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KNAUF F 231
SILENT FLOOR SYSTEM
Το σύστημα Knauf F 231 Silent Floor System είναι πλωτό δάπεδο 
στο οποίο το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα KΝAUF FE 60 Magic 
εφαρμόζεται πάνω σε μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα 
NaturBoard POD EXTRA της Knauf Insulation
και παρέχει μοναδικά πλεονεκτήματα: 

■  Ηχομόνωση, θερμομόνωση, πυροπροστασία
■  Υψηλή πιστοποιημένη αντοχή
■  Εξάλειψη των αρμών διαστολής 
■  Όλα τα πλεονεκτήματα του κορυφαίου 
    αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος KNAUF FE 60 Magic

Η οικοδομή αλλάζει

Ηχομονωτικό & θερμομονωτικό δάπεδο

http://www.robotex.org.cy


3Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 9   •   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 9

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

00 A4_POLITISMOS copy.pdf   1   26/02/2019   12:44 PM

KNAUF CYPRUS LIMITED: Χρίστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54579 3725 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25 821 040, Fax: +357 25 821 043 www.knauf.com.cy, e-mail: knauf@knauf.com.cy

KNAUF F 231
SILENT FLOOR SYSTEM
Το σύστημα Knauf F 231 Silent Floor System είναι πλωτό δάπεδο 
στο οποίο το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα KΝAUF FE 60 Magic 
εφαρμόζεται πάνω σε μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα 
NaturBoard POD EXTRA της Knauf Insulation
και παρέχει μοναδικά πλεονεκτήματα: 

■  Ηχομόνωση, θερμομόνωση, πυροπροστασία
■  Υψηλή πιστοποιημένη αντοχή
■  Εξάλειψη των αρμών διαστολής 
■  Όλα τα πλεονεκτήματα του κορυφαίου 
    αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος KNAUF FE 60 Magic

Η οικοδομή αλλάζει

Ηχομονωτικό & θερμομονωτικό δάπεδο



Υπεύθυνος Έκδοσης

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση: Κερβέρου 8, 
1016 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +35722877644 / Φαξ: +35722730373

www.etek.org.cy cyprus@etek.org.cy
 
Γραφείο ΕΤΕΚ στην Πάφο
Οδός Σόλωνος 14-16 8010 Πάφος
Τηλ: +35726912814 / Φαξ: +35726912799

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Στέλιος Αχνιώτης (Πρόεδρος ΕΤΕΚ)
 
Εκδότης

ΓΝΩΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
www.gnora.com
info@gnora.com 
Τηλ: +35722441922
 

Αρχισυνταξία
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com
 
Σελίδωση
Κυριακή Σοφοκλέους
kiri@gnora.com 
 
Διαφημίσεις
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com 
Τηλ: +35722441922

w w w. e t e k . o r g . c y  4 w w w. e t e k . o r g . c y  4
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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.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6  Archistars
 Της Έλενας Χριστοδούλου

ΘΕΜΑΤΑ
8 Τη νέα πολιτική αδειοδότησης οικοδομών παρουσίασε ο 

Κωνσταντίνος Πετρίδης, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ
9 Με συμβολή του ΕΤΕΚ αποστολή πολιτικών μηχανικών στη 

σεισμόπληκτη Αλβανία
10 Βήμα προς την ορθή κατεύθυνση το Υφυπουργείο Καινοτομίας 

και Ψηφιακής Πολιτικής
11 Ημερίδα «Μικροζωνική Μελέτη Αμμοχώστου»
12 Θερμική Προστασία & Αναβάθμιση Κτιριακών Κελυφών στο 

Πλαίσιο της Βέλτιστης Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής 
Συμπεριφοράς

14 Ημερίδα: Επανεκκίνηση Πληθυσμιακής Ανάπτυξης Ορεινών 
Περιοχών

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22 Τι απομένει να κάνει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων;
23 Πρότυπο ISO/IEC 27701:2019, για τη συμμόρφωση με τον 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR)
24 Μια βιοκλιματική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική 

εκπαιδευτικών κτιρίων
26 Ποδηλατόδρομοι μονής ή διπλής κατεύθυνσης;
28 Αεροβική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

http://www.robotex.org.cy
http://www.robotex.org.cy
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Μ ε τον όρο «archistar» γίνεται αναφορά τη σημερινή εποχή σε 
έναν αρχιτέκτονα διάσημο που, όπως οι προσωπικότητες του 
κόσμου του θεάματος, είναι στο κέντρο της δημόσιας προ-
σοχής και τα έργα του χαρακτηρίζονται από θεαματικότητα, 

αλλά και μια μορφή περισσότερο υλιστική, όπου το όνομά του γίνεται συχνά 
σήμα κατατεθέν.
Μιλούμε για αρχιτέκτονες των οποίων άλλαξε η ζωή τη στιγμή που υλοποίησαν 
ένα κτίριο διαφορετικό, μια εικόνα, ένα σύμβολο. O όρος archistar περιγράφει 
τον αρχιτέκτονα που με τα έργα του κατάφερε να κερδίσει την προσοχή του 
κόσμου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτό τον ορισμό; Το καταλαβαίνουμε από το απο-
τέλεσμα, χωρίς να ξέρουμε πάντα τη διαδρομή που έγινε, πώς έφτασαν στην 
επιτυχία σε όλο τον πλανήτη;
Έχουν πρώτα και πάνω απ’ όλα μια αποστολή ξεκάθαρη στο μυαλό, έμαθαν να 
φέρουν εις πέρας τις αποστολές τους με επιτυχία χωρίς μεμψιμοιρία, αλλά την 
ίδια στιγμή έχουν συνείδηση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν μέχρι να 
φτάσουν στον στόχο τους.
Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που πρώτα απ’ όλα οργάνωσαν τις μηχανές που θα τους 
εξυπηρετήσουν, για τον σκοπό αυτό, έβαλαν την κάθε βίδα στη θέση της χωρίς 
να αφήνουν στην τύχη καμία λεπτομέρεια.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι:
• Έχουν δυνατή επικοινωνία, που μεταφέρει δυνατά μηνύματα τα οποία βρί-

σκουν έκφραση στα έργα που πραγματοποιούν και τα οποία, είτε αρέσουν 
είτε όχι, συγκλονίζουν και πολλές φορές διχάζουν.

•  Έχουν τη δική τους σχεδιαστική ταυτότητα, δεν αντιγράφουν κινήματα ή 
ιδέες άλλων, αλλά τα δημιουργούν, ή στις περιπτώσεις που δεν τα δημι-
ουργούν τα επανερμηνεύουν, φτιάχνουν νέο λεξιλόγιο.

• Έχουν το δικό τους προσωπικό «brand» που είναι δύσκολο να καθοριστεί, 
είναι ένα κράμα του έργου τους και του τρόπου με τον οποίο το προωθούν.

• Έχουν το κουράγιο να πάνε αντίθετα στο ρεύμα, να πουν και να κάνουν το 
διαφορετικό με κίνδυνο να δεχτούν προσβολές, από όσους έχουν συνηθί-
σει να σκέφτονται διαφορετικά.

• Τέλος, πίσω από αυτούς τους αρχιτέκτονες υπάρχει τεράστιο marketing.
Όσοι παρακολουθούν τους αστέρες της αρχιτεκτονικής θα δουν ότι οι απαι-
τήσεις είναι εξαιρετικά υψηλές και από αυτούς θα δούμε τα πάντα. Εκτός από 
αρχιτεκτονική, θα δούμε design, μόδα, γλυπτική, ζωγραφική, λογοτεχνία ακόμα 
και μουσική. Ένας archistar πρέπει να μπορεί να επανεφευρίσκει συνεχώς νέες 
ιδέες και να υλοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα έργα προσβάσιμα όχι μόνο 
από όσους ενδιαφέρονται για την αρχιτεκτονική.
Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τη Zάχα Χαντίντ, την γνωστή Ιρανή αρχιτέκτο-
να, η οποία πολιτογραφήθηκε Βρετανίδα και υπέγραψε πολλά φουτουριστικά 
κτίρια, αλλά ασχολήθηκε και με τη γλυπτική σαν μέρος του εξοπλισμού κυρίως, 
αλλά και έργα τέχνης τα οποία εκθέτει σε διάφορες εκθέσεις, όπως στην Μπι-
ενάλε της Βενετίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ανακαλύπτει τη μόδα, 
και σχεδιάζει κυρίως υποδήματα επεξεργασμένα με πολλή λεπτομέρεια, που 
βρίσκουν ανταπόκριση στις fashion victims, τα οποία προφανώς δεν έχουν κα-
μία σχέση με την αρχιτεκτονική.
Ο Frank Gehry, Καναδός αρχιτέκτονας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώ-
πους του decostruttivismo, και ένας από τους πλέον εμπνευσμένους αρχιτέ-

