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5G, αφού τύχει ενδελεχούς ελέγχου με 
επιστημονικά κριτήρια βασισμένα σε μελέτες 

και θέσεις διεθνών οργανισμών

Ημερίδα ΕΤΕΚ: Η Αμμόχωστος 
διαθέτει δυνατότητες 

που θα μπορούσαν να την 
καταστήσουν "έξυπνη" πόλη

Προσοχή: Σπουδές στο 
Ηνωμένο Βασίλειο στον 

κλάδο Πολιτικής Μηχανικής 
περιλαμβανομένης της 

Μηχανικής Τοπίου

Το ΕΤΕΚ επικροτεί την 
πρωτοβουλία για νομοθετική 

ρύθμιση της διαχείρισης 
κοινόκτητων οικοδομών
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■  Θερμομόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση

■  Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των δαπανών θέρμανσης και δροσισμού

■  Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός

■  Αντοχή στο χρόνο και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου 

   

Ολοκληρωμένο σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Εξοικονόμηση
ενέργειας και χρημάτων

THERMOPROSOPSIS
Η οικοδομή αλλάζει

Χρήστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54579 3275 Λεμεσός
Τηλ.: 00357 25343371 & 00357 25821040
Fax: 00357 25343346 & 00357 25821043
knauf@knauf.com.cy • www.knauf.gr
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Superior air conditioners 
in 3 colour variations
Complete your customer’s home by choosing our stylish air conditioners in one 
of the special colours! Discreet and fresh design melted with various comfort 
features guarantee a perfect room atmosphere. Let your customer enjoy this 
aff ordable luxury, controllable via smartphone! Newest technology with top 
effi  ciencies up to A+++ in cooling and heating* make the decision easy.

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D
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RZ 80-63-10 Stylish Unit campaign - ad B2B v3.indd   1 18.01.18   12:04

There is only one fi rst choice: www.daikin.eu

Superior air conditioners 
in 3 colour variations
Complete your customer’s home by choosing our stylish air conditioners in one 
of the special colours! Discreet and fresh design melted with various comfort 
features guarantee a perfect room atmosphere. Let your customer enjoy this 
aff ordable luxury, controllable via smartphone! Newest technology with top 
effi  ciencies up to A+++ in cooling and heating* make the decision easy.

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D

Unexpected.

RZ 80-63-10 Stylish Unit campaign - ad B2B v3.indd   1 18.01.18   12:04

There is only one fi rst choice: www.daikin.eu

Superior air conditioners 
in 3 colour variations
Complete your customer’s home by choosing our stylish air conditioners in one 
of the special colours! Discreet and fresh design melted with various comfort 
features guarantee a perfect room atmosphere. Let your customer enjoy this 
aff ordable luxury, controllable via smartphone! Newest technology with top 
effi  ciencies up to A+++ in cooling and heating* make the decision easy.

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D

Unexpected.

RZ 80-63-10 Stylish Unit campaign - ad B2B v3.indd   1 18.01.18   12:04

AD DAIKIN.indd   1 4/30/18   1:03 PM

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

Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα (www.
etek.org.cy) του ΕΤΕΚ αποτελούν την επίσημη 
φωνή του ΕΤΕΚ (τα οποία υποστηρίζονται από 
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Face-
book, LinkedIN, issuu και YouTube). Το περιοδικό 
αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή/και ηλεκτρονικά 
σε περίπου 14000 παραλήπτες, μέλη του ETEK, 
ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών και σε 
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.
Τα μέλη του ΕΤΕΚ προέρχονται από τους 
κλάδους: Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, 
Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική 
Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Χημική 
Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων & 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική 
Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση & 
Εκτίμηση Γης, Πολεοδομία – Χωροταξία.

Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το περιεχόμενο των ενυπόγραφων 
άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στο Ενημερωτικό Δελτίο του τα οποία, σημειώνεται, δεν 
αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την άποψη του Επιμελητηρίου αλλά των συγγραφέων τους. H δημοσίευση 
άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής Eπιτροπής του ενημερωτικού δελτίου.
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Τ ον τελευταίο καιρό στην Κύπρο έχει 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον η πα-
ραχώρηση της κρατικής ιθαγένειάς 
μας έναντι οικονομικού αντίτιμου σε 

εύπορους υπηκόους άλλων κρατών. Δυστυχώς 
πρέπει να παραδεχτούμε ότι δημιούργησε μια 
προσβλητική αλλά και καταθλιπτική εικόνα για 
το κράτος μας ως μιας χώρας-ζητιάνου που 
είναι έτοιμη να ξεπουλήσει το πιο σημαντικό 
στοιχείο της κρατικής της οντότητας για τα 
λεφτά. Και αυτό διότι κάποιοι επιμένουν ακόμα σε ένα μοντέλο οικονο-
μίας της «αρπαχτής» που δημιούργησε το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, 
τη φούσκα των ακινήτων, την οικονομική καταστροφή του 2013 και τώρα 
την υπόθεση των διαβατηρίων. 
Μέσα σε αυτό το καταθλιπτικό περιβάλλον λοιπόν μια μικρή είδηση 
που μου μετέφερε ένας καλός φίλος, μου δημιούργησε μια αμυδρή 
ελπίδα ότι δεν είναι όλα μαύρα στη χώρα μας. Η είδηση ήταν ότι το 
Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας προκήρυξε τον περα-
σμένο Ιούλιο τη δράση «ΑΘΗΝΑ» για την αμυντική έρευνα, καινοτομία 
και τεχνολογική ανάπτυξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες με καταλη-
κτική ημερομηνία το τέλος του Σεπτεμβρίου. Ο προϋπολογισμός της 
προκήρυξης ήταν 900 χιλιάδες ευρώ για δύο έργα (450 χιλιάδες ανά 
έργο), ο οποίος ομολογουμένως ήταν εξαιρετικά μικρός. Αν δεν κάνω 
λάθος είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Άμυνας της χώρας μας 
έχει ανακοινώσει τέτοια δράση.
Για την πλειονότητα των συμπολιτών μας ως είδηση είναι αδιάφορη, 
όμως για όσους γνωρίζουν αυτό είναι επιτέλους ένα σημαντικότατο 
βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.
Εν πρώτοις, από μόνο του το γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο. Δεί-
χνει μια προσπάθεια αλλαγής της επικρατούσας νοοτροπίας και αξίζουν 
συγχαρητήρια σε αυτούς που το σκέφτηκαν και το υλοποιούν. Ενώ σε 
πάρα πολλές χώρες είναι αυτονόητο και εφαρμόζεται εδώ και δεκαετί-
ες, δυστυχώς στην Κύπρο αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 
Εν δευτέροις, η προκήρυξη συνοδευόταν από την επιφύλαξη ότι οι 
συμμετέχοντες στις κοινοπραξίες που θα αναλάβουν τα δύο έργα θα 
πρέπει να έχουν την έδρα και τη λειτουργία τους στην Κύπρο και ότι 
το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί στην Κύπρο. Και εδώ είναι ακριβώς το 
ενθαρρυντικό της όλης προσπάθειας.
Αν χρηματοδοτήσουμε επαρκώς την έρευνα, την ανάπτυξη και την πα-
ραγωγή στο πλαίσιο της αμυντικής βιομηχανίας μας και χρησιμοποιή-
σουμε σωστά τα αποτελέσματα που θα παραχθούν είναι επόμενο ότι 
από τις εταιρείες αμυντικού υλικού θα ξεπηδήσουν μεταγενέστερα και 
άλλες εταιρείες που θα χρησιμοποιήσουν την παραχθείσα τεχνολογία 
για βιομηχανικούς ή/και εμπορικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα θα δημιουρ-
γηθεί και θα συντηρείται στη χώρα μας ταλαντούχο ανθρώπινο δυνα-
μικό με υψηλή εξειδίκευση και γνώση, η πλειονότητα του οποίου θα 
είναι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων αφού για να παραχθεί ένα προ-
ϊόν αμυντικής βιομηχανίας χρειάζεται να δουλέψει μια ομάδα ποικίλων 
ειδικοτήτων της Μηχανικής και της Πληροφορικής.

Όμως ας μην γελιόμαστε. Δεν είναι εύκολος στόχος να γίνει κάτι τέτοιο. 
Χρειάζεται όραμα, χρηματοδότηση, σχέδιο, δουλειά και αλλαγή νοοτρο-
πίας. Το τελευταίο είναι το πιο δύσκολο για τη χώρα μας και για να αλλάξει 
θα χρειαστούν συγκεκριμένα δυναμικά μέτρα για να επιλυθούν μια σει-
ρά από θέματα. Δύο από αυτά τα θέματα αφορούν την εκπαίδευση των 
Κύπριων μηχανικών που θα εισέλθουν στην αμυντική βιομηχανία και τη 
συνέχεια της εργοδότησής τους στην αμυντική βιομηχανία.
Για το πρώτο θέμα είναι προφανές ότι, λόγω της ευαίσθητης φύσης 
της αμυντικής βιομηχανίας, η μεγάλη μάζα του ανθρώπινου δυναμικού 
θα πρέπει να είναι Κύπριοι μηχανικοί. Οπότε τίθεται το ερώτημα αν τα 
δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμιά μας μπορούν να εκπαιδεύσουν 
τέτοιους μηχανικούς στο επίπεδο που χρειάζεται η αμυντική βιομη-
χανία για να είναι βιώσιμη και αν το κράτος μας είναι διατεθειμένο να 
επιβάλει μέτρα στα πανεπιστήμια για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. 
Ένα μέτρο θα μπορούσε να ήταν η αναγκαστική διάθεση συγκεκριμέ-
νου ποσοστού του ετήσιου προϋπολογισμού τους για την εσωτερική 
χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συναφή πεδία στα 
οποία θα συμμετέχουν οι φοιτητές τους αλλιώς δεν θα μπορούν να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους. 
Το δεύτερο θέμα αφορά τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού με 
υψηλή εξειδίκευση και γνώση στην αμυντική βιομηχανία. Δυστυχώς 
στη χώρα μας υπάρχει η αιμορραγία της μετακίνησης των ταλαντού-
χων μηχανικών από τον ιδιωτικό τομέα προς τον δημόσιο τομέα κυρίως 
λόγω της αμοιβής. Και εδώ τίθενται δύο κρίσιμα ερωτήματα. 
Είναι έτοιμο το κράτος να παρέμβει διορθωτικά και να σταματήσει αυτή 
την αιμορραγία με το να θεσπίσει διά νόμου κατώτατη αμοιβή για τους 
μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα ίδια με την αμοιβή των μηχανικών του 
δημόσιου τομέα τουλάχιστον για την αμυντική βιομηχανία; 
Είναι διατεθειμένος ο επιχειρηματικός κόσμος και τα συντεταγμένα όρ-
γανα εκπροσώπησής του να δεχτούν και να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο 
ως αναγκαία επένδυση για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας 
μας ή θα νομίζουμε ότι με μηνιαίους μεικτούς μισθούς των 1500 ευρώ 
στους μηχανικούς θα φτιάξουμε αμυντική βιομηχανία; 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ταλέντο αμείβεται και πως είναι και-
ρός στην Κύπρο να ξεφύγουμε από το ταμπού του υποαμειβόμενου 
μηχανικού αλλά και την υποτίμηση του ρόλου του στην παραγωγική 
διαδικασία. 
Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία της πραγματοποίησης των προαναφερθέ-
ντων, όπως αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι είναι πιο εύκολο να χτίζουμε 
και να πουλούμε επαύλεις σε ξένους μαζί με μια ιθαγένεια της χώρας 
μας δώρο παρά να ερευνούμε, να σχεδιάζουμε και να παράγουμε ποιο-
τικά και καινοτόμα προϊόντα. Αν τελικά αυτό που προτιμούμε ως κοινω-
νία και ως πολίτες είναι η «αρπαχτή» τότε κανένας δεν δικαιολογείται να 
παριστάνει τον έκπληκτο ή τον προσβεβλημένο στο επόμενο σκάνδαλο 
που θα δημιουργήσει η νοοτροπία της «αρπαχτής». Γιατί μην γελιέστε, 
θα το δημιουργήσει.

Δρ Γεώργιος Παναγή
Ηλεκτρονικός 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

Αμυντική βιομηχανία στην Κύπρο
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Η Αμμόχωστος διαθέτει δυνατότητες οι 
οποίες θα μπορούσαν να την καταστήσουν 

«έξυπνη πόλη», μέσα από την ενσωμάτωση, 
εφαρμογή, ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτό-
μων τεχνολογικών λύσεων και την υιοθέτηση 
σύγχρονων πρακτικών και εμπειριών, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του Επιστημονικού και Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) Στέλιο Αχνιώτη.
Το ΕΤΕΚ, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Επα-
φών με Τουρκοκύπριους Μηχανικούς του Επι-
μελητηρίου, διοργάνωσε στις 26 Οκτωβρίου 
2019 ημερίδα με τίτλο «Αμμόχωστος: Έξυπνη 
πόλη», στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο 
του, στη Λευκωσία.
Σε χαιρετισμό του, ο κ. Αχνιώτης, αφού ση-
μείωσε ότι το Επιμελητήριο «δεν πολιτεύεται 
και δεν πολιτικοποιείται», επεσήμανε ότι «η 
Αμμόχωστος, από καθαρά τεχνικής πλευράς, 
αποτελεί μια πολύ ξεχωριστή, ενδεχομένως 
μοναδική, περίπτωση στην οποία, σε επίπεδο 
μελέτης και σχεδιασμού, σε μεγάλη κλίμα-
κα, παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης, 
εφαρμογής, ανάπτυξης και υλοποίησης και-
νοτόμων τεχνολογικών λύσεων και υιοθέτη-
σης σύγχρονων πρακτικών και εμπειριών που 
εντάσσονται και διαμορφώνουν αυτό που 
αποκαλούμε ‘έξυπνη πόλη’».
Σε αυτή την πορεία, σημείωσε, απαραίτητη 
είναι η συνέργεια των εταιρειών τεχνολογίας, 
επικοινωνιών και πληροφορικής, της Ακαδη-
μίας κρατικών υπηρεσιών και φορέων, καθώς 
και των δήμων και πόλεων που, έχοντας ήδη 
υιοθετήσει και εφαρμόσει συγκεκριμένες 
πρακτικές, διαθέτουν πλέον εμπειρία στον 
τομέα αυτό.
Στον δικό του χαιρετισμό, ο δήμαρχος Αμμο-
χώστου Σίμος Ιωάννου είπε πως το άνοιγμα 
και η ανάπτυξη της Αμμοχώστου ως ενιαίο 
σύνολο μπορεί να αποτελέσει έναν «νέο ορί-
ζοντα» οικονομικής προόδου και να δημιουρ-
γήσει ένα τέτοιο μομέντουμ που να βγάλει 
την Κύπρο από τη σημερινή απαισιοδοξία και 

να την οδηγήσει στην ανάπτυξη.
Ο κ. Ιωάννου κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να 
συμπορευτούν με τους Ελληνοκύπριους για να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο του ανοίγματος της 
περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, όπως 
αυτό ανακοινώθηκε παράνομα από τουρκοκυ-
πριακής πλευράς. «Η Αμμόχωστος μπορεί να 
αναγεννήσει την ελπίδα για οριστική και βιώ-
σιμη λύση του Κυπριακού. Ο χρόνος δεν είναι 
σύμμαχός μας και το σημερινό status quo οδη-
γεί στη διχοτόμηση με καταστροφικές συνέ-
πειες και για τις δύο κοινότητες. Μόνος τρόπος 
ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού προβλήμα-
τος είναι η επανέναρξη των συνομιλιών στο 
πλαίσιο που καθόρισε ο ΓΓ του ΟΗΕ», σημείωσε 
ο δήμαρχος Αμμοχώστου.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Γιάννης Κω-
τούλας, πρόεδρος του e-trikala και τέως 
αντιδήμαρχος Τρικκαίων, ο οποίος ανάπτυξε 
το θέμα «Τρίκαλα, Έξυπνη Πόλη (η εξυπηρέ-
τηση του δημότη στο επίκεντρο των νέων 
τεχνολογιών)». Μίλησαν, επίσης, οι Πάμπος 
Χαραλάμπους (Logicom Solutions) και Νικό-
λας Λαμπρογιώργος (Cisco Hellas - Cyprus) 
για το «Smart, Sustainable, Synchronous 
Famagusta: A city to live in», ο δρ Σωκράτης 
Στρατής, αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και αν. 
καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για το «Μια Έξυπνη 
Πλατφόρμα για Διεκδίκηση των Κοινών της 
Αμμοχώστου: www.handsonfamagusta.org», 
ο λειτουργός του Κυπριακού Οργανισμού Τυ-
ποποίησης Ιωσήφ Καρής για το θέμα «Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Πρότυπα για Έξυπνες και Βιώ-
σιμες Πόλεις» και ο Θεοχάρης Δράκος (Client 
Representative Public and Utilities IBM 
Cyprus) για το θέμα «A City in the Cognitive 
Era». Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Νι-
κόλας Καραγεώργης και συντονιστές κλεισί-
ματος-συμπερασμάτων οι Ανδρέας Κωνστα-
ντινίδης, Ιάκωβος Χαραλάμπους και Νικόλας 
Καραγεώργης.
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ΕΤΕΚ: Η Αμμόχωστος διαθέτει δυνατότητες που θα 
μπορούσαν να την καταστήσουν "έξυπνη" πόλη

Σωκράτης Στρατής.

