είναι 
η παραλαβή ογκωδών αντικειμένων (κλαδέ-
ματα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, αδρανή 
υλικά κ.λπ.) τα οποία υπό κανονικές συνθή-
κες δεν συλλέγονται από τα σκυβαλοφόρα. 

Η ΠΕΛ εξέφρασε την άποψη ότι τα πράσινα 
σημεία θα έπρεπε να ήταν πιο κοντά στις 
κατοικημένες περιοχές της πόλης για να 
εξυπηρετούν καλύτερα τους δημότες και 
έτσι να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη απόρ-
ριψη αποβλήτων στα χωράφια. Ο δήμαρ-
χος συμφώνησε με τη θέση της ΠΕΛ και 
συμπλήρωσε ότι υπήρχαν αντιδράσεις από 
τον κόσμο και έτσι η χωροθέτησή τους με-
τατοπίστηκε εκτός πόλεως.
Σε ερώτηση τι μέλλει γενέσθαι με τις πο-
σότητες SRF (ανάμεικτα υπολείμματα απο-
βλήτων), ο δήμαρχος απάντησε ότι αυτό 
θα καθοριστεί όταν θα καταμετρηθούν οι 
ποσότητες και οι ιδιότητες του SRF κάτω 
από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 
Συμπλήρωσε όμως ότι βάσει συμβολαίου οι 
ανάδοχοι της μονάδας δικαιούνται να θά-
βουν το SRF για περίοδο δύο χρόνων. Η ΠΕΛ 
ανέφερε ότι πρέπει να αποφευχθεί πάση 
θυσία η ταφή του SRF και ότι θα πρέπει να 
εξευρεθούν τρόποι ορθολογιστικής διάθε-
σης σαν καύσιμο σε μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες όπως την Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού, 
τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ και 
τα τουβλοποιεία. Συμπλήρωσε δε ότι αυτή 
τη στιγμή η Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού χρησι-
μοποιεί SRF από την Ιταλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο και θα ήταν κρίμα το SRF της χώρας 
μας να θάβεται.

Όσον αφορά δράσεις του Δήμου Μέσα 
Γειτονιάς η κατάσταση ήταν και παραμένει 
στάσιμη. Η κομποστοποίηση στο σπίτι ευρί-
σκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Δεν έχουν 
δοθεί οποιαδήποτε οικονομικά κίνητρα για 
την προώθησή της όπως έχει γίνει στον 
γειτονικό Δήμο Αγίου Αθανασίου. Χωριστή 
συλλογή οργανικών απορριμμάτων όπως 
είναι η υποχρέωσή μας έναντι της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης δεν γίνεται. Πρόγραμμα τύπου 
«Πληρώνω όσο Πετάω» δεν έχει εξεταστεί 
λόγω έλλειψης προσωπικού.
Τελειώνοντας έγινε αναφορά και στο Σχέ-
διο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την 
πόλη της Λεμεσού στόχος του οποίου, ως 
γνωστόν, είναι η προώθηση του περπατή-
ματος, του ποδηλάτου και των δημόσιων 
μεταφορών με ταυτόχρονη αποθάρρυνση 
της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Ο 
δήμαρχος ανέφερε ότι ο Δήμος Μέσα Γει-
τονιάς ευρίσκεται σε αναμονή των αποτελε-
σμάτων της μελέτης. Μια ματιά στην πλα-
κόστρωτη πλατεία έξω από το Δημαρχείο 
Μέσα Γειτονιάς τα λέει όλα. Η πλατεία ήταν 
γεμάτη από αυτοκίνητα.

Γιάννης Κακουλλής
Γραμματέας Περιφερειακής 
Επιτροπής Λεμεσού ΕΤΕΚ

Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων κύριο θέμα 
συνάντησης με τον δήμαρχο Μέσα Γειτονιάς
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Με την ευκαιρία της έναρξης της λει-
τουργίας των σπουδών για τον κλάδο 

της Χημικής Μηχανικής στο ΤΕΠΑΚ και ως κα-
λωσόρισμα στους νέους υπό «εκκόλαψη» συ-
ναδέλφους χημικούς μηχανικούς, παραθέτω 
ως παλαιότερος μια σύντομη επισκόπηση του 
κλάδου που για μας εξελίχθηκε σε ενασχόλη-
ση και, τολμώ να πω, σε έναν τρόπο ζωής και 
δράσης. Γκάλοπ στην Αμερική, αλλά πιστεύω 
και αλλού, δείχνουν ότι έστω και αν είχαν την 
ευκαιρία, οι περισσότεροι χημικοί μηχανικοί 
δεν θα επέλεγαν να σπουδάσουν και να κά-
μουν κάτι άλλο.
Τα πιο κάτω θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να τα 
γνωρίζουν και οι συνάδελφοι των άλλων κλά-
δων της Μηχανικής που πιθανόν να αγνοούν 
τη συμβολή της Χημικής Μηχανικής στα δικά 
τους έργα, υλικά, μεθόδους κ.λπ.
Το 1824, κατά τη διάρκεια της Βιομηχανι-
κής Επανάστασης του Ηνωμένου Βασιλείου, 
μια ομάδα επιχειρηματιών και βιομηχάνων 
αποφάσισε να διαμορφώσει το «Ινστιτούτο 
Μηχανικής του Μάντσεστερ», για να ικανο-
ποιήσει την ανάγκη για εργαζόμενους/εκπαι-
δευμένους τόσο στη Χημεία όσο και στη Μη-
χανική. Εξήντα τρία χρόνια αργότερα, το 1887, 
ο καθηγητής George E. Davis δημιούργησε 
τη «Χημική Μηχανική» και έγραψε το πρώτο 