κτονες, που μπορεί να καυχηθεί μια παρουσίαση σε κινούμενα σχέδια, όπως η 
οικογένεια Simsons, αλλά και σε κινηματογραφική ταινία του Sidney Pollack, με 
τίτλο «Sketches of Frank Gehry», το 2005, όπου παρουσιάζεται σαν δημιουργός 
ονείρων.
Ο Ιταλός αρχιτέκτονας Renzo Piano συζητήθηκε σε όλο τον κόσμο για τα έργα 
του που φτάνουν στα όρια της μηχανικής, πολυβραβευμένος και ο αγαπημένος 
των κριτικών της αρχιτεκτονικής.
Ο Richard Meyer, ο αρχιτέκτονας που έγινε παράδειγμα ανδρικής κομψότητας 
και στυλ, με πάμπολλες συνεντεύξεις στη Vogue, όπου μιλά για την αρχιτεκτο-
νική με οριακό τρόπο.
Δεν ξεχνούμε φυσικά και τον γοητευτικό Bjarke Ingels, έναν από τους πλέον 
περιζήτητους αρχιτέκτονες σε όλο τον κόσμο.
Το αυθόρμητο ερώτημα που γεννιέται είναι αν αυτοί οι αρχιτέκτονες μπορούν 
να είναι σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό, ή είναι απορροφημένοι από τις 
υπόλοιπες τέχνες και τον κόσμο του star system που προσφέρουν. Αυτοί οι 
αρχιτέκτονες εξαργυρώνουν τις μετοχές τους επειδή έκαναν σπουδαία έργα, 
αξίζουν πραγματικά τη φήμη και τις αμοιβές, που γίνονται μέσο για να τους 
ανατεθεί να σχεδιάσουν μεγάλα έργα παγκοσμίως;
Οι αρχιτέκτονες έχουν μεγάλη ευθύνη για τον χώρο, είναι υπεύθυνοι για τη 
μεταμόρφωση της επιφάνειας της γης. Τα τελευταία εξήντα χρόνια έγιναν 
πολλά έργα σε όλο τον κόσμο και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δεν 
υπήρξε ο απαιτούμενος σεβασμός του περιβάλλοντος, όπου η φύση αντέ-
δρασε με βίαιο και εκδικητικό τρόπο, αναφέρει ο Paolo Portoghesi, αρχιτέ-
κτονας, ιστορικός και καθηγητής στο πανεπιστήμιο La Sapienza, στη Ρώμη, 
σε συνέντευξή του.
Ο αρχιτέκτονας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει 
τη δουλειά του. Ένα αρχιτεκτονικό έργο δεν είναι απομονωμένο από τον χώρο 
στον οποίο βρίσκεται.
Οι αρχιτέκτονες του star system δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, θα συ-
νεχίσει σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera».
Τα αρχιτεκτονικά έργα πρέπει να βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων με την αι-
σθητική τους και τη λειτουργικότητά τους, δεν είναι ανάγκη να τοποθετούνται 
πάνω απ’ όλα. Η αρχιτεκτονική επιβάλλεται να είναι λειτουργική. Στη Ρώμη το 
μουσείο της σύγχρονης τέχνης υλοποιήθηκε από την archistar Ζάχα Χαντίντ, η 
οποία είπε χαρακτηριστικά ότι ήθελε να δώσει στους επισκέπτες την εντύπω-
ση ότι ταξιδεύουν. Αυτό όμως δεν έχει νόημα όταν πρόκειται για μια γκαλερί 
τέχνης, που χρειάστηκε να βρεθούν λύσεις για να μπορέσουν να εκτεθούν τα 
έργα τέχνης.
Υπάρχουν όμως και πολύ καλά παραδείγματα, όπως η συνοικία στο Nuovo Portello 
στο Μιλάνο, του Cino Zucchi που κατάφερε να σεβαστεί την ψυχή της πόλης.
Κάθε πόλη έχει τον χαρακτήρα της, και η αρχιτεκτονική που δεν σέβεται το 
δομημένο περιβάλλον στερεί την πόλη από τις αξίες της και αποθαρρύνει 
τους πολίτες.
Ο αρχιτέκτονας έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει έναν διάλογο μεταξύ του 
μοντέρνου και της ιστορίας.

Έλενα Χριστοδούλου
Αρχιτέκτονας

E D I TO R I A L

Συντακτική Επιτροπή
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Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ
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Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com 800 00 722 

RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία.
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη έδρα:
Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

Μαζί στην ανάπτυξη
της επιχείρησής σας
· Επιχειρηματικά Δάνεια · Χρηματοδότηση  Έργων 

· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική  

· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις
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Τη νέα πολιτική αδειοδότησης οικοδομών, 
που φιλοδοξεί να επιφέρει μια ανατρε-

πτική μεταρρύθμιση και ολική αλλαγή στη 
υφιστάμενη πολιτική αδειοδότησης, πα-
ρουσίασε στις 28 Νοεμβρίου 2019 ο τέως 
υπουργός Εσωτερικών και νυν υπουργός 
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, μαζί 
με τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ Στέλιο Αχνιώτη και 
τον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας 
Κυριάκο Κούνδουρο.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής 
είναι η εισαγωγή της κατηγοριοποίησης των 
αδειών, (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρί-
σκου), η απλοποίηση της έκδοσης πολεοδο-
μικής άδειας, η απλοποίηση της διαδικασίας 
έκδοσης άδειας οικοδομής με την εμπλοκή 
ιδιωτών μελετητών και την αλλαγή του τρό-
που διαβούλευσης, η απλοποίηση του τρό-
που έκδοσης πιστοποιητικών τελικής έγκρι-
σης και η αλλαγή του εποπτικού πλαισίου. 
Η νέα πολιτική αναμένεται να εφαρμοστεί 
το 2022, αφού θα πρέπει να προηγηθούν 
18 συνολικά δράσεις, όπως εντολές και δι-
ατάγματα από τον υπουργό, αλλά και τρο-
ποποιήσεις τριών νομοθεσιών. Στόχος είναι 
η μείωση των καθυστερήσεων στην έκδοση 
αδειών, το κόστος των οποίων υπολογίζεται 
στα €40 εκατομμύρια ετησίως, η βελτίωση 
της κατάταξης της Κύπρου στις διάφορες 
εκθέσεις ανταγωνιστικότητας, καθώς και η 
βελτίωση της φήμης της χώρας, η οποία είχε 
στο παρελθόν πληγεί λόγω της καθυστέρη-
σης της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας.
Παρουσιάζοντας την πολιτική, ο Κωνσταντί-
νος Πετρίδης τόνισε πως «θέλουμε να δη-
μιουργήσουμε ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο 
που θα απλοποιήσει το σύστημα αδειοδό-
τησης και απλοποιώντας το θα επιταχύνει 
τις διαδικασίες». «Πιστεύουμε ότι αυτό το 
σχέδιο προσφέρει για πρώτη φορά μια ολι-
στική και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων αδειοδότησης», είπε ο κ. 
Πετρίδης, προσθέτοντας ότι επιφέρει μια 
σταθερότητα στο όλο πλαίσιο, ενώ μειώνει 
και το ρίσκο του αιτητή και του επίδοξου 
επενδυτή.
 
Βάσει κατηγοριοποίησης
Με τη νέα πολιτική, θεσπίζεται κατηγο-
ριοποίηση σε τρεις τύπους πολεοδομικής 
άδειας. Πρόκειται για τις χαμηλού ρίσκου 
(πολυπλοκότητας), μεσαίου και υψηλού 
ρίσκου.
Για τις κατηγορίες του χαμηλού ρίσκου, που 

αφορά οικοδομές μέχρι τετρακατοικία (62% 
των αδειών το 2018) και του μεσαίου ρίσκου, 
που αφορούν ανάπτυξη από 5 μέχρι 50 οι-
κιστικών μονάδων και άλλους τύπους ανά-
πτυξης μέχρι και 1.000 τετ. μέτρα, η άδεια 
οικοδομής θα εκδίδεται αυθημερόν.
Σύμφωνα με σημείωμα που δόθηκε κατά την 
παρουσίαση, για τις αναπτύξεις χαμηλού και 
μεσαίου ρίσκου η διαδικασία θα είναι συ-
νοπτική, αφού θα κατατίθεται χωροταξικό 
διάγραμμα, αλλά δεν θα κατατίθενται και θα 
ελέγχονται πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια.
Όσον αφορά τα πιστοποιητικά έγκρισης, για 
τις αναπτύξεις που εμπίπτουν στην κατηγο-
ρία χαμηλού ρίσκου η έκδοση θα γίνεται από 
τον ίδιο τον μελετητή, ενώ για τα έργα που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του μεσαίου ρί-
σκου η έκδοση θα γίνεται από την αρμόδια 
Αρχή εντός καθορισμένου χρόνου. Για τις 
δύο πρώτες κατηγορίες θα γίνεται έλεγχος 
πληρότητας εγγράφων, που θα υποβάλλο-
νται από ιδιώτες μελετητές, οι οποίοι, όμως, 
θα αναλαμβάνουν ευθύνη για την ορθότητά 
τους, ενώ θα γίνονται και δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι. Αντίθετα για τις αναπτύξεις υψη-
λού ρίσκου, που υπερβαίνουν τα μεγέθη των 
πρώτων δύο κατηγοριών, θα εφαρμόζεται 
ενδελεχής έλεγχος, αφού η αρμόδια Αρχή 
θα μπορεί να αναθέτει ελέγχους σε ανεξάρ-
τητους μελετητές. Τα πιστοποιητικά έγκρι-
σης για την κατηγορία υψηλού ρίσκου θα εκ-
δίδονται από την αρμόδια Αρχή, αφού λάβει 
υπόψη σχετική έκθεση, που θα υποβάλλεται 
από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.
Παράλληλα, με τη νέα πολιτική, θεσπίζε-
ται και η υποβολή υποχρεωτικών εκθέσεων 
ελέγχου από τον επιβλέποντα μηχανικό σε 
συγκεκριμένα στάδια ανέγερσης της οικοδο-
μής, εισάγεται ο θεσμός του ελεγκτή δόμη-
σης τρίτου μέρους από τον ιδιωτικό τομέα, 
ενώ θεσπίζεται Μητρώο Μελετητών και 
Επιβλεπόντων Μηχανικών από το ΕΤΕΚ, με 
στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας και της επαγγελματικής ευθύ-
νης των επαγγελματιών που θα εμπλέκονται 
στο σύστημα.
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης ανέ-
φερε στις δικές του δηλώσεις πως το Επιμε-
λητήριο έθετε για χρόνια το θέμα του πλαι-
σίου αδειοδότησης, τονίζοντας ότι το κύριο 
ζητούμενο δεν είναι να διευκολύνουμε τη 
δουλειά των μελών του (αρχιτέκτονες, μη-
χανικοί) αλλά η εξυπηρέτηση του πολίτη, η 
διευκόλυνση των επενδυτών, και η βελτίωση 

της εικόνας της Κύπρου σε διάφορες διεθνείς 
κατατάξεις. Σημείωσε δε πως η νέα πολιτική 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αβεβαιότητας 
και των κινδύνων που αντιμετώπιζε ένας αι-
τητής με το υφιστάμενο σύστημα.
 