Σίμος Ιωάννου.

Στέλιος Αχνιώτης. Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Νικόλας Καραγεώργης.
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Την προσοχή των ενδιαφερομένων εφιστά 
το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου (ΕΤΕΚ) όταν αυτοί προτίθενται να επι-
λέξουν για τις σπουδές τους πανεπιστημιακά 
ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου στον κλά-
δο Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης 
της Μηχανικής Τοπίου. 
Με βάση τα κριτήρια και το πλαίσιο εγγραφής 
στο Μητρώο Μελών του κλάδου Πολιτικής 
Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής 
Τοπίου του ΕΤΕΚ, πτυχίο ή δίπλωμα πανεπι-
στημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν είναι δυ-
νατό να αναγνωριστεί για σκοπούς του Νόμου 
του ΕΤΕΚ εφόσον:
 1. Έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε 
αναγνωρισμένο στη χώρα λειτουργίας του πα-
νεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης 
μετά από πλήρη φοίτηση διάρκειας τουλάχι-
στον τεσσάρων ετών και στην περίπτωση που 
προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου 
επιπέδου τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπι-
στημιακό επίπεδο και είναι αναγνωρισμένο 
για σκοπούς άσκησης του αντίστοιχου επαγ-
γέλματος από τη χώρα έκδοσής του.
 2. Ο κάτοχός του κατά τη διάρκεια της φοί-
τησης για απόκτησή του έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς μαθήματα βασικής μηχανικής και 
έχει επιτύχει σε τουλάχιστον οκτώ (8) ετήσια 
ή σε δεκαέξι (16) εξαμηνιαία μαθήματα του 
βασικού κύκλου σπουδών του κλάδου στον 
οποίο αιτείται εγγραφή.
Όσον αφορά την ικανοποίηση του κριτηρίου 1 
πιο πάνω, τα πτυχία Πολιτικής Μηχανικής που 
γίνονται δεκτά είναι εκείνα που αναγνωρίζο-
νται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Engineering 
Council/Institution of Civil Engineers (ICE), σε 

επίπεδο Chartered Engineer. Η εγγραφή στο 
ΕΤΕΚ είναι δηλαδή εφικτή:
 (α) Είτε με απόκτηση του τίτλου σπουδών 
«Master of Engineering (M.Eng.)», Πολιτικής 
Μηχανικής
 (β) Είτε με απόκτηση τίτλου σπουδών 
«Bachelor of Engineering (B.Eng.) Hons» και 
κατάλληλο «Μaster of Science (M.Sc.)», Πολι-
τικής Μηχανικής, για σκοπούς ικανοποίησης 
της απαίτησης για πρόσθετη εκπαίδευση ενός 
έτους (Matching Section / Further Learning) 
για σκοπούς αναγνώρισης από το Engineering 
Council σε επίπεδο Chartered Engineer.
Διευκρινίζεται πως πτυχία του Ηνωμένου Βα-
σιλείου με βαθμό «Pass» και «Ordinary» δεν γί-
νονται αποδεκτά για σκοπούς εγγραφής στο 
Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.
Προς εντοπισμό τέτοιων προγραμμάτων 
σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Engineering 
Council (www.engc.org.uk). 
Η ανακοίνωση του ΕΤΕΚ εκδίδεται με αφορμή 
απόρριψη αριθμού αιτήσεων εγγραφής απο-
φοίτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του Ηνω-
μένου Βασιλείου στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, 
στην Πολιτική Μηχανική, λόγω μη ικανοποίη-
σης του κριτηρίου 2 πιο πάνω. Συγκεκριμένα, 
το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων 
σπουδών, με βάση και τις επιλογές μαθημάτων 
που έγιναν, δεν ικανοποιούσε το κριτήριο του 
βασικού κύκλου σπουδών για σκοπούς εγγρα-
φής στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής περι-
λαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πως στο περιεχό-
μενο του προγράμματος σπουδών τους δεν 
περιλαμβάνονταν βασικά μαθήματα Πολιτικής 

Μηχανικής όπως:
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων 
 • Μεταλλικές Κατασκευές 
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
 • Δυναμική Ανάλυση
Για την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας (παρα-
κολούθησης επιπρόσθετων μαθημάτων για 
σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ), το ΕΤΕΚ καλεί 
τους υποψήφιους φοιτητές που προτίθενται 
να επιλέξουν το Ηνωμένο Βασίλειο για τις 
σπουδές τους στην Πολιτική Μηχανική, να 
είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή των μαθη-
μάτων τους. 
Σημειώνεται πως οι απαιτήσεις σε σχέση με 
το περιεχόμενο σπουδών στον κλάδο Πολιτι-
κής Μηχανικής (περιλαμβανομένου ενδεικτι-
κού καταλόγου μαθημάτων) είναι αναρτημέ-
νες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. 
Ανεξάρτητα των πιο πάνω, σημειώνεται πως 
δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμε-
νους, των οποίων το περιεχόμενο των εν λόγω 
προγραμμάτων σπουδών, με βάση και τις επι-
λογές μαθημάτων που έγιναν, δεν ικανοποιεί 
το κριτήριο του βασικού κύκλου σπουδών, για 
την εγγραφή στον κλάδο Πολιτικής Μηχανι-
κής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου 
χωρίς περιορισμό, να εγγραφούν στο Μητρώο 
Μελών του εν λόγω κλάδου υπό περιορισμό. 
Κατά συνέπεια, δεν θα δικαιούνται να λαμβά-
νουν έγγραφες βεβαιώσεις για εργασία πολι-
τικού μηχανικού/εκπόνηση στατικών μελετών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 
ΕΤΕΚ στο τηλέφωνο 22877644 ή να επισκε-
φθούν την ιστοσελίδα του στη διεύθυνση 
www.etek.org.cy

Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο στον κλάδο Πολιτικής 
Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης και ο διευθυντής του ΕΤΕΚ 
Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως είχαν, στις 25 Οκτωβρίου 2019, 

συνάντηση με τον Βρετανό ύπατο αρμοστή κ. Stephen Lille και αντιπρο-
σωπεία της Αρμοστείας στην Κύπρο.
Κατά τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθη-
καν θέματα που άπτονται του Brexit για το οποίο ο ύπατος αρμοστής 
ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις. Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ ενη-
μέρωσαν από την πλευρά τους για τις πιθανές επιπτώσεις στη μετα-
χείριση προσόντων που απονέμονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα του 
Ηνωμένου Βασιλείου τόσο σε περίπτωση άτακτης εξόδου του ΗΒ όσο 
και σε περίπτωση εξόδου μετά από συμφωνία μεταξύ ΗΒ και ΕΕ και πως 
τέτοιες εξελίξεις θα επηρεάσουν ξεχωριστά τόσο τους Κύπριους απο-
φοίτους όσο και άλλους κοινοτικούς υπηκόους από τη μία και υπηκόους 
του ΗΒ από την άλλη.

Συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο πιθανών συνεργασιών σε διάφορους 
τομείς και αποφασίστηκε να διερευνηθούν πιθανές συνεργασίες προς 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και συνεδρίων για θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι διαδικασίες προώθησης και υλο-
ποίησης έργων.

Συνάντηση με το Βρετανό Ύπατο Αρμοστή
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ

Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας Δικτύων Επικοινωνιών «5G»

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Δημόσιος Κήπος Πάφου 
και χωροθέτηση καθεδρικού ναού 

Το ΕΤΕΚ παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και προβληματισμό τη συζήτηση 

που διεξάγεται στην κοινοβουλευτική Επιτρο-
πή Υγείας αναφορικά με την εισαγωγή των 
ασύρματων δικτύων πέμπτης γενιάς 5G και 
τους τυχόν κίνδυνους που προκύπτουν για τη 
δημόσια υγεία.
H Ευρωπαϊκή Ένωση με το πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα "Στρατηγική 5G" έχει ήδη ξεκινή-
σει να καθοδηγεί τα κράτη μέλη προς την επί-
τευξη των αναπτυξιακών ορόσημων του 5G, 
δηλαδή μέχρι το 2020 να ξεκινήσει η εμπορι-
κή χρήση δικτύου 5G σε μία επιλεγμένη πόλη 
σε κάθε χώρα μέλος και τέλος, μέχρι το 2025, 
να έχουμε πλήρως λειτουργικό δίκτυο 5G που 
θα καλύπτει όλες τις αστικές περιοχές και τις 
μεγάλες χερσαίες αρτηρίες των μεταφορών. 
Θεωρούμε ότι η Κύπρος δεν θα πρέπει να 
παραμείνει ουραγός σε τεχνολογίες αιχμής οι 
οποίες αναμένεται να αλλάξουν με επαναστα-

τικό τρόπο όχι μόνον τον τομέα της ψυχαγω-
γίας και της οικονομίας, αλλά και τους τομείς 
της ιατρικής/υγείας, των μεταφορών και της 
βιομηχανίας. Από την άλλη όμως δεν μπο-
ρούμε να παραβλέψουμε τις ανησυχίες που 

εκφράζονται για τις επιπτώσεις από την εισα-
γωγή της τεχνολογίας 5G στη δημόσια υγεία. 
Ωστόσο οι ανησυχίες αυτές θα πρέπει να τύ-
χουν ενδελεχούς ελέγχου με επιστημονικά 
κριτήρια βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες 
και τις θέσεις διεθνών οργανισμών, όπως είναι 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), ο 
Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκί-
νο (IARC), ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφί-
μων και Φαρμάκων (FDA), η Διεθνής Επιτροπή 
Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία 
(ICNIRP), κ.λπ. 
Επιπρόσθετα καλούμε όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς, και κυρίως τους μελλοντικούς 
παρόχους των ασύρματων αυτών δικτύων 
στον τόπο μας, να συνεργαστούν μεταξύ τους 
πέρα από οποιεσδήποτε άλλες σκοπιμότητες 
με στόχο τη μετάβασή μας στο δίκτυο 5G 
έχοντας πρώτιστο μέλημά τους τη δημόσια 
υγεία.

Αναφορικά με το θέμα του Δημόσιου Κήπου Πάφου και τη χωροθέτηση καθεδρι-
κού ναού, το οποίο ταλανίζει την τοπική κοινωνία της Πάφου και αποτελεί πηγή 

αντιπαραθέσεων, το Επιμελητήριο κατέθεσε τις απόψεις του, προς τους υπουργούς 
Εσωτερικών και Οικονομικών, με στόχο την πρόκριση μιας παραγωγικής και δημιουρ-
γικής λύσης στους προβληματισμούς που ανέδειξε ο δημόσιος διάλογος.
Το ΕΤΕΚ εισηγείται να ξεπεραστεί το δίλημμα για ανέγερση καθεδρικού ναού στον 
Δημόσιο Κήπο μέσω της ανάληψης δύο παράλληλων δράσεων: 
 (α) Τη μεταβίβαση του Δημόσιου Κήπου στην πολιτεία μέσω της διαδικασίας για 
τη νομοθετική κατοχύρωση της συμφωνίας του 1971 μεταξύ κράτους και Εκκλησίας 
αναφορικά με την επιχορήγηση της μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου. 
 (β) Τη διενέργεια ενός ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού ιδεών (concept) για τον πο-
λεοδομικό σχεδιασμό του ιστορικού κέντρου της Πάφου, ο οποίος θα διενεργηθεί με 
διαφάνεια, θα ενσωματώσει τις οπτικές όλων των εταίρων (stakeholders) και θα δώσει 
έμφαση στην ανέγερση του καθεδρικού ναού ως μέρους του ευρύτερου αστικού περι-
βάλλοντος και της ταυτότητας της περιοχής. 
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του ΕΤΕΚ: «Η Πάφος μέσω του θεσμού της πολιτιστι-
κής πρωτεύουσας και των έργων που υλοποιήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, ανάπλασε το 
αστικό της κέντρο και σήμερα πολίτες και επισκέπτες ανακαλύπτουν και απολαμβά-
νουν ένα ενδιαφέρον σύνολο από κτίρια και πλατείες μοναδικό για όλες τις κυπριακές 
πόλεις. Αυτή η ώθηση που δόθηκε στο αστικό κέντρο πρέπει οπωσδήποτε να προ-
στατευθεί και να ενισχυθεί με πρόσθετες χρήσεις και σχεδιασμούς, που να αποδίδουν 
την πόλη στους πολίτες της, ενισχύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του κέντρου και 
αναδεικνύοντας τον Δημόσιο Κήπο ως αναπόσπαστο κομμάτι του. Το Επιμελητήριο 
είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να υποστηρίξει την ανάληψη των 
πιο πάνω δράσεων –τη μεταβίβαση και τον διαγωνισμό ιδεών– με όποιον τρόπο του 
ζητηθεί από την Πολιτεία».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελη-
τηρίου αποφάσισε να παράσχει 

αρωγή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) 
για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού δια-
γωνισμού με στόχο την κατασκευή του 
Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ και να διορίσει τον 
κ. Χρίστο Χριστοδούλου, αρχιτέκτονα, 
ως επαγγελματικό σύμβουλο του δια-
γωνισμού. 
Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας το 
σημαντικό έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ και την 
πολύτιμη προσφορά του στην κυπριακή 
κοινωνία θα προσαρμόσει κατ’ εξαίρεση 
τους όρους διεξαγωγής του αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού ώστε να συγκρατή-
σει το κόστος υλοποίησης του διαγωνι-
σμού στο ελάχιστο δυνατό. Σε αυτό το 
πλαίσιο αποφάσισε επίσης να αναλάβει 
το κόστος της αποζημίωσης των μελών 
της κριτικής επιτροπής που διορίζει το 
Επιμελητήριο, καθώς και το κόστος του 
επαγγελματικού συμβούλου, τον οποίο 
διόρισε με στόχο την παροχή βοήθειας 
προς τον αγωνοθέτη για τη σωστή δι-
οργάνωση του διαγωνισμού. 