βιβλίο Χημικής Μηχανικής. Η προσέγγιση 
αυτή επηρέασε τον σχεδιασμό του διδακτι-
κού προγράμματος του ιδρύματος και έκαμε 
τους αποφοίτους του να ξεχωρίσουν. Σταδι-
ακά όλες οι σχολές παγκόσμια ακολούθησαν 
παρόμοια πορεία. Ειδικά στα θέματα των οικο-
νομικών και της διοίκησης η έμφαση δίνεται 
στην αξιολόγηση των επενδύσεων και του 
υπολογισμού του κόστους αλλά και τον ρόλο 
του ανθρώπινου παράγοντα στον σχεδιασμό 
και τη λειτουργία κάθε μονάδας.
Οι χημικοί μηχανικοί έχουν περιγραφεί ως 
«καθολικοί μηχανικοί» για την πολυεπιστημο-
νικότητα, την ευελιξία και την ποικιλόμορφη 
συμμετοχή τους στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
παραγωγής. 
Η συνεργασία της Χημικής Μηχανικής και 
άλλων επιστημών παρέχει συνεργιστικά οφέ-
λη που επιτρέπουν την εργασία στις πρώτες 
γραμμές της επιστημονικής και μηχανικής 
έρευνας. Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας 
στον σχεδιασμό μηχανημάτων και διεργασι-
ών και η άντληση γνώσεων από τα πεδία των 
φυσικών επιστημών, των βιολογικών επιστη-
μών, των οικονομικών και της διοίκησης, δη-
μιουργεί μια μοναδική θέση για να εργαστεί 
κάποιος στα σύνορα αυτών των κλάδων, να 
διευρύνει τα σύνορα της επιστήμης και της 

τεχνολογίας και να εκπαιδεύσει τους μελλο-
ντικούς ηγέτες του ακαδημαϊκού κόσμου και 
της βιομηχανίας. 
Η Χημική Μηχανική περιλαμβάνει την επι-
στήμη και την τεχνολογία που σχετίζεται με 
την παραγωγή προϊόντων από πρώτες ύλες 
με ασφαλή, βιώσιμο, φιλικό προς το περι-
βάλλον και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι 
χημικοί μηχανικοί σχεδιάζουν τις μεθόδους 
για πιο αποτελεσματικό, πιο οικονομικό και 
ασφαλέστερο χειρισμό υλικών για δημιουρ-
γία της ποικιλίας των προϊόντων που χρει-
άζεται η σύγχρονη κοινωνία. Οι δραστηρι-
ότητές τους ποικίλλουν και καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα, από τον χειρισμό ελάχιστων 
ποσοτήτων ουσιών σε εργαστήρια υψηλής 
τεχνολογίας μέχρι την εργασία σε τερά-
στιες βιομηχανικές διεργασίες και ακραίες 
πιέσεις και θερμοκρασίες. Από τα φάρμακα 
έως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τη 
μεταφορά τροφίμων και ποτών, τον σχε-
διασμό τεχνητών οργάνων, την παραγωγή 
ενέργειας και την επεξεργασία αποβλή-
των, οι χημικοί μηχανικοί παρεμβαίνουν και 
συμβάλλουν σε κάθε πτυχή της σύγχρονης 
ζωής. Η κάλυψη των αναγκών αυτών σε 
συνδυασμό με την πληθώρα των φυσικών 
και συνθετικών ουσιών επιβάλλουν τη δη-
μιουργία κουλτούρας της συνεχούς μάθη-
σης στους χημικούς μηχανικούς. Αυτή η 
κουλτούρα καλλιεργείται από τα φοιτητικά 
χρόνια και παραμένει διά βίου. Για τον λόγο 
αυτό δεν πρέπει να ξαφνιάζεται κάποιος 
όταν συναντά πολυμαθέστατους, συχνά, 
χημικούς μηχανικούς.
Με αυτά τα λίγα χαιρετούμε ξανά τους νέους 
φοιτητές-συναδέλφους, τους συγχαίρουμε 
για την επιτυχία και την επιλογή τους και τους 
βεβαιώνουμε ότι δεν θα το μετανιώσουν. Ταυ-
τόχρονα φυσικά ευχόμαστε και στους ακαδη-
μαϊκούς-συναδέλφους στο ΤΕΠΑΚ καλή αρχή 
και καλή επιτυχία στο μεγάλο εγχείρημα που 
έχουν αναλάβει. Είμαστε δίπλα τους.

Δρ Γιάννης Φεσάς
Χημικός μηχανικός

Η Χημική Μηχανική μέσα 
από τα μάτια ενός βετεράνου
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Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να κινή-
σουμε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 

στο σοβαρό θέμα των κοινοχρήστων και της 
μη εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. 
Κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός Εσω-
τερικών, τον προσεγγίζουμε κτυπώντας την 
καμπάνα του κινδύνου για την καταστροφή 
στην οποία οδηγούμαστε. Η μη πληρωμή 
των κοινοχρήστων είναι μια από τις «κατά-
ρες» της οικοδομικής βιομηχανίας, που με 
μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγήσει σε 
ολοένα αυξανόμενες ασυντήρητες οικοδο-
μές, την αύξηση των φιλονικιών μεταξύ των 
κατόχων μονάδων και τη μείωση της ποιότη-
τας ζωής σε έργα, ιδιαίτερα εκείνα στα οποία 
περιλαμβάνονται κοινές διευκολύνσεις, 
όπως πισίνες, κήποι, ανελκυστήρες κ.λπ.
Το θέμα καθίσταται πιο σοβαρό με τα νέα 
έργα κλίμακας, όπως μαρίνες, γήπεδα 
γκολφ, πολυώροφοι πύργοι κ.λπ. Όταν λοι-
πόν σε μια οικοδομής κάποιος δεν πληρώνει 
κατά μέσο όρο κοινόχρηστα γύρω στα €50/
μήνα, πώς θα συντηρηθούν έργα κλίμακας 
με πάμπολλες διευκολύνσεις; Τα δεδομέ-
να είναι εδώ με έργα των 2-4 χρόνων που 
έχουν ασυντήρητες οικοδομές, εγκαταλε-
λειμμένες πισίνες και με πολυάριθμα κοινω-
νικά προβλήματα. Στα νέα έργα τα οποία και 
προσέλκυσαν ξένους αγοραστές και συνει-
σέφεραν €4 δις στην κυπριακή οικονομία, 
σύντομα θα ανακαλύψουν οι αγοραστές/
κάτοχοί τους ότι θα κατέχουν ένα έργο που 
στο τέλος θα καταλήξουν να το μισούν.
Ξεκινήσαμε επί προεδρίας της Επιτροπής 
Εσωτερικών της Βουλής κ. Α. Χρίστου όπου 
και επεξηγήσαμε το πρόβλημα. Αξιοση-
μείωτο ότι υπήρχε ένσταση στη διόρθω-
ση του νόμου περί κοινοχρήστων, με έναν 
συγκεκριμένο κυβερνητικό υπάλληλο να 
αντιτίθεται σθεναρά. Μετά την αφυπηρέ-
τησή του ο υπάλληλος αυτός έγραψε και 
σχετικό βιβλίο επί του θέματος – το μελε-
τήσαμε επανειλημμένα και ομολογουμένως 
δεν καταλάβαμε τι θέλει να πει. Βασιστήκα-
με και στην αποφασιστικότητα του πρώην 
υπουργού Εσωτερικών κ. Χάσικου, ο οποίος 
αν και έδειξε ότι καταλάβαινε το πρόβλημα, 
εντούτοις δεν έλαβε κανένα μέτρο διόρθω-
σης. Δεν γνωρίζουμε εάν αυτός ο τέταρτος 
στη σειρά υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Πετρί-