Απλοποίηση αλλά όχι εκπτώσεις
Εξάλλου, απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Α΄ 
αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κων-
σταντή, ξεκαθάρισε πως με το νέο πλαίσιο 
δεν θα γίνεται οποιαδήποτε έκπτωση σε θέ-
ματα εφαρμογής της νομοθεσίας, τόσο όσον 
αφορά την αδειοδότηση όσο και σε ό,τι αφο-
ρά τον επί τόπου ελέγχου μιας ανάπτυξης. 
«Με το νέο πλαίσιο, πλέον ο καθένας ανα-
λαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν», 
είπε και εξήγησε πως σήμερα κάποιος θα 
μπορούσε να υποβάλει στην Πολεοδομία μια 
αίτηση για 50 κατοικίες ενώ στην ουσία 40 
δικαιούτο να ανεγείρει «και αν κάτσει έκα-
τσε». «Ναι μεν απλοποίηση αλλά και έλεγ-
χος επιτόπου. Σήμερα εξαντλούσαμε όλη 
την αυστηρότητά μας στο επίπεδο ελέγχου 
σχεδίων και επιτόπου κανείς δεν φακκούσε 
πέννα, εμείς λέμε ότι ακόμη για μια κατοικία 
υπάρχει ο δειγματοληπτικός έλεγχος», είπε.
Η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης μαζί με την 
παρουσίαση του υπουργού Εσωτερικών είναι 
αναρτημένα:
• Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυ-
ξης (https://bit.ly/2PxibNr)
• Νέα Πολιτική - Παρουσίαση Υπουργού 
(https://bit.ly/2RIsaC6)
Οποιοσδήποτε πολίτης ή οργανωμένο σύνο-
λο μπορεί να διαβιβάσει τις απόψεις του στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση buildreg[AT]moi.gov.cy, μέχρι και 
τις 10 Ιανουαρίου 2020.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε ότι, 
πέρα από τη διαβούλευση, προγραμματίζει 
και συγκεκριμένες ενέργειες για ενημέρω-
ση των εμπλεκόμενων μερών. Καταληκτικά 
αναφέρεται ότι το έργο της μεταρρύθμισης 
του συστήματος αδειοδότησης είναι ένα πο-
λύπλοκο και δύσκολο έργο, αφού επηρεάζει 
μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων μερών και 
γενικά όλους τους πολίτες, όμως αποτελεί 
έργο τεράστιας σημασίας που θα είναι σταθ-
μός στην ανάπτυξη του τόπου, οδηγώντας 
σε μείωση των καθυστερήσεων, της γραφει-
οκρατίας και αύξηση της ανταγωνιστικότη-
τας της ίδιας της οικονομίας της Κύπρου. 
http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/E985
9F1E6C94CFA4C2257A99004D2336.
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Ριζική αλλαγή της πολιτικής αδειοδότησης οικοδομών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΕΚ

http://www.robotex.org.cy
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Μετά από συνεννόηση του ΕΤΕΚ με το Υπουργείο Εξωτερικών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνί-

ας Αλβανίας - Κύπρου, στις 10 Δεκεμβρίου 2019, κυπριακή αποστολή 
πολιτικών μηχανικών μετέβη στην Αλβανία και βοήθησε στη διενέργεια 
πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου καταλληλότητας κτιρίων και 
συναφών δραστηριοτήτων στις σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας.
Στις 26 Νοεμβρίου 2019 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ στην Αλβανία, τον οποίο ακολούθησαν χιλιάδες 
μετασεισμοί, στο Δυρράχιο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από τον 
σεισμό σκοτώθηκαν 51 άτομα.
Για διευθέτηση της αποστολής έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας του 
ΕΤΕΚ με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019. Η ομάδα των Κύπριων μηχανικών λειτούργησε κάτω από 
τον μηχανισμό παροχής έκτακτης βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σχετικές με το θέμα ήταν οι δηλώσεις του τέως επίτροπου της ΕΕ Χρή-
στου Στυλιανίδη, περί τα τέλη Νοεμβρίου 2019, ότι «ο μηχανισμός 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 
αλβανικών αρχών. Εκτός από τρεις ομάδες έρευνας και διάσωσης άνω 
των 200 υπαλλήλων, που είχαν ήδη τοποθετηθεί στην Αλβανία, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στην ικανοποίηση του αιτήματος της Αλβα-
νίας για πρόσθετη στήριξη, όπως βοήθεια σε είδος και δομοστατικούς 
μηχανικούς».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα του ΕΤΕΚ, 
του Υπουργείου Εξωτερικών και της Πολιτικής Άμυνας, αποστέλλοντας 
τους καταλόγους με τα μέλη του, που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
συμμετοχή τους στο σχέδιο "Εγκέλαδος" της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και είχαν εκπαιδευτεί σε σχετικό σεμινάριο που διοργανώθηκε πέρσι 
με πρωτοβουλία του Συλλόγου.
Στο μεταξύ το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, στις 11 Δε-
κεμβρίου 2019, αναφορικά με την κυπριακή αποστολή στην Αλβανία. 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «βρίσκεται από χτες (10/12/2019) στα Τί-
ρανα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας που αναλήφθηκε κατόπιν συνεννόησης με την κυβέρνηση της 
Αλβανίας, κυπριακή αποστολή αποτελούμενη από έξι πολιτικούς μηχανι-
κούς, τον επικεφαλής εκπρόσωπο της Πολιτικής Άμυνας, και λειτουργό 

της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στην Αθήνα, με στόχο να συνδράμει 
τις προσπάθειες των αλβανικών αρχών για διενέργεια μετασεισμικού 
ελέγχου καταλληλότητας κτιρίων στις πληγείσες από τον πολύνεκρο 
σεισμό της 26ης Νοεμβρίου περιοχές. Με την άφιξη στα Τίρανα, παρα-
σχέθηκε στην κυπριακή αποστολή ενημέρωση από τους εκπροσώπους 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ 
και από σήμερα (11/12/2019) τα μέλη της έχουν αναλάβει δράση. Το 
Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να εκφράσει και δημόσια την εκτίμηση 
και τις θερμές του ευχαριστίες προς το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), καθώς και στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας για την 
άμεση ανταπόκρισή τους στην πρωτοβουλία, γεγονός που επέτρεψε την 
τάχιστη συγκρότηση και κινητοποίηση της αποστολής. Η αποστολή επέ-
στρεψε στην Κύπρο στις 15 Δεκεμβρίου».

Δήλωση προέδρου ΕΤΕΚ
Η συμμετοχή του ΕΤΕΚ σε αυτή την ανθρωπιστική αποστολή είχε διττό 
χαρακτήρα και σκοπό. Αφενός, δίναμε το παρών μας σε μια σημαντι-
κή παρουσία της Κύπρου μας για παροχή βοήθειας στη σεισμόπληκτη 
Αλβανία και, αφετέρου,  θα αντλούσαμε σημαντικότατες εμπειρίες σε 
πραγματικές συνθήκες στη διενέργεια μετασεισμικού ελέγχου της κα-
τάστασης οικοδομών. Το γεγονός δε ότι η αποστολή αυτή έγινε σε μια 
τρίτη χώρα από μόνο του είναι, επίσης, μια πολύ σημαντική εμπειρία 
για όλους όσοι συμμετείχαν, είτε ως φορείς και υπηρεσίες του κρά-
τους, είτε ως άτομα. 
Στις 31/12/2019 θα έχουμε στο ΕΤΕΚ σύσκεψη με τους συναδέλφους 
που συμμετείχαν στην αποστολή για μια πρώτη αποτίμηση και ανταλ-
λαγή απόψεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των εμπειριών.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συνάδελφους πολιτικούς μη-
χανικούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου και 
συμμετείχαν στην αποστολή. Αυτοί είναι οι: Βασίλης Βασιλείου, Daisy 
Back, Ειρήνη Γιαννακού, Αντώνης Γιαπάνης, Λουκάς Πέτρου και Γιάννος 
Πουμπουρής.
Τέλος, ευχαριστώ το Υπουργείο Εξωτερικών και την Πολιτική Άμυνα 
όπως και τον διευθυντή του ΕΤΕΚ, κ. Χριστόδουλο Χατζηοδυσσέως, για 
την άψογη συνεργασία που είχαμε για την επιτυχή πραγματοποίηση 
της αποστολής.