Διεξαγωγή 
Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού για 

το Κέντρο ΠΑΣΥΚΑΦ
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Τ ο Επιμελητήριο με προθυμία απο-
δέχθηκε πρόσκληση του προ-

έδρου της Βουλής να συμμετάσχει 
στον νέο θεσμό της Παράλληλης 
Βουλής και να συνεισφέρει στο έργο 
του για θέματα της αρμοδιότητάς 
του.
Το ΕΤΕΚ όρισε εκπρόσωπό του στη 
Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικο-
λογία και την Υγεία τον κ. Ντίνο Νικο-
λαΐδη, μέλος της Διοικούσας Επιτρο-
πής του. Εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ στη 
Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτο-
μία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
έχει οριστεί ο δρ Νικόλας Κυριακίδης, 
πολιτικός μηχανικός, και για τον Πο-
λιτισμό ο κ. Μελέτης Αποστολίδης, 
αρχιτέκτονας.

Το ΕΤΕΚ 
συμμετέχει στην 

Παράλληλη 
Βουλή

Το ΕΤΕΚ επικροτεί την πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση της 
διαχείρισης κοινόκτητων οικοδομών και συμφωνεί απόλυτα με 

τους επιδιωκόμενους στόχους της ρύθμισης, καθώς η σημερινή κα-
τάσταση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών είναι 
απογοητευτική. 
Σύμφωνα με επιστολή του Επιμελητηρίου στην κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών «η συγκεκριμένη πρόταση επιχειρεί να αντι-
μετωπίσει ολιστικά το θέμα και αν μη τι άλλο θα αναγκάσει τους 
εμπλεκόμενους να εγκύψουν στο πρόβλημα έτσι ώστε να γίνει μια 
αποτελεσματική νομοθετική ρύθμιση». 
Στα σχόλιά του το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι:
 «1. Θεωρούμε πως θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο μπο-
ρεί μια πρόταση νόμου να προνοεί τη σύσταση και λειτουργία ενός 
νέου οργανισμού δημοσίου δικαίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες ο 
οποίος πιθανόν να εμπίπτει στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο. Εάν δε εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του ν. 20(I)/2014 τότε μάλλον δεν θα έχει την απαιτού-
μενη ευελιξία. 
 2. Επειδή η σύσταση ενός νέου οργανισμού δημοσίου δικαίου δη-
μιουργεί διάφορα ζητήματα και δεν στερείται προβλημάτων και επει-
δή πιθανόν η βάση της συζήτησης ήταν διαφορετική όταν η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δεν αποδέχθηκε να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα, 
θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο να γίνει εκ νέου μια επαφή με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εισαγωγή εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στις 

διαχειριστικές επιτροπές (δηλαδή ένας νόμος ο οποίος μπορεί να εί-
ναι σίγουρα αποτελεσματικότερος σε σχέση με την υφιστάμενη κα-
τάσταση χωρίς την ιδιαίτερη ανάμειξη επόπτη), η προοπτική εσόδων 
από την ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής και η ενδεικνυόμενη κατά 
την άποψή μας περαιτέρω απλοποίηση των εξουσιών/αρμοδιοτήτων 
του ‘επόπτη’ στις απολύτως απαραίτητες, πιθανόν να διαφοροποιή-
σουν τη στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ήδη στημένους εισπρακτικούς μηχανι-
σμούς για πολύ παρόμοια θέματα (δημοτικό και κοινοτικό τέλος ακί-
νητης ιδιοκτησίας) και έχει επιπρόσθετα εργαλεία και αρμοδιότητες 
στη διάθεσή της με τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν θετικές 
συνέργειες με την ανάληψη και της συγκεκριμένης αρμοδιότητας.
 3. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν και πάλι δεν αποδεχθεί να 
αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εφόσον 
παραμείνουν κάποιες ριζοσπαστικές πρόνοιες της πρότασης και 
κυρίως αυτές που δίνουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στις διαχει-
ριστικές επιτροπές, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και να βελτιώσει 
ουσιαστικά την υφιστάμενη κατάσταση και χωρίς την παρουσία 
κάποιου ‘επόπτη’. Αντιλαμβανόμαστε την προστιθέμενη αξία που 
έχει ο καθορισμός μιας αρμόδιας αρχής/επόπτη για την καλύτε-
ρη εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση 
εφόσον πρόκειται για τη σύσταση ενός νέου Συμβουλίου θα πρέ-
πει να σταθμιστούν τα οφέλη/κόστος-προβλήματα μιας τέτοιας 
ρύθμισης».

Πρόταση νόμου που προνοεί 
για τη διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών

Σε συνέχεια επιστολής που κοινοποιήθη-
κε στο Επιμελητήριο με θέμα «Threats 

from activities on the Akrotiri Peninsula, 
including Lady’s Mile», το Επιμελητήριο 
ενημέρωσε τη Διοίκηση των Βρετανικών 
Βάσεων στην Κύπρο πως συμμερίζεται τις 
ανησυχίες που τίθενται από τους φορείς 
που τη συνυπογράφουν. 
Στην επιστολή του ΕΤΕΚ τονίζεται ότι «η πε-
ριβαλλοντική και πολιτισμική αξία της Χερ-
σονήσου Ακρωτηρίου αποτελεί πολύτιμο 
δημόσιο αγαθό, το οποίο οφείλει να τύχει 
προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης, 
απέναντι στις απειλές που πηγάζουν από 
το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης και τις 
συνθήκες στην περιοχή. 
Με δεδομένη τη δική σας προσπάθεια για 
την εφαρμογή καλών πρακτικών προς αυτή 
την κατεύθυνση, το Επιμελητήριο θα ήθελε 
να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του για τη με-
ταξύ μας συνεργασία με στόχο την επίτευ-
ξη των πιο πάνω στόχων».

Σε συνάφεια με τα πιο πάνω το Επιμελη-
τήριο απέστειλε την Έκθεση Απόψεων του 
ΕΤΕΚ για την ανάπτυξη στις περιοχές των 
Βρετανικών Βάσεων, η οποία είχε αποστα-
λεί στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του 
2015 για την ετοιμασία Σχεδίου Ανάπτυξης 
των περιοχών αυτών (η Έκθεση είναι αναρ-
τημένη στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: https://
www.etek.org.cy/site-article-2335-47-el.
php. 
Το περιεχόμενο και οι εισηγήσεις της Έκ-
θεσης στηρίζονται σε συμπεράσματα που 
έχουν εξαχθεί από σχετικό με το θέμα Ερ-
γαστήρι (Workshop), το οποίο διοργανώθη-
κε από το ΕΤΕΚ και στο οποίο συμμετείχαν, 
μεταξύ άλλων, η διευθύντρια του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο πρόεδρος 
και μέλη του Πολεοδομικού Συμβουλίου, 
εκπρόσωποι των επαγγελματικών οργανώ-
σεων των πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων και 
πολιτικών μηχανικών, καθώς και εκπρόσω-
ποι της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Διαχείριση και προστασία 
της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου
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Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου διοργάνωσε και φέτος τη φθινο-

πωρινή συνεστίασή του, με μεγάλη επιτυχία.
Η εκδήλωση, την οποία τίμησε με την πα-
ρουσία του ο πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Δημήτρης Συλλούρης, 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Οκτω-
βρίου 2019, στην πλατεία του οικήματος 
του ΕΤΕΚ στην εντός των τειχών πόλη της 
Λευκωσίας.
Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για συνάντηση 
και χαλαρή κουβέντα μεταξύ συνεργατών, 
φίλων, γνωστών και συναδέλφων του Επιμε-
λητηρίου κάτω από τον φθινοπωρινό ουρανό 
της παλιάς πόλης.

Φθινοπωρινή συνεστίαση ΕΤΕΚ 2019
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Αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε τις θέσεις του ΕΤΕΚ για διάφορες αιτήσεις για 
Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση:

 • Αίτηση της Εταιρείας E. Evangelou LTD για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκ-
κλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου για προσθήκες/μετατροπές σε υφι-
στάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης οργανωμένων διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο τεσσάρων 
αστέρων δυναμικότητας 198 υπνοδωματίων/ 416 κλινών, στο Παραλίμνι.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο ανέφερε ότι η αίτηση θα μπορούσε να τεκμηριωθεί και να αιτιολογη-
θεί με βάση το κριτήριο (δ) που αφορά την προαγωγή της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης 
ή διεύρυνση της τοπικής οικονομίας, το κριτήριο (ζ) πραγματοποίηση ειδικών στόχων, προ-
γραμμάτων και έργων ανάπτυξης και επίλυση ειδικών προβλημάτων σε σχέση με την ανάπτυ-
ξη, και το κριτήριο (γ) που αφορά την υλοποίηση γενικής κυβερνητικής πολιτικής (για σκοπούς 
ανάκαμψης της οικονομίας), του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99]. Σημείωσε επίσης, μεταξύ 
άλλων, ότι: Δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη Στρατηγική του Σχεδίου Ανάπτυξης της 
περιοχής, Δήλωση Πολιτικής Παραλιμνίου, αφού η προτεινόμενη χρήση είναι παρόμοια με την 
υφιστάμενη αδειούχα και πως οι προτεινόμενες προσθήκες/μετατροπές και η αλλαγή χρήσης 
από οργανωμένα διαμερίσματα σε ξενοδοχείο θα αναβαθμίσουν την ίδια την ανάπτυξη και τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 • Αίτηση του κ. Αιμίλιου Φραντζή για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση 
των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Τσερίου για ανέγερση μονάδας ανακύκλωσης χρησιμοποι-
ημένων φίλτρων και πλαστικών δοχείων λαδιού οχημάτων, στον Δήμο Τσερίου.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η αίτηση θα μπορούσε να τεκμηριωθεί 
και να αιτιολογηθεί με βάση το κριτήριο (ζ) που αφορά την πραγματοποίηση ειδικών στό-
χων, προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης και επίλυση ειδικών προβλημάτων σε σχέση με την 
ανάπτυξη, και το κριτήριο (ε) που αφορά την προσαρμογή της προτεινόμενης ανάπτυξης σε 
χαρακτηριστικά του χώρου όπου προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε βαθμό που αυτό δεν 
ήταν δυνατόν να καθοριστούν με λεπτομέρειες στο ισχύον σχέδιο ανάπτυξης του Κανονισμού 
19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99].

Τ ο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με το 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠ-
ΠΑΝ) και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) 
διοργανώνουν τον διαγωνισμό «Τεχνολογία και Καινοτομία στην 
Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ 2019-2020» του Προγράμματος «Καλλιέργεια 
Κουλτούρας ΕΤΑΚ» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων 
«RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-
νοτομία (ΕΤΑΚ).
Κεντρικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η επαφή των μαθητών/
μαθητριών που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και 
των εκπαιδευτικών τους με τις καινοτόμες τεχνολογικές διαδικα-
σίες. 
Μέσα από τον διαγωνισμό επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας πρώτης 
επαφής των μαθητών/μαθητριών με την έρευνα, την καινοτομία και 
την τεχνολογία και η διέγερση της δημιουργικότητας και εφευρε-
τικότητάς τους. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες 
εργασίας από μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς τους, 
οι οποίοι/οποίες εκπονούν ερευνητικές και καινοτομικές δραστηρι-
ότητες και κατασκευές. Μέσα από τον διαγωνισμό «Τεχνολογία και 
Καινοτομία στην Εκπαίδευση» επιδιώκεται οι ερευνητικές ομάδες:
	 • να εμπλακούν σε όλα τα στάδια της καινοτομικής διαδικα-
σίας: εντοπισμό προβλήματος και προτεινόμενη λύση, σχεδιασμό 
μεθοδολογίας, διατύπωση υποθέσεων, συλλογή και ανάλυση υφι-
στάμενων δεδομένων και πληροφοριών, πειραματισμό, επεξεργα-

σία αποτελεσμάτων, ερμηνεία αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερα-
σμάτων, έλεγχο υποθέσεων, πρακτικές και θεωρητικές εφαρμογές,
	 • να βιώσουν τον τρόπο συγγραφής τεχνικής μελέτης και υλο-
ποίησης μιας καινοτομικής τεχνολογικής κατασκευής,
	 • να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες με-
θόδους αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας (π.χ. διαδίκτυο, 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες),
	 • να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα εργασίας μέσα από πρωτο-
βουλίες που θα προωθούν την εμπλοκή όλων των μελών της ομά-
δας αποτελεσματικά,
	 • να αντλήσουν εμπειρίες και γνώσεις από εκπαιδευτικούς και 
συμβούλους, οι οποίοι/οποίες αναμένεται ότι θα εμπλακούν ουσια-
στικά στις καινοτομικές εργασίες παρακολουθώντας την εξέλιξή τους,
	 • να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, διερεύνησης, συλ-
λογής, χρήσης και αξιολόγησης της πληροφορίας και των πηγών 
της, ώστε να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα,
	 • να γνωρίσουν έμπρακτα τη διαδοχή «έρευνα - καινοτομία 
- νέα τεχνολογία - πρόοδος» και να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη 
που προκύπτουν από την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη 
στην οικονομία, την κοινωνία και γενικότερα την καθημερινή μας 
ζωή,
	 • να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, καθώς επί-
σης να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα, την 
πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα και την κρίση τους, και
	 • να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν προϋπολογισμό τε-
χνολογικής κατασκευής.

Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση - ΤΕΚΕ 2019-2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Χρύσανθος Χρυσάνθου, αρχιτέ-

κτονας, ως αξιολογητής από το 
ΕΤΕΚ για συμμετοχή σε ad hoc 
επιτροπή αξιολόγησης για τις 
ανάγκες διαγωνισμού του Δή-
μου Λευκωσίας.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Σωκράτης Ζαβρός, μηχανολό-

γος μηχανικός, στην πενταμε-
λή Επιτροπή Ένταξης / Σχέδιο 
«Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω 
στις Κατοικίες που βρίσκονται 
εντός των Βρετανικών Βάσεων».