δης, θα έχει τον χρόνο και/ή την επιθυμία 
να κατατάξει τη διόρθωση του νόμου περί 
κοινοχρήστων στις προτεραιότητές του. 
Αρχικά είχαμε αντιδράσεις από ξένους αγο-
ραστές για τη μη έκδοση των τίτλων, τώρα 
όμως θα καταλήξουμε σε μια νέα αντίδραση 
από κάποιο νέο Property Action Group, που 
μας έκανε ρεζίλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(και μπράβο του διότι ήταν το έναυσμα της 
όποιας διόρθωσης), με την ανάλογη δυσφή-
μιση και επηρεασμό στη ζήτηση/πωλήσεις.
Εκείνο που μας προκαλεί την περιέργεια είναι 
η αδιαφορία των διάφορων οικοδομικών και 
επαγγελματικών ομάδων. Είτε αυτές ονομά-
ζονται Σύνδεσμος Ιδιοκτητών, Κτηματομεσι-
τών, ΕΤΕΚ, Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων 
και ακόμη από τους δήμους που θα έπρεπε 
να έχουν και αυτοί το θέμα στους στόχους 
τους για διόρθωση και που άπτεται της συ-
ντήρησης και της ευπρέπειας των κτιρίων.
Όπως είναι σήμερα ο νόμος περί κοινοχρή-
στων, εάν κάποιος κάτοχος δεν πληρώνει 
κοινόχρηστα, θα πρέπει οι υπόλοιποι (καλο-
πληρωτές) να πληρώσουν τα ανείσπρακτα 
κοινόχρηστα και μετά να λάβουν δικαστικά 
μέτρα εναντίον των υπολοίπων. Δηλαδή 
αφού πληρώσουν δικηγορικά/δικαστικά 
έξοδα, αφού διαθέσουν τον χρόνο τους και 
αφού περιμένουν τη δικαστική απόφαση σε 
3-4 χρόνια, τότε και εάν είναι υπέρ τους η 
δικαστική απόφαση, θα πρέπει να κυνηγή-
σουν τον κακοπληρωτή (εάν τα καταφέρουν 

και του επιδοθεί η απόφαση) και μετά εάν 
έχει χρήματα ο κακοπληρωτής να πληρώσει 
(υπήρχε περίπτωση όπου για οφειλόμενα 
κοινόχρηστα €1.100, η απόφαση καθόρισε 
την εξόφλησή τους σε €25/μήνα – δηλαδή 
σε 44 μήνες). Ποιος λοιπόν θα αναλάβει να 
καλύψει αυτά τα έξοδα και μάλιστα όταν 
κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας συνε-
χίζει ο κακοπληρωτής να κατοικεί στο έργο;
Για τον λόγο εισηγηθήκαμε/εισηγούμαστε:
•  Καμία μεταβίβαση να μην επιτρέπεται 

εκτός και εάν παρουσιάσει ο κάτοχος/ ιδι-
οκτήτης εξόφληση των κοινοχρήστων.

•  Παρομοίως για υποθήκευση, αίτηση για 
αλλαγές/πολεοδομική άδεια οικοδομής.

•  Ο οφειλέτης ανεξάρτητα του τι πιστεύ-
ει, οφείλει να πληρώνει τα κοινόχρηστα 
και εάν διαφωνεί να λάβει δικαστικά 
μέτρα εναντίον της διαχείρισης και όχι 
το αντίστροφο.

•  Καμία ενοικίαση να μην επιτρέπεται εκτός 
και εάν στον προτιθέμενο ενοικιαστή πα-
ρουσιαστεί βεβαίωση πληρωμής κοινο-
χρήστων από τη διαχείριση. Για τον λόγο 
αυτό η μεταφορά ρεύματος και άλλων 
υπηρεσιών στον νέο ενοικιαστή να απαι-
τεί παρόμοιο πιστοποιητικό.

•  Τα κοινόχρηστα να είναι κατά κύριο λόγο 
ευθύνη του ενοικιαστή/κατόχου με άμε-
σο εγγυητή τον αγοραστή/ιδιοκτήτη του 
ακινήτου (διά νόμου). 

•  Η μη πληρωμή των κοινοχρήστων να δί-
δει το δικαίωμα στη διαχείριση έκδοσης 
απαγορευτικού διατάγματος που να απα-
γορεύει στον κάτοχο μονάδας τη χρήση 
κοινόχρηστων διευκολύνσεων – ενώ εν 
τω μεταξύ θα πρέπει να συνεχίζει να πλη-
ρώνει τα κοινόχρηστα.