Άμεση Ανταπόκριση ΕΤΕΚ σε έκκληση Υπ. Εξωτερικών 
για αποστολή Πολ. Μηχανικών στην Αλβανία

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Η αποστολή κατά την αναχώρησή της στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.
Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ με τον υπουργό Εξωτερικών, που 
έγινε στο γραφείο του υπουργού στις 2 Δεκεμβρίου 2019.
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Συνάντηση ΕΤΕΚ - ΑΗΚ

Π ραγματοποιήθηκε, στις 3 Δεκεμβρίου 2019, συνάντηση στα γρα-
φεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), μεταξύ στελεχών 

της ΑΗΚ και αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ επικεφαλής της οποίας ήταν ο 
Α’ αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή. 
Τη συνάντηση είχε ζητήσει το ΕΤΕΚ με επιστολή του με την οποία 
έθεσε το θέμα του ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκατα-
στάσεων πριν την ηλεκτροδότηση τόσο σε ό,τι αφορά τους χρόνους 
ανταπόκρισης της ΑΗΚ, όσο και σε ό,τι αφορά το πεδίο των ελέγχων. 
Στη συνάντηση έγινε αποδεκτό ότι οι σημερινοί χρόνοι ανταπόκρι-
σης, οι οποίοι προσεγγίζουν τους δύο μήνες, δεν είναι ικανοποιητικοί 
και συζητήθηκαν διάφοροι τρόποι για να μειωθούν. 
Συζητήθηκαν επίσης συναφή θέματα που έχουν να κάνουν με τις 
χρεώσεις των ελέγχων στις περιπτώσεις υπερωριών και θέματα που 
αφορούν την έναρξη της διενέργειας του ελέγχου χωρίς καθυστερή-
σεις. Η ΑΗΚ δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να βρει 

λύσεις στο θέμα του χρόνου ανταπόκρισής της και να διερευνήσει τα 
υπόλοιπα θέματα έτσι ώστε να λάβει και εκεί μέτρα στο πλαίσιο της 
συνεχούς βελτίωσης με γνώμονα την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του 
καταναλωτή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ
Βήμα προς την ορθή 

κατεύθυνση το 
Υφυπ. Καινοτομίας 

και Ψηφιακής Πολιτικής

Το ETEK χαιρετίζει και επικροτεί την από-
φαση της Βουλής, μέσω της σχετικής 

κοινοβουλευτικής επιτροπής, να ξεκινήσει 
συζήτηση για τη σύσταση "Υφυπουργείου 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής".
Η δημιουργία του συγκεκριμένου φορέα θα 
αποτελέσει σταθμό για την περαιτέρω ενί-
σχυση της έρευνας και καινοτομίας και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της Κύπρου, 
ενώ μπορεί να επιτελέσει κεντρικό ρόλο 
για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την 
ψηφιακή πολιτική, αλλά και την κεντρική 
διαχείριση των έργων ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης. Αποτελεί πεποίθηση του ΕΤΕΚ 
ότι η δημιουργία του νέου υφυπουργείου, 
σε συνδυασμό με την επικαιροποίηση της 
Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου, θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια 
συνολική και ολοκληρωμένη υλοποίηση 
των αναγκαίων για τον τόπο ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών, που κατ’ επέκταση θα έχει 
θετική επίδραση στην ανάπτυξη της οι-
κονομίας και της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων.
Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, το Τε-
χνικό Επιμελητήριο θεωρεί πως η δημιουρ-
γία του υφυπουργείου είναι αναντίλεκτα 
ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση που, 
με τη σωστή στελέχωση και οργάνωση, θα 
έχει θετικό αντίκτυπο στον τόπο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Κατά την 27η Ετήσια Γενική Εκλογική 
Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών 

Μηχανικών Κύπρου, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, 
εξελέγη το νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου το οποίο ακολούθως 
καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ανδρέας Θεοδότου
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίτσα Τσουλό-
φτα
Β΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλας Κυριακίδης
Γενικός Γραμματέας: Βαρνάβας Λάμπρου
Γενικός Ταμίας: Ανδρέας Κωνσταντινίδης
Μέλη: Έλενα Σοφοκλέους και Γιάννος 
Πουμπουρής
Σε αυτούς θα προστεθούν ακόμη τέσσερα 
μέλη, εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συμ-
βουλίων.

Στη Γενική Συνέλευση, που είχε τεθεί υπό 
την αιγίδα του υπουργού Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσου, 
ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των ερ-
γασιών της, πέραν της παρουσίασης του 
Απολογισμού Δράσης και του Οικονομικού 
Απολογισμού, έγινε ομιλία από τον πρόε-
δρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτι-
κών Μηχανικών (ECCE), Άρη Χατζηδάκη, 
με θέμα «Το Παρελθόν και το Μέλλον του 
Επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού».
Αξιοσημείωτο γεγονός η κήρυξη, από τον 
πρόεδρο του ECCE, του 2020 ως έτους της 
προσέγγισης των «3S - Safe, Sound and 
Sustainable» για τις κατασκευές, που στό-
χο έχει την προώθηση της σεισμικής ανα-
βάθμισης των οικοδομών σε συνδυασμό 
με την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Εξελέγη η νέα ηγεσία των Πολιτικών Μηχανικών

http://www.robotex.org.cy
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Το Τµήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το 
Πανεπιστήμιο Frederick διοργάνωσαν την 

ημερίδα «Μικροζωνική Μελέτη σε Περιοχή 
της Επαρχίας Αμμοχώστου» στην αίθουσα τε-
λετών του Δημαρχείου Παραλιμνίου την Πα-
ρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρό-
εδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, ο οποίος 
μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «οι πρόσφατοι 
σεισμοί και φυσικές καταστροφές παγκόσμια, 
αλλά και στη γειτονιά μας τη Μεσόγειο, αποτε-
λούν μια διαρκή υπενθύμιση για τη σπουδαι-
ότητα των μελετών με τις οποίες ασχολείται 
ο τομέας της γεωτεχνικής μηχανικής. Η κατα-
γραφή των ζημιών από τους σεισμούς και η 
χαρτογράφησή τους αναδεικνύει τη σημασία 
του υποστρώματος θεμελίωσης και τον ρόλο 
που αυτό παίζει στην αντισεισμική προστασία, 
ακόμα και μικρού μεγέθους κατασκευών. Η 
συμπεριφορά των εδαφών κάτω από δυνα-
μική καταπόνηση και η ποσοτική και ποιοτική 
προεκτίμηση των παραμέτρων με τις οποίες οι 
σεισμοί και άλλα ακραία φαινόμενα επιδρούν 
επί των κατασκευών, αποτελούν αντικείμενο 
διεξοδικής και αναλυτικής μελέτης με στό-
χο τα έργα να σχεδιάζονται με τρόπο που να 
ανταποκρίνονται με επάρκεια στις διάφορες 
καταπονήσεις στις οποίες ενδεχομένως θα 
υποβληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
και της λειτουργίας τους. 
Με βάση τα παραπάνω είναι πασιφανής η 
ανάγκη για την εκτίμηση της αντοχής και 
της γενικότερης συμπεριφοράς του υπο-
βάθρου θεμελίωσης για κάθε κατασκευή, 
ώστε να εξασφαλιστεί η αντισεισμική της 
προστασία. Η σωστή διερεύνηση και αξιο-
λόγηση της γεωλογίας και των γεωτεχνικών 
συνθηκών αποτελεί πάντοτε το πρώτο βήμα 
για την επιτυχή ολοκλήρωση των περισσό-
τερων τεχνικών έργων. Όλα τα προβλήματα 
που σχετίζονται με το υπέδαφος των κατα-
σκευών είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν 
εκ των προτέρων και να επιλυθούν με βέλ-

τιστες τεχνικοοικονομικές λύσεις».
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου είπε ακόμη 
ότι «η διεξαγωγή μικροζωνικών μελετών απαι-
τεί τη διάθεση σχετικά μεγάλων χρηματικών 
κονδυλίων, τη συμμετοχή πολυκλαδικής ομά-
δας επιστημόνων και μεγάλη χρονική διάρκεια 
(συνήθως 2-3 χρόνια). Κατά την εκπόνηση 
των μικροζωνικών μελετών εκτελούνται διά-
φορα είδη έρευνας, εκ των οποίων τα κυρι-
ότερα αφορούν γεωλογικές και γεωτεχνικές 
έρευνες, γεωφυσικές και σεισμολογικές έρευ-
νες. Εξ ου και είναι ιδιαίτερα σημαντική στιγμή 
η ολοκλήρωση της μικροζωνικής μελέτης της 
περιοχής Αμμοχώστου.
Οι μικροζωνικές μελέτες είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό εργαλείο για τον νομοθέτη ή και τους 
τεχνοκράτες οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα 
εκπόνησης των εθνικών παραρτημάτων των 
ευρωκωδίκων, αλλά και τον μελετητή πολιτι-
κού μηχανικού. 
Πέραν όμως της παραγωγής δεδομένων και 
μελετών που θα βοηθήσουν τον διαμορφωτή 
πολιτικής αλλά και τον μελετητή, μιας και εί-
μαστε στο κεφάλαιο της θωράκισής μας στον 
σεισμό, κορυφαίο ζήτημα στην Κύπρο είναι 
το υφιστάμενο εν πολλοίς γερασμένο κτιρι-
ακό απόθεμα το οποίο κατασκευάστηκε προ 
του 1994 όταν για πρώτη φορά εισήχθησαν 
αντισεισμικές πρόνοιες στον οικοδομικό μας 
κώδικα. Το θέμα της βέλτιστης διαχείρισης 
του κτιριακού αποθέματος αλλά και των υπο-
δομών που κατασκευάστηκαν με χαλαρές ή 
και ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τον σεισμό 