• Φίλιππος Ιωάννου, αρχιτέκτο-
νας, επαγγελματικός σύμβου-
λος για την ετοιμασία όρων Αρ-
χιτεκτονικού Διαγωνισμού για 
κατασκευές στο Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Ακάμα / Προκήρυξη Αρ-
χιτεκτονικού Διαγωνισμού στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Σχε-
δίου Αειφόρου Ανάπτυξης του 
Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) 
Ακάμα.
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Η επιστημονική δημοσίευση με θέμα 
“How are cities planning to respond to 

climate change? Assessment of local climate 
plans from 885 cities in the EU-28” και η 
συγγραφική ομάδα στην οποία συμμετεί-
χαν ο αναπληρωτής καθηγητής Βύρωνας 
Ιωάννου και ο επίκουρος καθηγητής Πάρις 
Φωκαΐδης της Σχολής Μηχανικής του Πανε-
πιστημίου Frederick, έλαβαν το βραβείο José 
María Sarriegi Major Catastrophe Research 
Award από το Fundación Aon España και το 
Catastrophe Observatory.
Το βραβείο "José María Sarriegi" καθιερώ-
θηκε από το Fundación Aon España και το 
Catastrophe Observatory με σκοπό την ανα-
γνώριση των καλύτερων ακαδημαϊκών εργα-
σιών παγκοσμίως οι οποίες δημοσιεύτηκαν 
τα τελευταία δύο χρόνια σε θέματα που σχε-
τίζονται με τη διαχείριση φυσικών καταστρο-
φών. Το θέμα της φετινής προκήρυξης του 
βραβείου αφορούσε θέματα που άπτονται 
της κλιματικής αλλαγής.
Οι κ. Ιωάννου και Φωκαΐδης συμμετείχαν 
μαζί με άλλους 30 ερευνητές στην εκπόνηση 
της μελέτης αυτής, στην οποία αναλύονται 
τα τοπικά σχέδια δράσης για το κλίμα σε 885 

πόλεις στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ανάλυση της προόδου στην υιο-
θέτηση πολιτικών άμβλυνσης των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής στις μεγάλες πόλεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη, 
δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης, 
τόσο για τη μείωση των εκπομπών όσο και 
για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, βασίζεται στο αστικό 
περιβάλλον. Η μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί 

την πρώτη ανάλογης κλίμακας σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, συμβάλλει στη δημιουργία βά-
σης αναφοράς για τις τοπικές πολιτικές και 
τα σχέδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μελέτη 
δημοσιεύτηκε το 2018 στο επιστημονικό 
περιοδικό Journal of Cleaner Production, του 
εκδοτικού οίκου Elsevier.
Για τους συγγραφείς αποτελεί πολύ μεγάλη 
τιμή η απονομή του βραβείου José María 
Sarriegi. H ερευνητική εργασία των συγγρα-
φέων επεκτείνεται αυτή τη χρονική περίοδο 
στην περαιτέρω ανάλυση των πολιτικών οι 
οποίες υιοθετούνται από πόλεις για την απο-
τροπή της κλιματικής αλλαγής. Η διάκριση 
αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση των 
προσπαθειών των ερευνητών, αλλά και εν-
θάρρυνση για συνέχιση του έργου τους.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε τελετή η 
οποία διοργανώθηκε στις 7 Νοεμβρίου στο 
Πανεπιστήμιο της Ναβάρας στη Μαδρίτη, και 
η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της βασίλισ-
σας Λετίθια της Ισπανίας.
Για να έχετε πρόσβαση στο βραβευμένο πρω-
τότυπο επιστημονικό άρθρο, επισκεφθεί-
τε τη διεύθυνση: https://doi.org/10.1016/j.
jclepro.2018.03.220

Βράβευση ακαδημαϊκών του Frederick με το βραβείο
José Maria Sarriegi Major Catastrophe Research Award

Η Διεθνής Οργάνωση Μνημείων και Χώρων ICOMOS - Παράρτημα 
Κύπρου με μεγάλη ανησυχία διαπιστώνει ότι το χρόνιο πρόβλη-

μα των εμπρησμών στον Ακάμα συνεχίζεται εντονότερα. Το ICOMOS 
Κύπρου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για τον Ακάμα, μια περιο-
χή που αποτελεί μοναδικό μνημείο της φύσης και του πολιτισμού, 
περιοχή που παρουσιάζει εκτός από μοναδικά θαλάσσιο περιβάλλον, 
είδη χλωρίδας, πανίδας, οικότοπους και εξαιρετικά γεωμορφώματα, 
περιλαμβάνει επίσης ανθρωπογενές παραδοσιακό τοπίο, αρχαίες εκ-
κλησίες και άλλες αρχαιότητες, πληθώρα μύθων και παραδόσεων.
Οι πυρκαγιές αυτές δεν καταστρέφουν μόνο το μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής, αλλά εκτείνονται και στις καλλιέργειες και 
θέτουν σε κίνδυνο σπίτια και ανθρώπινες ζωές.
Δυστυχώς οι λίγοι αυτοί που βάζουν τις φωτιές προκαλούν τόση ζη-
μιά, ενώ είναι προφανές πλέον ότι οι εμπρησμοί, τουλάχιστον ορι-
σμένοι, γίνονται οργανωμένα.
Αναφέρονται πολλές πιθανές αιτίες: κυνηγοί που ενοχλούν τα χωράφια 
των ντόπιων οι οποίοι με τη σειρά τους βάζουν δηλητήρια για τους 
σκύλους, καψαλίσματα χωραφιών –μεταξύ άλλων– και για να βλαστή-
σει χορτάρι για τα ζώα, άτομα που νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα 
εμποδίσουν την όποια προστασία των περιοχών Natura2000 στη Χερ-
σόνησο του Ακάμα και ενδεχομένως να πετύχουν την οικοδόμησή της. 

Όποιες και να είναι οι αιτίες, ταλαιπωρούνται τόσο οι υπηρεσίες (Τμή-
μα Δασών και Πυροσβεστική) αλλά και οι κάτοικοι, ενώ πολλά θα μπο-
ρούσαν να γίνουν για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων. Ο Ακάμας 
δεν είναι μεγάλος και ούτε δύσβατος. Είναι μια περιοχή με περιορι-
σμένες δασικές εκτάσεις με ψηλή βλάστηση, η περιοχή είναι γενικά 
αποψιλωμένη από την υπερβόσκηση, τις πυρκαγιές και την υπερε-
πισκεψιμότητα, και προπάντων γεμάτη με άτυπους δρόμους. Στην 
περιοχή εδώ και χρόνια οι ντόπιοι αναφέρουν ότι γνωρίζουν ποιοι 
τα κάνουν.
Καλούμε τους κατοίκους, τον υπουργό και τις αρμόδιες υπηρεσίες 
(Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών, Τμήμα Πολεοδομίας και Επαρ-
χιακή Διοίκηση Πάφου), να ξεκαθαρίσουν ότι αυτές οι ενέργειες δεν 
θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους σχεδιασμούς για την προστα-
σία και την αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών Natura2000 του 
Ακάμα και επίσης δεν θα καταλήξουν στη δημιουργία πολεοδομικών 
ζωνών οικοδόμησης της περιοχής.
Καλούμε επίσης την πολιτεία να διερευνήσει ενδελεχώς και πειστικά 
το θέμα και οι υπαίτιοι να τιμωρηθούν υποδειγματικά.
Τέλος εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Τμήμα Δασών, την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία και τους εθελοντές για τον έλεγχο και την κα-
τάσβεση των πυρκαγιών.

Εγκληματική καταστροφή του Ακάμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ICOMOS ΚΥΠΡΟΥ 
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Η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και 
η κατάσταση στην Κύπρο συζητήθηκαν 

εκτενώς στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επανα-
ξιολογώντας τη σημασία της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊ-
κών και Διεθνών Υποθέσεων και το Ίδρυμα 
TERRA CYPRIA, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 
2019. Στο πλαίσιο αυτό έγινε επίσης εκτε-
νής αναφορά στην Ατζέντα 2030 για τη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη και στους 17 στόχους της, 
όπως αυτοί υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 
70ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015. 
Κύριοι ομιλητές ήταν ο πρώην υπουργός κ. 
Μάκης Κεραυνός και ο καθηγητής Ανδρέας 
Θεοφάνους, πρόεδρος του Κυπριακού Κέ-
ντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων. 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο εκτε-
λεστικός διευθυντής του Ιδρύματος TERRA 
CYPRIA κ. Λεύκος Σεργίδης και η Ίρις Χαραλα-
μπίδου (εκ μέρους του πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας καθηγητή Φίλιππου Που-
γιούτα). Την εκδήλωση συντόνισε η Αλεξία 
Σακαδάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διε-
θνών Υποθέσεων και Στέλεχος του Κινήματος 
Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών.
Στην ανάγκη επαναξιολόγησης της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στην Κύπρο και αλλού αναφέρ-
θηκε ο κ. Κεραυνός, ζητώντας πρωτοβουλίες 

από το κράτος και τα πανεπιστήμια. Αναφέρ-
θηκε επίσης στην ανάγκη κατανόησης της 
διαφοράς των όρων «οικονομική μεγέθυνση» 
και «οικονομική ανάπτυξη». Μίλησε για το τρί-
πτυχο Κοινωνία-Οικονομία-Περιβάλλον, ενώ 
στάθηκε ιδιαίτερα επικριτικός στην πολιτική 
Μεγάλων Δυνάμεων όπως οι Ην. Πολιτείες, 
αλλά και τη συμπεριφορά κυπριακών κρατι-
κών οργανισμών, που ευνοούν, όπως είπε, την 
αναξιοκρατία και τη διαφθορά. Τόνισε επίσης 
πως «καλές είναι οι διασκέψεις αλλά συχνά 
δεν δίνουν τις αναγκαίες λύσεις». 
Ο καθηγητής Θεοφάνους αποκάλεσε σημα-
ντική, απαραίτητη και επίκαιρη τη συζήτηση 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στη 
σημασία του προσδιορισμού του όρου αυτού 
που, όπως είπε, δεν περιορίζεται στον σε-
βασμό του περιβάλλοντος και την καλύτερη 
δυνατή διαχείριση ων ενεργειακών και άλ-
λων πόρων. Η ουσία, υπογράμμισε ο κ. Θεο-
φάνους, είναι να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο 
υπόδειγμα το οποίο στηρίζεται σε ένα αξιακό 
σύστημα που να ενθαρρύνει την ισοτιμία των 
πολιτών, την αλληλεγγύη και την κοινωνική 
κινητικότητα. Σημείωσε επίσης ότι η πολιτική 
της σκληρής λιτότητας των τελευταίων ετών 
η οποία εκπορεύθηκε από την τρόικα αποτέ-
λεσε πλήγμα για την υπόθεση της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Τέλος κατέληξε τονίζοντας τη 
σημασία της επανίδρυσης του κράτους και 
την ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Επαναξιολογώντας τη σημασία
της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Νέοι Ειδικοί Όροι Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία για Ψηλά Κτίρια (ΚΜΚ/16)

Έχουν ετοιμαστεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ειδικοί Όροι ασφάλει-

ας και υγείας στην εργασία που αφορούν τη Μελέτη και Ανέγερση Ψηλών 
Κτιρίων και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Οι όροι αυτοί είναι διαθέσιμοι 
εδώ http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/DD751E5138DDF664C225
8146001AEE3D?OpenDocument ως Παράρτημα 8 Επιπρόσθετοι Ειδικοί Όροι για Ψηλά Κτίρια.
Οι Ειδικοί Όροι για Ψηλά Κτίρια βασίζονται στις πρόνοιες της νομοθεσίας για τα θέματα 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία και η συμμόρφωση με αυτές αποτελεί υποχρέωση του 
κυρίου του κάθε έργου (ιδιοκτήτη) και των μελετητών και επιβλεπόντων των έργων καθώς 
και των κατόχων των χώρων των κτιρίων αυτών που χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας 
(όπως εστιατόρια, καταστήματα, γυμναστήρια, κ.ά.).
Οι όροι αυτοί ισχύουν για κτίρια με ύψος πέραν των 25 μέτρων και εφαρμόζονται επιπρό-
σθετα από τους τυποποιημένους όρους του Παραρτήματος 3: «Πολυκατοικίες και Οικιστικές 
Μονάδες», στην περίπτωση που το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως οικιστικό ή 
του Παραρτήματος 4: «Μη βιομηχανικά υποστατικά», στην περίπτωση που χώροι του κτιρίου 
θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι εργασίας όπως εστιατόρια, καταστήματα, γυμναστήρια κ.ά. 

Το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε σε 
συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής Εσωτερικών, με θέμα τις παρά-
νομες επεκτάσεις ξενοδοχείων σε Αγία 
Νάπα και Λατσί, από την επιστημονική 
λειτουργό του Μυρτώ Βορεάκου, στις 7 
Οκτωβρίου.
Η τοποθέτηση της εκπροσώπου του 
ΕΤΕΚ αφορούσε κατ' αρχήν την ανά-
γκη αυστηρού ελέγχου οποιασδήποτε 
μορφής παρανομίας και αυθαίρετης 
δόμησης, τονίζοντας ότι τα μέλη του 
που εμπλέκονται σε παράνομες κατα-
σκευές παραπέμπονται αυτεπάγγελτα, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, στο 
Πειθαρχικό. 
Επισημάνθηκε ότι θα ήταν παραγωγι-
κότερο για τη Βουλή, αντί να εξετάζει 
μεμονωμένες περιπτώσεις, ασκώντας 
καθήκοντα πολεοδομικής αρχής, να 
αφιερώσει χρόνο και ενέργεια για τη 
μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαι-
σίου, τόσο όσον αφορά τις διαδικασίες 
αδειοδότησης και ελέγχου της δόμη-
σης, αλλά και όσον αφορά εν γένει το 
πολεοδομικό σύστημα. Προς τον σκοπό 
αυτό το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει σειρά εποι-
κοδομητικών θέσεων.

Εκπροσώπηση ΕΤΕΚ 
στη Βουλή για τις 

παράνομες επεκτάσεις 
ξενοδοχείων
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Απονομή Βραβείων Business4Climate & Energy Efficiency Network 2019

Μια Μέρα Αφιερωμένη στην Ενεργειακή Απόδοση
Σ το πλαίσιο της 10χρονης δράσης του και 

συγκεκριμένα της εκπαίδευσης του κοι-
νού αναφορικά με την Ενέργεια και το Κλίμα, 
το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, σε συνερ-
γασία με την Υπηρεσία Ενέργειας του αρ-
μόδιου Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας και το Περιβαλλοντικό Γραφείο 
της Αυστρίας διοργάνωσαν, την Κυριακή 20 
Οκτωβρίου 2019, Ημέρα Ενέργειας (Energy 
Day) για τα παιδιά, στο Πάρκο της Ακρόπολης 
στον Στρόβολο.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, μικροί και με-
γάλοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τη σημαντικότητα της Ενεργειακής 
Απόδοσης και πώς αυτή μπορεί να κατα-
στεί δυνατή. Συγκεκριμένα, το Ενεργειακό 
Γραφείο Κύπρου και εκπρόσωποι της ΠΑΣΕ-
ΕΞΕ - Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Εξοικονόμησης Ενέργειας παρείχαν δωρε-
άν πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα 
Ενεργειακής Απόδοσης, ενώ τα παιδιά ενη-
μερώνονταν καθώς απασχολούνταν με δω-

ρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η 
κατασκευή του ολόδικού τους ηλιακού φούρ-
νου και ηλιακού αυτοκινήτου στο «Ενεργεια-
κό Εργαστήρι» (Energy Lab) και η ζωγραφική 
με θέμα την ενέργεια και άλλες έννοιες που 
είναι συνυφασμένες μαζί της.
Επιπρόσθετα σε αυτές τις δραστηριότητες, 
τα παιδιά μπορούσαν να σχηματίσουν ομά-
δες και να παίξουν στο «Ενεργειακό Φιδάκι» 
του Ενεργειακού Γραφείου, ή να επισκεφτούν 
μαζί με τους γονείς τους τη «Ζωντανή Βιβλι-
οθήκη» (Living Library) και να γνωρίσουν από 
κοντά την Bicycle Mayor of Nicosia Μαρίνα 
Κυριάκου, και την ιδιοκτήτρια της πρώτης 
Παθητικού Τύπου Κατοικίας (Passive House) 
στην Κύπρο Ζωή Καβαλτζή, λαμβάνοντας 
μαθήματα για το πώς ένας τρόπος ζωής πε-
ριβαλλοντικά πιο φιλικός μπορεί να συμβάλει 
στην ενεργειακή απόδοση και ως εκ τούτου 
στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στον με-
τριασμό της Κλιματικής Αλλαγής.
Την εκδήλωση στήριξε το Γραφείο της Επι-

