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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 14.000) 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.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6 Κρυπτογραφία στο χθες και στο σήμερα

 Της Μαρίας Θεοδούλου

ΘΕΜΑΤΑ

8 Παρέμβαση του ΕΤΕΚ για το Πισσούρι

9 Το ΕΤΕΚ ζήτησε ενημέρωση για την Επέκταση 

Πολεοδομικών Ζωνών της Άλασσας

12 Συνάντηση Υπουργού Μεταφορών και ΕΤΕΚ

14 Πιστοποιητικά Πληρωμής Μελετητή και Εργολάβου από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

16 Παρεμβάσεις ΕΤΕΚ για μειοδοτικούς διαγωνισμούς

19 Αδειοδότηση εγκατάστασης μικρών ιδιωτικών μονάδων 

αφαλάτωσης

22 Με επιτυχία γιορτάστηκε η Διεθνής Ημέρα Προτύπων από 

τον CYS

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

25 Ενεργειακός Σχεδιασμός - Διείσδυση των ΑΠΕ στο 

Ενεργειακό Ισοζύγιο μέχρι το 2020

26 Επιτακτική πλέον η ανάγκη χρήσης εναλλακτικών μεθόδων 

επίλυσης διαφορών

29 Μικρές συνταγές για μεγάλες αποτυχίες έργων

30 Βιώσιμη κατανάλωση και μέθοδοι παραγωγής με τη 

συμβολή των προτύπων

http://www.robotex.org.cy
http://www.robotex.org.cy
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Η 
κωδικοποίηση και η κρυ-
πτογραφία είναι έννοιες 
που είναι συνυφασμένες 
στον σύγχρονο κόσμο με 

την ασφάλεια κυρίως σε ηλεκτρο-
νική διακίνηση περιεχομένου, είτε 
είναι μια οικονομική συναλλαγή ή 
απλά αποστολή και λήψη email. 
Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι κωδικοποιούν το μήνυμα/πλη-
ροφορία ώστε το περιεχόμενο να παραμένει προσβάσιμο 
μόνο στον παραλήπτη και όχι σε τρίτους. Η ανάγκη όμως να 
κρατηθεί ένα μήνυμα μυστικό υπήρχε ανέκαθεν, από την 
αρχαιότητα, γι’ αυτό και τα πρώτα δείγματα κρυπτογραφί-
ας τα συναντάμε στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρώμη, στη Με-
σοποταμία, στην Ινδία, στην Κίνα και σε άλλους αντίστοι-
χους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Σημειώνεται ότι όσο 
αναπτύσσεται η κρυπτογραφία στο πέρασμα των αιώνων, 
εξελίσσεται παράλληλα και η κρυπτολογία ή κρυπτοανάλυ-
ση που αφορά τη μελέτη της, τη χρήση των μηνυμάτων 
που κρύβονται μέσα από κώδικες και κρυπτογραφήματα 
(ciphers), καθώς και η αποκρυπτογράφηση του κωδικοποιη-
μένου μηνύματος ή αλλιώς σπάσιμο του κώδικα. 
Πρώτες εφαρμογές κρυπτογράφησης μηνύματος συναντά-
με για στρατιωτικούς κυρίως σκοπούς στους Σπαρτιάτες με 
τη «σκυτάλη», όπου το μήνυμα ήταν γραμμένο σε λωρίδα 
δέρματος που μόνο αν τυλιγόταν στη σκυτάλη μπορούσε 
να διαβαστεί. Αντίστοιχα ο Ιούλιος Καίσαρας ανέπτυξε τον 
δικό του κώδικα για να επικοινωνεί μυστικά με τους στρατη-
γούς του. Ένας κώδικας που πήρε το όνομά του, και σήμερα 
θεωρείται από τις πιο απλές και γνωστές τεχνικές κωδικο-
ποίησης. Ο κώδικας του Καίσαρα είναι ένας κώδικας αντικα-
τάστασης στον οποίο κάθε γράμμα του κειμένου αντικαθί-
σταται από κάποιο άλλο γράμμα με σταθερή απόσταση κάθε 
φορά στο αλφάβητο. Στη μελέτη της κρυπτογραφίας ιστο-
ρικά φαίνεται ένα ξεκάθαρο μοτίβο που δείχνει μια στρα-
τιωτική υπεροχή στη χώρα που κατέχει μια δυνατή μέθοδο 
κρυπτογράφησης ενώ στη διάρκεια του 19ου και του 20ού 
αιώνα, με την εξέλιξη της κρυπτολογίας, αναπτύσσονται οι 
μυστικές υπηρεσίες παράλληλα και η αντικατασκοπία.
 Η δυνατότητα αποκρυπτογράφησης ενός μηνύματος 

υπήρξε καθοριστική στην έκβαση σημείων καμπής στην 
ιστορία. Σύγχρονα παραδείγματα είναι το τηλεγράφημα 
Zimmermann που εξαιτίας της αποκρυπτογράφησής του 
ώθησε τις ΗΠΑ να εμπλακούν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πό-
λεμο, ενώ το «σπάσιμο» του γερμανικού κρυπτοσυστήματος 
Enigma εικάζεται ότι έκαμψε την υπεροχή της Γερμανίας 
και έδωσε ένα πλεονέκτημα στις Συμμαχικές Δυνάμεις με 
αποτέλεσμα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος να τελειώσει 
αρκετά πιο σύντομα.
Σήμερα χρησιμοποιούμε κυρίως θεωρίες κρυπτογραφίας 
που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του ’80 και του 1990, πα-
ρόλο που σε πολλές έχουν φανεί τα μειονεκτήματά τους. Η 
μόνη μέθοδος που αναπτύχθηκε πριν το 1990 και θεωρη-
τικά είναι η μόνη «ασφαλής» είναι η One-Time Pad (OTP). Η 
μέθοδος αυτή βασίζεται σε έναν κώδικα-κλειδί που έχει το 
ίδιο μήκος, όπως το μέγεθος του περιεχομένου προς κρυ-
πτογράφηση, προσφέροντας την πιο αδιάσπαστη κρυπτο-
γράφηση αν το κλειδί είναι εντελώς τυχαίο και μοναδικό. 
Αξιοσημείωτο είναι το ότι μέχρι τη δεκαετία του ’70 όταν οι 
υπολογιστές ήταν πιο περίπλοκοι και ακριβοί, οι κυβερνή-
σεις έπαιζαν κύριο ρόλο στην ανάπτυξη μεθόδων κρυπτο-
γράφησης όπου οι περισσότερες μέθοδοι βασίζονταν στο 
«Συμμετρικό Κλειδί», με το οποίο ένας κώδικας μπορούσε να 
κωδικοποιήσει και να αποκωδικοποιήσει ένα κείμενο. Μετά 
η δεκαετία του ’70, με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα ηνία 
πλέον παίρνουν ο ακαδημαϊκός και ο εμπορικός τομέας. Πα-
ράλληλα, αναπτύσσεται η μέθοδος «Ασύμμετρο ή Δημόσιο 
Κλειδί» όπου χρησιμοποιείται άλλος κώδικας για την κρυ-
πτογράφηση και διαφορετικός για την αποκρυπτογράφηση, 
ενώ ο αλγόριθμος κωδικοποίησης παραμένει δημόσιος. 
Τα πάντα πλέον, από τραπεζικές συναλλαγές, ψώνια, ηλε-
κτρονικά μηνύματα, μέχρι και browsing στο διαδίκτυο κρύ-
βουν πίσω τους τη θεωρία της κρυπτογράφησης. Μιας θεω-
ρίας που χρονολογείται από την ανάπτυξη των πολιτισμών, 
και παρόλο που η μεθοδολογία έχει αλλάξει ο σκοπός πα-
ραμένει ο ίδιος: Να κρατηθούν προσωπικές συναλλαγές και 
δεδομένα, όποιου περιεχομένου, ιδιωτικές και ασφαλείς.

Μαρία Θεοδούλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

E D I TO R I A L

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

Κρυπτογραφία στο χθες και στο σήμερα

RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία. 
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη 
έδρα: Αμαθούντος 3105 Λεμεσός, Κύπρος. 800 00 722 

Κάρτα πολλαπλού νομίσματος της RCB
Μία κάρτα - Πέντε νομίσματα

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com

Χωρίς προμήθεια ξένου συναλλάγματος
Άμεση πρόσβαση σε λογαριασμούς 5 νομισμάτων
Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Η μετακίνηση του εδάφους, κτιρίων και 
υποδομών, λόγω κατολισθήσεων, υπό-

γειων κενών και διογκούμενων εδαφών 
αποτελούν αδιαμφισβήτητα ένα σοβαρό 
πρόβλημα. Το φαινόμενο αυτό εξελίσσε-
ται ακόμα πιο έντονα κάτω από δυναμικές 
συνθήκες, κατά τη διάρκεια δηλαδή ενός 
σεισμού, ειδικά όταν το έδαφος είναι κο-
ρεσμένο με νερό μετά από μια έντονη 
βροχόπτωση. 
Το Επιμελητήριο συμμερίζεται πλήρως 
την αγωνία των επηρεαζόμενων κατοίκων 
συγκεκριμένης περιοχής στο Πισσούρι 
η οποία εδράζεται σε μία κατολίσθηση. 
Μέρη της κατολίσθησης αυτής κατά και-
ρούς ενεργοποιούνται προκαλώντας ρωγ-
μές και άλλες καταστροφές στα σπίτια 
τους αλλά και τις δημόσιες υποδομές. Το 
Επιμελητήριο από τον Αύγουστο του 2015 
και σε συνέχεια επαφών του με ομάδα 
πρωτοβουλίας επηρεαζόμενων κατοίκων 
της περιοχής, ζήτησε και έλαβε από το 
Υπουργείο Εσωτερικών σχετική ενημέρω-
ση για τα αίτια που προκάλεσαν τις συγκε-
κριμένες ζημιές.
Όπως έχει διαπιστωθεί με τη διάνοιξη 
ερευνητικών γεωτρήσεων, η υποχώρηση 
του εδάφους οφείλεται και στην προ ετών 
επιχωμάτωση της περιοχής με χαλαρά ή 
και ακατάλληλα υλικά σε μια προσπάθεια 

διαχείρισης των συμπτωμάτων της κατολί-
σθησης. Ο βαθμός συμπίεσης των υλικών 
καθώς και η ύπαρξη υπόγειου νερού σε μι-
κρό βάθος (5-6 μέτρα), το οποίο αυξομει-
ώνεται περιοδικά, φαίνεται να συμβάλλουν 
κατά καιρούς στην αποσταθεροποίηση 
διαφόρων τμημάτων της περιοχής. Δια-
φαίνεται ότι τα γεωλογικά και γεωτεχνικά 
δεδομένα δεν συνυπολογίστηκαν κατά την 
εκπόνηση του πολεοδομικού σχεδιασμού 
και των στατικών μελετών των κατασκευ-
ών. 
Το κράτος έχει υποχρέωση να δώσει συ-
γκεκριμένες απαντήσεις αφού εύλογα 
διερωτάται κάποιος πώς μια προβληματι-
κή από γεωλογικής άποψης περιοχή είχε 
ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης με αποτέλε-
σμα την αδειοδότηση των συγκεκριμένων 
αναπτύξεων. Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ καλεί 
τα μέλη του που διορίζονται ως μελετητές/

επιβλέποντες μηχανικοί να είναι προσεκτι-
κά και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία λαμ-
βάνοντας υπόψη τα πραγματικά εδαφολο-
γικά δεδομένα, εκπονώντας ή αναθέτοντας 
την εκπόνηση της σχετικής εδαφοτεχνικής 
μελέτης, εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο.
Με δεδομένο το γεγονός ότι οι επηρεα-
ζόμενοι κάτοικοι έχουν τη λιγότερη ή και 
καθόλου ευθύνη για τα προβλήματα που 
έχουν επωμιστεί, το Επιμελητήριο καλεί την 
πολιτεία και μάλιστα το συντομότερο δυ-
νατό (αφού τα εν λόγω προβλήματα έχουν 
παρουσιαστεί από το 2011-2012) να προ-
χωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη 
μεταστέγαση των επηρεαζόμενων οικογε-
νειών, να αναστείλει την έκδοση αδειών 
για σκοπούς ανάπτυξης στην περιοχή και 
να προχωρήσει σε αναγκαίες εξειδικευ-
μένες μελέτες οι οποίες θα καταδείξουν 
λύσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος 
αφού, όπως διαφάνηκε, η εκτέλεση επιμέ-
ρους προληπτικών κατασκευαστικών έρ-
γων με σκοπό τη διαχείριση των επιφανει-
ακών όμβριων υδάτων κρίνεται μη επαρκές 
μέτρο. Το Επιμελητήριο δηλώνει για ακόμα 
μια φορά ότι θα στηρίξει τις προσπάθειες 
της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση 
και, επιπρόσθετα, δηλώνει έτοιμο με βάση 
την τεχνογνωσία των μελών του να παρά-
σχει κάθε δυνατή τεχνική υποστήριξη. 

Παρέμβαση του ΕΤΕΚ για το Πισσούρι
Το κράτος να σταθεί 

αρωγός στους 
επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες 

κατοικιών από τη 
μετακίνηση εδάφους σε 

περιοχή του χωριού
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΕΚ  -  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τ ην Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 πραγμα-
τοποιήθηκε συνάντηση της Επιστημονι-

κής Επιτροπής ΕΤΕΚ Βιώσιμων Μεταφορών 
και Κυκλοφοριακού με τον εκτελεστικό 
μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων 
Αριστοτέλη Σάββα με αντικείμενο τον επι-
κείμενο διαγωνισμό παραχώρησης Δημοσί-
ων Μεταφορών. Στη συνάντηση συμμετείχε 
και ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης. 
Ο επικείμενος διαγωνισμός και οι νέες συμ-
βάσεις για τα λεωφορεία αποτελούν εξαιρε-
τικά σημαντικό ορόσημο και θα έχουν καθο-
ριστικό ρόλο στην προσπάθεια αύξησης της 
χρήσης και την ποιοτική αναβάθμιση της 
υπηρεσίας που προσφέρουν τα λεωφορεία. 
Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα 

προβληματικά σημεία των υφιστάμενων 
συμβάσεων και αναλύθηκε η φιλοσοφία του 
νέου διαγωνισμού και των προσχεδίων των 
συμβάσεων παραχώρησης δημόσιων μετα-
φορών, έγγραφα τα οποία είναι υπό διαβού-
λευση. Ακολούθησε συζήτηση, αντηλλάγη-
σαν απόψεις και κατατέθηκαν εισηγήσεις 
επί του θέματος με στόχο την περαιτέρω 
βελτίωση των εγγράφων που ετοιμάστηκαν. 
Στο πλαίσιο της συζήτησης σημειώθηκε πως 
είναι κατανοητό πως η ουσιαστική αύξηση 
της χρήσης των λεωφορείων εξαρτάται και 
από παράγοντες τους οποίες δεν μπορεί να 
ελέγξει ο ανάδοχος ή η αναθέτουσα αρχή 
και αποτελούν υποχρεώσεις και πολιτικές 
της Πολιτείας. Θα είχε επομένως λογική η 

Πολιτεία να είχε δημοσιευμένη δήλωση 
πολιτικής σε σχέση με συγκεκριμένα μέτρα 
και ενέργειές της για προώθηση της χρήσης 
των λεωφορείων μαζί με χρονοδιαγράμ-
ματα, και να επιδείξει πραγματική πολιτική 
βούληση για την υλοποίησή τους κατά την 
επόμενη δεκαετία.