έχει την επιστημονική /τεχνική του πτυχή, 
αλλά, ταυτόχρονα, είναι ένα θέμα κοινωνικο-
οικονομικό».
Ο Στέλιος Αχνιώτης τόνισε στον χαιρετισμό 
του ότι το ΕΤΕΚ έχει κάνει σειρά παρεμβάσε-
ων τα τελευταία χρόνια για να ξεκινήσει του-
λάχιστον μια δημόσια συζήτηση η οποία να 
στοχεύσει, πρώτον, στην αναγνώριση αυτού 
του προβλήματος και, δεύτερον, στον καθο-
ρισμό μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
για την ολιστική αντιμετώπισή του. Σχετικές 
με το θέμα είναι η πρόσφατη θεσμοθέτηση 
της τακτικής επιθεώρησης, περιλαμβανομέ-
νων και δομοστατικών στοιχείων των σταδί-
ων όπου διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες 
αλλά και κτιριακών υποδομών σχολών τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Στο ίδιο πλαίσιο και 
οι προσπάθειες του ΕΤΕΚ για ρύθμιση της 
τακτικής επιθεώρησης όλων των κτιρίων τα 
οποία είναι μεγαλύτερα από μια διπλοκατοι-
κία, αλλά και του καθορισμού ενός αυστηρό-
τερου πλαισίου για κατακόρυφες επεκτάσεις 
σε υφιστάμενες οικοδομές. «Σημειώνω ιδι-
αίτερα», είπε ο κ. Αχνιώτης, «την πετυχημένη 
προσπάθεια και το πρόγραμμα για επιθεώ-
ρηση και εν τέλει αντισεισμική αναβάθμιση 
των δημόσιων σχολείων δημοτικής και μέ-
σης εκπαίδευσης όπως και των προσφυγι-
κών οικισμών που κατασκευάστηκαν αμέσως 
μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Το 
πρόγραμμα με τα σχολικά κτίρια άρχισε προ 
15ετίας περίπου με πρωτοβουλία 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 προ-
σπάθεια για ρύθμιση της υποχρέωσης δο-
μοστατικής επιθεώρησης παλαιών οικοδο-
μών πριν την πραγματοποίηση ενεργειακής 
αναβάθμισής τους. Προφανώς έχουμε πολύ 
δρόμο ακόμη, και θα συνεχίσουμε αυτή την 
προσπάθειά μας». 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Ημερίδα «Μικροζωνική Μελέτη Αμμοχώστου»
Πρόεδρος ΕΤΕΚ: Είναι 
ιδιαίτερα σημαντική 

στιγμή η ολοκλήρωση 
της μικροζωνικής 

μελέτης της περιοχής 
Αμμοχώστου
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ΗΜΕΡ ΙΔΑ  ΥΠΟ ΤΗΝ Α Ι Γ ΙΔΑ  ΤΟΥ  ΕΤΕΚ 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Πέραν των τριακοσίων αρχιτεκτόνων, πο-
λιτικών μηχανικών και μηχανολόγων, κα-

θώς και άλλων επιστημόνων επαγγελματιών 
παρακολούθησαν τις εργασίες της Επιστη-
μονικής Ημερίδας με θέμα τη «Θερμική Προ-
στασία & Αναβάθμιση Κτιριακών Κελυφών 
στο Πλαίσιο της Βέλτιστης Ενεργειακής και 
Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς». 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, 
στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία. 
Την ημερίδα, που τελούσε υπό την αιγίδα 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου (ΕΤΕΚ), διοργάνωσε η εταιρεία Σύ-
νοδος Λτδ με την υποστήριξη του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συλλόγου Πολιτι-
κών Μηχανικών Κύπρου και του Συνδέσμου 
Μηχανολόγων Κύπρου. Σε αυτήν έδωσαν 
διαλέξεις η κ. Ελένη Αλεξάνδρου, αρχιτέ-
κτων μηχανικός, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, ο κ. Νί-
κος Χατζηνικολάου, μηχανολόγος μηχανικός, 

Θερμική Προστασία & Αναβάθμιση Κτιριακών Κελυφών στο Πλαίσιο
της Βέλτιστης Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς

Στέλιος Αχνιώτης: 
Ανάγκη να τεθεί για 
την Κύπρο, ως πρώτο 
ζήτημα, η εστίαση στο 

υφιστάμενο πολυάριθμο 
και ενεργοβόρο κτιριακό 

απόθεμα
λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’, 
Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο κ. Ανδρέας 
Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος 
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.
Όπως είναι γνωστό, η θερμική θωράκιση του 
κελύφους των κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό 
κεφάλαιο στην ενεργειακή συμπεριφορά τους 
και παρέχει μεγάλες δυνατότητες για εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Κεντρικός στόχος της ημε-

ρίδας ήταν, μεταξύ άλλων, να ενημερωθούν 
οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες για θέματα 
που αφορούν την εφαρμογή της κατάλληλης 
θερμομόνωσης στις κτιριακές κατασκευές, 
αλλά και στοιχείων βιοκλιματικού σχεδιασμού, 
παθητικών και ενεργειακών συστημάτων, με 
τα οποία επιτυγχάνεται η θερμική άνεση των 
χρηστών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η 
μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο περι-
βάλλον. Έμφαση δόθηκε στα νέα συστήματα 
και υλικά θερμικής προστασίας των κτιριακών 
κελυφών και στην ενσωμάτωση αυτών στον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για τη δημιουργία 
κατασκευών υψηλής στάθμης ποιότητας. 
Σε χαιρετισμό του κατά την έναρξη των 
εργασιών της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του 
ΕΤΕΚ, κ. Στέλιος Αχνιώτης, εξήρε τη σημασία 
του θέματος της επιστημονικής ημερίδας 
και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη 
να τεθεί για την Κύπρο, ως πρώτο ζήτημα, 
η εστίαση στο υφιστάμενο πολυάριθμο και 
ενεργοβόρο κτιριακό απόθεμα. Όπως τόνισε, 
η βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων στη Δημοκρατία θα βελτιωθεί πε-
ρισσότερο αν επιτευχθεί ετήσια ενεργειακή 
αναβάθμιση 1,5% του κτιριακού αποθέματος 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 2010. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, αναφέρθηκε σε 
σειρά παρεμβάσεων που πραγματοποίησε 
το ΕΤΕΚ, καθώς και σε συγκεκριμένες ειση-
γήσεις που διαμόρφωσε οι οποίες αφορούν 
κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, καθώς και οικιστικές μονάδες. Τέλος, 
ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ έδωσε έμφαση στο 
θέμα της αντισεισμικής αναβάθμισης των 
υφιστάμενων οικοδομών, παράλληλα με την 
ενεργειακή αναβάθμισή τους, το οποίο πα-
ρουσιάστηκε επίσης κατά τις εργασίες της 
επιστημονικής ημερίδας από τον πρόεδρο 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών.
Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι αναρτη-
μένες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.
org.cy/site-article-2365-34-el.php) και στην 
ιστοσελίδα της εκδήλωσης: www.building-
insulation-seminar.com 
Αποκλειστικός χορηγός της εκδήλωσης ήταν 
ο Όμιλος Εταιρειών ΠΕΛΕΤΙΚΟ, ο οποίος κά-
λυψε όλα τα έξοδα της εκδήλωσης ώστε η 
είσοδος και η παρακολούθηση των εργασιών 
της επιστημονικής ημερίδας να είναι ελεύθε-
ρη για τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες 
επαγγελματίες του τόπου μας. 

http://www.robotex.org.cy
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®
Elkem Microsilica  is used worldwide 

for high performance concrete 

®
Elkem Microsilica  is a registered trademark and belongs to Elkem Silicon Materials

www.concrete.elkem.com

  

For more information please contact: 
Yiannis Ktorides (yiannis.ktorides@elkem.com)
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Σ τις 30 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιή-
θηκε στον Βοτανικό Κήπο Τροόδους «Α.Γ. 