τρόπου Περιβάλλοντος και χρηματοδότησε 
το ευρωπαϊκό έργο Teeschools. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε μέσω ενός έργου για την 
ενδυνάμωση της εφαρμογής της Ευρωπα-
ϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση 
στην Κύπρο, το οποίο πραγματοποιείται από 
το Περιβαλλοντικό Γραφείο της Αυστρίας, 
σε συνεργασία με το ΥΕΕΒΤ και το ΕΓΚΠ, και 
χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τελετή Απονομής Βραβείων 
Business4Climate & Energy Efficiency Network 2019, που δι-

οργάνωσαν από κοινού στις 24 Οκτωβρίου 2019, στο Πολιτιστικό 
της Φανερωμένης, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, η Ομοσπονδία 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η Υπηρεσία Ενέργειας του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Την τελετή άνοιξε 
ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ 
Κώστας Καδής.
Το Business4Climate & Energy Efficiency Network (Επιχειρώ για το 
Κλίμα και την Ενεργειακή Απόδοση, όπως αποδίδεται στην ελληνι-
κή γλώσσα) αποτελεί την πιο ισχυρή, ιδιωτική, εθνική πρωτοβουλία 
εθελοντικής δέσμευσης επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους οι-
κονομικής δραστηριότητας, κατά της Κλιματικής Αλλαγής και υπέρ 
της Ενεργειακής Απόδοσης, που αναπτύχθηκε από την Ομοσπονδία 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου (ΤΕΠΑΚ) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του αρμόδιου Υπουργεί-
ου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και αποσκοπεί 

στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τουλάχιστον 
κατά 8% ανά επιχείρηση, μέχρι το 2030.
Από τις 64 επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει την Εθελοντική Δέ-
σμευση για το Κλίμα μέχρι σήμερα και ανέλαβαν ενεργή δράση, τέσ-
σερις διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους και σε αυτές απονεμήθηκαν 
συμβολικά κεραμικά τεχνουργήματα στα χρώματα του λογότυπου 
του Business4Climate, που αντιπροσωπεύουν στοιχεία της φύσης 
που η πρωτοβουλία προσπαθεί να προστατεύσει. Στις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα βραβεία, αλλά δεν διακρίθηκαν 
για τις επιδόσεις τους, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις. 
Τιμητικές διακρίσεις: • Muskita Tourist Enterprises Ltd (Aldiana 
Club Zypern) • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου • Handy Spa 
• Infocredit Group • KPMG Ltd • MCO Enterprises Ltd • Photos 
Photiades Breweries Ltd • Reflex Gym Ltd • Συμβούλιο Αποχετεύσε-
ων Λεμεσού Αμαθούντας • Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού • 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) • VTT Vasiliko Ltd και • 
Wargaming Group Ltd.

Τα βραβεία:
• 1ο Βραβείο στην M.G.F.K. Energy Ltd
• 2ο Βραβείο στην Hermes Airports Ltd
• 3ο Βραβείο στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
• Βραβείο Συνεργασίας στην Hermes Airports Ltd
Η εκδήλωση αποτελεί μέρος ενός έργου για την ενίσχυση της εφαρ-
μογής της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο, η οποία διε-
ξάγεται από το Γραφείο Περιβάλλοντος της Αυστρίας, σε συνεργασία 
με την ΥΕΕΒ και το ΕΓΚ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία 
Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ENERGY DAY
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Στις αρχές Σεπτεμβρίου εκπροσώπησα το 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-

πρου (ΕΤΕΚ) στο 4ο Συνέδριο Αντισεισμικής 
Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, το οποίο 
έγινε στην Αθήνα. Το συνέδριο διοργανώθηκε 
από το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχα-
νικής και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
με την υποστήριξη του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου και του ΕΤΕΚ. Σκοπός του 
συνεδρίου ήταν να φέρει κοντά την επιστημονική και την επαγγελμα-
τική κοινότητα των Ελλήνων μηχανικών και σεισμολόγων και να παρου-
σιάσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί την τελευταία εικοσαετία στην 
αποτίμηση και τη μείωση του σεισμικού κινδύνου.
Όπως ανέφερα και στην ομιλία μου στο συνέδριο, στην Κύπρο έχου-
με υιοθετήσει από το 2012 τους Ευρωκώδικες, 
δηλαδή όλη τη σειρά των ευρωπαϊκών προτύ-
πων 1990 ως υποχρεωτικούς για τον σχεδια-
σμό κτιρίων και κατασκευών. Όμως, κορυφαίο 
ζήτημα στην Κύπρο είναι το υφιστάμενο, εν 
πολλοίς γερασμένο, κτιριακό απόθεμα το οποίο 
κατασκευάστηκε προ του 1994 όταν για πρώτη 
φορά εισήχθησαν αντισεισμικές πρόνοιες στον 
οικοδομικό μας κώδικα. 
Το θέμα της βέλτιστης διαχείρισης του κτιρι-
ακού αποθέματος αλλά και των υποδομών που κατασκευάστηκαν με 
χαλαρές ή και ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τον σεισμό έχει την επι-
στημονική/τεχνική του πτυχή, αλλά, ταυτόχρονα, είναι ένα θέμα κοινω-
νικοοικονομικό. Και εδώ θα δανειστώ τα λόγια του εκλεκτού ομότιμου 
καθηγητή Θεοδόση Τάσιου ο οποίος πρόσφατα δήλωσε: «Ο σεισμός 
έχει ταξική συνείδηση διότι, διεθνώς, ποια σπίτια είναι εκείνα τα οποία 
θα γκρεμίσει; Τα σπίτια των φτωχών. Γιατί τα σπίτια των φτωχών; Διό-
τι αυτά είτε είναι αυθαίρετα, είτε δεν έγιναν με μελέτες, είτε είναι τα 
παλαιότερα από όλα. Η διακινδύνευση, που είναι το ρίσκο που λέμε, 
δηλαδή οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες από την εκδήλωση του 
κινδύνου, είναι μεγάλες ή μικρές, ανάλογα με τη θέση, με τον πλούτο, 
με το σπίτι όπου μένεις».
Επί του πιο πάνω θέματος το ΕΤΕΚ έχει κάνει σειρά παρεμβάσεων τα 
τελευταία χρόνια για να ξεκινήσει τουλάχιστον μια δημόσια συζήτηση η 
οποία να στοχεύσει, πρώτον, στην αναγνώριση αυτού του προβλήματος 
και, δεύτερον, στον καθορισμό μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για 
την ολιστική αντιμετώπισή του. Σχετικές με το θέμα είναι η πρόσφατη 
θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης, περιλαμβανομένων και δο-
μοστατικών στοιχείων των σταδίων όπου διεξάγονται ποδοσφαιρικοί 
αγώνες αλλά και κτιριακών υποδομών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Στο ίδιο πλαίσιο και οι προσπάθειες του ΕΤΕΚ για ρύθμιση της τα-
κτικής επιθεώρησης όλων των κτιρίων τα οποία είναι μεγαλύτερα από 
μια διπλοκατοικία, αλλά και του καθορισμού ενός αυστηρότερου πλαισί-
ου για κατακόρυφες επεκτάσεις σε υφιστάμενες οικοδομές. Σημειώνω 
ιδιαίτερα την πετυχημένη προσπάθεια και το πρόγραμμα για επιθεώ-
ρηση και εν τέλει αντισεισμική αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων 
δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης όπως και των προσφυγικών οικισμών 
που κατασκευάστηκαν αμέσως μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Το 
πρόγραμμα με τα σχολικά κτίρια άρχισε προ 15ετίας, περίπου, με πρω-
τοβουλία του ΕΤΕΚ και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα που 
αφορά τους προσφυγικούς οικισμούς άρχισε και πάλι με πρωτοβουλία 

του ΕΤΕΚ πριν από 12 χρόνια, περίπου, και είναι υπό εξέλιξη. Σημαντική 
ήταν, επίσης, και η προσπάθεια για ρύθμιση της υποχρέωσης δομο-
στατικής επιθεώρησης παλαιών οικοδομών πριν την πραγματοποίηση 
ενεργειακής αναβάθμισής τους. 
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι εάν παρατηρήσει κάποιος την εξέ-
λιξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων θα προσέξει ότι από το 1993 όταν ψηφίστηκε η πρώτη οδηγία, 
η λεγόμενη SAVE, για το θέμα μέχρι και σήμερα, αυτή η στρατηγική 
εξελίσσεται σταδιακά και σταθερά. Στόχος είναι το 2050 να καταστούν 
σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Μέρη της στρατηγικής 
είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις, η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελί-
ξεων, μέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού και χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Εάν εμείς κατά παρόμοιο τρόπο αποφασίσουμε ότι όλα τα κτίρια και 
οι κρίσιμες υποδομές μέχρι το 2050 συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστον 

με τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων του 2020 
οφείλουμε να πράξουμε κάτι ανάλογο και να 
ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό. Αυτό 
που προέχει είναι να θέσουμε τον κορυφαίο 
και αμετάκλητο στόχο και να ξεκινήσουμε το 
συντομότερο δυνατό μια πορεία με μικρά, εφι-
κτά και σταθερά βήματα προς αυτόν. Σημαντι-
κότερο είναι σε αυτή την προσπάθεια να μην 
έχουμε πισωγυρίσματα και όλες μας οι ενέρ-
γειες να είναι στοχοπροσηλωμένες. Παράλληλα 

θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μερική χρηματοδότηση 
ενός τέτοιου εγχειρήματος, δηλαδή της αποτίμησης και αντισεισμικής 
ενίσχυσης παλαιών οικοδομών και υποδομών και από Κοινοτικούς πό-
ρους.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Κορυφαίο ζήτημα 
στην Κύπρο είναι το 

υφιστάμενο, εν πολλοίς 
γερασμένο, κτιριακό 

απόθεμα

Πώς θα προφυλάξουμε από σεισμούς τα παλιά κτίρια
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Σ την κυπριακή αγορά κυκλοφορούν εκατο-
ντάδες χιλιάδες διαφορετικά προϊόντα που 

αφορούν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό χαμηλής 
τάσης, στον οποίο περιλαμβάνονται οι οικιακές 
και άλλες παρόμοιες συσκευές, τα φωτιστικά, ο 
εξοπλισμός και τα υλικά ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
σε ονομαστική τάση που κυμαίνεται μεταξύ 50 
και 1000 βολτ (V) για το εναλλασσόμενο ρεύμα 
και μεταξύ 75 και 1500 βολτ (V) για το συνεχές 
ρεύμα και ραδιοεξοπλισμός δηλαδή ηλεκτρικό 
ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια εκπέμπει 
και/ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδι-
οεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού και ο 
οποίος δύναται να διαθέτει σχετική τεχνολογία 
π.χ. τεχνολογία Bluetooth, Wi-Fi, NFC, RFID. 
Η ασφάλεια του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
χαμηλής τάσης και του ραδιοεξοπλισμού απο-
τελούν αντικείμενο των εναρμονισμένων Οδη-
γιών 2014/35/ΕΕ (Low Voltage Directive), σχετι-
κά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού και 2014/53/ΕΕ (Radio Directive) 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ραδιοεξο-
πλισμού, αντίστοιχα. Σκοπός των Οδηγιών είναι 
να διασφαλισθεί ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλι-
σμός και ο ραδιοεξοπλισμός στην αγορά πλη-
ρούν τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επί-
πεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των 
προσώπων, καθώς και των κατοικίδιων ζώων 
και της ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη δημιουρ-
γία κλίματος υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των 
οικονομικών φορέων, δηλαδή των κατασκευ-
αστών, των εισαγωγέων και των διανομέων. 
Επισημαίνεται ότι στον ορισμό της ασφάλειας, 
ως προς τη χρήση του εξοπλισμού και ραδιο-
εξοπλισμού, περιλαμβάνονται και κίνδυνοι μη 
ηλεκτρικής φύσης.
Την ευθύνη για την εφαρμογή των πιο πάνω 
Οδηγιών φέρει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων. Η σχετική νομοθεσία 
βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος στη διεύθυνση http://www.mcw.
gov.cy/ems. Επιπρόσθετα, το Τμήμα έχει λο-
γαριασμό στο Facebook («Τμήμα Ηλεκτρομη-
χανολογικών Υπηρεσιών») όπου αναρτώνται οι 
αποσύρσεις και οι ανακλήσεις ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού.
Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και ο ραδιοεξο-
πλισμός διατίθενται στην αγορά με συνολική 
ευθύνη του κατασκευαστή, τόσο ως προς τον 
έλεγχο και τη σήμανσή τους, όσο και ως προς 
την έκδοση των εγγράφων τεκμηρίωσης της 

συμμόρφωσής τους, με όλες τις εφαρμοστέες 
Οδηγίες και απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ως εκ 
τούτου, ο κατασκευαστής πρέπει να διενεργή-
σει τη λεγόμενη διαδικασία αξιολόγησης συμ-
μόρφωσης, να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο 
και να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. 
Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και ο ραδιοεξο-
πλισμός θα πρέπει να φέρουν όλες τις απαι-
τούμενες σημάνσεις καθώς και τη σήμανση CE 
με την οποία ο κατασκευαστής δεσμεύεται ως 
προς τη συμμόρφωσή τους.
Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη καθημερινή 
ζωή χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερες 
ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι. Πριν από εί-
κοσι χρόνια, η μέση οικία στην Κύπρο θα είχε 
ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, τηλεόραση, βίντεο 
και σύστημα hi-fi. Σήμερα, είναι πιθανότερο 
επιπρόσθετα να υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, 
φορητοί υπολογιστές, κλιματιστικά, κονσόλα 
παιχνιδιών, φούρνος μικροκυμάτων, ηλεκτρική 
εστία, πλυντήριο πιάτων, μίξερ φραπέ και πολ-
λά άλλα. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος πρόκλησης 
ατυχημάτων στο σπίτι είναι πολύ υψηλότερος 
από ό,τι ήταν πριν.
Υπάρχουν απλά βήματα που ενδείκνυται να 
ακολουθούμε για να παραμείνουμε ασφαλείς, 
όταν χρησιμοποιούμε ηλεκτρολογικό εξοπλι-
σμό και ραδιοεξοπλισμό στο σπίτι:
(α) Να διαβάζουμε πολύ προσεχτικά τις οδηγίες 
και τις πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική 
γλώσσα πριν από την εγκατάσταση, χρήση και 
συντήρησή του εξοπλισμού και να τις ακολου-
θούμε πιστά, 
(β) να διεξάγουμε οπτικό έλεγχο ότι ο εξοπλι-
σμός φέρει τις απαιτούμενες σημάνσεις, δεν 
έχει οποιοδήποτε εμφανές ή μηχανικό πρό-
βλημα και ότι δεν έχει υποστεί φθορές, λόγω 
προηγούμενης χρήσης, και
(γ) να αποφεύγουμε τη μόνιμη ηλεκτροδότη-
ση του εξοπλισμού από ένα σύνολο επέκτασης 
εύκαμπτου καλωδίου (cord extension set) αφού 
αυτό μπορεί εύκολα να υπερφορτωθεί.
Κάθε χρόνο στην Κύπρο σημειώνονται ηλεκτρι-
κά ατυχήματα, τραυματισμοί και φωτιές από 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ραδιοεξοπλισμό. 
Η κακή χρήση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
και του ραδιοεξοπλισμού είναι η κύρια αιτία αυ-
τών των ατυχημάτων στα σπίτια των πολιτών, 
αφού δεκάδες άνθρωποι διαπράττουν βασικά 
σφάλματα στο σπίτι χωρίς να συνειδητοποιούν 
ότι εκτίθενται σε κινδύνους.
Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να αντι-
λαμβανόμαστε και να αναγνωρίζουμε τους κιν-