Πληροφόρηση από τον υπουργό Εσωτερικών ζήτησε το ΕΤΕΚ 
για το θέμα της επέκτασης των Πολεοδομικών Ζωνών της 

Κοινότητας Άλασσας που έγινε στις 15 Φεβρουαρίου 2008.
Το Επιμελητήριο είχε εκφράσει τις θέσεις του τόσο το 2008 όταν 
το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην τροποποίηση των ζω-
νών αυτών όσο και το 2013 όταν έγινε αίτηση από ιδιώτη για με-
γάλη οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή.
Το φράγμα του Κούρη αποτελεί τον μεγαλύτερο και πιο σημαντικό 
ταμιευτήρα πόσιμου νερού στην Κύπρο. Με τη συμπλήρωση της 
κατασκευής του φράγματος και μετά από εισήγηση του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), το Υπουργείο Εσωτερικών καθόρισε 
ζώνες προστασίας του φράγματος (Ζ3-ΠΤ) για αποφυγή μόλυνσης 
του νερού από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2008, το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), προχώ-
ρησε στην τροποποίηση των ζωνών αυτών, μετατρέποντας εκα-
τοντάδες δεκάρια γης ζώνης Ζ3-ΠΤ (με συντελεστή δόμησης 1%) 
σε οικιστικές ζώνες προς όφελος κυρίως ενός ιδιώτη επιχειρημα-
τία ανάπτυξης γης. Ο εν λόγω ιδιώτης υπέβαλε το 2013 αίτηση 
για μεγάλη οικιστική ανάπτυξη, που περιλάβανε 1000 και πλέον 
διαμερίσματα, η οποία σε κατοπινό στάδιο απορρίφθηκε εφόσον 
το προτεινόμενο έργο δεν ικανοποιούσε σχετικά περιβαλλοντικά 
κριτήρια.
Για την αλλαγή των οικιστικών ζωνών το 2008 αλλά και την προ-
τεινόμενη ανάπτυξη είχε αντιδράσει έντονα και το ΤΑΥ, που είναι 
η αρμόδια υπηρεσία για την ασφάλεια του νερού του φράγματος, 
ενώ το ίδιο τμήμα απαίτησε να επανέλθουν οι εκτάσεις που μετα-
τράπηκαν σε οικιστικές, το 2008, στην πρότερή τους κατάσταση. 
Οι θέσεις του ΤΑΥ υποστηρίχθηκαν από κυβερνητικές υπηρεσίες, 
κόμματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολλούς άλλους φορείς, 
καθώς επίσης και από την επίτροπο Περιβάλλοντος και το ΕΤΕΚ.
Όπως αναφέρει το Επιμελητήριο στην επιστολή του προς τον 

υπουργό Εσωτερικών: «Συμπεραίνεται ότι από τη σχετική αλ-
ληλογραφία για την επέκταση των πολεοδομικών ζωνών στις 
15/2/2008, δεν είχε διεξαχθεί προηγουμένως οποιαδήποτε μελέ-
τη που να δικαιολογεί μια τέτοια επέκταση, αλλά οι επεκτάσεις 
και διαφοροποιήσεις προέκυψαν ως αποτέλεσμα συνάντησης του 
τότε διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με τον 
τότε υπουργό Εσωτερικών.
Σημειώνεται ότι οι επεκτάσεις των οικιστικών ζωνών στην περιο-
χή Θαλασσινές Σπηλιές στην Πάφο, που έχουν δημιουργήσει τα 
γνωστά προβλήματα, έγιναν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από τους 
ίδιους αρμοδίους και την ίδια χρονική περίοδο».
Δεδομένων των πιο πάνω το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η αποτροπή της 
ανάπτυξης εντός της κοντινής ζώνης προστασίας του φράγματος 
Κούρη αποτελεί ύψιστο δημόσιο συμφέρον. Με σκοπό τη διασφά-
λιση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος θεωρούμε πως 
θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ανάκληση της διοικητικής πράξης 
επέκτασης των πολεοδομικών ζωνών που έγινε στις 15/2/2008. 
Σύμφωνα με τον περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου 
Νόμο [Ν158(1) του 1999], άρθρο 54(3), μια νόμιμη διοικητική πρά-
ξη μπορεί να ανακληθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ακόμη 
και αν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απάντηση Πολεοδομίας
Το Τμήμα Πολεοδομίας σε απάντησή του προς το ΕΤΕΚ ανέφερε 
ότι η διαδικασία οριστικοποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών της 
Άλασσας δεν έχει ολοκληρωθεί, ως εκ τούτου συνεχίζουν να ισχύ-
ουν οι Αναθεωρημένες Ζώνες που είχαν δημοσιευθεί με την ΑΔΠ 
125/28.02.2014. Οι νέες Πολεοδομικές Ζώνες θα υποβληθούν από 
το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων διαβουλεύθηκε 
με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προτού υποβάλει στο Υπουργείο 
Εσωτερικών την εισήγησή της. 

Το ΕΤΕΚ ζήτησε ενημέρωση για την Επέκταση Πολεοδομικών Ζωνών της Άλασσας

Νέες συμβάσεις παραχώρησης Δημοσίων Μεταφορών
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Σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ με την υπουρ-
γό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου, 

συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως οι Μέθοδοι Υλοποίησης Έργων, 
η Προμήθεια Μελετητικών Υπηρεσιών, οι εκκρεμότητες σχετικά με 
την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία, το Μητρώο Μελετητών και η σημασία του 
στην οικονομία, ο εκσυγχρονισμός της περί Ηλεκτρισμού νομοθεσί-
ας, η επίτευξη του στόχου ενεργειακής αναβάθμισης κυβερνητικών 
κτιρίων και άλλα.
Για ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν το Επιμελητήριο υπέ-
βαλε τις πιο κάτω θέσεις:

Περί ΕΤΕΚ νομοθεσία
Το περιβάλλον σχετικά με το ρυθμιζόμενο επάγγελμα του μηχανι-
κού είναι ταχέως μεταβαλλόμενο. Προκύπτουν συχνά εναρμονιστι-
κές απαιτήσεις αλλά και ζητήματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης και 
εκσυγχρονισμού. Κάποια από αυτά απαιτούν δυστυχώς νομοθετική 
ρύθμιση. Το Επιμελητήριο εντοπίζει ότι υπάρχει σειρά σημαντικών 
νομοθετημάτων ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας, με κάποια να χρο-
νίζουν. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση όσον αφορά τη Νομική Υπη-
ρεσία καθώς ο χρόνος ανταπόκρισής της εξακολουθεί να μην είναι 
αποδεκτός. 

Προμήθεια Μελετητικών Υπηρεσιών 
Η νέα νομοθεσία περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δη-
μοσίων Συμβάσεων αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα που έχουν οι με-
λετητικές υπηρεσίες και επιβάλλει το κριτήριο ανάθεσης βέλτιστης 
σχέσης τιμής - ποιότητας για υπηρεσίες συμβούλων μηχανικών (δύο 
φάκελοι), πέραν μιας αξίας. Η προσέγγιση αυτή ενισχύθηκε με την 
εγκύκλιο της Αρμόδιας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων ΓΛ/AAΔΣ 104 
«Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων». 
Δυστυχώς έχουν παρατηρηθεί αμιγώς μειοδοτικοί διαγωνισμοί μελε-
τητικών υπηρεσιών από το ΤΔΕ, με εκτιμημένη αξία πέραν αυτής που 
καθορίζει ο νόμος. Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως το Δημόσιο οφείλει να καθο-
ρίζει πολιτικές οι οποίες καθοδηγούν την αγορά σε κατευθύνσεις οι 
οποίες μεσομακροπρόθεσμα εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Για 
το ΕΤΕΚ το δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετείται μέσω πρόσκαιρων, 
ασήμαντων εξοικονομήσεων, στις αμοιβές για μελετητικές υπηρεσίες 
που θα διαμορφωθούν ως προϊόν μονοδιάστατου επί του κόστους 
ανταγωνισμού, ούτε στη μονομερή διευκόλυνση των αναθετουσών 
αρχών σε σχέση με διαδικασίες, αλλά ούτε και την εξυπηρέτηση πο-
λιτικών επιθυμιών για επίσπευση έργων καλύπτοντας ενδεχόμενες 
αδυναμίες ορθού προγραμματισμού. Το δημόσιο συμφέρον εξυπηρε-
τείται με τον καθορισμό πολιτικών που οδηγούν κατά πρώτο και κύριο 
λόγο στην εξασφάλιση κατάλληλων, ολοκληρωμένων και ποιοτικών 
επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών. Το Επιμελητήριο θεωρεί 
πως το υπουργείο θα πρέπει να πρωτοστατήσει στη διαμόρφωση και 
χρήση του κριτηρίου ανάθεσης βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας 
για υπηρεσίες συμβούλων μηχανικών.

Μητρώο Μελετητών
Θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι το υφιστάμενο σύστημα αδειοδότησης και 
ελέγχου της ανάπτυξης έχει αποτύχει παντελώς. Το ετήσιο κόστος 
των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση, του πλημμελούς οικο-
δομικού ελέγχου και όλων των κακών συνεπακόλουθών του είναι 
εξαιρετικά μεγάλο, τόσο σε ό,τι αφορά την οικοδομική βιομηχανία, 

την οικονομία γενικότερα αλλά και την προστασία του περιβάλλο-
ντος και της ποιότητας ζωής. Το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει ολοκληρωμένη 
πρόταση στον υπουργό Εσωτερικών για να βελτιωθεί το σκηνικό. 
Κεντρικός άξονας της πρότασης του ΕΤΕΚ είναι η εκχώρηση περαι-
τέρω αρμοδιοτήτων, ευθυνών και υποχρεώσεων στους μελετητές. 
Για να γίνει όμως τούτο θα πρέπει να υπάρχει μια νέα προσέγγιση 
στη ρύθμιση ή και θωράκιση του μελετητή - επιβλέποντος. Η προ-
σέγγιση αυτή είναι ουσιαστικά το προσχέδιο των Κανονισμών του 
Μητρώου Μελετητών. Τα σχετικά με το μητρώο μελετητών κείμενα 
νομοθετικού περιεχομένου, μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά 
έγγραφα, κατατέθηκαν στο υπουργείο σας το καλοκαίρι του 2017. 
Λόγω ενστάσεων του ΤΗΜΥ σε σχέση με την αρμοδιότητα ρύθμισης 
των ηλεκτρολόγων μηχανικών του μητρώου, ξεκίνησε ένας νέος κύ-
κλος διαβουλεύσεων ο οποίος καθυστέρησε την όλη προσπάθεια 
έναν χρόνο. Το αποτέλεσμά του είναι το κείμενο που στάλθηκε στο 
Επιμελητήριο από το ΥΜΕΕ στις 7 Μαΐου 2018. 
Το ΕΤΕΚ εξακολουθεί να μην κατανοεί γιατί υπάρχει αυτή η εμμονή σε 
ένα κυβερνητικό τμήμα, με δεκάδες άλλες σημαντικές αρμοδιότητες 
και ευθύνες, να ρυθμίζει εν έτει 2018 έναν κλάδο της Μηχανικής, τη 
στιγμή που υπάρχει ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου ο οποίος διά 
νόμου έχει αυτήν την αποστολή. Σε κάθε περίπτωση, ήδη έχει καθυ-
στερήσει η όλη προσπάθεια. Για το ΕΤΕΚ προέχει η άμεση προώθηση 
των κειμένων στη Νομική Υπηρεσία, καθώς η ψήφιση/εφαρμογή του 
μητρώου θεωρούμε ότι θα είναι καθοριστική στο να αλλάξουν τα κα-
κώς κείμενα στην αδειοδότηση, τον έλεγχο και την έγκριση οικοδο-
μών. Το ΕΤΕΚ τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η μεγάλη εικόνα 
και να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα και του ΥΜΕΕ η ψήφιση 
και η εφαρμογή του μητρώου μελετητών. 

Περί Ηλεκτρισμού νομοθεσία
Οι πρόνοιες της περί Ηλεκτρισμού νομοθεσίας και η διαρχία αλλά και 
οι διαφορετικές απόψεις του ΕΤΕΚ και του ΤΗΜΥ επί ορισμένων θεμά-
των που έχουν να κάνουν κυρίως με τη μελέτη ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων ήταν ένα σημείο τριβής και αντιπαράθεσης με το ΤΗΜΥ 
κατά τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της 
περί Ηλεκτρισμού νομοθεσίας έχει αναγνωριστεί εδώ και χρόνια. Θα 
πρέπει επιτέλους να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα και να αφοσιωθούν 
πόροι για τον εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου. 
Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως το νέο πλαίσιο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να 
εφαρμόζονται οι πιο κάτω θεμελιώδεις αρχές. 
α) Εισαγωγή της προσέγγισης της ασυμβίβαστης ιδιότητας μελετη-
τή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργολήπτη ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων στο πρότυπο του τι εφαρμόζεται για τους αρχιτέκτο-
νες και τους πολιτικούς μηχανικούς μελετητές (Κεφ. 96) και εργολή-
πτες (Ν. 29(I)/2001)
(β) Υιοθέτηση της αρχής ισοδύναμου ρυθμιστικού πλαισίου (ρυθμι-
στικές απαιτήσεις, διοικητικός φόρτος, κόστος συμμόρφωσης κ.ο.κ.) 
(LEVEL PLAYING FIELD) για όλα τα πρόσωπα τα οποία αποκτούν δικαίω-
μα εκπόνησης μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Δηλαδή δεν νο-
είται να υπάρχει απαίτηση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης στους 
ηλεκτρολόγους μηχανικούς που εκπονούν μελέτες και στους ανώτε-
ρους τεχνικούς να μην υπάρχει κάτι ισοδύναμο ή να ρυθμίζεται για τους 
μηχανικούς το θέμα της εμπορικής επικοινωνίας (διαφήμιση) στην ΚΔΠ 
255/2012 και στους υπόλοιπους όχι, κ.ο.κ.
(γ) Αναγνώριση.

Συνάντηση Υπουργού Μεταφορών και ΕΤΕΚ
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Την επιθυμία του να στηρίξει τη διαδι-
κασία διαμόρφωσης και εφαρμογής της 

πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
ψηφιακής ατζέντας εξέφρασε, με επιστολή 
του, το Επιμελητήριο προς την υπουργό Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Το ΕΤΕΚ 
τόνισε προς την υπουργό ότι θεωρεί ιδιαί-
τερα σημαντική και αναγκαία την εμπλοκή 
του στη διαδικασία. 
Αναφορικά με το θέμα αυτό το Επιμελητή-
ριο έχει θέσει μεταξύ των βασικών προτε-
ραιοτήτων της δράσης του για την τριετία 
2017-2020 την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και την προώθηση της ψη-
φιακής ατζέντας σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας διοίκησης αλλά και στις συναλλα-
γές του κράτους με τον πολίτη. Το ΕΤΕΚ θεω-
ρεί ότι η υλοποίηση δράσεων της ψηφιακής 
ατζέντας και η προώθηση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης είναι τομείς στους οποίους 
το κράτος οφείλει να επενδύσει καθώς τα 
οφέλη θα είναι πολλαπλάσια.
Το Επιμελητήριο στην επιστολή του υπο-
γραμμίζει τα ακόλουθα:
1. Με βάση τα αποτελέσματα του δείκτη 
DESI (Digital Economy and Society Index) 
για το 2018, τα οποία παρουσιάστηκαν σε 
ημερίδα του ΓΕΡΗΕΤ την 1/6/2018, οι επιδό-
σεις της Κύπρου στον τομέα της ψηφιακής 
μεταρρύθμισης είναι πολύ κάτω του μέσου 
όρου.
2. Με βάση την έκθεση του Γενικού Ελε-
γκτή (αρ. ΣΗΔ/01/2017) σχετικά με τον δια-
χειριστικό έλεγχο της προόδου/υλοποίησης 
έργων μηχανογράφησης του δημόσιου το-
μέα, παρατηρούνται σοβαρές αδυναμίες στη 
συστηματική παρακολούθηση της προόδου 
των έργων, στον εντοπισμό προβλημάτων 
και την επίλυσή τους και στην αποτελεσμα-
τικότητα του Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης.
3. Στο «Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής 2019-2021» του Υπουργείου 
Οικονομικών αναμένεται να ξεκινήσει η 
υλοποίηση 18 έργων ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης των οποίων το συνολικό προϋπο-
λογιζόμενο κόστος ανέρχεται στα 230 εκατ. 
ευρώ περίπου.

Εισηγήσεις
Δεδομένων των πιο πάνω το ΕΤΕΚ, με πρω-
τοβουλία και της σχετικής επιστημονικής 

επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Κυβερνοασφάλειας ΕΤΕΚ, υπέβαλε τις 
ακόλουθες εισηγήσεις οι οποίες θεωρεί ότι 
θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της εφαρ-
μογής των ψηφιακών υπηρεσιών του δη-
μοσίου και στην προώθηση της ψηφιακής 
στρατηγικής:
• Σε σχέση με τα 18 έργα ψηφιακής δι-
ακυβέρνησης τα οποία αναμένεται να υλο-
ποιηθούν με βάση το πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 
το κράτος θα πρέπει να θέσει προτεραιό-
τητες και χρονοδιαγράμματα ως προς το 
ποια έργα θα προωθηθούν, λαμβάνοντας τα 
απαραίτητα μέτρα για έγκαιρο εντοπισμό 
και επίλυση προβλημάτων που προκαλούν 
καθυστερήσεις, ειδικά για σημαντικά έργα 
όπως αυτό της εισαγωγής των ηλεκτρονι-
κών υπογραφών.
• Εξέταση του ενδεχομένου ενοποίησης 
των κέντρων λήψης αποφάσεων ούτως 
ώστε ένας κεντρικός φορέας να έχει την 
ευθύνη διαχείρισης των έργων ψηφιακού 
μετασχηματισμού βάσει ενός «εθνικού οδι-

κού χάρτη» με συγκεκριμένες ευθύνες και 
χρονοδιαγράμματα καθώς επίσης και όλους 
τους απαιτούμενους πόρους και πολιτικές 
αποφάσεις για την επίτευξη των στόχων 
του.
• Κατά την επικαιροποίηση της Ψηφιακής 
Στρατηγικής της Κύπρου είναι σημαντικό να 
ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες του ιδιωτι-
κού τομέα και να επιχειρηθεί η διαφοροποί-
ηση της προσέγγισης της ψηφιακής στρα-
τηγικής ώστε να αξιοποιηθούν συνέργειες 
και εστίαση των δράσεων σε τομείς που 
εγγυώνται μέγιστο θετικό αντίκτυπο για την 
οικονομία και την κοινωνία της χώρας.
• Συμμετοχή του ΕΤΕΚ στη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή επί θεμάτων πολιτικής ανα-
φορικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας 
(στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσω-
ποι φορέων του ιδιωτικού τομέα όπως το 
Cyprus Computer Society και ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής) 
καθώς επίσης και στο Συμβούλιο Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης ή όποιο άλλο σώμα το 
αντικαταστήσει.