Λεβέντης» στον Αμίαντο η ημερίδα “Επα-
νεκκίνηση πληθυσμιακής ανάπτυξης ορει-
νών περιοχών”, η οποία συνδιοργανώθηκε 
από το ΕΤΕΚ, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
και από το ραδιόφωνο «Πολίτης 107.6». Η 
αναγκαιότητα πραγματοποίησης της ημερί-
δας προέκυψε από τη διαπίστωση του προ-
βλήματος της “προσφυγοποίησης“ των 230 
κοινοτήτων στις ελεύθερες περιοχές. Στην 
απογραφή του 1973 αυτές οι 230 κοινότη-
τες είχαν έναν πληθυσμό γύρω στις 90.000 
και στην απογραφή του 2011 γύρω στους 
50.000 κατοίκους! Υπήρξε δηλαδή μείωση 
κατά 50%, χωρίς την τουρκική εισβολή.
Στην ημερίδα συμμετείχαν πέραν των 40 
ατόμων (πρόεδροι κοινοτικών συμβουλίων, 
μέλη του ΕΤΕΚ, στελέχη του Γραφείου Επι-
τρόπου Ορεινών Περιοχών και άλλοι ενδια-
φερόμενοι). 
Στους χαιρετισμούς των κυρίων Χαράλαμπου 
Αλεξάνδρου, διευθυντή Τμήματος Δασών εκ 
μέρους του υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Στέλιου 
Αχνιώτη, προέδρου του ΕΤΕΚ, τονίσθηκε η 
ιστορική σημασία προσφοράς των ορεινών 
περιοχών στη δημιουργία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, καθώς επίσης και η δυναμική 
ανάπτυξη που αναμένεται από την υλοποίη-
ση του σχεδιασμού «εθνικής στρατηγικής για 
μια ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης της 
Ορεινής Κύπρου» από το Γραφείο του Επιτρό-
που Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. 
Ο τέως επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων, Γιάννης Παπαδούρης, επεσή-
μανε την αναγκαιότητα για υλοποίηση της 
«εθνικής στρατηγικής για μια ολοκληρωμένη 
πολιτική ανάπτυξης της Ορεινής Κύπρου». 
Στη μελέτη έγινε διάγνωση του προβλήμα-
τος. Πολλά από τα στοιχεία της διάγνωσης 
δεν συνάδουν με τα στοιχεία που έχουν οι 
κρατικές υπηρεσίες. Στον σχεδιασμό υπάρ-
χουν χρονοπρογραμματισμένες ενέργειες 
με αξιολόγηση. Ο σχεδιασμός έγινε αρχικά 
θεωρώντας το Τρόοδος ως ολική οντότητα 
και στη συνέχεια έγινε εξειδίκευση σε κάθε 
περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκλη-
ρωμένη ορεινή πολιτική από όπου θα μπο-
ρούσαν να αντιγραφούν βέλτιστες πρακτι-
κές. Στον στρατηγικό σχεδιασμό υπάρχει 

οδικός χάρτης για 239 προτεινόμενες δρά-
σεις και προϋπολογίζεται ένα ποσό της τά-
ξης των €250 εκατ. σε ορίζοντα δεκαετίας, 
με αυτοδιοίκητο ταμείο και όχι κυβερνητικό. 
Υπάρχει πρόνοια για αξιολόγηση των απο-
τελεσμάτων και των ενεργειών των υπουρ-
γείων και τμημάτων. Ο κύριος στόχος είναι 
η δημιουργία υποδοχής νέου πληθυσμού. 
Να δοθεί γεωργική και χαλίτικη γη σε νέες 
οικογένειες ως κίνητρα για την επανεγκατά-
στασή τους στις ορεινές κοινότητες. 
Διαπίστωση του κ. Παπαδούρη είναι ότι 
«στην περιοχή χρειάζεται να διασφαλιστούν 
τρεις κρίσιμες προϋποθέσεις: κατοικία, ερ-
γασία και πρόσβαση σε υπηρεσίες (κυβερ-
νητικές, δημόσιας ωφελείας, παιδείας, υγεί-
ας και κοινωνικής πρόνοιας), για να υπάρξει 
αύξηση του πληθυσμού ή τουλάχιστον στα-
θεροποίηση στα σημερινά χαμηλά επίπεδα. 
Δική μας θέση είναι ότι σε αυτές τις κρίσι-
μες προϋποθέσεις θα πρέπει να προστεθεί 
η αναβάθμιση του οδικού δικτύου προς τα 
μεγάλα αστικά κέντρα της Λευκωσίας και 
της Λεμεσού». 
Ο Κυριακός Ε. Γεωργίου, από το Πανεπιστή-
μιο Λευκωσίας, γεννήθηκε στην περιοχή και 
εργάζεται εδώ και 15 χρόνια σε ερευνητικά 
έργα με θέμα τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
Ορεινού Όγκου Τροόδους». Στην τοποθέτη-

σή του ανέφερε ότι αντίστοιχα προβλήματα 
επιβίωσης και αστυφιλίας αντιμετωπίζουν 
οι κάτοικοι ορεινών και απομακρυσμένων 
περιοχών σε όλο τον κόσμο. Η κυβερνητική 
πολιτική για στήριξη των αστικών κέντρων 
απέναντι στις ορεινές και απομακρυσμένες 
περιοχές ήταν συστηματική και από την 
εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, και είχε ως 
στόχο την εκβιομηχάνιση της οικονομίας 
και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων στα αστικά κέντρα μέσω της ευ-
κολότερης παροχής υπηρεσιών. Η ανάπτυξη 
της περιοχής κατά τον 20ό αιώνα ακολού-
θησε την αντίστοιχη ανάπτυξη του μεταλ-
λείου Αμιάντου και αντιστράφηκε με τη μεί-
ωση των εργασιών και το οριστικό κλείσιμό 
του. Αυτό οδήγησε σε απώλεια εκατοντά-
δων θέσεων εργασίας και αστυφιλία. 
Ο Παντελής Σοφοκλέους αναφέρθηκε σε 
ένα παράδειγμα “Επανεγκατάστασης Απο-
μακρυσμένων Κοινοτήτων“ για ένα σύ-
μπλεγμα μικρών κοινοτήτων στη Βαυαρία, 
το οποίο βρίσκεται 80 χλμ. ανατολικά από 
το Μόναχο.
Οι κύριοι λόγοι της επανεγκατάστασης είναι 
η ακριβή ζωή στη μεγαλούπολη του Μονά-
χου, το καθημερινό άγχος της διακίνησης 
και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Στο σύμπλεγ-
μα αυτό δημιουργήθηκαν βιομηχανίες και 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Ημερίδα: Επανεκκίνηση Πληθυσμιακής 
Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ  ΤΟ  ΕΤΕΚ

Οι αυξομειώσεις πληθυσμών σε δήμους και σε κοινότητες που έχουν άμεση πρόσβαση σε 
αυτοκινητόδρομο και στις μεγάλες πόλεις (κύρια αστικά κέντρα). Οι δήμοι και οι κοινότητες 
που βρίσκονται κοντά σε αυτοκινητόδρομο έχουν τριπλάσια αύξηση των κατοίκων, ενώ οι 
κοινότητες που βρίσκονται μακριά από αυτοκινητόδρομο και πόλεις έχουν μείωση κατά 50% 
του πληθυσμού.

http://www.robotex.org.cy


15Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 9   •   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 9

Θ Ε Μ ΑΤΑ

βιοτεχνίες με αποτέλεσμα την προσφορά 
θέσεων εργασίας και εκπαίδευσης. Με την 
εμφιάλωση σε επιστρεφόμενη μπουκάλα 
τοπικών προϊόντων (μπίρας, νερού, χυμών, 
γιαουρτιών, γάλακτος κ.λπ.) προτιμώνται τα 
τοπικά προϊόντα και με εργασία στο σπίτι 
λόγω ψηφιακής ανάπτυξης δημιουργήθη-
καν τοπικές θέσεις εργασίας.
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κάθε 
κτηνοτροφική και γεωργική μονάδα και σε 
δημόσια κτίρια βοήθησε στη μείωση κό-
στους θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος. 
Η σταθεροποίηση και η αύξηση του επιδό-
ματος του παιδιού στα €270/μήνα, βοηθά 
στην απρόσκοπτη δημιουργία οικογενειών. 
Επισημάνθηκε επίσης και η πρόταση - 
πρόθεση της ΕΕ αναφορικά με την εγκα-

τάσταση προσφύγων πολέμου, κλιματικής 
αλλαγής, φτώχειας, από τρίτες χώρες σε 
εγκαταλελειμμένα χωριά. Η εγκατάσταση 
των ασυνόδευτων παιδιών θα πρόσφερε 
μια δυναμική πληθυσμιακή ανάπτυξη και 
στις ορεινές κοινότητες. 
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των πα-
ρευρισκόμενων της ημερίδας συνοψίζονται 
ως εξής:
1. Θέσπιση αστικού φόρου στα πρότυπα 

του “πράσινου φόρου“
2. Αύξηση του επιδόματος τέκνου στις 

αγροτικές περιοχές
3. Τρόοδος ως Μνημείο UNESCO
4. Αυτοσυντήρηση των μνημείων
5. Δημιουργία ελικοδρομίων
6. Στήριξη υλοποίησης του προτεινόμενου 

Στρατηγικού Σχεδιασμού για ολοκληρω-
μένη πολιτική ανάπτυξης των ορεινών 
περιοχών

7. Για πρώτη φορά υπάρχει στους Τροοδίτες 
ελπίδα αναζωογόνησης των περιοχών 

8. Εκδηλωμένη υποστήριξη και εκτίμηση 
για το έργο του κυρίου Παπαδούρη.

Μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας 
στα μεγάλα αστικά κέντρα, προκαλώντας 
έτσι την αστυφιλία. Κατά τον ίδιο τρόπον 
μπορούμε να δημιουργήσουμε σήμερα 
νέες θέσεις εργασίας στις ορεινές περι-
οχές. Μοναδική προϋπόθεση οι άμεσες 
επενδύσεις στις ορεινές κοινότητες, ούτως 
ώστε να επιταχυνθεί η επανεγκατάσταση ή/
και η εγκατάσταση νέων οικογενειών.  Μια 
αντιστάθμιση του τουρκικού επεκτατισμού 
και εποικισμού θα πρέπει να είναι η άμε-
ση πληθυσμιακή ανάπτυξη των ορεινών 
περιοχών. Απαιτούνται επενδύσεις, που να 
αποτελούν κίνητρα σε παιδιά και εγγόνια 
των αποδήμων που νοσταλγούν να εγκα-
τασταθούν στα σπίτια των γονέων και των 
παππούδων τους.
Όλες οι παρουσιάσεις μπορούν να ανα-
ζητηθούν στις ηλεκτρονικές διευθύν-
σεις:  pantelis.sophocleous@gmx.de ή 
georgiou.k@unic.ac.cy.