Αυτά και άλλα. Χωρίς να γνωρίζουμε τις ικα-
νότητες του νέου υπουργού Εσωτερικών, 
ίσως να χρειαστούμε και εδώ έναν νέο Πα-
μπορίδη που να πάρει το θέμα ζεστά και να 
κατηγορήσει ανοικτά όλους εκείνους που με 
μεγάλη χαρά εισπράττουν τώρα τα εκατομ-
μύρια από τις πωλήσεις αδιαφορώντας για 
το μέλλον που αφορά όλη την Κύπρο και την 
οικονομία της.

Αντώνης Λοΐζου 
F.R.I.C.S.

Κοινόχρηστα: Ο τέταρτος υπουργός στη σειρά; 

Κάθε φορά που αλλάζει ο 
υπουργός Εσωτερικών, τον 
προσεγγίζουμε κτυπώντας 
την καμπάνα του κινδύνου 
για την καταστροφή στην 

οποία οδηγούμαστε
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Απονεμήθηκαν, στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, τα βραβεία του διεθνούς 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση του νέου Κυπρι-

ακού Μουσείου σε τρεις προτάσεις από Ελλάδα, Ισπανία και Λίβανο. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε ειδική τελετή 
απένειμε το πρώτο βραβείο στην πρόταση της αρχιτέκτονα Θεώνης 
Ξάνθη από την Ελλάδα, το δεύτερο έλαβε η πρόταση του αρχιτέκτονα 
Pedro Pitarch Alonso από την Ισπανία και το τρίτο η πρόταση του Paul 
Kaloustian από τον Λίβανο.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, στον χαιρετισμό του κατά την τελετή απο-
νομής, ανέφερε ότι οι διαδικασίες μετακίνησης των υπηρεσιών που 
βρίσκονται στον χώρο ανέγερσης του Μουσείου έχουν δρομολογηθεί 
και αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανέγερση του 
Μουσείου, με συνολική δαπάνη περίπου 50 εκατ. ευρώ. Ο κ. Αναστα-
σιάδης ανέφερε επίσης ότι «η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των δι-
αδικασιών υλοποίησης του έργου, αυτής δηλαδή του σχεδιασμού του 
κτιρίου που θα στεγάσει το Μουσείο, δεν μπορεί παρά να ικανοποιεί 
όλους και ιδιαίτερα εκείνους που από το 1973 είχαν διαγνώσει την ανά-
γκη δημιουργίας ενός νέου μουσειακού χώρου» προσθέτοντας ότι η 
παρούσα κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τον 
πολιτισμό. Είπε δε ότι οι αξιόλογες αρχιτεκτονικές προτάσεις που κα-
τατέθηκαν υπό μορφή υποψηφιοτήτων για τον διαγωνισμό αποδεικνύ-
ουν τη σπουδαιότητα του έργου, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το κύρος 
του Κυπριακού Μουσείου. Πρόσθεσε πως το Μουσείο, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που απαιτήθηκαν και μέσα από τα εξαίρετα σχέδια της 
αρχιτεκτονικής πρότασης της Θεώνης Ξάνθη, είναι διαχωρισμένο σε 
τρεις χωρικές και νοηματικές ενότητες και αναμένεται να αναβαθμί-
σει τον μουσειακό χάρτη της χώρας, διασώζοντας και διαδίδοντας την 
ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού του τόπου μας.
Το νέο Κυπριακό Μουσείο θα ενταχθεί μεταξύ των πράσινων και των 
αστικών ζωνών της πρωτεύουσας και όπως είπε ο Πρόεδρος αυτή η 
συνειδητή επιλογή θα συμβάλει καθοριστικά ως σημείο πολιτιστικής 
αναφοράς ιδιαίτερα για την πόλη της Λευκωσίας αλλά και την Κύπρο 
ολόκληρη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
στις δυσκολίες που κλήθηκε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει εξαιτίας 
της οικονομικής κρίσης. Ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε θερμές ευχα-
ριστίες προς τον πρόεδρο και τα μέλη της κριτικής επιτροπής, τους 
συμβούλους και τη γραμματεία «που εργάστηκαν με επαγγελματισμό 
και επέδειξαν ζήλο για την αξιολόγηση των έργων του διαγωνισμού, 
καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν με το υποστηρικτικό τους έργο προς 

την κριτική επιτροπή, στην επιτυχή κατάληξη του διαγωνισμού».
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων Μάριος Δημητριάδης, ο γενικός διευθυντής του Υπουρ-
γείου και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού Αλέκος 
Μιχαηλίδης, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων δρ Μαρίνα 
Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, η έφορος Μουσείων δρ Δέσπω Πηλείδου, 
ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής και ο δήμαρχος 
Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.
Το Κυπριακό Μουσείο ιδρύθηκε το 1882, λίγα χρόνια μετά την έλευση των 
Βρετανών στο νησί (1878) προκειμένου να ανακοπούν οι ολοένα αυξανό-
μενες περιπτώσεις αρχαιοκαπηλίας και παράνομων εξαγωγών αρχαιοτή-
των από το νησί. Αρχικά το Κυπριακό Μουσείο στεγάστηκε σε διάφορα 
κυβερνητικά κτίρια και το 1889 μεταφέρθηκε στην οδό Βικτωρίας εντός 
των τειχών της πόλης. Το σημερινό κτίριο άρχισε να ανεγείρεται το 1908 
εκτός των τειχών, στη σημερινή του θέση, σε σχέδια του Ν. Μπαλάνου με 

την επίβλεψη του εφόρου Μνη-
μείων και αρχιτέκτονα George 
Jeffery. Η πρόσοψη του μουσείου 
είναι από πεντελικό μάρμαρο και 
σχεδιάστηκε ως ακριβές αντίγρα-
φο του ναού της Απτέρου Νίκης 
της Ακρόπολης των Αθηνών. Τα 
εκθέματά του μεταφέρθηκαν από 
το σπίτι της οδού Βικτωρίας στο 
νέο κτίριο το 1909.