Ε ΙΣΗΓΗΣΕ ΙΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αναγκαία η εμπλοκή του ΕΤΕΚ στη διαμόρφωση και 
εφαρμογή της πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
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Πιστοποιητικά Πληρωμής Μελετητή και 
Εργολάβου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιό-
τητας των παρεχόμενων υπηρεσι-

ών καθώς και της νομιμότητας, το ΕΤΕΚ 
επεσήμανε στον Οργανισμό Ασφάλισης 
Υγείας (ΟΑΥ) ότι σε διαγωνισμό που 
προκήρυξε δεν περιλαμβάνεται πρό-
νοια για ικανοποίηση της απαίτησης 
για εγγραφή στο ΕΤΕΚ σύμφωνα με την 
περί ΕΤΕΚ νομοθεσία Ν. 224/90.
Η παρέμβαση του ΕΤΕΚ αφορούσε τον 
διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών 
Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής 
για τον Έλεγχο των Επιπέδων Ασφα-
λείας του Συστήματος Πληροφορικής 
του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). 
Αριθμός Διαγωνισμού: ΟΑΥ 04/2018

Στα δημοσιευμένα έγγραφα του διαγω-
νισμού, στις περιπτώσεις που γίνεται 
αναφορά σε παροχή υπηρεσιών από 
πρόσωπα με ακαδημαϊκά προσόντα 
σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης 
και συναφώς άσκηση επαγγέλματος 
σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης, 
δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για ικα-
νοποίηση της απαίτησης για εγγραφή 
στο ΕΤΕΚ σύμφωνα με την περί ΕΤΕΚ 
νομοθεσία Ν. 224/90. Πιο συγκεκριμέ-
να στην παράγραφο 6.4 των Εγγράφων, 
«Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότη-
τες», γίνεται αναφορά στα απαιτούμενα 
ακαδημαϊκά προσόντα του Συντονιστή/
Υπεύθυνος Αναδόχου και των δύο (2) 

Ειδικών σε θέματα ελέγχου ασφάλειας 
συστημάτων πληροφορικής, τα οποία 
περιλαμβάνουν και κλάδους μηχανικής 
επιστήμης. 
Το ΕΤΕΚ τόνισε στον ΟΑΥ ότι η άσκηση 
επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη 
από άτομα που δεν ικανοποιούν τις 
πρόνοιες της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας για 
χορήγηση δικαιώματος άσκησης επαγ-
γέλματος συνιστά ποινικό αδίκημα. Πε-
ραιτέρω, υπογράμμισε πως σύμβαση 
που συνάπτεται με άτομα ή νομικά πρό-
σωπα που δεν έχουν δικαίωμα άσκησης 
επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη 
είναι ευάλωτη σε νομικές διαδικασίες 
που πιθανόν να κινηθούν.

Το ΕΤΕΚ ζήτησε διόρθωση διαγωνισμού του ΟΑΥ για το ΓεΣΥ

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το Επιμελητήριο ενημερώθηκε από 
μέλη του, για αριθμό χρηματοπιστωτι-

κών ιδρυμάτων του τόπου τα οποία χρη-
σιμοποιούν συγκεκριμένο είδος εντύπου/ 
πιστοποιητικού/ διατακτικού για την πλη-
ρωμή τόσο του εργολάβου όσο και των 
μελετητών ενός έργου στις περιπτώσεις 
κυρίως που οι πληρωμές γίνονται από 
δάνειο του ιδιοκτήτη/εντολέα είτε και σε 

άλλες περιπτώσεις που οι πληρωμές γίνο-
νται από τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εργασία και 
η αμοιβή του επιβλέποντος μελετητή να 
ενσωματώνεται στο διατακτικό του ερ-
γολάβου και να υπάρχει αμφιβολία για το 
ποιος εκδίδει και φέρει την ευθύνη για το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
Με επιστολή του προς τον Σύνδεσμο 

Τραπεζών Κύπρου, το Επιμελητήριο εξέ-
φρασε την άποψη ότι, με βάση την περί 
Οδών και Οικοδομών Νομοθεσία η οποία 
προνοεί για τον διορισμό επιβλέποντος 
μηχανικού κατά το στάδιο της ανέγερσης 
ενός έργου, προκύπτει ότι η εκτελεσθεί-
σα εργασία του εργολάβου θα πρέπει να 
πιστοποιείται από τον διορισμένο μελε-
τητή και επιβλέποντα μηχανικό ο οποίος 
εκδίδει και το υπό αναφορά πιστοποι-
ητικό κάτι άλλωστε που είναι και η συ-
νήθης πρακτική που ακολουθείται μέχρι 
σήμερα. 
Δεδομένων όλων των πιο πάνω, το Επι-
μελητήριο εισηγήθηκε ότι απαιτείται 
καλύτερη διατύπωση του συγκεκριμέ-
νου εγγράφου ώστε να μην δίνεται η 
εσφαλμένη εντύπωση ότι ο εργολάβος 
πιστοποιεί την εργασία και την αμοι-
βή του μελετητή. Το ΕΤΕΚ πρότεινε να 
ετοιμαστεί ένα νέο πρότυπο έντυπο/
πιστοποιητικό το οποίο να εκδίδεται 
από τον διορισμένο επιβλέποντα με-
λετητή του έργου στο οποίο ξεκάθαρα 
να διαχωρίζεται η εργασία και η αμοιβή 
του εργολάβου από αυτή του μελετητή 
και, ακολούθως, να ενημερωθούν σχετι-
κά όλα τα μέλη σας χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα του τόπου. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

http://www.robotex.org.cy
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Συμπιεσμένοι Ωμόπλινθοι
(Compressed Earth Blocks)

Το οικονομικά και περιβαλλοντικά 
αειφόρο δομικό υλικό
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το Επιμελητήριο, με επιστολή του στη διευθύντρια του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων, εξέφρασε την αντίθεσή του για τις διαδικασί-

ες που ακολουθήθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ανα-
καίνιση του κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της επιλογής 
συνοπτικής διαδικασίας κλειστού διαγωνισμού, μιας μεθόδου πλήρως 
ασύμβατης με την κλίμακα, τον προϋπολογισμό και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του έργου. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα €2,5 εκατομμύρια, ενώ απο-
τελεί αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού της δεκαετίας του ’80 
με μελετητές το αρχιτεκτονικό γραφείο Ζεμπύλα. 
Όπως τόνισε στην επιστολή το ΕΤΕΚ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών 
Οικοδομικών Έργων και τον καθοδηγητικό πίνακα του Παραρτήματος 3, 
η εκτιμημένη αξία της σύμβασης για τους συμβούλους αρχιτέκτονες 
θα έπρεπε να ανέρχεται σε ποσοστό 3,90% επί του προϋπολογισμού 
(€97.500) εάν θεωρείτο σύνηθες έργο και σε ποσοστό 4,50 επί του 
προϋπολογισμού (€112.500) εάν θεωρείτο πολύπλοκο έργο. Υπογραμ-
μίζεται δε πως σε περιπτώσεις ανακαίνισης τα ποσοστά αυτά είναι με-
γαλύτερα. Αντί τούτου το Τμήμα Δημοσίων Έργων επέλεξε να εκτιμή-
σει τις υπηρεσίες των συμβούλων αρχιτεκτόνων στο ποσό των €80.000 
με απόκλιση στο όριο του 25%, το οποίο στην Εγκύκλιο χαρακτηρίζεται 
ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά. Επιπλέον το ποσό αυτό συμπτω-
ματικά ταυτίζεται με το όριο για τη δυνατότητα εφαρμογής συνοπτι-
κών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 90 του περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
Νόμου του 2016 (73(I)/2016). 
Η θέση του Επιμελητηρίου είναι πως το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα 
έπρεπε σε πρώτη φάση να διαπραγματευτεί με το γραφείο των δη-
μιουργών του κτιρίου, εφόσον πρόκειται για ανακαίνιση βραβευμένου 
με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό έργου και, εφόσον δεν υπήρχε επιτυχής 
κατάληξη της διαπραγμάτευσης, να προχωρήσει άμεσα σε ανοιχτό 
διαφανή διαγωνισμό με συνυπολογισμό οικονομικών και ποιοτικών 
κριτηρίων (βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας με επιλογή της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς). 
Στο ευρύτερο πλαίσιο και με αφορμή τη συγκεκριμένη περίπτωση το 
Επιμελητήριο εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τις πρακτι-
κές που εφαρμόζει το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε διαγωνισμούς με-
λετητικών υπηρεσιών και έργων, οι οποίες διαφαίνεται πως δεν επι-
διώκουν να αντιταχθούν στα αίτια των στρεβλώσεων των τελευταίων 
ετών (έλλειψη τεχνογνωσίας, συνειδητή έκπτωση στην ποιότητα υπέρ 
της αγοράς υπηρεσιών σε εξευτελιστικές τιμές, άγνοια του ρίσκου που 
δημιουργείται για την ασφάλεια του κοινού και το δημόσιο συμφέρον), 
αλλά αντίθετα τα διαιωνίζει. «Το Τμήμα Δημοσίων Έργων επιβάλλεται 
να λειτουργεί παραδειγματικά για τις αναθέτουσες αρχές, εφαρμόζο-
ντας διαδικασίες που προάγουν την ίση μεταχείριση, τη διαφάνεια, την 
πληρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, μέσω της εφαρμογής της 
κατάλληλης μεθόδου για κάθε έργο και του ορθού προγραμματισμού – 
οικονομικού και χρονικού», σημειώνει το ΕΤΕΚ.

Έντονη αντίδραση ΕΤΕΚ για διαγωνισμό 
ανακαίνισης του Υπουργείου Εξωτερικών

Παρεμβάσεις ΕΤΕΚ για μειοδοτικούς διαγωνισμούς
Την αντίθεσή του, σε αρκετές περιπτώ-

σεις, στην προκήρυξη μειοδοτικών δι-
αγωνισμών, εξέφρασε το Επιμελητήριο με 
παρεμβάσεις του προς τοπικές αρχές και 
δημόσιες υπηρεσίες.
Το ΕΤΕΚ τόνισε ότι οι προκηρύξεις μειοδο-
τικών διαγωνισμών αντιβαίνουν στο πνεύμα 
της νομοθεσίας (73(I)/2016) και της εγκυ-
κλίου της Αρμόδιας Αρχής Δημόσιων Συμ-
βάσεων ΓΛ/AAΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβού-
λων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών 
Έργων».
Μεταξύ των παρεμβάσεων αυτών περιλαμ-
βάνεται προσφορά του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Ξυλοφάγου για παροχή υπηρεσιών 
συμβούλων μελετητών για την ετοιμασία 
ρυθμιστικού σχεδίου για τη βελτίωση και 
κυκλοφοριακή διαχείριση και πλακόστρωση 
του ιστορικού κέντρου του χωριού. Στην ίδια 
υπόθεση το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε ότι στην ομά-
δα μελέτης, πέραν του πολιτικού μηχανικού 
και του τοπογράφου, θα έπρεπε να συμμε-
τέχει οπωσδήποτε και αρχιτέκτονας.

To ETEK, για το ίδιο θέμα, επικοινώνη-
σε και με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Υπηρεσιών, για τον Διαγωνισμό Αρ. 
13.25.020.2018.046 - Παροχή υπηρεσιών 
για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής 
απόδοσης, ενεργειακών ελέγχων και επι-
θεωρήσεων συστημάτων κλιματισμού και 
θέρμανσης για κυβερνητικά κτίρια. Σε ό,τι 
αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό όμως 
σημειώνεται ότι έχει επιλεγεί ως κριτήριο 
ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή, παρόλο που 
πρόκειται για υπηρεσίες μηχανικού που 
εμπίπτουν στους κωδικούς CPV 71000000-8 
έως 71900000-7, όπως ορίζει ο νόμος 73(Ι) 
του 2016.
Όπως ενημέρωσε το ΕΤΕΚ, με βάση τον σχε-
τικό νόμο και ειδικότερα το άρθρο 87(3) η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να χρησιμοποι-
ήσει το κριτήριο ανάθεσης της προσφοράς 
που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής 
- ποιότητας για τέτοιας φύσης υπηρεσίες, 
όταν η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερ-
βαίνει τις €50.000.

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Με επιστολή του στην κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομη-

χανίας και Τουρισμού, το ΕΤΕΚ υπέβαλε τις 
θέσεις του για τον περί της Ρύθμισης της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο του 2018 
και τους περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Κα-
ταλυμάτων (Γενικούς) Κανονισμούς του 2018.
Το Επιμελητήριο αναφέρει ότι σε υπόμνη-
μα που «είχε στείλει στον τότε υφυπουργό 
παρά τω Προέδρω με θέμα ‘Μεταρρύθμιση 
/ εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, αναπτυξι-
ακή μεταρρύθμιση’ τον Δεκέμβρη του 2014, 
είχε μεταξύ άλλων κάνει αναφορά στους περί 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 
(Γενικούς) Κανονισμούς, σημειώνοντας πως 
στους υπό αναφορά Κανονισμούς καθορί-
ζονται κανονιστικές περιγραφικού τύπου 
λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές για ξε-
νοδοχεία και τουριστικά καταλύματα και κα-
θορίζονται αναχρονιστικές διαδικασίες θεώ-
ρησης / έγκρισης ή και πιστοποίησης σχεδίων 
και προδιαγραφών από τον ΚΟΤ. Η εισηγού-
μενη πρόταση τότε ήταν η κατάργηση των 
περιγραφικού τύπου κανονιστικών τεχνικών 
απαιτήσεων και να αφεθεί ο καθορισμός 
των προδιαγραφών και διασφάλισης της 
ποιότητας στους επιχειρηματίες εν δυνάμει 
επενδυτές σε συνεργασία με τους ιδιώτες 
μελετητές, πάντα στο πλαίσιο της κείμενης 
πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας».
Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο είναι αναχρονιστικό και δύσκαμπτο 
σε ό,τι αφορά κτιριοδομικά ζητήματα ξενο-
δοχείων και τουριστικών καταλυμάτων και 
ταλαιπωρεί τους επιχειρηματίες και τους 
επαγγελματίες μελετητές.
«Με βάση την εισηγητική έκθεση», σημει-
ώνει το ΕΤΕΚ, μια κύρια μεταρρύθμιση που 
προωθείται είναι «η κατάργηση αχρείαστων 
διαδικασιών και επιτροπών, η έγκριση του 
τεμαχίου για την ανέγερση ξενοδοχείου ή 
τουριστικού καταλύματος που γινόταν από 
τον ΚΟΤ, η υποβολή των αρχιτεκτονικών σχε-
δίων και μελετών στον ΚΟΤ πριν την υποβολή 
αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας. Το 
θέμα θα τυγχάνει χειρισμού από τις αντί-
στοιχες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές 
που είναι και οι πλέον αρμόδιες – αποφυγή 
επικαλύψεων.» 
«Συνεπώς χαιρετίζεται η προσπάθεια και 
αναγνωρίζεται η απλοποίηση και ο εκσυγ-
χρονισμός που επιχειρείται σε ό,τι αφορά τις 
διαδικασίες σχετικά με κτιριοδομικά κριτήρια. 
Συναφώς χαιρετίζεται ο ρητός καθορισμός 

μέγιστου χρόνου για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας (Η άδεια λειτουργίας ξενοδοχεί-
ου εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού 
εντός δύο [2] μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της πλήρους αίτησης ή από τη συ-
μπλήρωση της αίτησης με όλα τα απαραίτητα 
έντυπα που προνοούνται σύμφωνα με τους 
καθορισμένους τύπους, όρους και διαδικασία 
που καθορίζεται στους Κανονισμούς). 
Παρ’ όλα αυτά εξ όσων αντιληφθήκαμε φαί-
νεται πως παραμένουν, έστω και σαφώς πιο 
απλά και λιγότερο δύσκαμπτα, υποχρεωτικά 
κτιριοδομικά κριτήρια και τεχνικές προδια-
γραφές στους υπό αναφορά κανονισμούς». 
Όπως αναφέρεται στην επιστολή «για το ΕΤΕΚ 
η ιδανικότερη προσέγγιση θα ήταν τυχόν 
υποχρεωτικά κτιριοδομικά κριτήρια και τεχνι-
κές προδιαγραφές να αποτελούσαν ειδικές 
απαιτήσεις για τις συγκεκριμένες χρήσεις 
κάτω από τον περί Πολεοδομίας και από τον 
περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο και 
συνεπώς να ελέγχονταν κατά το στάδιο της 
χορήγησης πολεοδομικής και οικοδομικής 
άδειας. 
Με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην 
περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτη-
σης διαπιστωθεί πως κάποια υποχρεωτικά 
κτιριοδομικά κριτήρια δεν τηρούνται, συχνά 
θα υπάρχει απαίτηση για διαφοροποίηση των 
σχεδίων και έκδοση νέας άδειας οικοδομής ή 
και νέας πολεοδομικής άδειας οικοδομής, με 
όλες τις συνέπειες που τούτο συνεπάγεται. 
Μια διέξοδος που θα μπορούσε να δοθεί εί-
ναι η ετοιμασία ενός εντύπου αυτοελέγχου 
επί όλων των κτιριοδομικών απαιτήσεων, το 
οποίο να απαιτείται να υποβάλλεται (όχι για 
να ελέγχεται) κατά το στάδιο της αίτησης για 
πολεοδομική άδεια ή και άδεια οικοδομής. 
Ένα ζήτημα που οφείλει να διευκρινιστεί εί-
ναι η διαδικασία ανανέωσης της άδειας λει-
τουργίας, η οποία έχει χρονική ισχύ 3 ετών. 
Η αρχική άδεια εκδίδεται μετά την υποβολή 
της πλήρους αίτησης ή από τη συμπλήρωση 
της αίτησης με όλα τα απαραίτητα έντυπα 
που προνοούνται σύμφωνα με τους καθο-

ρισμένους τύπους, όρους και διαδικασία 
που καθορίζεται στους Κανονισμούς. Για την 
ανανέωση καθορίζεται πως η άδεια ανανεώ-
νεται αυτόματα, εφόσον διευθετηθεί το κα-
θορισμένο τέλος. Συνεπώς το ερώτημα που 
προκύπτει είναι κατά πόσο δεν θα απαιτείται 
η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητι-
κού ή βεβαίωσης για σκοπούς ανανέωσης 
της άδειας, κυρίως όταν έγγραφα τα οποία 
απαιτούνται ή και βεβαιώσεις για σκοπούς 
αρχικής αδειοδότησης έχουν συγκεκριμένη 
χρονική ισχύ». 