Περισσότερες πληροφορίες και γραφικά 
στο https://www.etek.org.cy/site-article-
2363-49-el.php.

• Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, για τους υαλοπί-
νακες κατοικίας στη Λευκωσία. 
• Σωτήρης Κτωρίδης, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες, δο-
μικά προβλήματα, ρωγμές κ.ά. σε καινούργια κατοικία στον 
Στρόβολο.
• Ξενάκης Χατζηρακλέους, πολιτικός μηχανικός, για ζημιές, 
κακοτεχνίες και μη εκτέλεση εργασιών στην ανακαίνιση και 
επέκταση κατοικίας στα Περβόλια Λάρνακας.
• Σωτήρης Νεάρχου, αρχιτέκτονας, για θέματα κακοτεχνιών, 
τήρησης όρων συμβολαίου, τήρησης όρων αδειοδότησης κ.ά. 
σε εργασίες ανακαίνισης δύο καταστημάτων στον Στρόβολο.
• Βασίλης Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, για διερεύνηση τυ-
χόν κακοτεχνιών σε ισόγεια οικοδομή στη Μέσα Γειτονιά, στη 
Λεμεσό.
• Αδούλα Ιωάννου, αρχιτέκτονας, για υγρασία στο ταβάνι και 
στη βεράντα διαμερίσματος, σε πολυκατοικία στην Έγκωμη.
• Δρ Κυριάκος Κύρου, πολιτικός μηχανικός, για διερεύνηση 
αιτιών κατάρρευσης αγωγών πιέσεων.
• Δρ Νικόλας Κυριακίδης, πολιτικός μηχανικός, για διερεύνη-
ση αιτιών κατάρρευσης αναπαλαιωμένης διατηρητέας κατοικί-
ας στην Παλλουριώτισσα.

• Μιχάλης Χαριλάου, πολιτικός μηχανικός, για θερμοπρόσοψη 
σε οικία στο Παραλίμνι.
• Δημήτρης Έλληνας, πολιτικός μηχανικός, για διερεύνηση 
τυχόν κακοτεχνιών (ρωγμές, υγρασίες κ.ά.), επιμέτρηση τεχνι-
κών εργασιών, τρόπο και κόστος επιδιόρθωσης ζημιών, οικο-
νομική εκτίμηση φθορών λόγω απουσίας συντήρησης της πο-
λυκατοικίας, διαμερίσματος πολυκατοικίας στον Άγιο Αντώνιο 
Λευκωσίας.
• Χρύσανθος Πισσαρίδης, αρχιτέκτονας, για διερεύνηση 
αιτιών και κοστολόγηση για την επιδιόρθωση προβλημάτων 
(ρωγμών κ.ά.) που παρουσιάστηκαν σε εξωτερική θερμομόνω-
ση κατοικίας στην Αλάμπρα.
• Σίλια Παύλου, αρχιτέκτονας, για ρωγμές σε πατητή τσιμε-
ντοκονία, κακοτεχνίες, ζημιές σε είδη υγιεινής, έπιπλα κουζί-
νας και ντουλάπες, σε κατοικία στα Λιβάδια.
• Ιωάννης Βακανάς, πολιτικός μηχανικός, σε σχέση με τεχνικά 
χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που πηγάζουν από ισχύ-
ουσα νομοθεσία, κανονισμούς, πρότυπα κ.ο.κ., για διερεύνη-
ση ατυχήματος που προκλήθηκε από υποχώρηση της σχάρας 
αποστράγγισης στην πισίνα ξενοδοχείου, στον Κόλπο των Κο-
ραλλίων, στην Πάφο. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
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Τ ο ΓΕΡΗΕΤ διοργάνωσε, στις 7 Νοεμβρίου 2019, ημερίδα με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των παραγόντων και ενδιαφερόμενων μερών της αγοράς ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο.
Την ημερίδα χαιρέτισε η τέως υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
κ. Βασιλική Αναστασιάδου.
Παρουσιάσεις που έγιναν στην εκδήλωση είναι αναρτημένες εδώ: http://www.
ocecpr.org.cy/el/content/synantisi-endiaferomenon-meron-kai-paragonton-
stin-agora-ton-ilektronikon-epikoinonion

Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και
Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών (Stakeholder Meeting)

Αποτελέσματα 5ου Διαγωνισμού 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
στον τομέα του εθελοντισμού 

Παρουσίαση υπουργού Εσωτερικών για την αξιοποίηση κινήτρων, εργαλείων
και μέτρων που εφαρμόζονται στο νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής

Ολοκληρώθηκε ο 5ος Διαγωνισμός Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του 

εθελοντισμού που προκήρυξε το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
με σκοπό την ανάδειξη των καλών πρακτικών/
δράσεων που έχουν αναπτύξει εταιρείες με τη 
συνεργασία εθελοντικών/ΜΚΟ και οι οποίες 
συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η κοινωνία, ή/και στην επίτευξη 
των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή/και στην παροχή 
στήριξης προς τις ΜΚΟ. Η Επιτροπή Αξιολό-
γηση του Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται 
από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και 
Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοι-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΚΕΒΕ, της 
ΟΕΒ, του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη και του ΠΣΣΕ αποφάσισε 
ομόφωνα, την ισότιμη διάκριση των ακόλουθων 
εταιρειών, στο πλαίσιο του διαγωνισμού:
• ΑΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ ΛΤΔ
• HERMES AIRPORTS 
• UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC 
COMPANY LTD
Στις εταιρείες απονεμήθηκε τιμητική διάκριση, 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Ανα-
στασιάδη και τον πρόεδρο του ΠΣΣΕ Ηλία Δη-
μητρίου, στο πλαίσιο δεξίωσης στο Προεδρικό 
Μέγαρο με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας 
Εθελοντών στις 2 Δεκεμβρίου 2019. 

Ο τέως υπουργός Εσωτερικών και νυν υπουργός Οικονομικών, κ. 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, παρουσίασε στις 14 Νοεμβρίου 2019 

τη νέα Στεγαστική Πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών με έμφα-
ση στα πολεοδομικά κίνητρα για παραγωγή προσιτής στέγασης για 
αγορά και ενοικίαση.
Σημειώνεται πως το υπουργείο είχε συνεργαστεί με το ΕΤΕΚ για το 
περιεχόμενο των Εντολών για προσιτή στέγη, προς πώληση ή ενοι-
κίαση, με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

Νόμου.
Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης, όπου επεξηγούνται οι γενικές αρ-
χές και η δομή της νέας πολιτικής από ΤΠΟ ΚΑΙ ΚΟΑΓ είναι διαθέσι-
μες εδώ: http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/64F5403EECE5F31
BC22584B1003AE66C?OpenDocument
Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των Κινήτρων 
έχουν αναρτηθεί εδώ: http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/ADF4
A4C11D4F4AF3C225782B003B4AF0
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Εναρκτήρια τελετή ερευνητικού προγράμματος «Ερατοσθένης»

Τον δρόμο του διαστήματος, της δορυφορι-
κής τηλεπισκόπησης και της παρατήρησης 

της Γης θα πάρει η Κύπρος με το πρόγραμ-
μα του ΤΕΠΑΚ «EXCELSIOR: ERATOSTHENES: 
Excellence Research Centre for Earth 
Surveillance and Space-Based Monitoring Of 
the Environment», του οποίου η εναρκτήρια 
τελετή πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 
2019 στη Λεμεσό, στην παρουσία του Προέ-
δρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Ανα-
στασιάδη. 
Το πρόγραμμα “Excelsior: Eratosthenes” αφο-
ρά πρωτοποριακές εφαρμογές της Γεωπληρο-
φορικής, με τη δρομολόγηση και τη δημιουρ-
γία Κέντρου Αριστείας EXCELSIOR, στο πλαίσιο 
της B’ φάσης του Προγράμματος «Teaming 
Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
αναμένεται να έχει πολλαπλές χρήσεις ακό-
μα και στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, 
καθώς μεταξύ άλλων θα συμβάλει στην πρό-
ληψη έντονων καιρικών φαινομένων και έκτα-
κτων καταστάσεων, όπως πυρκαγιών κ.λπ.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Διόφαντο Γ. Χα-
τζημιτσή, αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων και συντονιστή του EXCELSIOR, το έργο 
έχει ως στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου 
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους 
τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση 
της Γης μέσω της συνδυαστικής χρήσης τε-
χνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης 
για τη συστηματική, ολοκληρωμένη και σε 
βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και 
των διεργασιών σε αυτό. Ο τομέας του Περι-
βάλλοντος αναγνωρίστηκε από τη Στρατηγική 
Έξυπνη Εξειδίκευση για την Κύπρο (S3Cy) ως 
η πρώτη οριζόντια προτεραιότητα για τη μελ-
λοντική ανάπτυξη του νησιού. Το έργο είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένο με τη Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου σε πολλούς 
τομείς, ενισχύοντας σημαντικά τον αντίκτυπο 
των στοχευμένων περιφερειακών και εθνικών 
επενδύσεων, δηλαδή το περιβάλλον και τις 
ΤΠΕ. Το Κέντρο Αριστείας EXCELSIOR που θα 
προκύψει μέσω του υφιστάμενου δυναμικού 
του κέντρου Ερατοσθένης, με την εμπειρία και 
τις υποδομές του, θα αποτελέσει κόμβο για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την παρα-
τήρηση της Γης στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, εξαιτίας της γεωστρατηγικής θέ-
σης της Κύπρου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΤΕΠΑΚ, το 
Κέντρο Αριστείας EXCELSIOR αναμένεται να 
εργοδοτήσει 112 άτομα σε θέσεις ερευνητι-
κού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με 