Απονεμήθηκαν τα βραβεία του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού για το Κυπριακό Μουσείο
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Ένας διάσημος Κορεάτης αρχιτέκτονας στο Παν. Λευκωσίας

Επηρεασμένος από τη γαλλική κουλτούρα 
και ιστορία, ιδιαίτερα της κλασικής   εποχής 

του Λουδοβίκου του 14ου (1643-1715), του 
επονομαζόμενου Rois Soleil (Βασιλιάς Ήλιος), 
ο Νοτιοκορεάτης αρχιτέκτονας Jeon Hoon Lee 
(Τσον Χουν Λι) παρουσίασε  τις ιδέες και  μερι-
κά  από τα σημαντικότερα έργα του μπροστά  
σε πολυπληθές κοινό  στο αμφιθέατρο του 
Ερευνητικού Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας, τον Σεπτέμβριο. 
Ο καθηγητής Γιώργος Χατζηχρίστου, παρουσι-
άζοντας τον Νοτιοκορεάτη αρχιτέκτονα, ανα-
φέρθηκε στις λαμπρές σπουδές του  στο  Πα-
νεπιστήμιο  Sungkyunkwan της Σεούλ  στην 
αρχιτεκτονική  και στη φιλοσοφία, στο μετα-
πτυχιακό του στα αρχιτεκτονικά υλικά από το 
École Nationale Superieure d’Architecture  de 
Nancy καθώς και στο δίπλωμα  άσκησης του 
επαγγέλματος του αρχιτέκτονα (D.P.L.G.) από  
το École Nationale Superieure d’Architecture 
de Paris-La Villette. «Είχα τη μοναδική ευκαι-
ρία να εργαστώ στο  Κέντρο Πομπιντού στο 
Παρίσι  και ύστερα να πάω  στην Αγγλία  και 
την Ιαπωνία, όπου απέκτησα μεγάλη πεί-
ρα στις αρχιτεκτονικές κατασκευές» είπε ο 
Τσον Χουν  στο περιθώριο της παρουσίασής 
του. Ομολόγησε  πως επηρεάστηκε από τον 
γαλλικό πολιτισμό  και έφερε ως παράδειγμα 
ορισμένα σχέδιά του, βασισμένα  στο μονό-

γραμμα του Λουδοβίκου.
Ο Νοτιοκορεάτης αρχιτέκτονας είπε πως 
κατέληξε σε αυτό το επάγγελμα ύστερα 
από συζητήσεις με τον αδερφό του πα-
τέρα του που ήταν επιπλοποιός. Μίλησε 
επίσης για τη σημερινή κατάσταση  στην 
Κορεατική χερσόνησο εκφράζοντας την 
ανησυχία του για την αυξημένη παρου-
σία στρατιωτικών δυνάμεων από πολλές 

χώρες. Αναφέρθηκε  στο χάσμα των γε-
νεών στη Νότια Κορέα, ενώ παραδέχτηκε 
πως τα πάντα στην πατρίδα του άλλαξαν 
προς το καλύτερο χάρη στους θερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. 
«Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε να κυκλο-
φορήσουμε ελεύθερα μέσα στην  ίδια τη 
χώρα μας. Έπρεπε να πάρω γραπτή άδεια 
αν για παράδειγμα ήθελα να πάω από την 
πρωτεύουσα στην Πουσάν, που είναι με-
γάλο λιμάνι στον νότο», πρόσθεσε.
Στα έργα του που παρουσίασε έδωσε μεγάλη 
έμφαση  στη μέγιστη εκμετάλλευση του φυ-
σικού φωτός και τον συνδυασμό του παρα-
δοσιακού με το σύγχρονο, ενώ όπως τόνισε 
είναι οπαδός των  κτιρίων πολλαπλής χρή-
σης, ιδιαίτερα  σε πόλεις πυκνοκατοικημένες 
όπως είναι η Σεούλ.

Ο γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής 
Λεμεσού του ΕΤΕΚ κ. Γιάννης Κακουλλής, 

εκπροσώπησε το Επιμελητήριο σε συνεδρία 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος, την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017, με θέμα 
«Οι περί Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλω-
σης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) 
Τροποποιητικός Νόμος και Κανονισμοί.
Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ επισήμανε ότι η ψή-
φιση και η εφαρμογή της νομοθεσίας και των 
σχετικών Κανονισμών είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση σε σχέση με την προσπάθεια που 

καταβάλλεται για την μείωση των αποβλήτων, 
λαμβάνοντας υπόψη και την υπερβολικά μεγά-
λη κατανάλωση πλαστικής σακούλας στη χώρα 
μας. Υπάρχουν παραδείγματα από άλλες χώ-
ρες όπου μια συμβολική χρέωση μερικών σεντ 
έφερε μείωση μέχρι και 80% στην κατανάλωση 
πλαστικών σακούλων μεταφοράς.
Ακολούθησε συζήτηση για το ύψος της χρέω-
σης που θα επιβάλλεται στις πλαστικές σακού-
λες και τον τρόπο αξιοποίησης του ποσού που 
θα προκύπτει από την χρέωση στους κατανα-
λώτες των πλαστικών σακούλων μεταφοράς. 

Έγινε σαφής διαχωρισμός μεταξύ πλαστικών 

σακούλων μεταφοράς που θα χρεώνονται, σα-

κούλων συσκευασίας που δεν θα χρεώνονται 

και σακούλων πολλαπλής χρήσης. Ο εκπρόσω-

πος του Επιμελητηρίου υποστήριξε ότι το ύψος 

της χρέωσης θα πρέπει να έχει συμβολικό και 

αποτρεπτικό χαρακτήρα και να αξιοποιείται 

προς όφελος του περιβάλλοντος. 

Η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί σε 

επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής Περιβάλλοντος. 