Πισίνες
Το ΕΤΕΚ αναφέρθηκε και στην απαίτηση για 
προσκόμιση του πιο κάτω πιστοποιητικού για 
σκοπούς χορήγησης άδειας λειτουργίας και 
συγκεκριμένα η πιο κάτω αναφορά:
«αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας 
σε ισχύ, το οποίο πιστοποιεί την καταλλη-
λότητα των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών 
και υδραυλικών εγκαταστάσεων από την 
Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Συγκοινωνιών και Έργων, δυνάμει των 
περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών 
Νόμων του 1992 έως του 1996 και Δημόσιων 
Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμών του 
1996, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται, εάν εφαρμόζεται∙».
Όπως σημείωσε: «Πρέπει να μελετηθεί πε-
ραιτέρω καθώς, πρώτον οι αναφερόμενες νο-
μοθεσίες αφορούν μόνο κολυμβητικές δεξα-
μενές, ενώ δεν γίνεται μια τέτοια διευκρίνιση 
καθώς το κείμενο αναφέρει ‘την καταλληλό-
τητα των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και 
υδραυλικών εγκαταστάσεων’ και δεύτερον η 
εφαρμογή των υφιστάμενων περί Δημόσιων 
Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμών είναι 
ιδιαίτερα προβληματική. Επί τούτου σχετικές 
επαναλαμβανόμενες αναφορές καταγράφο-
νται σε εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή. 
Επί του προκειμένου, σημειώνεται πως είχε 
επιχειρηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 
προ 5ετίας ένας εκσυγχρονισμός του νομι-
κού πλαισίου αρχικής και περιοδικής αδειο-
δότησης κολυμβητικών δεξαμενών και το 
ΕΤΕΚ είχε υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις 
προς απλοποίηση του πλαισίου και προς αξι-
οποίηση ιδιωτών επαγγελματιών. Δυστυχώς 
τα κείμενα νομοθετικού περιεχομένου που 
ετοιμάστηκαν δημιουργούσαν μεγαλύτερη 
πολυπλοκότητα προβλημάτων από αυτά που 
επιχειρούσαν να επιλύσουν και η προσπάθεια 
εγκαταλείφθηκε. Με την ευκαιρία αυτή ση-
μειώνεται η ανάγκη το αρμόδιο υπουργείο να 
ξαναδεί το συγκεκριμένο θέμα». 

Θέσεις ΕΤΕΚ για την αναπτυξιακή μεταρρύθμιση
Το υφιστάμενο 

νομικό πλαίσιο είναι 
αναχρονιστικό και 

δύσκαμπτο σε ό,τι αφορά 
κτιριοδομικά ζητήματα 

ξενοδοχείων 

http://www.robotex.org.cy
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Οι κυπριακές επιχειρήσεις όχι μόνο θα δι-
αδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείω-

ση των ενεργειακών αναγκών της χώρας, αλλά 
θα επωφεληθούν και οι ίδιες μέσω μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης. Μπροστά από περισ-
σότερους από 60 συμμετέχοντες από εταιρεί-
ες όλων των μεγεθών και τομέων δραστηριό-
τητας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ), 
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 
(ΕΓΚΠ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ανακοίνωσαν τη δημιουρ-
γία του Κυπριακού Δικτύου για την Ενεργειακή 
Απόδοση. Κάτω από την ομπρέλα της πρω-
τοβουλίας Business4Climate, θα δοθεί ιδιαί-
τερη σημασία στην ενεργειακή απόδοση. Οι 
επιχειρήσεις κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο 
δίκτυο και να δεσμευθούν εθελοντικά για την 
υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης. 
Τρεις επιχειρήσεις ηγήθηκαν, υπογράφοντας 
τη δέσμευση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Μια έρευνα που διενήργησε το Ενεργειακό 
Γραφείο την άνοιξη του 2018 έδειξε ότι η 
ενεργειακή απόδοση είναι ήδη στην κορυφή 
της ατζέντας των κυπριακών επιχειρήσεων, 
όμως χρειάζεται περαιτέρω πληροφόρηση για 
τις ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας. Στο 
πλαίσιο αυτής της ανάγκης, πραγματοποιήθη-
κε η εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας 
στη Λευκωσία όπου περισσότεροι από 60 συμ-
μετέχοντες από επιχειρήσεις πληροφορήθη-
καν για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, καλές 
πρακτικές από την Κύπρο και το εξωτερικό και 
συζήτησαν με εκπροσώπους του ΥΕΕΒΤ, του 
ΕΓΚΠ και της ΟΕΒ. Την εκδήλωση καλωσόρισαν 
ο κ. Κωστής Μουσουρούλης από τη μόνιμη 
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Κύπρο, ο κ. Αντώνης Ιωάννου, αναπλη-
ρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας, η 
κ. Ολυμπία Στυλιανού, γενική διευθύντρια του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, και ο Κ. Γιώργος Πέτρου, 
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων. Οι συμμετέχοντες είχαν, 
επίσης, την ευκαιρία να μάθουν από πρώτο 
χέρι για την επιτυχία του Δικτύου Ενεργεια-
κής Απόδοσης στην Αυστρία από την κ. Petra 
Lackner του Ενεργειακού Γραφείου Αυστρίας.

Πώς να γίνετε μέλος του δικτύου
Για να γίνει μέλος του δικτύου μια επιχείρη-
ση πρέπει να συμμετέχει στην πρωτοβουλία 
Business4Climate (www.oeb.org.cy/drasis/
business4climate/desmeytiki-diakiryxi/) και 
να δεσμευτεί εθελοντικά για να μειώσει τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακά της κατά 
τουλάχιστον 8% μέχρι το 2030. Ιδιαίτερη ση-
μασία δίνεται στα μέτρα Ενεργειακής Απόδο-
σης, έτσι οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία 
Business4Climate γίνονται αυτόματα μέλη 
και του Δικτύου Ενεργειακής Απόδοσης. Το 

Δίκτυο οργανώνεται από μια Επιτροπή που 
αποτελείται από το ΥΕΕΒΤ, το ΕΓΚΠ και την 
ΟΕΒ. Οι συμμετέχοντες, ως αντάλλαγμα για τις 
προσπάθειές τους να μειώσουν τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή 
τους κατανάλωση, επωφελούνται από σεμι-
νάρια, ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας, 
συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και 
υποστήριξη από εμπειρογνώμονες.

Μέρος ευρωπαϊκού έργου 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσω ενός 
έργου για την ενδυνάμωση της εφαρμογής 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή 
Απόδοση στην Κύπρο. Το έργο πραγματοποι-
είται από το Περιβαλλοντικό Γραφείο Αυστρί-
ας σε συνεργασία με το ΥΕΕΒΤ και το ΕΓΚΠ. 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τη Μυρτώ Σκουρουπάθη από το Ενεργει-
ακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στο myrto.
skouroupathi@ cea.org.cy

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡ Ι  ΚΑ Ι  1 .500  ΚΥΒ ΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣ ΙΩΣ
Αδειοδότηση εγκατάστασης μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δέχεται αιτήσεις για 

αδειοδότηση μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης, κατόπιν 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.
Στόχος του μέτρου είναι η διευκόλυνση εγκατάστασης μικρών ιδιω-
τικών μονάδων αφαλάτωσης παραγωγής μη πόσιμου νερού για την 
εξυπηρέτηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ξενοδοχείων, γηπέδων 
γκολφ, υδροπάρκων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων για παρα-
γωγή μέχρι και 1.500 κυβικών μέτρων ημερησίως.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην υποβολή της σχε-
τικής αίτησης, ο Οδηγός Αδειοδότησης και Διάγραμμα Διαδικασίας 
Αδειοδότησης βρίσκονται στον σύνδεσμο: http://www.moa.gov.cy/
moa/wdd/wdd.nsf/All/9AA132ECB83A524CC22583220018C26B?O
penDocument 
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία χορήγη-
σης των αδειών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Μιράντα Αυγουστή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στο τηλέ-
φωνο 22609259 και email: mavgousti@wdd.moa.gov.cy.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Ένα Δίκτυο για την Ενεργειακή Απόδοση στην Κύπρο
BUS INESS4CL IMATE 

Το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού, το 
Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών 

και η ΟΕΒ καλούν τις 
επιχειρήσεις σε δράση
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Σημαντική διάκριση για τον αναπληρωτή 
καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής 

του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δρα Ιωάννη 
Κατάκη αποτελεί η ένταξή του σε λίστα που 
συνέταξε και δημοσίευσε ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Stanford Ιωάννης Ιωαννί-
δης με τους 45 κορυφαίους Έλληνες επι-
στήμονες, ηλικίας κάτω των 45 χρόνων.
Ο καθηγητής Ιωαννίδης, μελετώντας τη λε-
γόμενη «διαρροή εγκεφάλων» (brain drain) 
της Ελλάδας, ανέπτυξε μια λίστα από διακε-
κριμένους Έλληνες επιστήμονες. Η συγκε-
κριμένη μελέτη δίνει έμφαση σε νέους επι-
στήμονες που είναι κάτω των 45 ετών και 
που η έρευνά τους έχει μεγάλο αντίκτυπο 
στην επιστήμη. 
Από τους 45 επιστήμονες της λίστας, οι 40 

εργάζονται και διαπρέπουν στο εξωτερικό. 
Ένας από αυτούς, σύμφωνα με τον καθη-
γητή του κορυφαίου αμερικανικού πανεπι-
στημίου, είναι ο 37χρονος δρ Κατάκης του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Η λίστα βασίζεται στον αριθμό βιβλιογρα-
φικών αναφορών που γίνονται σε δημοσι-
εύσεις των επιστημόνων από άλλους επι-
στήμονες. Είναι ένας διαδεδομένος τρόπος 
αξιολόγησης επιστημονικού έργου. «Είναι 
ιδιαίτερη τιμή για εμένα να συμπεριλαμ-
βάνομαι σε λίστα με Έλληνες επιστήμονες 
κορυφαίων πανεπιστημίων. Είναι σημαντικό 
για έναν ερευνητή να βλέπει ότι τα ερευνη-
τικά του αποτελέσματα είναι χρήσιμα στην 
επιστημονική κοινότητα», σημειώνει ο δρ 
Κατάκης.

Στους 45 κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Δημήτρης Λακαταμίτης, αρχιτέκτονας, για το κατά πόσο οικοδομή στη Λεμεσό υλοποιήθη-

κε με βάση τις μελέτες και τις πρόνοιες του συμβολαίου με τον εργολάβο (μη εύρεση κακο-
τεχνιών κατά επίβλεψη, μη συμμόρφωση με όρους πυροσβεστικής, απόκρυψη παρατυπιών 
σε ΑΗΚ, άκυρη πιστοποίηση πυρασφάλειας, υπερπληρωμή εργολάβου κ.ά.).

• Γιώργος Αλεξόπουλος, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες και επεμβάσεις σε τεμάχιο στη 
Χλώρακα λόγω εργασιών σε γειτονικό τεμάχιο.

• Ξένιος Παπασταύρου, μηχανολόγος μηχανικός, για την τοποθέτηση, εγκατάσταση, λειτουρ-
γία και χρήση θερμολουτήρα σε κατοικία, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς κατά τον 
χρόνο εγκατάστασής του.

• Πέτρος Βαφεάδης, πολιτικός μηχανικός, για υγρασία στα πατώματα και στους τοίχους, ρωγ-
μές στην ταράτσα, καταλληλότητα μόνωσης, τοποθέτηση πατωμάτων και αρμών, προβλήματα 
εσωτερικής τοιχοποιίας / μπογιατίσματος, για χώρους κενούς στην ενδοδαπέδια θέρμανση, 
προβλήματα στην εφαρμογή ορισμένων παραθύρων, κακοτεχνία ξυλείας σε σχέση με την 
προσφορά.

• Χρύσανθος Πισσαρίδης, αρχιτέκτονας, για αίτια και χρόνο εμφάνισης υγρασίας σε ρετιρέ 
διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αγίους Ομολογητές.

• Χαράλαμπος Δαβερώνας, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες και αλλαγή στα αρχιτεκτονικά σχέδια.
• Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες 

της 9ης Φεβρουαρίου 2017 και της 16ης Απριλίου 2017, για τους λόγους που πλημμύρισε 
(λόγω κακών κατασκευών στους γύρω δρόμους και κάλυψης παρακείμενου αγωγού) κατοι-
κία στη Λακατάμια και εισηγήσεις για αποφυγή επανάληψης των πλημμυρών. Αντικατάσταση 
πραγματογνώμονα.

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Ανδρέας Μαραγκός, στο Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης της Κυπριακής Εταιρείας Πι-

στοποίησης (ΚΕΠ).
• Μιχάλης Λοϊζίδης, στην Τεχνική Επιτροπή για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τρο-

ποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.3(Ι)/2017.
• Χριστίνα Φεσσά, στην Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία της Ατμόσφαιρας με βάση τους 

περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως (Αρ.2) του 2013 και στην 
Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος με βάση τους περί Βιομηχανικών 
Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμους του 2013 και 2016.

• Γιάννης Φεσάς, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Απορριμμάτων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ/
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανέγερση μνημείου
πεσόντων 
και αγνοουμένων 
στα Πέρα Ορεινής
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορει-
νής Λευκωσίας, στις 17 Σεπτεμβρίου 
2018, γνωστοποίησε την απόφαση 
της Κριτικής Επιτροπής του Εικαστι-
κού/Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για 
την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων 
και Αγνοουμένων η οποία, κατόπιν 
αξιολόγησης όλων των συμμετοχών, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απο-
νείμει τα βραβεία ως ακολούθως: 
Α’ Βραβείο: Συμμετοχή με αριθμό 
185222, των Βασίλη Ιερείδη (αρχιτέ-
κτονα) και Λεωνίδα Σπανού (γλύπτη), 
Β’ Βραβείο: Συμμετοχή με αριθμό 
060589, των Στέλλας Ιωαννίδου (αρ-
χιτέκτονα) και Αντώνη Στυλιανού (ει-
καστικού), Γ’ Βραβείο: Συμμετοχή με 
αριθμό 156240, των Κυριάκου Μιλ-
τιάδους (αρχιτέκτονα) και Τερέζας 
Κουρρά (εικαστικού).

http://www.robotex.org.cy
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 4 
Οκτωβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέ-

ντρο Φιλοξενία το “CYStandarDay 2018”, 
ημερίδα την οποία διοργανώνει σε ετήσια 
βάση ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποί-
ησης (CYS), με σκοπό τον εορτασμό της 
Διεθνούς Ημέρας Προτύπων.
Την ημερίδα χαιρέτισε ο υπουργός Οικο-
νομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος συγ-
χάρηκε τον CYS για το πολυδιάστατο και 
ουσιώδες έργο που επιτελεί, τονίζοντας 
ότι η ποιότητα μέσω των προτύπων μπο-
ρεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην 
προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας των παραγόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών.
Στο καλωσόρισμά της η πρόεδρος του CYS, 
Κικούλα Κότσαπα, αναφερόμενη στην Τέ-
ταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, στην 
οποία ήταν αφιερωμένη φέτος η ημέρα 
προτύπων, τόνισε ότι η τεχνολογία απο-
τελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της κα-
θημερινότητάς μας και ως εκ τούτου ο CYS 
δεν θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει τα 
προστάγματα των καιρών για να διατηρεί 
την κοινωνία έγκαιρα και έγκυρα ενημερω-
μένη στα θέματα τυποποίησης.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο CYS βρά-
βευσε, μέσω του Σχεδίου Βραβεύσεων 
Εξωτερικών Συνεργατών, Κύπριους εμπει-
ρογνώμονες-συνεργάτες για την εθε-
λοντική συνολική προσφορά τους στην 
τυποποίηση. Στην κατηγορία “Εθνικός 
Αντιπρόσωπος” το βραβείο απονεμήθηκε 
στον εκπρόσωπο του ΣΕΣΕΚ κ. Λούη Λο-
ΐζου, εθνικό αντιπρόσωπο του CYS στην 
Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης 
CEN/TC 447: Horizontal standards for the 
provision of services και στην κατηγορία 
“Μέλος Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής” στον 
κ. Χριστόδουλο Χατζηγεωργίου, πρόεδρο 
της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποί-
ησης CYS TC 05 - Φυσικός Λίθος και ταυ-
τόχρονα μέλος στις Εθνικές Τεχνικές Επι-

τροπές Τυποποίησης CYS TC 02 - Αδρανή 
Υλικά, CYS TC 04 - Τοιχοποιία από Άργιλο, 
CYS TC 06 - Σκυρόδεμα, CYS TC 14 - Προ-
κατασκευασμένα από Σκυρόδεμα και CYS 
TC 18 - Ευρωκώδικες. 
Ακολούθησαν εκ μέρους του CYS παρου-
σιάσεις για το ευρωπαϊκό, το διεθνές και 
το εθνικό σύστημα τυποποίησης, τη λει-
τουργία των εθνικών και αντανακλαστικών 
επιτροπών τυποποίησης καθώς και για 
τους τρόπους αντιπροσώπευσης στις ευ-
ρωπαϊκές και διεθνείς τεχνικές επιτροπές 
τυποποίησης. Ακολούθησε συζήτηση και 
οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν μεταξύ τους εμπειρίες, από-
ψεις, ερωτήσεις και εισηγήσεις επί του 
θέματος.