δύνους. Υπάρχουν καταστάσεις και ενδείξεις 
που μας προειδοποιούν δηλαδή ότι υπάρχει 
πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων ή 
φωτιάς, όπως για παράδειγμα:
 (α) Ενεργοποίηση των ασφαλειών του ηλε-
κτρολογικού εξοπλισμού.
 (β) Ενεργοποίηση των μικροδιακοπτών προ-
στασίας (MCB) ή των αυτόματων διακοπών 
διαρροής (RCD) της ηλεκτρικής εγκατάστασής 
μας.
 (γ) Φωτεινή ακτινοβολία και ήχος από σπιν-
θηρισμούς π.χ. βόμβος ή ήχος σημαίας.
 (δ) Μυρωδιά καμένου.
 (ε) Εκτεθειμένα ηλεκτρικά τμήματα.
 (στ) Φθαρμένες ή κατεστραμμένες μονώ-
σεις γύρω από οποιοδήποτε καλώδιο.
 (ζ) Πολύ ζεστές επιφάνειες για να αγγιχθούν.
Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρικοί κίνδυνοι μπορούν 
να γίνουν χειρότεροι όταν είμαστε υγροί (από 
ιδρώτα, υγρασία, νερό, βροχή κ.λπ.).
Στις πιο πάνω καταστάσεις/ενδείξεις πρέπει να 
σταματήσουμε αμέσως να χρησιμοποιούμε τον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τον ραδιοεξοπλι-
σμό και να ζητήσουμε την επισκευή τους από 
τον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από το 
οποίο τους έχουμε προμηθευτεί, εάν αυτό φυ-
σικά είναι δυνατό, ή να αντικαθίστανται. Μπο-
ρεί ακόμη να χρειάζεται να ελεγχθεί η ηλεκτρι-
κή εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
Παράλληλα, στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
ενδείξεις για μη συμμορφούμενο ή και μη 
ασφαλή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ραδιοε-
ξοπλισμό στην αγορά, πρέπει να τις αναφέρου-
με στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρε-
σιών, στο τηλέφωνο 22800522, αφού τέτοιες 
πληροφορίες αξιοποιούνται από το Τμήμα 
στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που διε-
ξάγει στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και στον 
ραδιοεξοπλισμό που διατίθενται στην κυπριακή 
αγορά. Εν κατακλείδι, οι καταναλωτές προτρέ-
πονται να διαβάζουν πολύ προσεχτικά τις οδη-
γίες και τις πληροφορίες ασφάλειας στην ελ-
ληνική γλώσσα και να διεξάγουν οπτικό έλεγχο 
του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του ραδι-
οεξοπλισμού ενώ οι οικονομικοί φορείς οφεί-
λουν να ενεργούν με τη δέουσα προσοχή όταν 
καθιστούν διαθέσιμο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
και ραδιοεξοπλισμό στους καταναλωτές. 

Μιχάλης Νικολάου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Ασφάλεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
χαμηλής τάσης και ραδιοεξοπλισμού
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Έργο «Επέκταση και Λειτουργία Συστήµατος Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΕΠ)» 
Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ 
και την ΑνΑ∆ ως εθνική συµµετοχή.

Απευθυνθείτε τώρα σε ένα από τα εγκεκριµένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) (www.anad.org.cy)

Πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων 
µε ευρωπαϊκή αναγνώριση

Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων 

Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της αξιολόγησης των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ατόµου στη βάση ενός Προτύπου Επαγγελµατικού Προσόντος

Προϋπολογισµός Έργου:  €6.000.000   |   Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταµείου: 85%

Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων 

Ταυτότητα Αριστείας! 
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Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της κάθε 
χώρας περιλαμβάνει τόσο μεμονωμέ-

να κτίρια, όσο και σύνολα κτιρίων, τα οποία 
αποτελούν «μνημεία» με την ευρύτερη έν-
νοια του όρου, δηλαδή κατασκευές στις 
οποίες αποδίδονται ιστορικές, αρχαιολογι-
κές, αισθητικές και άλλες αξίες. Η έννοια 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς δεν πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στα μεγάλα και σημα-
ντικά μνημεία, αλλά πρέπει να επεκτείνεται, 
έτσι ώστε να καλύπτει κάθε κατασκευή που 
αποτελεί δείγμα της οικοδομικής δραστηρι-
ότητας του παρελθόντος. Η προστασία της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιλαμβάνει 
τη διατήρηση και τη συντήρηση των μνη-
μείων, μέσω της διαφύλαξης όσο το δυνατό 
περισσοτέρων από τις αξίες που αυτά πε-
ριέχουν. 

Στην Κύπρο, όπως και σε πολλές άλλες 
χώρες, η αρχιτεκτονική κληρονομιά πολ-
λές φορές ταυτίζεται με κατασκευές από 
φέρουσα τοιχοποιία, οι πλείστες από τις 
οποίες θεσμοθετημένα προστατεύονται 
από τους αρμόδιους φορείς, όπως το Τμή-
μα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Τα κτίρια 
οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία ξεκί-

νησαν να κατασκευάζονται στο νησί κυρίως 
μετά το 1930, σπάνια κατατάσσονται ως 
μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με 
αποτέλεσμα να βλέπουμε σημαντικό μέρος 
της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου 
είτε να εγκαταλείπεται με καταστροφικές 
συνέπειες, είτε να κατεδαφίζεται, ή ακόμη 
και να υφίσταται σοβαρές και μη αναστρέ-
ψιμες επεμβάσεις, οι οποίες να αλλοιώνουν 
τον χαρακτήρα των κτιριακών αυτών υπο-
δομών (Eικ. 1).

Ερευνητικό πρόγραμμα CONSECH20
Τον Ιανουάριο του 2019, το Τμήμα Πολι-
τικών Μηχανικών και Μηχανικών Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ξεκίνησε μια ερευνητική προσπάθεια 
(Joint Programming Initiative for Cultural 

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

To σκυρόδεμα του 20ού αιώνα ως αναπόσπαστο
 μέρος της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς

Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και 

Μηχανικών 
Περιβάλλοντος, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΠΟΛΠ Πάφου (1964), αρχιτέκτονας: Φοίβος Πολυδωρίδης – κτίριο του μοντερνισμού που αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του με την προσθή-
κη εξωτερικής επένδυσης από πέτρα (πάνω) και Παβίλιον στον Τεκκέ Χαλά Σουλτάν (1960), αρχιτέκτονες: Hakkı Atun, Ayer Kasif – κτίριο 
του μοντερνισμού που αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του με πολλαπλές παρεμβάσεις πριν εγκαταλειφθεί (κάτω).
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Heritage - JPICH), μαζί με άλλους 4 ερευνη-
τικούς φορείς από Ολλανδία, Τσεχία, Ιταλία 
και Λευκορωσία, με στόχο τη διατήρηση 
και την προστασία κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος του 20ού αιώνα, οι οποί-
ες θεωρούνται μέρος της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς της κάθε χώρας, σε διαρκώς 
μεταβαλλόμενα αστικά περιβάλλοντα. Το 
πρόγραμμα με ακρωνύμιο CONSECH20 
(CONSErvation of 20th century concrete 
Cultural Heritage in urban changing 
environments), το οποίο συγχρηματοδοτεί-
ται από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Έργο 
P2P/JPICH_HCE/0917/0012), αναγνωρίζει 
τις τεράστιες δυσκολίες που προκύπτουν 
για τη διατήρηση ιστορικών κατασκευών 
οπλισμένου σκυροδέματος, λόγω της αξιο-
θαύμαστης αρχιτεκτονικής ποικιλομορφίας 
αυτών των κτισμάτων, όπως επίσης και της 
πειραματικής φύσης τεχνολογιών και υλι-
κών που υιοθετήθηκαν κατά την κατασκευή 
τους, εφόσον την τότε περίοδο δεν υπήρ-
χαν σχετικοί εθνικοί ή ευρωπαϊκοί κανονι-
σμοί, επαρκής γνώση της συμπεριφοράς 
των υλικών, όπως επίσης και σχεδόν καμία 
πρόνοια αντισεισμικού σχεδιασμού. Επι-
πλέον, η μη αναγνώριση της κοινωνικής και 
ιστορικής αξίας αυτών των κτιρίων από το 
ευρύ κοινό, όπως επίσης και οι διαρκείς με-
ταβολές του αστικού περιβάλλοντος, οδη-
γούν γρήγορα στη φθορά και πολλές φορές 
ακόμη και στην κατεδάφισή τους.
Παράγοντες που θεωρούνται κρίσιμοι για τη 
φθορά ιστορικών κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος είναι οι περιβαλλοντικές αλ-
λαγές, η αλλαγή στον περιβάλλοντα χώρο, 
οι φυσικές καταστροφές από σεισμούς, 
πλημμύρες κ.λπ., και φυσικά η κατεδάφισή 
τους, καθώς πολλές από αυτές τις κατα-
σκευές δεν έχουν ακόμη ενταχθεί από τους 
αρμόδιους φορείς στη λίστα διατηρητέων 
κτιρίων, και για την τύχη τους αποφασίζουν 
ιδιώτες ή μη αρμόδιοι. Ακόμη και στις περι-
πτώσεις που γίνονται προσπάθειες για την 
αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, η μη αναγνώριση 
της αρχιτεκτονικής αξίας του φορέα και η 
τυπολατρική χρήση κανονισμών επεμβά-
σεων, ή η μη επαρκής γνώση των σωστών 
πρακτικών αποκατάστασης, οδηγεί είτε σε 
αλλοιώσεις του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα 
(ειδικά σε κατασκευές του μοντερνισμού με 
συγκεκριμένες γεωμετρίες), είτε σε δυσμε-
νέστερες βλάβες (συνήθως σε περιπτώσεις 
λανθασμένων επισκευαστικών τεχνοτρο-
πιών σε διαβρωμένα μέλη) (Εικ. 2).
Το ερευνητικό πρόγραμμα CONSECH20 

έχει στόχο, αρχικά, την καταγραφή σε κάθε 
χώρα ενός αριθμού κτιρίων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, τα οποία θεωρούνται σημαντι-
κά για κοινωνικούς, ιστορικούς, αρχιτεκτο-
νικούς και κατασκευαστικούς λόγους, και 
τα οποία μπορεί να έχουν οριστεί ως δια-
τηρητέα ή όχι, να έχουν υποστεί επεμβά-
σεις ή όχι, να χρησιμοποιούνται ή να έχουν 
εγκαταλειφθεί. Χρησιμοποιώντας μερικά 
από αυτά τα κτίρια ως χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα, ο κάθε ερευνητικός φορέας θα 
συλλέξει στοιχεία για τα υλικά, τις τεχνικές 
και τους μηχανισμούς αποσάθρωσης αυτών 
των κατασκευών, τα οποία θα καταστούν 
διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, αυξάνοντας την 
επιστημονική γνώση. Επιπλέον, θα εξετάσει 
την επιτυχία ή την αποτυχία συγκεκριμένων 
επεμβάσεων σε ιστορικά κτίρια από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα, τόσο από τεχνικής, όσο 
και από κοινωνικής άποψης (π.χ. αλλαγή 
χρήσης), ενώ θα προτείνει τρόπους σωστής 
καταγραφής των πληροφοριών, μεθόδων 
αποτίμησης και προετοιμασίας στρατηγικών 
επεμβάσεων και ενισχύσεων των ιστορικών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ει-
δικά στην περίπτωση της Κύπρου, όπου όλα 
τα ιστορικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδε-
μα κατασκευάστηκαν χωρίς αντισεισμικές 
πρόνοιες, η σωστή αποτίμηση και ενίσχυση 
αυτών των κατασκευών, χωρίς την αλλοίω-
ση του δομικού συστήματος, ενέχει σημα-
ντικές προκλήσεις. Επιπλέον, στην Κύπρο 
πολλές από τις βλάβες και τις αλλοιώσεις 
των ιστορικών κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (και όχι μόνο), κρύβονται κάτω 
από μανδύες και κελύφη αντισεισμικής και 
ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία εφαρ-
μόζονται χωρίς κατάλληλη αποτίμηση της 
φέρουσας ικανότητας των φορέων, κάτι 
που ενδεχομένως θα αλλάξει με τον νέο 
ενεργειακό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.
Καταληκτικά, είναι σημαντικό σε μια κοινω-
νία να προστατεύουμε και να διατηρούμε 
την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Για να επι-
τευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει καταρχάς να 
γίνει γνωστό στα μέλη της κοινωνίας, όπως 
επίσης και στους αρμόδιους φορείς, ότι και 
οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 
του 20ού αιώνα είναι σημαντικές και χαρα-
κτηριστικές της ιστορίας, της κοινωνίας, της 
οικονομίας και της αλλαγής που συντελείται 
με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, ση-
μαντική είναι και η σωστή εκπαίδευση των 
μηχανικών στους τρόπους μελέτης και τις 
τεχνικές αποκατάστασης ιστορικών κατα-
σκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτοί 
οι τρόποι διαφέρουν από τους αντίστοιχους 

για συμβατικές κατασκευές. 
Πληροφορίες για την εξέλιξη του ερευνη-
τικού έργου CONSECH20 μπορούν να βρε-
θούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
(https://consech20.eu/). Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον 
επικεφαλής ερευνητή του προγράμματος 
στην Κύπρο, αναπληρωτή καθηγητή Ι. Ιω-
άννου, τηλεφωνικώς (22892257) ή μέσω 
email (ioannis@ucy.ac.cy). 