Μείωση της Κατανάλωσης 
Λεπτών Πλαστικών Σακούλων

Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η  Ε Τ Ε Κ  Σ Τ Η  Β Ο Υ Λ Η
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει όλους τους 
εμπλεκόμενους ή ενδιαφερόμενους φορείς ότι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νόμου, στις περιπτώ-
σεις που υποβάλλονται σχέδια και υπολογισμοί 
υποστατικού που προορίζεται να χρησιμοποι-
ηθεί ως χώρος εργασίας, για την εξασφάλιση 
πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής, η 
Αρμόδια Αρχή (π.χ. το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, και οι Δη-
μοτικές Αρχές) προτού εκδώσει την αιτούμενη 
άδεια, ζητά τις απόψεις του διευθυντή Τμήμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατά πόσον 
τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της αιτούμενης 
ανάπτυξης είναι κατάλληλα για χρήση για τους 
σκοπούς που προτείνεται στην αίτηση. 
2. Για τον σκοπό αυτό, η Αρμόδια Αρχή διαβου-
λεύεται με το ΤΕΕ σχετικά με τα θέματα ασφά-
λειας και υγείας στην εργασία και άλλα παρεμ-
φερή θέματα. 
3. Το ΤΕΕ για να βοηθήσει όλους τους εμπλεκό-
μενους ή ενδιαφερόμενους φορείς, έχει ετοι-
μάσει καθοδηγητικό Πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ». 

4. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται σε αντιστοιχία 
οι αναπτύξεις, σύμφωνα με τη σχετική αντί-
στοιχη κατάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών 
και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
και εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές κατηγορί-
ες αναπτύξεων για την ανέγερση νέων ή / και 
τροποποιήσεις υφιστάμενων κτιρίων / κτιριακών 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται ή θα 
χρησιμοποιηθούν ως χώροι εργασίας.
4.1. Κατηγορία Α: Αναπτύξεις για τις οποίες οι 
Αρμόδιες Αρχές ή / και οι αιτητές / μελετητές 
μπορούν να εφαρμόσουν τους αντίστοιχους τυ-
ποποιημένους όρους του ΤΕΕ, χωρίς να απαιτεί-
ται να προηγηθεί διαβούλευση με το ΤΕΕ.
Παράρτημα 1: Διαχωρισμοί Οικοπέδων
Παράρτημα 2: Κατεδαφίσεις
Παράρτημα 3: Πολυκατοικίες και Οικιστικές Μο-
νάδες
Παράρτημα 4: Μη Βιομηχανικά Υποστατικά
Παράρτημα 5: Πύργοι - Ιστοί
4.2.  Κατηγορία Β: Αναπτύξεις για τις οποίες 
απαιτείται να προηγηθεί διαβούλευση της Αρ-
μόδιας Αρχής ή / και του αρμόδιου Διαβουλευ-
τή με το ΤΕΕ για να τεθούν οι σχετικοί όροι του 
Τμήματος αυτού. Για τις αναπτύξεις αυτές το ΤΕΕ 
ετοίμασε καθοδηγητικούς όρους για Βιομηχα-
νικά Υποστατικά για σκοπούς ενημέρωσης των 
μελετητών και των ιδιοκτητών των έργων και δι-

ευκόλυνσης της συμμόρφωσης με τις σχετικές 
διατάξεις της Νομοθεσίας.
Παράρτημα 6: Καθοδηγητικοί Όροι για Βιομηχα-
νικά Υποστατικά – Η περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Νομοθεσία
Παράρτημα 7: Καθοδηγητικοί Όροι για Βιομη-
χανικά Υποστατικά - Νομοθεσία για τον Έλεγχο 
των Αέριων Βιομηχανικών Αποβλήτων
5. Η συμμόρφωση με τους τυποποιημένους ή / 
και καθοδηγητικούς όρους, αποτελεί υποχρέωση 
των ιδιοκτητών ή / και των μελετητών ή / και των 
κατόχων των υποστατικών και ελέγχεται κατά τις 
επιθεωρήσεις που διεξάγονται από αρμόδιους 
Επιθεωρητές του ΤΕΕ. Επίσης στο ενημερωτικό 
έντυπο «Αδειοδοτήσεις και Βασικές Απαιτήσεις 
που απαιτούνται με βάση τη Νομοθεσία που 
εφαρμόζει το ΤΕΕ» υπάρχουν πληροφορίες για 
τις άδειες που εκδίδει το ΤΕΕ καθώς και τις βασι-
κές απαιτήσεις των νομοθεσιών που εφαρμόζει.
Οι ιδιοκτήτες ή / και κάτοχοι ή / και μελετητές 
των υποστατικών έχουν υποχρέωση να προ-
βαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες για σκοπούς 
συμμόρφωσης με τους όρους αυτούς.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουρ-
γούς στα τηλ. 22405660 / 22405614 / 22405612 
/ 22405676 ή στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.
etek.org.cy/site-article-1578-48-el.php. 

Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για 
την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας-Άδειας Οικοδομής

1 Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν 

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του 
τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε την 1η Πρό-
σκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χο-

ρηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του του-
ριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
Το σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-
2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το συνολικό ποσό που θα 
διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €16 εκ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Εφαρμογής 
του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες λεπτο-
μέρειες, το Έντυπο της Αίτησης Υποβολής Πρότασης και κάθε άλλο 
απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού (www.visitcyprus.biz), την ιστοσελίδα του 

Σχεδίου Χορηγιών (www.sxedioxorigion.com) καθώς και την ιστοσε-
λίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ (www.structuralfunds.org.cy).
Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 5/2/2018, κατά 
τις εργάσιμες μέρες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού από τις 
8:00 μέχρι τις 15:30. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων 
θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ιδιοχείρως στα κεντρικά γραφεία 
του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, στη λεωφόρο Λεμεσού αρ. 
19, στο ισόγειο, αρ. γραφείου 19L, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο 
Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του του-
ριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με τις λειτουργούς Έλενα Περικλέους, τηλ. 22691292 
και Φανή Παναγίδου, τηλ. 22691158, incentives-consultation@
visitcyprus.com.
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Δύο τελειόφοιτες φοιτήτριες του Τμήμα-
τος Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ, η Μαρία 