Μέθοδοι επιλογής επιταχυνσιογραφημάτων για την πρόβλεψη
της σεισμικής απόκρισης των κτιριακών κατασκευών

ΕΠ ΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Δ ΙΑΛΕΞΗ 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 
2018, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ, η επιστημονική τεχνι-

κή διάλεξη με θέμα: Μέθοδοι επιλογής επιταχυνσιογραφημά-
των για την πρόβλεψη της σεισμικής απόκρισης των κτιριακών 
κατασκευών. 
Εισηγητής της διάλεξης ήταν ο δρ Άρης Θεοφίλου, πολιτικός 

μηχανικός και μέλος του ΕΤΕΚ. Η πρόβλεψη της σεισμικής από-
κρισης βρίσκει εφαρμογή τόσο στην αποτίμηση της ικανότητας 
των υφιστάμενων κατασκευών, όσο και στον σχεδιασμό των και-
νούργιων κατασκευών. Για να επιτευχθεί μια ακριβής πρόβλεψη 
χρειάζεται ένας μεγάλος αριθμός δυναμικών αναλύσεων, και ο 
αντίστοιχος αριθμός επιταχυνσιογραφημάτων. Εντούτοις, ένας 
τέτοιος στόχος περιορίζεται από το μεγάλο υπολογιστικό έργο 
που απαιτείται, όπως επίσης και από τον περιορισμένο αριθμό 
υπαρκτών επιταχυνσιογραφημάτων ισχυρών σεισμών. Ένα θέμα 
μεγάλου ενδιαφέροντος είναι η επιλογή κατάλληλων επιταχυν-
σιογραφημάτων ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση. 
Η διάλεξη παρουσίασε τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε δι-
άφορους κώδικες (περιλαμβανομένου του Ευρωκώδικα), μεθό-
δους που έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές, καθώς και 
τη μέθοδο που ανέπτυξε ο εισηγητής της διάλεξης.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Με επιτυχία γιορτάστηκε η Διεθνής 
Ημέρα Προτύπων από τον CYS

http://www.robotex.org.cy
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Σχεδιαστικός διαγωνισμός για τη δημιουργία πολυσύνθετου 
επίπλου σε παραδοσιακό αγροτουριστικό κατάλυμα

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Frederick και το Τμήμα 

Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος διοργάνωσαν, την Τετάρτη 19 
Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Επιστη-
μονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ) και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχα-
νικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) εκδήλωση με 
θέμα τις Μικροζωνικές Μελέτες και τη ση-
μασία τους για την αντισεισμική προστασία. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Μικροζωνικής Μελέτης 
στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου η 
οποία διενεργείται από το Πανεπιστήμιο 
Frederick με τη συνεργασία του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, 
κατόπιν ανάθεσης από το Τμήμα Γεωλογι-
κής Επισκόπησης.
Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο 
καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής Κυριαζής 
Πιτιλάκης. Στην ομιλία του τόνισε τη ση-
μασία των Μικροζωνικών Μελετών στον 
αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευ-
ών, τη μελέτη τρωτότητας των κατα-
σκευών, τη διαχείριση προσεισμικών και 
μετασεισμικών καταστάσεων αλλά και τη 
συμβολή αυτών των μελετών για έναν 

σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Frederick καθηγητής 
Γιώργος Δημοσθένους αναφέρθηκε στην 
απόφαση του πανεπιστημίου για σύστα-
ση και λειτουργία Ερευνητικής Μονάδας 

Σεισμών και Κατασκευών, με αντικείμενα 
έρευνας τη Σεισμολογία, τη Γεωφυσική, τη 
Γεωλογία, τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των 
κατασκευών, τον προσεισμικό και μετασει-
σμικό έλεγχο των κτιρίων, την ανάπτυξη 
καινοτόμων μεθόδων για τη μείωση του 
σεισμικού κινδύνου και την ανάπτυξη ειδι-
κών δικτύων καταγραφής της ισχυρής εδα-
φικής κίνησης. Όπως ανάφερε ο πρύτανης, 
είναι η πρώτη ερευνητική μονάδα στο είδος 
της που δημιουργείται σε κυπριακό πανε-
πιστήμιο, και αυτό αποτελεί εξέχουσας 
μορφής καινοτόμα δράση για τα κυπριακά 
δεδομένα.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΛΜΗΚ

«Μικροζωνικές Μελέτες: Το βασικό εργαλείο 
της πολιτείας για αντισεισμική προστασία»

Σύσταση και 
λειτουργία Ερευνητικής 
Μονάδας Σεισμών και 

Κατασκευών

Ο Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομίας 
(ΠΟΑΚ) προκηρύσσει σχεδιαστικό διαγωνισμό για τη δη-

μιουργία πολυσύνθετου επίπλου σε παραδοσιακό αγροτου-
ριστικό κατάλυμα. Mέσω της διαδικασίας του σχεδιαστικού 
διαγωνισμού επιδιώκεται να εξασφαλιστεί αυθεντική, πρωτό-
τυπη και αισθητικά άρτια σύγχρονη σχεδιαστική δημιουργία 
με αναφορές στο πνεύμα και τα στοιχεία της παραδοσιακής 
κληρονομιάς για τη δημιουργία πολυσυνθέτου επίπλου σε πα-
ραδοσιακό αγροτουριστικό κατάλυμα.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μεμονωμένοι 
σχεδιαστές (Designers) ή ομάδες σχεδιαστών (όπως αρχιτέκτο-
νες, αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου, σχεδιαστές / κατασκευ-

αστές επίπλων, εικαστικοί καλλιτέχνες, σχεδιαστές βιομηχανι-
κών αντικειμένων, σπουδαστές σχεδιαστές και άλλοι) που είναι 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έγγραφα του διαγωνισμού βρίσκο-
νται στην ιστοσελίδα του ΠΟΑΚ: www.cyprusculturalheritage.
org/diagonismos2018_gr.html
• Παράδοση των συμμετοχών στο ισόγειο του οικήματος 
του ΠΟΑΚ (Οθέλλου 27, Λευκωσία, τηλέφωνο επικοινωνίας 
22344212): 3 Δεκεμβρίου 2018 από τις 9:00 π.μ. μέχρι τη 1:00 
μ.μ. 
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού το αργότερο 
μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2018.
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Σημαντική διάκριση έλαβε ο Χαρίτων Λαζαρίδης, φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο οποίος απέσπασε το 1ο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό αρ-

χιτεκτονικής “MICRO Living Revolution 2018” με το έργο “AD-HOMES: Future Housing of the 
Unprivileged” (https://www.eleven-magazine.com/?entrants=the-ad-homes). 

Ο διαγωνισμός “MICRO Living Revolution 
2018” ήταν μια πρόκληση που επικεντρώθη-
κε στο στοιχείο «MICRO» για την παρουσίαση 
ιδεών νέων μορφών διαβίωσης και στέγασης 
για τον 21ο αιώνα. Ο διαγωνισμός πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου 
Βασιλείου στις 12 Ιουλίου 2018, σε συνεργασία 
με την Beta Housing 2018 και έλαβε πληθώρα 
διεθνών συμμετοχών, τόσο από επαγγελματίες 
αρχιτέκτονες όσο και από διακεκριμένα πανε-
πιστήμια, οι οποίες ασχολήθηκαν με το μέλλον 
των οικιστικών εξελίξεων και της στέγασης. 
Ο Χαρίτων Λαζαρίδης δήλωσε: «Εργάστηκα 
σκληρά για να φέρω αυτό το έργο σε αυτό το 
επίπεδο και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για 
την επιτυχία μου αυτή. Το έργο μου αναπτύ-
χθηκε κάτω από τη θεματική Ενότητα 4, και το 
βραβείο αυτό μου δίνει περισσότερη ενέργεια 
και κίνητρο για να συνεχίσω». 

Ασφάλεια και 
Υγεία στην 

Εργασία - Χρήση 
σκυβαλοφόρων 

οχημάτων 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Διεθνής Διάκριση Φοιτητή Αρχιτεκτονικής

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοι-

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά 
από τα πρόσφατα εργατικά ατυχήμα-
τα που συνέβησαν σε σκυβαλοσυλλέ-
κτες, υπενθυμίζει στους εργοδότες, 
που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη 
χρήση σκυβαλοφόρων οχημάτων, όπως 
εταιρείες συλλογής σκυβάλων ή/και 
ανακυκλώσιμων υλικών, δημοτικές αρ-
χές, κοινοτικά συμβούλια, κ.ά., ότι έχουν 
υποχρέωση να διασφαλίζουν την εφαρ-
μογή των προνοιών της νομοθεσίας για 
την ασφάλεια και υγεία των εργαζομέ-
νων. 
Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι ο εξοπλισμός εργασίας, που περι-
λαμβάνει και τα σκυβαλοφόρα οχήμα-
τα, διαθέτουν τους κατάλληλους και 
επαρκείς μηχανισμούς προστασίας που 
καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο CYS 
EN 1501-1:2011 (Απορριμματοφόρα 
Οχήματα). Τα οχήματα αυτά πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι μηχανι-
σμοί ασφάλειας για την προστασία των 
σκυβαλοσυλλεκτών λειτουργούν σωστά 
και είναι ενεργοποιημένοι. Συγκεκριμέ-
να, μεταξύ άλλων, όταν ο σκυβαλοσυλ-
λέκτης βρίσκεται πάνω στο πατίδι στο 
πίσω μέρος του οχήματος, το σκυβαλο-
φόρο δεν πρέπει να μπορεί να αναπτύσ-
σει ταχύτητα πάνω από 30 χιλιόμετρα 
ανά ώρα ούτε και να μπορεί να κινείται 
με την όπισθεν.
Για την καλύτερη ενημέρωση των ερ-
γοδοτών, των εργαζομένων καθώς και 
άλλων εμπλεκομένων, το Τμήμα Επιθε-
ώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημε-
ρωτικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο 
σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία 
και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης 
Εργασίας, καθώς και στην ιστοσελίδα 
του www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/
index_gr/index_gr?OpenDocument. 
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 
22405604, 22405663 και 22405612.

Ο Χαρίτων Λαζαρίδης 
απέσπασε το 1ο βραβείο 
στον διαγωνισμό “MICRO 
Living Revolution 2018”

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018, σκυ-

ταλοδρομία για ενίσχυση του εράνου του Πα-
γκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελο-
ντισμού (ΠΣΣΕ) με τίτλο «Αττική, ενώνουμε τις 
δυνάμεις μας και είμαστε κοντά σου» (αριθμός 
άδειας 41/2018) από το ΠΣΣΕ, σε συνεργασία 
με το Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής 
Δημητρίου». 
Η σκυταλοδρομία είχε αφετηρία το Δάλι, όπου 
χαιρέτισαν και ευχαρίστησαν το κοινό και τους 
δρομείς, για τη συμβολή τους σε αυτή την 
πρωτοβουλία, ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ Ηλίας Δη-
μητρίου, ο πρόεδρος του Σωματείου Δρομέων 
Κύπρου «Περικλής Δημητρίου» Σωκράτης Σω-
κράτους και η εκπρόσωπος του πρέσβη της 
Ελλάδας στην Κύπρο Ευρύκλεια Παναγιώτου, 
ενώ ο δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος 
κήρυξε την έναρξή της και παρέδωσε στο 
ΠΣΣΕ τη χρηματική βοήθεια του δήμου. Στους 
ενδιάμεσους σταθμούς της διαδρομής, οι κοι-
νοτάρχες παρέδωσαν στους αθλητές τη χρη-
ματική τους βοήθεια, συμβάλλοντας με αυτό 
τον τρόπο στη στήριξη του εράνου του ΠΣΣΕ: 
στο Πέρα Χωριό και Νήσου ο κοινοτάρχης 
Κούλλης Πογιατζής, στην Αλάμπρα, εκ μέρους 
του κοινοτάρχη η Πόπη Κωνσταντίνου, στη 

Μοσφιλωτή ο κοινοτάρχης Αντρέας Παναγιώ-
του, στη Σια ο κοινοτάρχης Σέργιος Μιχαήλ, 
στον Ψευδά ο κοινοτάρχης Φρίξος Μιχαήλ, 
στον Κόρνο ο κοινοτάρχης Μιχαλάκης Σάββα 
και στα Πυργά η κοινοτάρχισσα Σταυρούλα 
Βασιλείου. Στη λήξη της διαδρομής απονεμή-
θηκαν μετάλλια και διπλώματα στους αθλητές.
Το ΠΣΣΕ ευχαριστεί θερμά τον δήμο και τις 
κοινότητες καθώς και τους αθλητές που συμ-
μετείχαν στη διοργάνωση αυτή, η οποία θα 
ενισχύσει τον έρανο του ΠΣΣΕ για αποκατά-
σταση των υποδομών στις πληγείσες περιο-
χές της Αττικής, σε συνεργασία με τις αρμόδι-
ες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Ελλάδας.
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.volunteerism-cc.org.cy.

Σκυταλοδρομία για στήριξη 
των πυρόπληκτων της Αττικής

http://www.robotex.org.cy
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Οι κλιματικές αλ-
λαγές είναι εδώ. 

Ήρθαν για να μείνουν 
και θα επηρεάσουν 
τη ζωή μας καθώς και 
αυτή των επόμενων 
γενεών. Οι σχετικές με 
το θέμα αυτό συζητή-
σεις φέρνουν ολόκλη-
ρη την ανθρωπότητα 
μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση: αυτή της 
ανατροπής του σημερινού μοντέλου παραγω-
γής και κατανάλωσης ενέργειας. 
Η Ευρώπη, προσπαθώντας να συμβάλει στην 
ανατροπή αυτού του σκηνικού, διαμόρφωσε 
στρατηγική και εκδίδει οδηγίες και κανονι-
σμούς προς τα κράτη μέλη.
Σε αυτό το πλαίσιο η Κύπρος συμφώνησε, προ 
δεκατίας, με την ΕΕ, τη διείσδυση των ΑΠΕ 
στο Ενεργειακό Ισοζύγιο της χώρας, σε ποσο-
στό 13%, στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλω-
ση Ενέργειας μέχρι το 2020. 
Το συνολικό ποσοστό του 13%, αφορά τον 
Ηλεκτρισμό με διείσδυση 16%, Θέρμανση/
Ψύξη 23,5% και στις Μεταφορές διείσδυση 
10% στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση 
Ενέργειας. Αναλήφθηκε επίσης δέσμευση για 
μείωση κατά 6% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων 
των μεταφορών μέχρι το 2020. 
Συγκριτικά σήμερα βρισκόμαστε στο 9,2% σε 
σύγκριση με τον στόχο 13%, στο 8,4% σε σύ-
γκριση με τον στόχο 16%, 2,6% και 1,1% σε 
σύγκριση με τον στόχο 10% και 6% αντίστοι-
χα. Όσον αφορά την Θέρμανση/Ψύξη έχουμε 
ήδη πετύχει τον στόχο του 23,5%, χάρη στις 
άοκνες προσπάθειες εκμετάλλευσης του 
Ήλιου για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 
Σε σχέση όμως με τις άλλες παραμέτρους πα-
ρουσιάζουμε, όπως φαίνεται, θλιβερή εικόνα 
και απειλούμαστε με βαριά πρόστιμα. 
Για να πετύχουμε τον στόχο μας διαθέτουμε 
τρία όπλα, που επιβάλλεται να χρησημοποι-
ηθούν ταυτόχρονα: 1) Να κάνουμε σοβαρές 
προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας, που 
εύλογα θεωρείται η φθηνότερη εγχώρια μορ-
φή ενέργειας, αφού είναι η ενέργεια που δεν 
καταναλώνεται, αλλά και με τη μείωσή της 
φτάνουμε γρηγορότερα στον στόχο, 2) Να 
αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, οι οποίες δεν παράγουν διοξείδιο του 
άνθρακα, 3) Να χρησιμοποιούμε συμβατικά 
καύσιμα με μικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα, 
δηλαδή το φυσικό αέριο και να αναπτύξουμε/
παραγάγουμε, προς χρήση κατά το δυνατόν, 
τα βιοκαύσιμα. 
Με την εξοικονόμηση ενέργειας μειώνουμε 
την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές 