Αντρούλα Γεωργίου, 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια, 
ageorg44@ucy.ac.cy, 

Ιωάννης Ιωάννου, 
αναπληρωτής καθηγητής, 
ioannis@ucy.ac.cy
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Βλάβες και αλλαγές στη γεωμετρία κτιρίου 
του μοντερνισμού μετά από αντισεισμική 
ενίσχυση.
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Η ιδέα για ίδρυση 
Ακαδημίας στην 

Κύπρο ξεκίνησε από 
τις αρχές του 2015 ενώ 
η πρώτη επίσημη πρά-
ξη έγινε με απόφαση 
του Υπουργικού Συμ-
βουλίου στις 13 Ιου-
νίου 2016, όταν απο-
φασίστηκε κατ’ αρχήν έγκριση σύστασης της 
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών. Προς τον σκοπό αυτόν ορίστηκε 
τετραμελής Ιδρυτική Επιτροπή αποτελούμενη 
από τους κ. Λουκά Χριστοφόρου, Χριστόφορο 
Πισσαρίδη, Κυριάκο Νικολάου και Βάσο Καρα-
γιώργη, που είναι επιστήμονες κυπριακής κατα-
γωγής και μέλη Ακαδημιών άλλων χωρών. 
Έργο της Ιδρυτικής Επιτροπής ήταν ο καθορι-
σμός της αποστολής και των δραστηριοτήτων 
της Ακαδημίας, η μορφή και το καθεστώς λει-
τουργίας της, οι πόροι που απαιτούνται για τη 
λειτουργία της στα διάφορα στάδια ανάπτυξής 
της, το όφελος που αναμένεται να έχει η Κύ-
προς από τη δημιουργία της και το χρονοδι-
άγραμμα υλοποίησης της μελέτης αυτής. Η 
Ιδρυτική Επιτροπή ανάλαβε επίσης τη συγγρα-
φή του Ιδρυτικού Νόμου και τους Κανονισμούς 
Λειτουργίας της Ακαδημίας. Τον Νοέμβριο του 
2017 ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια 
της Βουλής των Αντιπροσώπων «Ο περί της 
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών Νόμος του 2017». Σύμφωνα με τον 
νόμο, ιδρύεται Ακαδημία με την επωνυμία «Κυ-
πριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και 
Τεχνών» ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαί-
ου, με έδρα τη Λευκωσία. Ο νόμος ορίζει ότι η 
Ακαδημία είναι ανεξάρτητη και πλήρως αυτό-
νομη ως προς τους σκοπούς και το έργο της 
και αποτελεί το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα 
της Κύπρου στις Επιστήμες, τα Γράμματα και 
τις Τέχνες. Στις 5 Απριλίου 2019 η Βουλή των 
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ομόφωνα και πάλι, ενέκρινε «Τους περί Λει-
τουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών Κανονισμούς του 2019».
Η θεμελιώδης πράξη της Ιδρυτικής Επιτροπής, 
που σηματοδότησε την έναρξη της λειτουργί-
ας της Ακαδημίας και την ταυτόχρονη ολοκλή-
ρωση της αποστολής της, ήταν η εκλογή των 
δώδεκα Ιδρυτικών Μελών, στις 10 Απριλίου 
2019. Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο τα Μέλη 
της Ιδρυτικής Επιτροπής μετονομάζονται σε 
Μεταβατικά Τακτικά Μέλη της Ακαδημίας.
Στα δώδεκα εκλεγέντα Ιδρυτικά Μέλη, και συ-

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών - 
Το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της Κύπρου 

μακροχρόνια.
 - Τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν 
την προσωρινή στέγαση της Ακαδημίας και τη 
συνέχιση των προσπαθειών για ανεύρεση αρ-
μόζουσας μόνιμης στέγασης της Ακαδημίας.
 - Την οργάνωση και την απονομή των Αρι-
στείων των Επιστημών, των Γραμμάτων και των 
Τεχνών και άλλων βραβείων (προκηρυγμένα 
βραβεία, «οίκοθεν» βραβεία, βραβεία υπό την 
αιγίδα της Ακαδημίας).
 - Την ανάπτυξη και εμπέδωση συνεργασιών 
και δραστηριοτήτων στην παιδεία, την έρευνα 
και την καινοτομία, την ενδυνάμωση της συ-
νεργασίας των Πανεπιστημίων, των Κέντρων 
Ερευνών και της Βιομηχανίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τη διαδικασία παροχής έγκυρης 
και αντικειμενικής γνωμοδότησης στην Πολι-
τεία και πληροφόρηση των πολιτών της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας.
 - Τη θεμελίωση τρόπων για την προβολή 
και ισχυροποίηση του έργου των επιστημόνων, 
των λογίων και των καλλιτεχνών της Κύπρου 
εντός της Κύπρου και διεθνώς.
Με τη λήξη της πενταετούς Μεταβατικής 
Περιόδου λήγει η θητεία των Μεταβατικών 
Τακτικών Μελών, και η Ακαδημία αρχίζει τη 
λειτουργία της, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 
και τους κανονισμούς της. Είναι κοινή πεποί-
θηση όλων των Μελών ότι κατά τη Μεταβα-
τική Περίοδο με τη βοήθεια της Πολιτείας και 
της συνολικής ηγεσίας του τόπου, την ενεργή 
συμπαράσταση του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και όλων των πνευματικών δημι-
ουργών και επιστημόνων, των καλλιτεχνών και 
άλλων παραγόντων της πνευματικής και κοι-
νωνικής ζωής του τόπου θα τεθούν στέρεες 
βάσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της 
Ακαδημίας ώστε να επιτελέσει επιτυχώς την 
πολυδιάστατη αποστολή της στην Κύπρο, στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.
Διακαής πόθος όλων των Μελών είναι η Κυ-
πριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και 
Τεχνών να υλοποιήσει την πνευματική της στο-
χοθεσία, συνεισφέροντας με τον δικό της τρό-
πο στην πρόοδο και την ευημερία του τόπου.

Δρ Σωτήρης Καλογήρου
Καθηγητής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου
Ιδρυτικό Μέλος Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, Τάξη 
Θετικών Επιστημών
Μέλος ΕΤΕΚ

γκεκριμένα στην Τάξη των Θετικών Επιστημών, 
δύο από τα τέσσερα Μέλη είναι μηχανικοί, ο 
υποφαινόμενος που είναι καθηγητής Μη-
χανολογίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολο-
γίας και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, και 
ο Μάριος Πολυκάρπου, καθηγητής στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Αριστεί-
ας «Κοίος».
Με την εκλογή αυτή και την ανακοίνωση των 
ονομάτων των Ιδρυτικών Μελών –πρώτων 
Ακαδημαϊκών της Κύπρου– αρχίζει η πεντα-
ετής Μεταβατική Περίοδος της Ακαδημίας, 
εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο στις επιστή-
μες, τα γράμματα και τις τέχνες και γενικότε-
ρα στην πνευματική ζωή και την ιστορία του 
τόπου μας.
Οι κύριοι σκοποί της Ακαδημίας είναι:
 - Η προώθηση της Αριστείας σε όλες τις 
εκδηλώσεις του πνεύματος.
 - Η καλλιέργεια και η προαγωγή των Επι-
στημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών.
 - Η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας 
και της καινοτομίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 - Η προβολή και η ισχυροποίηση της Κύπρου 
διεθνώς διά του έργου των επιστημόνων της.
 - Η υποστήριξη της Παιδείας.
 - Η ενδυνάμωση της συνεργασίας των Πα-
νεπιστημίων, των Κέντρων Ερευνών και της 
Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 - Η παροχή επιστημονικά κατοχυρωμένης 
γνώσης και έγκυρης άποψης και γνωμοδότη-
σης στην Πολιτεία και τους θεσμούς.
 - Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκές και δι-
εθνείς Ενώσεις Ακαδημιών και σε διμερείς συ-
νεργασίες με Εθνικές Ακαδημίες άλλων χωρών.
 - Η έκδoση βιβλίων, επιστημονικών περιο-
δικών, επιστημονικών άρθρων και Πραγματει-
ών, Δελτίων Τύπου, Πρακτικών Συνεδρίων, κ.ά.
Κατά τη Μεταβατική Περίοδο το έργο της Ακα-
δημίας συμπεριλαμβάνει κυρίως:
 - Την εκλογή νέων Τακτικών Μελών, καθώς 
και την εκλογή Εξωτερικών, Αντεπιστελλόντων 
και Επίτιμων Μελών.
 - Τις διαδικασίες συμμετοχής της Ακαδημί-
ας σε Διεθνείς Οργανισμούς Ακαδημιών Επι-
στημών, Γραμμάτων και Τεχνών και σε άλλους 
διεθνείς οργανισμούς ή ιδρύματα.
 - Τη συστηματική και δυναμική αναζήτηση 
ιδίων πόρων για την εύρυθμη λειτουργία της 
Ακαδημίας και την υλοποίηση των σκοπών της 
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Η κατάθλιψη και γενι-
κότερα τα προβλή-

ματα ψυχικής υγείας 
αυξάνονται σε παγκό-
σμιο επίπεδο ολοένα 
και περισσότερο. Όπως 
αναδεικνύεται μέσα από 
διεθνείς στατιστικές, 
πλήττουν περισσότερα 
από 300 εκατομμύρια άτομα όλων των ηλικι-
ών σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας τεράστια 
προβλήματα στους ανθρώπους και τις οικο-
γένειές τους και κατ’ επέκταση σημαντικό 
οικονομικό κόστος για την κοινωνία.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
τα προβλήματα ψυχικής υγείας και οι διατα-
ραχές που σχετίζονται με το στρες αποτελούν 
μείζον πρόβλημα για την υγεία και αντιπροσω-
πεύουν τη μεγαλύτερη αιτία πρόωρου θανάτου! 
Λόγω της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης κοινω-
νικών, ψυχολογικών και βιολογικών παραγόντων, 
η κατάθλιψη συχνά προκαλείται από αντίξοες 
συνθήκες ζωής ή δυσμενή περιστατικά όπως 
η ανεργία, το πένθος ή το ψυχολογικό τραύμα. 
Μπορεί να αποδυναμώσει αρκετά το επηρεαζό-
μενο άτομο, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρε-
ται και να λειτουργεί ανεπαρκώς είτε βρίσκεται 
στον χώρο εργασίας, είτε στο σχολείο, αλλά είτε 
και εντός της ίδιας της οικογένειάς του.
Ορισμένες από τις βασικές αιτίες της κατάθλι-
ψης συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίω-
σης και εργασίας. Για παράδειγμα, το εργασιακό 
περιβάλλον είναι ένας ισχυρός καθοριστικός 
παράγοντας για την υγεία και έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στη διάθεση του προσωπικού. Στο 
σημερινό πλαίσιο της οικονομικής παγκοσμι-
οποίησης, το εργασιακό περιβάλλον έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της ψυχικής πίεσης, 
η οποία πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε 
δυσαρέσκεια και απογοήτευση όσον αφορά την 
εργασία, με συνεπακόλουθη μείωση των επιδό-
σεων, προβλήματα υγείας και κατάθλιψη.

Πορεία 
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), σε 
μια προσπάθεια να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 
και τους εμπειρογνώμονες να σχεδιάζουν τους 
χώρους εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να εν-
θαρρύνουν την ικανοποίηση των εργαζομένων 
και να διασφαλίζουν γενικότερα την ευημερία 
τους, έχει αναπτύξει διάφορα διεθνή πρότυ-
πα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
εργονομίας κατά τον σχεδιασμό των συστημά-
των εργασίας.

Καλύτερος Σχεδιασμός για Ευήμερους 
Χώρους Εργασίας με Διεθνή Πρότυπα ISO

Για παράδειγμα, το πρότυπο ISO 6385 
“Ergonomic Principles in the Design of Work 
Systems” (Εργονομικές Αρχές κατά τον Σχεδι-
ασμό των Συστημάτων Εργασίας), παρέχει τις 
βασικές εργονομικές αρχές για τη βελτίωση, 
τον σχεδιασμό/επανασχεδιασμό και την τρο-
ποποίηση των συνθηκών εργασίας ώστε να 
καταστεί ο χώρος εργασίας ασφαλέστερος, πιο 
άνετος και να συμβάλλει στην παραγωγικότη-
τα. Το πρότυπο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
επαγγελμάτων, όπως οι χειριστές μηχανών, οι 
εργάτες συναρμολόγησης σε μια γραμμή πα-
ραγωγής, οι οδηγοί οχημάτων/φορτηγών, το 
προσωπικό των αερολιμένων, οι επαγγελματί-
ες του τομέα της υγείας, το διδακτικό προσω-
πικό καθώς και οι υπάλληλοι γραφείου.
Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί η σειρά των 
προτύπων ISO 10075 “Ergonomic Principles 
related to Mental Workload” (Eργονομικές 
Aρχές σχετικά με τον Ψυχικό Φόρτο Εργασί-
ας), η οποία παρέχει κατευθυντήριες γραμμές 
σχεδιασμού του συστήματος εργασίας ειδικά 
για την πρόληψη της ψυχικής υπερφόρτωσης. 
Η ψυχική πίεση μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
πολλών διαφορετικών και αλληλοεπιδρώντων 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων του καθήκοντος, των φυσικών 
συνθηκών των θέσεων εργασίας, των οργανω-
τικών και των κοινωνικών παραγόντων. Η ιδέα 
που κρύβεται πίσω από τη σειρά των προτύ-
πων αυτών είναι να συμβάλει με ουσιαστικό 
τρόπο στον σχεδιασμό συστημάτων τα οποία 
να παρεμποδίζουν τη δημιουργία ψυχικών 
διαταραχών στους εργαζόμενους. Ένα άλλο 
διεθνές πρότυπο, το ISO 27500 “The Ηuman-
centred Οrganization - Rationale and General 
Principles” (Ο Ανθρωποκεντρικός Οργανισμός - 
Σκεπτικό και Γενικές Αρχές), εστιάζει στην πε-
ριγραφή των αξιών και των πεποιθήσεων που 
καθιστούν έναν οργανισμό ανθρωποκεντρικό, 
αναλύει τα σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη 
που μπορούν να επιτευχθούν και εξηγεί τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν για κάποιο οργα-
νισμό που δεν έχει ανθρωποκεντρικό χαρα-
κτήρα. Το πρότυπο παρέχει συστάσεις για τις 

πολιτικές που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν 
τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου για την επίτευξη του στόχου αυτού. Επι-
πρόσθετα, καθορίζει αρχές υψηλού επιπέδου 
με επίκεντρο τον άνθρωπο για υιοθέτηση και 
στήριξη από τα εκτελεστικά μέλη του διοικη-
τικού συμβουλίου, προκειμένου να πετύχουν 
βελτιστοποίηση στις επιδόσεις, να μειώσουν 
στο ελάχιστο τους κινδύνους για τον οργανι-
σμό και το προσωπικό, να μεγιστοποιήσουν 
την ευημερία στον οργανισμό και να ενισχύ-
σουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους.
Tα πιο πάνω πρότυπα εκπονήθηκαν από τη 
Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/
TC 159 “Ergonomics” (Εργονομία), με απώτε-
ρο στόχο να βοηθήσουν τους σχεδιαστές να 
εφαρμόζουν τις τελευταίες γνώσεις στα συ-
στήματα και τον εξοπλισμό εργασίας δίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στον άνθρωπο ως επίκε-
ντρο, για έναν πιο παραγωγικό χώρο εργασίας.
Η εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος δι-
αχείρισης της επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας είναι επίσης ένας άλλος τρόπος 
με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να 
μειώσουν τα ατυχήματα και τις επαγγελματι-
κές ασθένειες στους χώρους εργασίας. Ο ISO 
έχει αναπτύξει σχετικά το πρότυπο ISO 45001 
“Occupational Health and Safety Management 
Systems - Requirements with guidance for 
use” (Συστήματα Διαχείρισης για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία - Απαιτήσεις και οδη-
γίες εφαρμογής). Το πρότυπο αυτό έχει σκοπό 
να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους 
και ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις επιδόσεις 
τους που σχετίζονται με την υγεία και ασφά-
λεια στην εργασία. Η εφαρμογή ενός τέτοιου 
συστήματος διαχείρισης αποτελεί στρατηγική 
απόφαση για μια επιχείρηση, η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να υποστηριχθούν οι 
πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, εξασφαλίζοντας 
ότι οι άνθρωποι θα είναι πλέον ασφαλέστεροι 
και υγιέστεροι, αυξάνοντας παράλληλα και την 
κερδοφορία της επιχείρησης.
Όλα τα πιο πάνω πρότυπα διατίθενται από το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του 
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).
Πηγή: ISO Focus (Ενημερωτικό Δελτίο Διε-
θνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO)