Λανταβού και η Ευθυμία Δουρουδή, σχεδί-
ασαν ένα έξυπνο ρούχο (wearable) παντός 
καιρού και τόπου –στο πλαίσιο της διπλωμα-
τικής τους εργασίας– και κέρδισαν με αυτό 
ένα από τα πρώτα βραβεία στον παγκόσμιο 
διαγωνισμό αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού 
για τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου 
«Rethinking the Future», στην κατηγορία 
«Product Design», ανάμεσα σε 512 προτεινό-
μενα έργα φοιτητών και επαγγελματιών αρχι-
τεκτόνων από 30 χώρες. 
Το ένδυμα που παρουσίασαν οι φοιτήτριες εί-
ναι ένα φόρεμα φτιαγμένο από εύκαμπτο υλι-
κό, ικανό να αλληλεπιδρά με το ευρύτερο με-
ταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να διατηρεί τη 
θερμοκρασία του σώματος. «Το σχέδιο μπορεί 
να αλλάξει διαστάσεις ανάλογα με το ανθρώ-
πινο σώμα –ανδρικό ή γυναικείο– και υλοποι-
ήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις καμπύλες, το 
μέγεθος και τις κινήσεις του σώματος, ώστε να 
είναι και άνετο» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μα-
ρία Λανταβού και εξήγησε ότι χρησιμοποιήθη-
κε ένα έξυπνο υλικό που μπορεί να «αναπνέει» 
ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. 
Οι ειδικές φολίδες του παραμένουν κλειστές 
σε χαμηλές θερμοκρασίες και ανοίγουν σε 
υψηλότερες, αφήνοντας ελεύθερο χώρο για 

αερισμό. Πάντως, σύμφωνα με τις φοιτήτριες, 
το σύγχρονο αυτό ένδυμα δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρα-
σίας ή σε πολύ μεγάλες θερμικές εναλλαγές. 
Είναι, εξάλλου, αδιάβροχο, και δεν απαιτείται η 
σύνδεση διαφορετικών κομματιών, όπως στα 
υφάσματα, αφού μπορεί να εκτυπωθεί ως ολο-
κληρωμένο ένδυμα σε τρισδιάστατους εκτυ-

πωτές με πολλαπλές κεφαλές (multimaterial 
3D printer), που προς το παρόν χρησιμοποιού-
νται πειραματικά σε εργαστήρια του MIT.
«Η δυσκολία εκτύπωσης καθιστά ακόμη ακριβή 
την παραγωγή ενός τέτοιου wearable. Αντί-
στοιχες εκτυπώσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί 
ως ειδικές παραγγελίες σε διάφορες κολεξιόν, 
μπορεί να φτάνουν τις €5000, ωστόσο, μελ-
λοντικά θα είναι πιο εύκολο», δήλωσε η φοι-
τήτρια. Για τον σχεδιασμό του εφαρμόστηκαν 
μέθοδοι σχεδιασμού που αξιοποιούν τις ψη-
φιακές τεχνολογίες με τη χρήση αλγορίθμων, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα δυναμικό σύστημα 
που να προσαρμόζεται σε διαφορετικές τοπο-
λογίες, γεωμετρίες και περιβαλλοντικές συνθή-
κες. Η ίδια διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να 
εφαρμοστεί και σε κτίρια ως «κέλυφος» για να 
τα προστατέψει από τις καιρικές εναλλαγές και 
να κρατήσει κλειστούς χώρους σε μια ιδανική 
θερμοκρασία, ακόμη και να προτείνει μια νέα 
αισθητική.
Την επίβλεψη της εργασίας είχε η καθηγήτρια 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ Μαρία 
Βογιατζάκη. Περισσότερες πληροφορίες για 
τον διαγωνισμό: www.re-thinkingthefuture.
com

Πηγή: newsit.gr

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Κέρδισαν ένα από τα 
πρώτα βραβεία στον 

παγκόσμιο διαγωνισμό 
αρχιτεκτονικής και 

σχεδιασμού για τις ανάγκες 
του σύγχρονου ανθρώπου 
«Rethinking the Future»

Το φόρεμα που έκανε δύο φοιτήτριες διάσημες
ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΡΟΥΧΟ (WEARABLE) ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ 
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Στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής και 
της στήριξης των σπουδαστών και μαθη-

τών, σε κλάδους του κατασκευαστικού τομέα, η 
Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών 
Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), συνέχισε και φέτος τον θεσμό 
των βραβεύσεων άριστων φοιτητών και μαθη-
τών, με την επίδοση χρηματικού βραβείου.
Εκπρόσωποι της ΟΣΕΟΚ παρευρέθηκαν στις 
τελετές αποφοίτων και επέδωσαν τα βραβεία 
ως ακολούθως: 
- Χρηματικό βραβείο €500, στη φοιτήτρια 
Χρυσοστόμου Αντιγόνη της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου - Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής
- Χρηματικό βραβείο €100, στη μαθήτρια 
Άντρια Νικολάου της Τεχνικής Σχολής Πόλεως 

Χρυσοχούς - Κλάδος Πολιτικών Μηχανικών 
και Αρχιτεκτονικής
- Χρηματικό βραβείο €100, στον μαθητή 
Θεόδωρο Ελευθερίου της Τεχνικής Σχολής 
Μακαρίου Γ΄ Λευκωσίας - Κλάδος Πολιτικών 
Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής.
Η ΟΣΕΟΚ θα συνεχίσει να στηρίζει, με ποικί-
λους τρόπους, τους νεοεισερχόμενους στον 
τομέα, οι οποίοι θα αποτελέσουν το μελλοντι-
κό εργατικό δυναμικό του κλάδου. Ταυτόχρονα 
θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την εισδοχή νέων 
παιδιών σε κλάδους της Τεχνικής και Ανώτα-
της Εκπαίδευσης στον τομέα της οικοδομικής 
βιομηχανίας, που αποτελεί έναν από τους με-
γαλύτερους και σημαντικότερους τομείς της 
οικονομίας του τόπου μας. 