αερίων ρύπων στο περιβάλλον αλλά και την 
ετήσια ενεργειακή δαπάνη κατά 25%. 
Η καθυστέρηση τόσων ετών για τη λήψη μέ-
τρων και παροχή κινήτρων για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αλλά και 
των μεταφορών είναι ο ορισμός της εγκλη-
ματικής αδιαφορίας! Στις χερσαίες μεταφο-
ρές η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση 
των εκπομπών CO2 απαιτεί τέσσερα μέτρα: α) 
Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στις 
πόλεις, β) Αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών, 
γ) Αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τε-
χνολογίας, δ) Ανάπτυξη μέσων μαζικής μετα-
φοράς (λεωφορεία). 
Η λύση αυτή είναι μονόδρομος.
Για αποφυγή δε των υψηλών προστίμων η πο-
λιτεία πρέπει επιτέλους, βάσει των πιο πάνω, 
να επενδύσει σοβαρά υπό μορφή χορηγιών 
προς τους πολίτες, μέσα στα δύο αυτά ενα-
πομείναντα χρόνια μέχρι το 2020. Πιο κάτω 
αναφέρονται δράσεις που επιβάλλεται να 
εφαρμοστούν επειγόντως:

Κτίρια
• Να συνεχιστεί, να αναπτυχθεί και να διευ-
ρυνθεί για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας 
το σχέδιο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω» 
• Χορηγίες η επιστροφή ΦΠΑ για Θέρμανση/
Ψύξη με ΑΠΕ στις ΜμΕ
• Να δοθούν πολεοδομικά κίνητρα και αύ-
ξηση του συντελεστή δόμησης σε πράσινα 
κτίρια, κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 
(πράσινος συντελεστής) ή όσο καλύπτει η 
θερμομόνωση στα κτίρια να δίνεται επιπρό-
σθετα σαν συντελεστής δόμησης
• Πράσινες οροφές να επιστρέφεται ο ΦΠΑ

Μεταφορές
• Θα πρέπει να προωθηθεί η υγραεριοκίνηση 
στα οχήματα ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμη-
ση/μείωση της κατανάλωσης στα συμβατικά 
καύσιμα
• Μετατροπή όλων των οχημάτων του δημο-
σίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κα-
θώς και των λεωφορείων για χρήση υγραερίου 
• Άμεση προκήρυξη σχεδίου για απόσυρση 
παλαιών οχημάτων και αντικατάστασή τους, με 
φιλικά στο περιβάλλον, ηλεκτρικά και υβριδικά
• Κίνητρα για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, 
το οποίο επιπρόσθετα αποτελεί την πιο εύκο-
λη και άμεσα διαθέσιμη αποθήκευση ηλεκτρι-
κής ενέργειας
• Όπου υπάρχει συνδυασμός φωτοβολταϊκού 
συστήματος και ιδιόκτητου ηλεκτρικού οχή-
ματος επιστροφή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας 
• Τροπολογία νομοθεσίας και εφαρμογή της 
φιλοπεριβαλλοντικής άδειας κυκλοφορίας, 
πληρωμή αναλόγως των ρύπων. Ηλεκτροκίνη-

τα με μηδενική άδεια κυκλοφορίας.
• Υποχρεωτική εγκατάσταση στα δημόσια 
και εμπορικά κτίρια, στα mall, σε χώρους με-
γάλων αναπτύξεων, στους χώρους στάθμευ-
σης καθώς και στους αυτοκινητόδρομους, 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με 
φωτοβολταϊκά, ώστε να προσμετρούν στη δι-
είσδυση ΑΠΕ στις Μεταφορές. 

Βιοκαύσιμα 
• Θα πρέπει να επενδύσουμε στα βιοκαύσιμα 
και στη χρήση βιοντίζελ.
• Κάθε σταθμός επεξεργασίας λυμάτων 
μπορεί να γίνει σταθμός παραγωγής βιοντί-
ζελ. (Ανάπτυξη άλγης - παραγωγή βιοντίζελ). 
Διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία ερευνητικά 
προγράμματα στο ΙΓΕ.
• Παραγωγή βιοκαυσίμων από τα υπολείμ-
ματα απορριμμάτων, SRF & RDF, και τα ορ-
γανικά απόβλητα. Άμεση προς τούτο αλλαγή 
του συμβολαίου του αναδόχου της ΟΕΔΑ 
στο Πεντάκωμο, ώστε τα υπολείμματα, 47%, 
που οδηγούνται προς ταφή, να αξιοποιού-
νται για παραγωγή βιοντίζελ. Η τεχνολογία 
είναι διαθέσιμη.
• Αξιοποίηση του ΣΑΑ για άμεση προώθηση 
ενεργειακών καλλιεργειών (μίσχανθος, αγρια-
γκινάρα, ελαιοκράμβη, παπουτσοσυκιά και άλλα 
ενεργειακά θαμνοειδή που δεν χρειάζονται 
νερό) για παραγωγή βιοκαυσίμων και πέλετ.
• Η ηλεκτροκίνηση και τα υβριδικά οχήματα, 
όπως και τα οχήματα υδρογόνου είναι το μέλ-
λον στις οδικές μεταφορές και θα πρέπει να 
γίνουν οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Η 
νομοθεσία για Υποδομές Εναλλακτικών Καυσί-
μων έχει ψηφιστεί αλλά παραμένει ανενεργή.
• Πράσινες δημόσιες συγκοινωνίες, ηλε-
κτροκίνηση, τρόλεϊ και άλλα πράσινα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
άμεσα.

Κτίρια Δημοσίου
Άμεση Ενεργειακή Αναβάθμιση όλων των κτι-
ρίων του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα και 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
Τόσο των ιδιόκτητων καθώς και των ενοικι-
αζόμενων. Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας 
40%.

Ενεργειακοί Έλεγχοι
Άμεση εφαρμογή σχεδίων χορηγιών για Ενερ-
γειακούς Ελέγχους στα κτίρια, στη βιομηχανία 
και στις μεταφορές.

Eur. Ing. Ντίνος Νικολαΐδης Dipl. Ing. Msc
Μηχανολόγος Μηχανικός
Συντονιστής Επιτροπής 
Ενεργειακής Πολιτικής ΕΤΕΚ

Ενεργειακός Σχεδιασμός - Διείσδυση των ΑΠΕ 
στο Ενεργειακό Ισοζύγιο μέχρι το 2020
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Όπως έχει δείξει 
η εμπειρία, τόσο 

στην Κύπρο, αλλά και 
διεθνώς, η συσσώρευ-
ση προβλημάτων κατά 
την υλοποίηση ενός 
έργου και η μη έγκαι-
ρη αντιμετώπισή τους 
στο πλαίσιο μιας ορθο-
λογικά σχεδιασμένης 
διαδικασίας επίλυσης διαφορών, γρήγορης και 
οικονομικής, οδηγεί κατά κανόνα σε συγκρού-
σεις και κατασπατάληση πόρων, με κίνδυνο να 
ανατραπούν οι προσδοκίες και ο προγραμματι-
σμός για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν 
ευθύς εξαρχής για την υλοποίηση του έργου.
Η ολοένα αυξανόμενη δυσκολία απονομής δι-
καιοσύνης παγκοσμίως και σε συνάρτηση με 
το δόγμα “Justice delayed is justice denied”, 
οδήγησε τους νομικούς κύκλους και όχι μόνο 
στην αναζήτηση συμβιβαστικών και εξώδικων 
μεθόδων επίλυσης διαφορών, οι οποίες χαρα-
κτηρίζονται ως Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης 
Διαφορών (ΕΜΕΔ, ADR - Alternative Dispute 
Resolution). Είναι κοινή διαπίστωση ότι η απο-
νομή δικαιοσύνης, τόσο στην Κύπρο όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, υποφέρει στις μέρες μας 
από δυσλειτουργίες και αντιμετωπίζει προβλή-
ματα αποτελεσματικότητας. 
Ειδικά στην Κύπρο, οι υποθέσεις που συσσω-
ρεύονται στα δικαστήρια έχουν ως αποτέλεσμα 
να παρατείνονται για χρόνια οι διαδικασίες απο-
νομής δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να αυξάνο-
νται και τα έξοδα των διαδίκων. Η υπερφόρτωση 
των δικαστηρίων οδηγεί σε ασφυξία τα κρατικά 
συστήματα απονομής δικαιοσύνης, ενώ η μεγά-
λη διάρκεια της δίκης, στην οποία περιλαμβά-
νονται ο απαιτούμενος χρόνος προσδιορισμού 
μίας υπόθεσης και τα ενδεχόμενα αναβολής σε 
μεταγενέστερη δικάσιμο, προκαλεί πολλά προ-
βλήματα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ανα-
ζήτηση και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων 
αναδιοργάνωσης της δικαιοσύνης και απλοποί-
ησης των διαδικασιών είναι αναγκαίες, προκει-
μένου μάλιστα να απελευθερωθεί το δικαστικό 
σύστημα από τα βάρη που του εναποθέτει μία 
συντηρητική και άτολμη κοινωνία η οποία και 
πιθανόν ενδόμυχα να επικροτεί για τους δικούς 
της λόγους τη διαδικασία αυτή.
Αυτό ακριβώς το γεγονός ώθησε αρκετά χρόνια 
πριν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προβληματι-
σμό και την οδήγησε να υποβάλει, στις 22 Οκτω-
βρίου 2004, την Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τίτλο 
«Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολά-
βησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις». 
Οι λόγοι που οδήγησαν στην υποβολή τής υπό 
συζήτηση Οδηγίας απεικονίζονται με σαφήνεια 
στην Αιτιολογική της Έκθεση, στο κεφάλαιο υπό 
τον τίτλο «1.1 Στόχος» και στο υποκεφάλαιο 
«1.1.1. Καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη», 
όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: «Η καλύ-
τερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ένας από 
τους βασικούς στόχους της πολιτικής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στον 
οποίο τα άτομα και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει 
να εμφανίζονται ή να αποθαρρύνονται από την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους λόγω της ασυμ-
βατότητας ή της πολυπλοκότητας των νομικών 
και διοικητικών συστημάτων στα κράτη μέλη. Η 
έννοια της πρόσβασης στη δικαιοσύνη πρέπει 
στο συγκεκριμένο πλαίσιο να περιλαμβάνει την 
προώθηση της προσφυγής σε δέουσες διαδικα-
σίες επίλυσης των διαφορών για τα άτομα και 
τις επιχειρήσεις και όχι μόνο την πρόσβαση στο 
δικαστικό σύστημα».
Η επίλυση διαφορών στην κατασκευαστική βιο-
μηχανία περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες 
οι οποίες έχουν ως στόχο τη διευθέτηση κάθε 
είδους διαφοράς που μπορεί να παρουσιαστεί 
μεταξύ των εμπλεκομένων Μερών (Συμβούλων 
Μελετητών, Πελάτη / Εντολέα, Εργολάβου, Διο-
ρισμένων Υπεργολάβων, κ.λπ.) και αρκετές από 
αυτές έχουν υιοθετηθεί στα νέα Συμβόλαια της 
ΜΕΔΣΚ, ώστε να επιλύσουν εξώδικα τις διαφο-
ρές που προκύπτουν.
Οι διάφοροι γνωστοί εναλλακτικοί τρόποι / μέθο-
δοι επίλυσης διαφορών εκτός της ήδη γνωστής 
Διαιτησίας (για την οποία υπάρχει προηγούμενη 
αρθρογραφία μου) η οποία είναι νομοθετημένη 
στην Κύπρο με τον Περί Διαιτησίας Νόμο, Κε-
φάλαιο 4, είναι μεταξύ άλλων: 
α) Διαπραγματεύσεις (Negotiations): Είναι 
η πιο συνηθισμένη μέθοδος επίλυσης δια-
φορών, στην οποία τα Μέρη επιχειρούν από 
μόνα τους να λύσουν τη μεταξύ τους διαφο-
ρά. Συμβαίνει καθημερινά στη ζωή μας τόσο 
σε εμπορικές πράξεις, αλλά και σε κατασκευ-
αστικές συμβάσεις.
β) Διαμεσολάβηση: Η διαμεσολάβηση συνιστά 
μια από τις πιο «φιλικές» προσεγγίσεις για τη 
διευθέτησή διαφορών και ενδεχομένως, από 
πολλές απόψεις, την πλέον αποτελεσματική, 
νοουμένου ότι τα Μέρη ενδιαφέρονται πραγ-

ματικά για τη διευθέτηση των διαφορών τους 
και διαθέτουν, αντικειμενικά, τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν τις απαιτούμενες αποφάσεις προς 
την κατεύθυνση αυτή. Τα εμπλεκόμενα σε μια 
διαφορά Μέρη συμφωνούν από κοινού να ανα-
θέσουν σε ένα τρίτο φυσικό πρόσωπο, εντελώς 
ανεξάρτητο, τον διαμεσολαβητή, να βοηθήσει 
στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής διευθέτησης 
της διαφοράς τους. 
Ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι τα Μέρη 
έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδι-
κασία. Ο διαμεσολαβητής, στην προσπάθεια 
διευθέτησης της διαφοράς, δεν λειτουργεί 
ως τεχνικός σύμβουλος οποιουδήποτε από τα 
εμπλεκόμενα Μέρη, αλλά ως «καταλύτης», ο 
οποίος, αφού κατανοήσει τη φύση της διαφο-
ράς και τις θέσεις των εμπλεκόμενων Μερών, 
καθώς επίσης και τους υποκείμενους λόγους 
(πραγματικούς ή άλλους) που διαμορφώνουν τις 
εν λόγω θέσεις, προσπαθεί να βρει τα κοινά ση-
μεία των συμφερόντων μεταξύ των δύο Μερών, 
στη βάση των οποίων να καταλήξουν σε συμ-
φωνημένη λύση. Η λύση δεν επιβάλλεται από 
τον διαμεσολαβητή αλλά πρέπει να είναι αποτέ-
λεσμα ελεύθερης επιλογής των εμπλεκόμενων 
στη διαφορά Μερών. 
Η διαδικασία διαμεσολάβησης τερματίζεται είτε 
με τον συμβιβασμό των Μερών και τη σύναψη 
συμφωνίας συμβιβασμού, είτε με τη σύνταξη 
πρακτικού μη σύναψης συμφωνίας. Ο τερματι-
σμός της διαδικασίας διαμεσολάβησης σημαίνει 
και τον τερματισμό της εντολής και της δικαιο-
δοσίας του διαμεσολαβητή.
γ) Συμβιβασμός / Συμφιλίωση (Conciliation): 
Είναι καθαρά ιδιωτικός τρόπος επιλύσεως 
διαφορών και γίνεται κατόπιν πρωτοβουλί-
ας των Μερών. Είναι παρόμοια μέθοδος με 
τη διαμεσολάβηση, αλλά στη συμφιλίωση το 
τρίτο πρόσωπο μπορεί να προτείνει λύσεις 
στα Μέρη για να μπορέσουν να επιλύσουν 
τις διαφορές τους. Σε αντίθεση με τη δια-
μεσολάβηση, όπου ο διαμεσολαβητής δεν 
προτείνει λύσεις αλλά βοηθά τα μέρη να κα-
ταλήξουν από μόνα τους σε λύση. 
Και στις δυο περιπτώσεις η λύση δεν είναι δε-
σμευτική, εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνία 
(ρητή) που να αναφέρει διαφορετικά.
δ) Μίνι - δίκη (Mini Trial): Διαδικασία ιδιωτικής 
επίλυσης της διαφοράς ενώπιον υψηλόβαθμων 
στελεχών των επιχειρήσεων, με επικεφαλής ου-
δέτερο τρίτο πρόσωπο. 
ε) Φιλικός Διακανονισμός (Amicable Settlement): 
Είναι παρόμοιος τρόπος με τη διαπραγμάτευση 

Επιτακτική πλέον η ανάγκη χρήσης 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών 
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αλλά μπορούν τα Μέρη να καταλήξουν σε αυτήν 
ακόμη και εάν είναι ήδη σε άλλη διαδικασία επί-
λυσης διαφορών.
στ) Κριτική διαδικασία (Adjudication): Ιδιωτικός, 
συνοπτικός τρόπος εκδίκασης της υπόθεσης. Σε 
μικρό χρονικό διάστημα (που προκαθορίζεται) ο 
κριτής οφείλει να ακούσει τα Μέρη, να ολοκλη-
ρώσει τη διαδικασία και να εκδώσει απόφαση 
(Decision). Ο κριτής είναι ένα ουδέτερο άτομο, 
συνήθως έμπειρος μηχανικός που μπορεί να 
κατανοήσει τα τεχνικά ζητήματα της διαφοράς. 
Ο κριτής έχει συγκεκριμένες εξουσίες μέσω της 
συμφωνίας μεταξύ των Μερών και η απόφασή 
του είναι δεσμευτική στα Μέρη.
Η απόφαση του κριτή είναι δεσμευτική αλλά 
όχι τελεσίδικη, αφού τα Μέρη μπορεί να μην 
την αποδεχθούν αποστέλλοντας εντός εύλογου 
χρόνου που καθορίζεται, Ειδοποίηση μη Απο-
δοχής ή ΝοD (Notice of Dissatisfaction). Ένα 
τρίτο Μέρος δίνει μια δεσμευτική απόφαση στα 
Μέρη σε μία διαφορά εκτός ή μέχρι αυτή να 
αναθεωρηθεί σε διαιτησία ή σε δικαστική δια-
δικασία. Η Κριτική Διαδικασία δεν είναι Διαιτησία 
και συνεπώς δεν εμπίπτει στον Περί Διαιτησίας 
Νόμο (Κεφ.4).
ζ)  Διαιτησία (Arbitration): Η Διαιτησία είναι 
ένας νομικός όρος για την πιο επίσημη μορφή 
εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, 
εκτός δικαστηρίου. Είναι δηλαδή μια διαδικα-
σία που σκοπεύει να δώσει λύση σε μια υπό-
θεση που ενδιαφέρει τις σχέσεις μεταξύ δύο 
ή περισσότερων προσώπων (Μερών) και στην 
οποία έχει προκύψει διαφορά / διαφωνία, από 
ένα ή περισσότερα άλλα ανεξάρτητα πρόσω-
πα, τον διαιτητή ή τους διαιτητές, τα οποία 
αντλούν την εξουσία τους από μια σύμβαση ή 
συμφωνία και αποφασίζουν δίνοντας δεσμευ-
τική λύση. 
Στην Κύπρο οι Διαιτησίες διέπονται από τον 
Περί Διαιτησίας Νόμο [(πιο γνωστό ως Κεφά-
λαιο 4, (Cap. 4)], ο οποίος όμως είναι απαρχαι-
ωμένος αφού τέθηκε σε εφαρμογή το 1944 και 
παραμένει έκτοτε ο ίδιος και για αυτό πρέπει το 
συντομότερο να τροποποιηθεί ώστε να συνάδει 
με τα νέα δεδομένα της εποχής μας, τον Περί 
Εμπορικής Διαιτησίας Νόμο (Ν101/1987) και τον 
Περί Δικαστηρίων Νόμο (Ν14/60). Ο τελευταί-
ος δεν αποτελεί ξεχωριστό Νόμο για Διαιτησία 
όπως οι άλλοι δύο, αλλά διέπεται από ειδικούς 
Δικονομικούς Κανόνες (ξεχωριστή αναφορά για 
το θέμα της Διαιτησίας στην Κύπρο γίνεται σε 
προηγούμενες δημοσιεύσεις μου).
Υπάρχουν βέβαια και άλλες μορφές επίλυσης 
διαφορών που προέκυψαν λόγω ΕΕ, όπως ο 
Επίτροπος Διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη 
και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Χρηματοπι-
στωτικός Επίτροπος κ.λπ., που είναι ανεξάρτητα 
όργανα με προσωπική και λειτουργική ανεξαρ-