Γιάννης Βασιάδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό  
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)
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Όταν τα σηπτικά 
συστήματα είναι 

σωστά σχεδιασμένα, 
τοποθετημένα, κατα-
σκευασμένα και συ-
ντηρημένα, μειώνουν 
αποτελεσματικά τις 
περισσότερες μολύν-
σεις και απειλές που 
περιέχονται στα ακατέργαστα λύματα. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο βαθμός επεξεργασίας 
είναι αρκετός για την ασφαλή απόρριψη των 
τελικών αποβλήτων στο έδαφος. Ωστόσο, 
απαιτούν την τήρηση κάποιων κανόνων, δια-
φορετικά μπορεί να αποτύχουν και να φέρουν 
πολλά προβλήματα σε εσάς, τους γείτονές σας 
και το περιβάλλον.
Υπάρχουν τρεις λόγοι για να τηρηθούν αυτοί 
οι κανόνες. 
 1. Εάν υπερφορτώσετε το σύστημά σας, ή 
παρατηρείται αδυναμία απορρόφησης στον 
απορροφητικό λάκκο, τα λύματα θα δημιουρ-
γούν λάσπη και δυσάρεστη οσμή στον χώρο 
σας και γύρω από αυτόν. 
Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αντίστροφη 
ροή από το σηπτικό σας σύστημα, που θα 
βλάψει την ιδιοκτησία σας.
 2. Για να εξοικονομήσετε χρήματα, από τυ-
χόν βλάβες ή δυσλειτουργία του συστήματος, 
πρέπει να επιθεωρείτε και να εκκενώνετε τη 
σηπτική δεξαμενή σας τακτικά. 
Είναι πολύ φθηνότερο από το να επισκευάσε-
τε το σύστημά σας. Σε πολλές περιπτώσεις, η 
επισκευή δεν θα βοηθήσει, αλλά η αντικατά-
σταση ολόκληρου του συστήματος ή τουλά-
χιστον η αντικατάσταση του απορροφητικού 
λάκκου είναι πολύ πιο δαπανηρή από την κα-
νονική συντήρηση. 
 3. Ο τρίτος λόγος είναι πολύ πιο σοβαρός, 
και είναι να εμποδίσετε την εξάπλωση στα 
υπόγεια ύδατα των βακτηρίων που προκαλούν 

ασθένειες και λοιμώξεις σε ανθρώπους και 
ζώα. Το τελικό απόβλητο από μια σηπτική δε-
ξαμενή είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. Το 
τελικό απόβλητο από ένα αποτυχημένο σηπτι-
κό σύστημα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Εάν το 
σηπτικό σας σύστημα αποδειχθεί ότι αποτελεί 
πηγή μόλυνσης των υδάτινων πόρων, θα έχετε 
νομική ευθύνη γι' αυτό. 
Φροντίζοντας το σηπτικό σας σύστημα με 
προσοχή και διατηρώντας το στον χρόνο συμ-
βάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος 
και δείχνετε την ευθύνη σας για τη βελτίωση 
της οικολογίας της Κύπρου. Η Κύπρος είναι 
διάσημη για το αμόλυντο περιβάλλον της και 
είναι ζωτικής σημασίας να την κρατήσουμε για 
μας και τις μελλοντικές γενιές, για χρόνια και 
χρόνια που έπονται. Εδώ είναι τρεις βασικοί 
κανόνες που πρέπει να τηρούνται από κάθε 
ιδιοκτήτη ενός σηπτικού συστήματος.
Κανόνας 1. Κάθε σηπτικό σύστημα (τόσο ση-
πτική δεξαμενή όσο και συσκευή διείσδυσης 
εδάφους) έχει περιορισμένη χωρητικότητα. Ο 
ιδιοκτήτης του συστήματος και η οικογένειά 
του δεν πρέπει να επιβαρύνουν το σύστημα. 
Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση, εξοικο-
νομήστε νερό και χρησιμοποιήστε το αποτε-
λεσματικά: επισκευάστε τα στεγανά υδραυ-
λικά εξαρτήματα, αντικαταστήστε τα παλιά 
καζανάκια με πιο μικρά, φροντίστε να μην ει-
σέρχονται τα νερά της βροχής στη δεξαμενή 
και στο πεδίο αποστράγγισης, μην βάζετε όλα 
τα πλυντήρια της εβδομάδας την ίδια μέρα, 
κλείστε τη βρύση όσο βουρτσίζετε τα δόντια 
σας κ.λπ. Μια βρύση που παρουσιάζει έστω και 
μικρή διαρροή προσθέτει πολύ περιττό νερό 
στο σύστημά σας κάθε μέρα.
Κανόνας 2. Το σηπτικό σας σύστημα δεν εί-
ναι κάδος απορριμμάτων. Τα μη βιοδιασπώμε-
να απορρίμματα (σερβιέτες υγιεινής, πάνες, 
χαρτοπετσέτες, προφυλακτικά, τσιγαρόχαρτα, 

βαμβάκι, φάρμακα, δηλητήρια, φυτοφάρμακα 
ή άλλα επικίνδυνα χημικά προϊόντα) δεν πρέ-
πει να εισέλθουν σε αυτό.
Κανόνας 3. Τα ιζήματα που συσσωρεύονται 
στον πυθμένα της σηπτικής σας δεξαμενής 
και η ακέραστες ύλες που συσσωρεύονται 
στην κορυφή της σηπτικής δεξαμενής μεγα-
λώνουν και η ενδιάμεση ζώνη γίνεται λεπτό-
τερη με την πάροδο του χρόνου. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να αδειάζετε τη ση-
πτική σας δεξαμενή τακτικά. Διαφορετικά, 
τα στερεά και τα ακατέργαστα υπολείμματα 
θα γεμίσουν τελικά τη σηπτική δεξαμενή, θα 
υπερχειλίζουν στον απορροφητικό λάκκο και 
θα φράξουν τις διόδους απορρόφησης του 
εδάφους. Το σύστημά σας πρέπει να αδειάζει 
ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που 
ζουν στο σπίτι, τις συνήθειες της ζωής σας και 
το μέγεθός του. 
Η διοχέτευση απορριμμάτων μέσω ενός 
σκουπιδοφάγου κουζίνας στο σηπτικό σύ-
στημα αυξάνει τον όγκο των στερεών και της 
οργανικής ύλης, πράγμα που συνεπάγεται συ-
χνότερη άντληση εάν υπάρχουν ήδη προβλή-
ματα λειτουργία ή και χρήσης. 
Κανονικά θα πρέπει το σηπτικό σας σύστη-
μα να ελέγχεται από έναν πάροχο υπηρεσι-
ών τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Ο πάροχος 
υπηρεσιών επιθεωρεί τη λάσπη και τα απο-
μεινάρια στη σηπτική δεξαμενή σας. Εάν ο 
πυθμένας του στρώματος αφρού βρίσκεται 
σε απόσταση μικρότερη από 15 cm από τον 
πυθμένα του σωλήνα εξόδου ή η κορυφή του 
στρώματος λάσπης βρίσκεται σε απόσταση 30 
cm από αυτό, η σηπτική δεξαμενή πρέπει να 
αδειάσει.
Οι σηπτικές δεξαμενές δεν είναι κατάλληλες 
για περιοχές με εδάφη με χαμηλή διαπερα-
τότητα, και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να 
έχετε ή να χρειάζεστε μια εναλλακτική μονά-
δα επεξεργασίας. 
Μπορεί επίσης να χρειαστείτε μια εναλλακτι-
κή μονάδα επεξεργασίας στις λεγόμενες περι-
βαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ή εάν υπάρ-
χουν πάρα πολλά σηπτικά συστήματα σε μια 
περιοχή ή το σπίτι σας και το σύστημα είναι 
πολύ κοντά στα υπόγεια ή στα επιφανειακά 
ύδατα. 
Θα στραφούμε προς τα εναλλακτικά συστή-
ματα επεξεργασίας λυμάτων στο επόμενο 
άρθρο μας.

Kirill Ladygin
Biological sewage systems technical 
specialist

Συντήρηση για το σηπτικό σύστημα
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Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο 
θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990 και 
είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. 
Διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων και Υπηρεσία αναγκαία 
για την προώθηση των σκοπών του. 
 
 

Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους 
τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των Μελών του, της 
Μηχανικής και της Τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για 
αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
Δημοκρατίας. 
 
Το Επιμελητήριο προσδίδει μεγάλη σημασία σε διεθνή θέματα και 
καταβάλλει προσπάθεια για επέκταση των σχέσεών του, τόσο με 
επιμελητήρια άλλων χωρών όσο και με διεθνείς φορείς μηχανικών. 

 Το ΕΤΕΚ είναι πλήρες μέλος στο European Council of 
Engineers Chambers (ECEC).  

 Συμμετέχει, μέσω της ΠΕΤΕΚΚ (Πλατφόρμα για την 
Έρευνα και Τεχνολογία για τις Κατασκευές στη Κύπρο), 
στην αντίστοιχη European Construction Technology 
Platform (ECTP). 

 Στον ευρωπαϊκό χώρο το Επιμελητήριο συμβάλλει ενεργά στις 
επαγγελματικές οργανώσεις European Federation of National 
Engineering Associations (FEANI) και International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS) και συμμετέχει σε συζητήσεις 
με ευρωπαϊκές επιτροπές. 

 Στον διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τοπικές επαγγελματικές 
οργανώσεις, συμμετέχει και εκπροσωπείται στην World 
Federation of Engineering Organizations (WFEO). 

Συνεργάζεται στενά με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και έχει 
συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας. Αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει μεταξύ του Επιμελητηρίου και 
του Engineering Council Βρετανίας. 
 
 
 

Γενικό Συμβούλιο  
Το ΕΤΕΚ διοικείται από 30μελές Γενικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 
είναι αιρετά και εκλέγονται ανά τριετία. Οι έδρες του Συμβουλίου 
κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό των μελών του κάθε κλάδου 
μηχανικής επιστήμης στο σύνολο των μελών του Επιμελητηρίου. 
 
 
 

Διοικούσα Επιτροπή  
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του 
Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή 
διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για 
την τριετία 2017 – 2020: 
 
Πρόεδρος              Στέλιος Αχνιώτης, Πολιτικός Μηχανικός 
Α’ Αντιπρόεδρος              Κωνσταντίνος Κωσταντή, Αρχιτέκτονας 
Β’ Αντιπρόεδρος              Ανδρέας Μαραγκός, Μηχανολόγος Μηχανικός 
Γενικός Γραμματέας         Ελίζα Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός 
Γενικός Ταμίας              Σωκράτης Σωκράτους, Μηχανικός Πληροφορικής 
 
Μέλη: Άννα Γαλαζή Ιακώβου, Αρχιτέκτονας, Κυριάκος Θεμιστοκλέους, 
Αρχιτέκτονας, Ντίνος Νικολαΐδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ιάκωβος 
Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 



Υπό την Αιγίδα:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
www.building-insulation-seminar.com

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, Λευκωσία
Ξενοδοχείο THE LANDMARK (πρώην Hilton)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ
στο Πλαίσιο της Βέλτιστης Ενεργειακής 
και Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς

Υποστηρικτές: Διοργανωτής: Αποκλειστικός Χορηγός:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες είναι πλέον παραδεκτή η πολυδιάστατη αλληλεπίδραση του κτιστού με το φυσικό περιβάλλον. 
Η διαδικασία παραγωγής δομημένων χώρων και ο τρόπος λειτουργίας των κτιρίων προκαλούν σοβαρά περιβαλλοντικά 
προβλήματα και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο τρόπος που 
σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και χρησιμοποιούμε τα κτίρια πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις που οι δραστηριότητές 
μας αυτές έχουν στο περιβάλλον, ώστε να γίνεται συνετή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, μείωση στο ελάχιστο της 
ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία τους και περιορισμός των βλαβερών εκπομπών ρύπων.

Η θερμική θωράκιση του κελύφους των κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ενεργειακή συμπεριφορά τους και 
παρέχει μεγάλες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας. Με την εφαρμογή της κατάλληλης θερμομόνωσης στις κτιριακές 
κατασκευές, αλλά και στοιχείων βιοκλιματικού σχεδιασμού, παθητικών και ενεργειακών συστημάτων, επιτυγχάνεται η 
θερμική άνεση των χρηστών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Τα θερμομονωτικά υλικά που παράγονται σήμερα, καθώς και τα συστήματα θερμομόνωσης, είναι πολλά. Η σωστή 
επιλογή απαιτεί γνώσεις όσον αφορά τις ιδιότητές τους, το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, καθώς και τη συμβατότητα 
τους με άλλα υλικά, πάντα σε συνάρτηση με τις κλιματικές συνθήκες και τις κτιριακές προδιαγραφές. Βασική πρόθεση 
αποτελεί η ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αισθητική των κτιρίων για τη 
δημιουργία κατασκευών υψηλής στάθμης ποιότητας, φιλικών και για το περιβάλλον και για τον χρήστη. 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία της Ε.Ε. (2018/844/EU) κάθε κράτος-μέλος οφείλει να θέσει μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές ανακαίνισης κτιρίων, ούτως ώστε έως το 2050 να έχουν μηδενιστεί οι εκπομπές CO2 που αποδίδονται 
στον κτιριακό τομέα. Επιπλέον, από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι ΚΣΜΚΕ (δηλαδή σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας), κάτι που ήδη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019 για όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν 
δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους. Οι κατευθύνσεις αυτές καθιστούν το περιεχόμενο του σεμιναρίου ακόμα πιο 
σημαντικό για τους επιστήμονες επαγγελματίες και τον τόπο μας.

Στόχος αυτής της ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες για θέματα που αφορούν συστήματα 
και υλικά θερμικής προστασίας των κτιριακών κελυφών και τις εφαρμογές τους σε νέα αλλά και υφιστάμενα κτίρια.
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ΥΛΙΚ Ά ΕΣΩΤΕΡΙΚ ΩΝ ΕΓΚ ΆΤΆ ΣΤΆ ΣΕΩΝ,  
ΒΙΟΜΗΧ ΆΝΙΚ Ά ΠΡΟΪΟΝΤΆ

Ολοκληρωμένες λύσεις & 
προϊόντα Χαμηλής Τάσης

—
01 Άυτόματοι διακόπτες ανοιχτού 
τύπου, Emax2  
—
02 Άυτόματοι διακόπτες κλειστού 
τύπου, Tmax XT

—
03 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες 
αέρος, AF

—
04 Ηλεκτρικοί Κινητήρες υψηλής 
απόδοσης 

—
05 Ρυθμιστές στροφών ACS για 
έλεγχο και ενεργειακή αναβάθμιση 
των κινητήρων

Υλικά εσωτερικών 
εγκαταστάσεων ράγας  
για τον επαγγελματία 
εγκαταστάτη και 
Βιομηχανικά προϊόντα 
χαμηλής τάσης για 
εφαρμογές ισχύος και 
αυτοματισμού

—
06 Ομαλοί εκκινητές PSxx 
(softstarters)

—
07 Ποιότητα δικτύου/αντιστάθμιση 
συντελεστή ισχύος, cosφ

—
08 Ηλεκτρονικά προϊόντα 
αυτοματισμού

—
09 Προϊόντα ελέγχου &  
αυτοματισμού Φ22 «Pilot devices»
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