Βραβεύσεις ΟΣΕΟΚ άριστων 
φοιτητών και μαθητών 

Λήξη της περιόδου 
προκαταχώρισης 

για χημικές ουσίες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι δεν είναι πλέον 
δυνατή η εκπρόθεσμη προκαταχώριση χημι-
κών ουσιών που εισάγονται ή παράγονται σε 
ποσότητα πέραν του ενός τόνου ετησίως, σύμ-
φωνα με τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπο-
νται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH και τα 
οποία φαίνονται ενδεικτικά στο διάγραμμα.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την 1.6.2018 η πα-
ραγωγή ή εισαγωγή χημικών ουσιών σε πο-
σότητα 1-100 τόνων ετησίως θα επιτρέπεται 
μόνο εάν υπάρχει έγκυρος αριθμός προκατα-
χώρισης ή καταχώρισης από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Η πα-
ραγωγή ή εισαγωγή χημικών ουσιών σε ποσό-
τητα πέραν των 100 τόνων ετησίως ή χημικών 
ουσιών που ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, 
Μεταλλαξιογόνες ή Τοξικές για την αναπαρα-
γωγή (ΚΜΤ) και εισάγονται σε ποσότητα πέραν 
του 1 τόνου ετησίως επιτρέπεται μόνο με την 
παρουσίαση έγκυρου αριθμού καταχώρισης. 
Εάν για τις πιο πάνω ποσοτικές κατηγορίες 
δεν υπάρχει προκαταχώριση ή καταχώριση 
θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν 
αίτημα διερεύνησης στον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) και να κατα-
χωρίσουν αμέσως τις χημικές τους ουσίες για 
να δικαιούνται να συνεχίσουν με την εισαγω-
γή ή την παραγωγή τους. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πε-
ρισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα του ECHA: https://echa.europa.
eu/reach-2018 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες 
με τους αρμόδιους λειτουργούς του τμήμα-
τος στα τηλέφωνα 22405609, 22405608 και 
22405611. 

Προκήρυξη Διαγωνισμού CY GPP AWARDS 2017

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ανακοί-
νωσε τον διαγωνισμό CY GPP AWARDS 2017.

Η διοργάνωση των Βραβείων Πράσινων Συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Κύπρο είναι μια σημαντική 
πρωτοβουλία για την αναγνώριση των προσπαθειών και της φιλοπεριβαλλοντικής δράσης 
δημόσιων φορέων και οργανισμών δημοσίου δικαίου που εφαρμόζεται από το 2014 για 
τέταρτη συνεχή χρονιά.
Για πρώτη φορά φέτος, τα Βραβεία των ΠΔΣ - CY GPP AWARDS 2017 διευρύνονται και στον ιδιω-
τικό τομέα, καθώς και σε νέες κατηγορίες αγορών. Πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής: www.
moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page44_gr/page44_gr?OpenDocument. 
Τελευταία προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2017.

Χρονοδιάγραμμα Καταχώρισης Χημικών 
Ουσιών. ΚΜΤ: Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες 
ή Τοξικές για την αναπαραγωγή χημικές ουσίες.

Ο γενικός γραμματέας του Κ.Σ. της ΟΣΕΟΚ, 
Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, επέδωσε το 
βραβείο στη φοιτήτρια της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο διευθυντής της ΟΣΕΟΚ, κ. Φράγκος Προκοπά, 
επέδωσε το βραβείο στη μαθήτρια της Τεχνικής 
Σχολής Πόλεως Χρυσοχούς.
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Χρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι για τα μέλη του ΕΤΕΚ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
• Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
 (www.mcw.gov.cy)
• Υπουργείο Εσωτερικών (www.moi.gov.cy)
•  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

(www.moa.gov.cy)
•  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 (www.mlsi.gov.cy)
•  Υπουργείο Οικονομικών (www.mof.gov.cy)
 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ
•  Τμήμα Δημοσίων Έργων (www.mcw.gov.cy/mcw/pwd/pwd.nsf/

index_gr/index_gr?opendocument)
•  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (www.mcw.gov.cy/

mcw/ems/ems.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument)
•  Τμήμα Περιβάλλοντος (www.moa.gov.cy/moa/environment/envi-

ronment.nsf/index_gr/index_gr?opendocument)
•  Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων e-procurement 
 (www.eprocurement.gov.cy)
•  Υπηρεσία Μεταλλείων (www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/

dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument)
•  Κέντρο Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa)
•  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dli)
•  Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Κύπρου (ΔΣΜ) (www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=1&tt=-
graphic&lang=l1)

•  Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης Κύπρου (CYS) 
 (www.cys.org.cy/el)
•  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) (www.cera.org.cy)
•  Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) (www.ocecpr.org.cy)
•  Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (www.symepa.gov.cy)
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
•  Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) (www.defa.com.cy/el)
•  Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 

(ΚΟΔΑΠ) (hwww.kodap.org.cy)
 
ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
•  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.com.cy)
•  CYTA (www.cyta.com.cy)
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
•  Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής (ΚΕΠ) (https://ccs.org.cy)
•  Παγκύπρια Οργάνωση των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Μελετητών, 

Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών Μηχανικών (ΠΟΕΕΜ) (www.poeem.org.cy)

•  Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών (http://cyprusquarries.pro.cy)
•  Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) (www.architecture.org.cy)
•  Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (www.cysha.org.cy)
•  Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου (www.geomi-

nes.org.cy)
•  Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών & Συμβούλων Ακινήτων 

Κύπρου (www.propertyvaluers.org.cy)
•  Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών 

Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) (http://semeek.org)
•  Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ) 
 (www.cmea.org.cy)
•  Σύλλογος Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 

(http://cynamea.org)
•  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) 

(www.cceaa.org.cy)
•  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) (http://spol-

mik.org)
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ KAI ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
•  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ouc.ac.cy)
•  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.euc.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (www.unic.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Νεάπολις (www.nup.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Φρέντερικ (www.frederick.ac.cy)
•  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.cut.ac.cy)
•  Cyprus International Institute of Management (CIIM) (www.ciim.ac.cy)
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
•  European Council of Engineers Chambers (ECEC) (www.ecec.net)
•  European Federation of National Engineering Association (FEANI) 

(www.feani.org)
 
ΑΛΛΟΙ
•  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
 (www.elinyae.gr)
•  Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (www.eoc.org.cy)
•  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(https://osha.europa.eu/el)
•  Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
 (www.contractorscouncil.org.cy)
•  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (www.tee.gr)

Οι σύνδεσμοι (Links) είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ (http://www.etek.org.cy/site-menu-69-el.php) .
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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