τησία και λειτουργούν αυτεπάγγελτα ή κατόπιν 
ενυπόγραφης αναφοράς.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα
• Ευελιξία: Τα Μέρη έχουν πολύ μεγαλύτερη 
ευελιξία να επιλέξουν ποιοι κανόνες διαδικασί-
ας θα εφαρμοστούν στη διαφωνία τους, καθώς 
μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τα σχε-
τικά βιομηχανικά πρότυπα, το εσωτερικό δίκαιο, 
το δίκαιο μιας ξένης χώρας κ.λπ..
Σχεδόν όλες όμως οι Εναλλακτικές Μέθοδοι 
Επίλυσης Διαφορών χαρακτηρίζονται από την 
ύπαρξη ενός ουδέτερου και ανεξάρτητου τρίτου 
προσώπου, που βοηθά αποφασιστικά τη διεξα-
γωγή τους, καθώς και στο ότι έχουν περισσότε-
ρο ανεπίσημη και άρα ελαστική μορφή. 
• Δικαίωμα Επιλογής Διαιτητή, Κριτή ή Δια-
μεσολαβητή: Τα Μέρη έχουν το δικαίωμα επι-
λέξουν τον διαιτητή ή τον διαμεσολαβητή που 
θεωρούν κατάλληλο και που θα ακούσει την 
υπόθεσή τους, συνήθως επιλέγοντας κάποιον 
με ειδικά προσόντα ή πείρα στον τομέα που 
εμπλέκεται στη διαφορά. Ο διαιτητής (ή τα μέλη 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου) δεν χρειάζεται να 
είναι δικηγόροι (παρόλο που δεν απαγορεύεται 
εάν έχει ειδικές γνώσεις). Με τον τρόπο αυτό 
μπορεί να δοθεί έμφαση στα ουσιαστικά ζητή-
ματα της διαφοράς και όχι στους τεχνικούς δι-
αδικαστικούς κανόνες. Σε δικαστική διαδικασία, 
τα Μέρη δεν μπορούν να επιλέξουν δικαστή και 
οι δικαστές συχνά χρειάζονται ειδικούς μάρτυ-
ρες για να εξηγήσουν πολύπλοκα ζητήματα. 
• Λιγότερο κόστος: Σε διεθνές επίπεδο μέσα 
από σωρεία στοιχείων που έγιναν γνωστά, απο-
καλύφθηκε ότι οι δικηγόροι και οι εμπειρογνώ-
μονες μάρτυρες είναι πολύ ακριβοί, ειδικά σε 
θέματα κατασκευαστικού δικαίου και δικαίου 
των συμβάσεων. Η εναλλακτική επίλυση διαφο-
ρών προσφέρει το πλεονέκτημα της επίλυσης 
του ζητήματος ταχύτερα από ό,τι συμβαίνει στη 
δίκη και αυτό σημαίνει λιγότερο κόστος για όλα 
τα Μέρη ως προς τα δικηγορικά αλλά και τα έξο-
δα ειδικών εμπειρογνωμόνων κ.λπ.
• Ταχύτητα: Οι δίκες είναι χρονοβόρες και 
μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια για να γίνει 
δεκτή η υπόθεση σε δικαστή και να ξεκινήσει 
πραγματικά η εκδίκαση της υπόθεσης. Τυχόν 
προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί στη 
συνέχεια να διαρκέσει αρκετούς μήνες μετά την 

έκδοση της πρωτόδικης απόφασης. Ενώ στη 
Διαιτησία εάν τα Μέρη συμφωνήσουν και πραγ-
ματικά το επιθυμούν, τα αποδεικτικά στοιχεία 
μπορούν να υποβάλλονται μόνο με έγγραφα και 
όχι με μαρτυρίες (documents only Arbitration) 
και έτσι η διαδικασία να ολοκληρωθεί πιο σύ-
ντομα. Η διαδικασία ΕΜΕΔ μπορεί να προγραμ-
ματιστεί από τα συμβαλλόμενα Μέρη και από 
το ουδέτερο και ανεξάρτητο άτομο και να είναι 
πολύ γρήγορη και αποτελεσματική.
• Εμπιστευτικότητα και Ιδιωτικότητα: Τα Μέρη 
μπορούν να συμφωνήσουν ότι οι πληροφορίες 
που αποκαλύπτονται κατά τις διαπραγματεύσεις 
ή τις ακροάσεις Διαιτησίας δεν μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν αργότερα. Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι επίσης ιδιωτικό και εμπιστευτικό εκτός εάν 
τα συμβαλλόμενα μέρη ορίσουν και συμφω-
νήσουν διαφορετικά. Από την άλλη πλευρά, οι 
περισσότερες δίκες είναι ανοικτές στο κοινό και 
στον Τύπο.
• Συμμετοχή Μέρους / Διάδικου: Η διαδικασία 
ΕΜΕΔ επιτρέπει περισσότερη εμπλοκή και πιο 
ενεργή συμμετοχή των διαδίκων δίνοντας στα 
συμβαλλόμενα Μέρη την ευκαιρία να μιλήσουν 
για τα γεγονότα και να αποκτήσουν μεγαλύτε-
ρο έλεγχο επί του αποτελέσματος από ό,τι στις 
δίκες μέσω δικαστηρίου που εποπτεύονται από 
δικαστές. Πολλά Μέρη επιθυμούν να έχουν την 
ευκαιρία να μιλήσουν για το πρόβλημά τους και 
να αναφέρουν τα γεγονότα με τα δικά τους λό-
για και όχι μόνο μέσω δικηγόρων.
• Συνεργασία: Η ΕΜΕΔ επιτρέπει στα συμ-
βαλλόμενα Μέρη να συνεργάζονται με τον 
διαμεσολαβητή ή συμφιλιωτή ή κριτή ή άλλο 
υπεύθυνο για την επίλυση της διαφοράς και την 
επίτευξη αμοιβαίας και αποδεκτής λύσης.
• Λιγότερο άγχος: Οι περισσότερες μέθοδοι 
ΕΜΕΔ (εκτός της Διαιτησίας) είναι συχνά πολύ 
λιγότερο αγχωτικές από τις αυστηρές, δαπανη-
ρές και μακρές δικαστικές διαφορές. Διεθνώς 
έχει επίσημα καταγραφεί ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει τις με-
θόδους ΕΜΕΔ έχουν αναφέρει υψηλό βαθμό 
ικανοποίησης από την ΕΜΕΔ και το τελικό απο-
τέλεσμα.

Συμπέρασμα
Λόγω αυτών των πλεονεκτημάτων, πολλά Μέρη 
επιλέγουν τις μεθόδους ΕΜΕΔ (είτε Κριτική Δια-
δικασία, είτε Διαμεσολάβηση, είτε Διαιτησία) για 
την επίλυση των διαφορών τους από τη δικαστι-
κή διαδικασία. Δεν είναι ασυνήθιστο ακόμα και 
μετά την υποβολή δικαστικής αγωγής να προ-
κύψει παραπομπή της διαφοράς σε διαιτησία ή 
ΕΜΕΔ. Η διαδικασία ΕΜΕΔ έχει επίσης χρησι-
μοποιηθεί σε ορισμένες χώρες για την επίλυση 
διαφορών ακόμη και μετά τη δίκη, ενώ εκκρεμεί 
προσφυγή.

g

Η απονομή δικαιοσύνης, 
τόσο στην Κύπρο όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
υποφέρει στις μέρες μας 

από δυσλειτουργίες
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Κάποια μειονεκτήματα
• Δεν υπάρχει εγγυημένη λύση: Με εξαίρε-
ση τη Διαιτησία, οι εναλλακτικές διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών δεν οδηγούν πάντοτε σε 
λύση. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό τα Μέρη 
να επενδύσουν τον χρόνο και τα χρήματά τους 
στην προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς εξω-
δικαστικώς και να μην επιτευχθεί λύση και τελι-
κώς να καταλήξουν να προχωρήσουν σε δίκη.
• Οι αποφάσεις ΕΜΕΔ δεν είναι οριστικές 
και δεσμευτικές: Με εξαίρεση τη Διαιτησία οι 
αποφάσεις των ΕΜΕΔ δεν είναι τελεσίδικες. Η 
απόφαση ενός διαιτητή δεν μπορεί να αμφι-
σβητηθεί, με μόνες εξαιρέσεις / θέματα απάτης 
(fraud) ή παράπτωμα μη ενδεδειγμένης συμπε-
ριφοράς του διαιτητή (Misconduct). Ένας άλλος 
λόγος ακυρώσεως της διαιτητικής απόφασης 
είναι αν η απόφαση του διαιτητή (Αward) υπερ-
βεί το συμφωνηθέν επίδικο θέμα ή θέματα, στη 
συμφωνίας Διαιτησίας.
Από την άλλη βέβαια και οι αποφάσεις ενός δι-
καστηρίου μπορούν να αποτελέσουν αντικείμε-
νο έφεσης (και συνήθως αυτό είναι κοινή πλέον 
πρακτική!) για διάφορους νομικούς λόγους κα-
θώς και για υποτιθέμενα διαδικαστικά σφάλμα-
τα. Μέσα από τη διεθνή πρακτική φαίνεται ότι 
πέραν του 50% των πρωτόδικων αποφάσεων 
των δικαστηρίων στη συνέχεια ανατρέπονται 
από ανώτερα όργανα.
• Όρια στις Διαιτητικές Αποφάσεις: Οι διαι-
τητές μπορούν κυρίως να επιλύσουν διαφορές 
που αφορούν χρηματικές διαφορές ή χρηματι-
κές αποζημιώσεις ή χρόνο ή να αποφασίσουν 
για την ποιότητα του τελικού υλικού και κατά 
πόσο είναι αποδεκτό. Για παράδειγμα, οι διαιτη-
τές γενικά δεν μπορούν να αλλάξουν τον τίτλο 
σε ακίνητη περιουσία.
• Περιορισμοί αποκάλυψης: Ορισμένες από 
τις διαδικαστικές εγγυήσεις ή και διαδικασίες 
που αποσκοπούν στην προστασία των διαδίκων 
στο δικαστήριο ενδέχεται να μην υπάρχουν στις 
ΕΜΕΔ, πράγμα που δυσχεραίνει το άλλο μέρος 
στο να παρουσιάσει στοιχεία / αποδείξεις.
• Κόστος για την ΕΜΕΔ: Ο διαμεσολαβητής ή 
ο διαιτητής ή πρόσωπο που εκτελεί χρέη ΕΜΕΔ, 
χρεώνει είτε κάποιο προκαθορισμένο ποσό (το 
οποίο καθορίζεται στις Διατάξεις ΕΜΕΔ Επι-
στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύ-
πρου - ΕΤΕΚ) είτε ένα προκαθορισμένο 
τέλος ανά ανθρωποώρα για τις υπηρεσί-
ες του. Ανάλογα με την επιλεγμένη διαδι-
κασία ΕΜΕΔ, τα ποσά αυτά μπορούν να εί-
ναι σημαντικά. Από την άλλη πλευρά, ένας 
δικαστής δεν χρεώνει για τις υπη-
ρεσίες του, αφού το δικαστικό 
σύστημα είναι δωρεάν και 
προσφέρεται ως κοι-
νωνικό αγαθό.

Κέντρο ΕΜΕΔ του ΕΤΕΚ
Είναι η θέση του Επιμελητηρίου αλλά και των 
μηχανικών που το αποτελούν πως η ευρεία 
εφαρμογή των εναλλακτικών μεθόδων επί-
λυσης διαφορών στο πλαίσιο των συμβάσεων 
για οικοδομικά και τεχνικά έργα, αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό βήμα που πρέπει άμεσα να 
γίνει για την αντιμετώπιση αντιδικιών που προ-
καλούν κατασπατάληση πόρων, οικονομικών και 
ανθρώπινων, προστριβές, αλλά και τεράστιες 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριο, σύμφωνα 
με τις αρμοδιότητες που του έχουν δοθεί από 
τον ιδρυτικό του νόμο, προωθεί και υποστηρίζει 
τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφο-
ρών μέσω της ίδρυσης Κέντρου Εναλλακτικών 
Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ), το 
οποίο προσφέρει υπηρεσίες Διαιτησίας, Κριτι-
κής Διαδικασίας, Διαμεσολάβησης και Πραγμα-
τογνωμοσύνης – έχοντας προς τούτο θεσπίσει 
ειδικά Μητρώα, Κανονισμούς και Διατάξεις για 
τις διαδικασίες αυτές, καθώς και κώδικα δε-
οντολογίας για τους διαιτητές και κριτές του 
Μητρώου του. 
Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ στοχεύει να προσφέρει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εναλλακτικών με-
θόδων επίλυσης διαφορών, με ταχύτητα και με 
εμπιστευτικότητα, με γνώμονα την απονομή δι-
καιοσύνης και την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
συμφέροντος. Παράλληλα ως κομμάτι της απο-
στολής του επιδιώκει να προάγει τον θεσμό των 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών με 
την ενημέρωση των πολιτών και των μελών του 
για τα οφέλη τους και με την προώθησή τους 
σε αρμόδιες αρχές και φορείς της Δημοκρατίας 
με σκοπό τη μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίησή 
τους. Επιπλέον το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ προσφέ-
ρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κα-
τάρτισης, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια στον 
τομέα των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 
διαφορών και πραγματογνωμοσυνών, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του. Πρόσφατα το Επιμελη-
τήριο κατέθεσε και αίτηση για να αναγνωριστεί 
ως φορέας εναλλακτικής επίλυσης καταναλω-

τικών διαφορών δυνάμει του Περί 
της Εναλλακτικής Επίλυσης Κατα-

ναλωτικών Διαφορών Νόμου του 
2017 (Ν.85(Ι)/2017), με στόχο να 
προσφέρει εναλλακτική επίλυ-

ση διαφορών στον πολίτη και 
καταναλωτή σε εύρος αντι-

κειμένων που αφορούν 
τους κλάδους του και 
αναμένει σύντομα την 
ολοκλήρωση της εξέ-

τασης της αί-
τησης 

και της αναγνώρισής του.
Θεωρώ πολύ σημαντική την πρόσφατη αναθε-
ώρηση του Μητρώου Διαιτητών του ΕΤΕΚ, με 
θέσπιση νέων αυστηρότερων κριτηρίων συ-
μπερίληψης και εισαγωγή επιπλέον προφορι-
κής εξέτασης από ανεξάρτητους και έγκριτους 
νομικούς. Αντίστοιχη αναθεώρηση προγραμμα-
τίζεται σύντομα και για το Μητρώο Πραγματο-
γνωμόνων, γεγονός που αντανακλά τη συνεχή 
προσπάθεια του ΕΤΕΚ για διαρκή αναβάθμιση 
και βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθεί 
στον τομέα των εναλλακτικών μορφών επίλυ-
σης διαφορών. Στο ίδιο πλαίσιο και οι συνεχείς 
προσπάθειες που καταβάλλει για την επαναφο-
ρά εμπλουτισμένης ρήτρας εναλλακτικής επίλυ-
σης διαφορών στα κατασκευαστικά συμβόλαια 
του Δημοσίου με πρότυπο τη ρήτρα που έχει 
ήδη εισαχθεί στα αναθεωρημένα Συμβόλαια 
της ΜΕΔΣΚ, καθώς και για την προώθηση της 
Κριτικής Διαδικασίας μέσω της αναγνώρισης και 
ενσωμάτωσης των Κανονισμών Κριτικής Διαδι-
κασίας του ΕΤΕΚ στη ρήτρα αυτή. 
Για όλους τους λόγους που προανέφερα, θεωρώ 
πως το Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυ-
σης Διαφορών του ΕΤΕΚ (ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ) αποτε-
λεί σημείο αναφοράς στα θέματα αυτά και η 
δράση του αποτελεί προσφορά στην κοινωνία, 
στους πολίτες της Κύπρου και στη Δημοκρατία 
ευρύτερα, και, ως συνέπεια τούτου, οφείλει να 
αναβαθμίζεται και να βελτιώνεται αλλά και να 
βρίσκεται σε διαρκή κίνηση αναζητώντας τις 
βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό.
Η άποψή μου είναι ότι τα πλεονεκτημάτα των 
ΕΜΕΔ (οικονομία, ουσιαστικό αποτέλεσμα χω-
ρίς ρίσκο, ταχύτητα), τις καθιστούν τις πλέον 
κατάλληλες για διαφορές τόσο εμπορικού και 
επιχειρηματικού τομέα, όσο και για διαφορές 
στην οικοδομική βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο 
και κλείνοντας το κείμενο αυτό, θεωρώ ότι είναι 
επιβεβλημένο να προσφέρεται άμεση δυνατό-
τητα σε όλα τα άτομα που αποτελούν την κοι-
νωνία μας να έχουν μια ταχύτερη απονομή Δι-
καιοσύνης, στο όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται, 
σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα. Ένας 
από τους πλεον αποδεκτούς τρόπους για να 
μειωθεί ο φόρτος των δικαστηρίων είναι μέσω 
των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφο-
ρών (όπως αυτές προσφέρονται από το κέντρο 
ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ) και αυτό είναι κάτι που είναι πλέον 
διεθνώς παραδεκτό και ως εκ τούτου θεωρώ ότι 
και γι’ αυτό θα πρέπει αμέσως να εφαρμοσθεί 
ευρέως και να εδραιωθεί στην Κύπρο.

Eur. Ing. Πλάτωνας Στυλιανού
B.Eng. (Hons), MSc, MCS, CEng, FICE, FCIArb.
Chartered Civil Engineer - Arbitrator - 
Accredited Mediator
Μέλος Επιτροπής ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ
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Η επιτυχία ενός έργου δεν βρίσκεται μα-
κριά από την αποτυχία, για την ακρί-

βεια τις χωρίζει μια λεπτή γραμμή και τις 
περισσότερες φορές η έκβαση ενός έργου 
κρίνεται στην παράλειψη του διαχειριστή 
να αφιερώσει την απαραίτητη προσοχή και 
τον χρόνο σε απλές ενέργειες που θα δια-
σφαλίσουν την επιτυχία. Οι βασικές αρχές 
διαχείρισης ενός έργου παραμένουν οι ίδιες, 
είτε πρόκειται για ένα απλό ή ένα σύνθετο έργο και η παράλειψη 
εφαρμογής τους θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αύξηση της δυ-
σκολίας στη διαχείριση του έργου ή, ακόμη χειρότερα, στην απο-
τυχία του. Για να διασφαλίσετε την αποφυγή τέτοιων παραλείψεων, 
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απάντηση στα πιο κάτω σημαντικά ερωτή-
ματα πριν την έναρξη οποιουδήποτε έργου.

Υπάρχει αιτιολόγηση του έργου;
Πολλοί διαχειριστές έργων θεωρούν αυτονόητο ότι από τη στιγμή 
που τους ζητήθηκε να διαχειριστούν ένα έργο, αυτό έχει συνδεθεί 
με στόχους του οργανισμού. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντοτε, καθώς 
λίγοι οργανισμοί έχουν πλήρεις δομές διακυβέρνησης έργων. 
Αμέσως μετά τη λήψη της οδηγίας για την υλοποίηση ενός έργου, 
ζητήστε να μάθετε τους λόγους για την αναγκαιότητα του έργου και 
τη σύνδεσή του με τη στρατηγική του οργανισμού και διερευνήστε 
σε βάθος. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός θα 
σας παρέχει υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και δεν θα 
βρεθείτε ξαφνικά σε κατάσταση πανικού, λόγω έλλειψης πόρων και 
χρηματοδότησης. 

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης/χορηγός;
Οι διαχειριστές έργων μπερδεύουν το άτομο που θα υποστηρίξει 
την επιτυχία του έργου με τον πελάτη ο οποίος θα πληρώσει για το 
έργο ή τον τελικό αποδέκτη που ζήτησε το έργο. Στην πραγματικό-
τητα ο ιδιοκτήτης του έργου είναι το άτομο ή ομάδα ατόμων των 
οποίων η θέση που κατέχουν τους δίνει την ευχέρεια να πάρουν 
αποφάσεις και να δώσουν εντολές τις οποίες συνήθως δεν μπο-
ρεί να επιβάλει ο ίδιος ο διαχειριστής έργων. Τα έργα επιφέρουν 
αλλαγές, οι οποίες σχεδόν πάντα συναντούν αντίσταση, γι’ αυτό 
είναι σημαντικό ο διαχειριστής έργου να έχει τη στήριξη από άτο-
μα που κατέχουν το κατάλληλο επίπεδο εξουσίας και μπορούν να 
παρέμβουν σε ζητήματα και προβλήματα που θα προκύψουν, και 
στα οποία δεν έχει την εξουσία ο διαχειριστής έργων να το πράξει.
Κατά την εκκίνηση του έργου, γνωρίστε τον ιδιοκτήτη του έργου 
και βεβαιωθείτε ότι έχει την κατάλληλη επιρροή εντός και εκτός 
του οργανισμού, έτσι ώστε να μπορεί να σας εξασφαλίσει τη στή-
ριξη που θα χρειαστείτε, είτε αυτό είναι επιπρόσθετη χρηματοδό-
τηση, προσωπικό, ηθική και άλλη υποστήριξη. Επίσης βεβαιωθείτε 
ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου διατηρείτε το ενδιαφέρον 
του για το έργο σε υψηλά επίπεδα και τον ενημερώνετε συχνά. 
Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων (PMI) έχει 
δείξει ότι το ποσοστό επιτυχίας των έργων στα οποίο ο ιδιοκτήτης/
χορηγός είναι δίπλα στον διαχειριστή έργου ανεβαίνει κατακόρυφα.
 
Τελικός αποδέκτης/χρήστης
Ένας από τους βασικούς εμπλεκόμενους είναι ο χρήστης/ες του 

τελικού προϊόντος του έργου, που θα κληθεί να αποδείξει ότι τα 
πλεονεκτήματα τα οποία προβλέφθηκαν μέσα από την επιχειρησι-
ακή μελέτη σκοπιμότητας του έργου έχουν υλοποιηθεί. Επομένως 
η ελλιπής γνωριμία και συμμετοχή των χρηστών αποτελεί την τέ-
λεια συνταγή αποτυχίας. 
Αφιερώστε χρόνο με την ομάδα σας για να γνωρίσετε όσο περισσό-
τερους βασικούς εμπλεκομένους στο έργο και κυρίως τους τελικούς 
χρήστες. Ακολούθως καταγράψετε αναλυτικά τις ανάγκες τους, 
μέσα από ομαδικές συνεντεύξεις, καθοδηγούμενα εργαστήρια, 
ερωτηματολόγια ή οποιαδήποτε μέθοδο σας ικανοποιεί. Επιπλέον, 
η έγκαιρη αναγνώριση και ανάλυση της θέσης και στάσης των άμε-
σα και έμμεσα εμπλεκόμενων έναντι του έργου θα σας βοηθήσει 
να διαχειριστείτε καλύτερα τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους.

Παρακολούθηση του έργου
Η ερώτηση αυτή προϋποθέτει βέβαια ότι έχετε προγραμματίσει το 
έργο και καθορίσει τις γραμμές βάσης του έργου. Πολλές φορές, οι 
μηχανισμοί ελέγχου του έργου δεν καθορίζονται εξαρχής από τον 
διαχειριστή έργου με αποτέλεσμα αυτοί να γίνονται σποραδικά. Το 
αποτέλεσμα είναι η ελλιπής και μη έγκαιρη εικόνα της απόδοσης 
του έργου, η οποία μπορεί πολύ εύκολα να παρασύρει σε λάθος 
συμπεράσματα και να οδηγήσει στη διολίσθηση του φυσικού αντι-
κειμένου του έργου.
Ένας διαχειριστής έργων θα πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων 
διαδικασίες και να κατανείμει ευθύνες για τη συλλογή των δεδομέ-
νων του έργου, τις διαδικασίες αποθήκευσης, επεξεργασίας, μετα-
τροπής τους σε μορφή πληροφορίας και ακολούθως για τη διανομή 
τους σε μορφή εκθέσεων οι οποίες θα πρέπει να είναι προσαρ-
μοσμένες στις απαιτήσεις των διαφορετικών ομάδων παραληπτών. 
Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η συλλογή και παρουσίαση της 
κατάλληλης πληροφορίας, η οποία θα βοηθήσει στην κατανόηση 
της απόδοσης του έργου και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά 
κυρίως θα επιτρέπει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε όλα 
τα επίπεδα.

Ανδρέας Σολωμού PMP®

Μικρές συνταγές για μεγάλες αποτυχίες έργων



w w w. e t e k . o r g . c y  30

Η ορθή διασφάλιση 
μεθόδων βιώσι-

μης κατανάλωσης, η 
επίτευξη της ορθολο-
γιστικής διαχείρισης 
και της επαρκούς χρή-
σης των φυσικών πό-
ρων και η ενθάρρυνση 
της υπεύθυνης αγοράς 
είναι οι προκλήσεις 
που θα αντιμετωπιστούν μέσω της επίτευξης 
του δωδέκατου στόχου της ατζέντας 2030 για 
τη Βιώσιμή Ανάπτυξη.
H εφαρμογή των προτύπων έρχεται να ενι-
σχύσει αυτή την παγκόσμια προσπάθεια και 
να συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία απαιτεί και την 
ενεργή συμμετοχή του επιχειρηματικού κό-
σμου, του οποίου η δράση και οι πρωτοβου-
λίες θα αποτελέσουν κλειδί για την επιτυχία.
Το διεθνές πρότυπο ISO 20400 Sustainable 
Procurement Guidance είναι ένα πρότυπο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους 
οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους έτσι 
ώστε να τους βοηθήσει να ενσωματώσουν 
πρακτικές και πολιτικές για την προώθηση 
της βιωσιμότητας στη σύναψη συμβάσεων 
προμηθειών. Οι αποφάσεις όσον αφορά τις 
προμήθειες μιας επιχείρησης δεν επηρεάζουν 
μόνο την ίδια την επιχείρηση αλλά ολόκληρη 
την κοινωνία.
Mε την εφαρμογή του εν λόγω προτύπου η 
κάθε επιχείρηση θα είναι σε θέση να καθορίζει 
τις αρχές των βιώσιμων συμβάσεων στοχεύ-

οντας στη διαφάνεια και στον σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Παράλληλα, η σειρά προτύπων ISO 14020 
Environmental Labels and Declarations, πε-
ριλαμβάνει πρότυπα για την οικολογική σή-
μανση των προϊόντων. Τα εν λόγω πρότυπα 
περιέχουν κατευθυντήριες γραμμές για την 
ανάπτυξη και χρήση περιβαλλοντικών σημά-
των και ετοιμασίας περιβαλλοντικών δηλώ-
σεων. Ως εκ τούτου, αυτό θα διευκολύνει και 
τους τελικούς χρήστες των προϊόντων, τους 
καταναλωτές, για τις τελικές επιλογές τους.
Βιωσιμότητα και κατασκευές είναι δυο έννοιες 
που θα πρέπει να συνυπάρξουν και τα πρότυ-
πα αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Στον τομέα της κατα-
σκευαστικής βιομηχανίας και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, η ζήτηση για βιώσιμα κτίρια 
(sustainable buildings) και βιώσιμες κατασκευ-
ές (Sustainable Construction) εξελίσσεται με 

ταχύτατους ρυθμούς.To διεθνές πρότυπο ISO 
15392 Sustainability in Βuilding Construction 
- General principles καθορίζει τις αρχές για τη 
βιωσιμότητα στα κτίρια και άλλες κατασκευα-
στικές εργασίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
τους. 
Επιπρόσθετα, η τελευταία έκδοση του διε-
θνούς προτύπου ISO 21930 Sustainability 
in buildings and civil engineering works 
- Core rules for environmental product 
declarations of construction products and 
services, αλλά και η αντίστοιχη υπό αναθεώ-
ρηση έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου EN 
15804: Sustainability of construction works 
- Environmental product declarations - Core 
rules for the product category of construction 
products, είναι χρήσιμα έγγραφα και μπορούν 
να συμβάλουν στην αξιολόγηση της φιλικής 
προς το περιβάλλον χρήσης ενός κτιρίου ή γε-
νικά έργων υποδομών με τη χρήση μιας κοι-
νής μεθόδου για την περιβαλλοντική δήλωση 
επιδόσεων. 
Η υποχρέωση όλων απέναντι στις μελλοντι-
κές γενιές για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης 
προοπτικής για τη ζωή απλώνεται, πέραν των 
νομοθετικών απαιτήσεων, οδηγιών και απαγο-
ρεύσεων, στην περιοχή της ατομικής ευθύνης 
και αυτενέργειας καθενός από εμάς. Γι’ αυτό 
τον λόγο η μόνη βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτή 
που σέβεται απόλυτα το περιβάλλον με έργα 
και όχι με λόγια, αυτή στην οποία περιβαλλο-
ντικοί στόχοι τόσο σε πολιτική κλίμακα όσο και 
σε εταιρική έχουν ως γνώμονα το βραχυπρό-
θεσμο και το μακροπρόθεσμο συμφέρον του 
πλανήτη και της ανθρωπότητας.
Η υιοθέτηση, προώθηση και εφαρμογή ευ-
ρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην Κύπρο 
πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Ορ-
γανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι 
ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Oι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν 
τα πρότυπα στο Κέντρο Πληροφόρησης & 
Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού Οργανι-
σμού Τυποποίησης. Παράλληλα, σε περίπτωση 
ενδιαφέροντος για περαιτέρω εμπλοκή στις 
εργασίες τυποποίησης αναφορικά με το εν 
λόγω θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

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

Βιώσιμη κατανάλωση και μέθοδοι παραγωγής
 με τη συμβολή των προτύπων
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Η υιοθέτηση, προώθηση 
και εφαρμογή 

ευρωπαϊκών και διεθνών 
προτύπων στην Κύπρο 

πραγματοποιείται 
μέσω του Κυπριακού 

Οργανισμού 
Τυποποίησης (CYS)
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380 mm

Συνήθης
Σουβάς
25 mm

THERMOBLOCK
19LB33

Πολυστερίνηα

80 mm

Κολώνα

THERMOBLOCK
Ρητινούχα Κόλλα/
Συνδετικό Κονίαµα
3-4 mm

Χωρίς
Τσιµεντοπυλό

Εξωτερική
Πλευρά
Τοιχοποιίας
U=0.273 W/m2Kγ

Εσωτερική
Πλευρά

Κολώνα
U=0.38 W/m2Kβ

250 mm

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS 
Certification

Λόγω της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας του THERMOBLOCK 19LB33 
λeq = 0.096 W/mK και της ικανότητας αλληλοσύνδεσης του που δεν 
απαιτεί την εφαρμογή κονιάματος κάθετα, το νέο τούβλο μπορεί να 
προσφέρει την πολύ χαμηλή τιμή U-Value τοιχοποιίας 0.273 W/m2K 
χωρίς πρόσθετο κόστος.

Τα έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα THERMOBLOCK 
Συνδετικό Κονίαμα και Ρητινούχα Κόλλα
•  Επιτρέπουν τη σταθερή και ελεγχόμενη ποιότητα
•  Απλοποιούν και επιταχύνουν τη διαδικασία κτισίματος.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 
ΟΡΘΟΤΡΥΠΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ - 
ΛΗΔΡΑ THERMOBLOCK

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΗΔΡΑ 
THERMOBLOCK
AΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΗ∆ΡΑ

Πιστοποιημένο με Συστήματα
■  Ποιότητας ISO 9001
■  Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001 
■  Ασφάλειας & Υγείας OHSAS 18001

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΒΛΟΥ

THERMOBLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ

19LB33
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υ χ Π χ Μ (mm)

250 X 330 X 250
ΚΑΛΥΨΗ

Τ.Μ. 15.5
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ

Τεμάχιο Παλέττο

17.00 Kg 1020 Kg
ΤΕΜΑΧΙΑ / ΠΑΛΕΤΤΟ

60
ΘΕΡΜΙΚΉ ΑΓΩΓΙΜΌΤΗΤΑ

λeq = 0.096* W/mk

ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ
Αγία Βαρβάρα, Τ.Θ. 23986, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22455900, Φαξ: 22523791, E-mail: ledrabrick@cytanet.com.cy
www.bricks-rooftiles.com

α	 	Για	σκοπούς	υπολογισμού	
χρησιμοποιήθηκε	η	πολυστερίνη	DOW	
SHAPEMATE	GREC-A

β	 	Οι	σουβατισμένες	κολώνες	έχουν	δείκτη	
θερμικής	διαπερατότητας	3.25	W/m2K	
για	κολώνα	250	mm	χωρίς	θερμομόνωση.

γ	 	Στους	υπολογισμούς	για	εξωτερικό	και	γιά	
εσωτερικό	επιχρισμα	χρησιμοποιήθηκε	
συνηθισμένος	σουβάς	2.5	cm.

*	 	Πιστοποϊημένο	από	IZF	-	Brick	and	Tile	
Research	Institute,	Essen,	Germany
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