στόχο την ανάπτυξη νέων ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων και συνεργασιών με εταιρείες και 
κυβερνητικούς οργανισμούς. Την ίδια στιγμή, 
το Κέντρο θα καταστεί κόμβος καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, αλλά 
και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 
με μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 
για τόσο για το νησί όσο και την Ευρώπη. Το 
Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) έχει 
στόχο να επιτύχει αριστεία στους ερευνη-
τικούς τομείς Acces to Energy, Disaster Risk 
Reduction, Water Resource Management, 
Climate Change Monitoring και Big EO Data 
Analytics.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το πρό-
γραμμα υποστηρίζεται από οργανισμούς όπως 
είναι η NASA και άλλοι οργανισμοί από την 
Κύπρο και το εξωτερικό μεταξύ των οποίων 
ISPRS, NEREUS, DLR, GEO, ACTRIS, αλλά και με 
την κοινοπραξία του Τεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου (CUT), του Τμήματος Ηλεκτρονι-
κών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων (DEC-MTCW) 

και τριών κολοσσών σε θέματα διαστήματος 
και παρατήρησης Γης, του Γερμανικού Οργα-
νισμού Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR), 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (NOA) 
και του Γερμανικού Ινστιτούτου για μελέτη της 
Τροπόσφαιρας στη Λειψία (TROPOS).
Στον χαιρετισμό του στην εναρκτήρια τελετή 
του ερευνητικού προγράμματος «Ερατοσθέ-
νης», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνε-
χάρη το ΤΕΠΑΚ, το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων καθώς και τους 
τρεις συνεργάτες για το έργο, εκφράζοντας 
παράλληλα ευχαριστίες προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την επιχορήγηση του έργου 
καθώς και άλλων πέντε κέντρων αριστείας 
στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι 
πολύ ανταγωνιστική στον τομέα της έρευ-
νας και της καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο, σημειώνοντας 
ότι η κυβέρνηση στοχεύει στη στήριξη και 
την προώθηση του τομέα αυτού στο πλαίσιο 
της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και 
την καινοτομία 2019-2023. Στο πλαίσιο αυτό, 
είπε ο Πρόεδρος, η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
παραχωρήσει €15 εκατομμύρια σε κάθε ένα 
από τα έξι κέντρα αριστείας στην Κύπρο κα-
λύπτοντας περίοδο 15 ετών, μια επιχορήγη-
ση που θα καταστήσει την Κύπρο ικανή να 
αναβαθμίσει τις προοπτικές της για καινοτό-
μο έρευνα και επιχειρηματικότητα, δημιουρ-
γώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
για επιστήμονες και ερευνητές. 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ 112 ΑΤΟΜΩΝ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Θα συμβάλει στην 
πρόληψη έντονων 

καιρικών φαινομένων και 
έκτακτων καταστάσεων, 

όπως πυρκαγιών

http://www.robotex.org.cy
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FameLab Cyprus 2020
Ο διαγωνισμός FameLab 2020 έχει στόχο να αναδείξει τα νέα τα-

λέντα στην επικοινωνία της επιστήμης στην Κύπρο και διεθνώς. 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση νέων επιστημόνων να 
επιδείξουν το πάθος τους για την επιστήμη και την τεχνολογία σε 
μη εξειδικευμένο κοινό, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την επι-
στήμη, ενώ ταυτόχρονα ο διαγωνισμός καταρτίζει τους ίδιους τους 
επιστήμονες να επιδείξουν τις γνώσεις τους με απλά λόγια για να 
φέρουν την επιστήμη τους πιο κοντά στο ευρύ κοινό.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό FameLab 
2020 έχουν διορία μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, για να συ-
μπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής. Δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών που εργάζονται, σπουδάζουν 
ή είναι απόφοιτοι στους τομείς της τεχνολογίας, της μηχανολο-
γίας, της ιατρικής, της βιολογίας, της χημείας, της φυσικής, των 
μαθηματικών κ.ά.
Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου. Ο νικητής θα κερδίσει 
€1000 και θα μεταβεί στο Cheltenham Science Festival στη Βρετα-
νία τον Ιούνιο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα προκειμένου να συμ-
μετάσχει μαζί με τους νικητές των άλλων χωρών στο International 
FameLab 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη συμμε-
τοχή τους στο: www.britishcouncil.com.cy/famelab.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Του Ιάκωβου Χαραλάμπους

Διεξήχθη, με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
Επαφών με Τουρκοκύπριους Μηχανικούς 

του ΕΤΕΚ, το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2016 στο 
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ ημε-
ρίδα με τίτλο «Αμμόχωστος Έξυπνη Πόλη». Η 
ημερίδα ετέθη υπό την αιγίδα του Δήμου Αμ-
μοχώστου. Υποστηρικτής της ημερίδας ήταν 
το ΕΒΕ Αμμοχώστου. Χορηγός ήταν η εταιρεία 
Logicom Solutions.
Το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο και η αί-
θουσα του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΤΕΚ 
υπερπλήρης. Μετά τους χαιρετισμούς έγιναν 
οι ομιλίες.
Ο κ. Γιάννης Κωτούλας (πρόεδρος e-trikala, 
τέως αντιδήμαρχος Δήμου Τρικκαίων) περιέ-
γραψε πώς γεννήθηκε η ιδέα για μετατροπή 
των Τρικάλων σε έξυπνη πόλη με σκοπό τη 
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, σε 
μια μεσαίου μεγέθους πόλη, η απλούστευση 
των καθημερινών τους συναλλαγών, η μείωση 
στο τηλεπικοινωνιακό κόστος και η προσφο-
ρά νέων υπηρεσιών. Επιπλέον, οι εφαρμογές 
νέων τεχνολογιών αποτελούν τον νέο τρόπο 
συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων, ενώ παράλληλα καθιστούν 
τις δημόσιες αρχές εγγυητές για τη σωστή 
λειτουργία της τοπικής κοινωνίας σε σχέση 
με την ψηφιακή και από απόσταση εξυπηρέ-
τηση των πολιτών. Μέσα από παραδείγματα 

καινοτόμων εφαρμογών περιέγραψε πώς μια 
έξυπνη πόλη μπορεί να προσφέρει στον πο-
λίτη, απλώς με επενδύσεις που επιτυγχάνουν 
απόσβεση σε γρήγορο χρονικό διάστημα, και 
τα αποτελέσματα να απολαμβάνουν τόσο οι 
κάτοικοι της πόλης όσο και οι κάτοικοι της ευ-
ρύτερης περιοχής των Τρικάλων. Για την επί-
τευξη των παραπάνω σκοπών δημιουργήθηκε 
εταιρεία με την ονομασία e-Trikala και η εται-
ρεία συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και ευρω-
παϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, έχοντας 
ως απώτερο στόχο την παροχή καινοτόμων 
λύσεων για όλους τους πολίτες, θέτοντας έναν 
σημαντικό αρωγό για τις τοπικές αρχές και άλ-
λους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής. 
Συμμετέχει επίσης σε ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα διαφόρων κατηγοριών (FP7, CIP-PSP-ICT, 
CIP-THEMATIC NETWORK, AAL, INTERREG IVC, 
Erasmus+).
Οι κ. Πάμπος Χαραλάμπους και κ. Νικόλας Λα-
μπρογιώργος των εταιρειών Logicom / Cisco 
Hellas - Cyprus, μέσα από τις δικές τους πα-
ρουσιάσεις, έδειξαν πώς οι εφαρμογές για 
έξυπνες πόλεις μπορούν να εφαρμοστούν, τι 
δυνατότητες έχουν και πώς μπορούν να βελτι-
ώσουν το επίπεδο ζωής του πολίτη οικονομικά 
και ποιοτικά.
Στη συνέχεια ο δρ Σωκράτης Στρατής, αρχιτέ-
κτονας, πολεοδόμος, αν. καθηγητής στο Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
παρουσίασε το όραμα της πλατφόρμας Hands 

off Famagusta για την ανοικοδόμηση της πό-
λης της Αμμοχώστου σε ένα ευρύ παράκτιο 
μέτωπο με κοινές υποδομές με τη δημιουργία 
ενός ενιαίου σχεδίου αστικής ανασυγκρότη-
σης μέσα από δημιουργικές διαδικασίες ανοι-
κοδόμησης προς όφελος και των δύο κοινο-
τήτων. Πρώτιστα, ανέφερε, είναι η δημιουργία 
έξυπνων ανθρώπων που θα ανοικοδομήσουν 
την πόλη ως έξυπνη πόλη.
Ο κ. Ιωσήφ Καρής, λειτουργός Τυποποίησης 
CYS του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίη-
σης, ανέπτυξε και ανέλυσε τα διεθνή και τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που διέπουν τις έξυπνες 
πόλεις. Οι εφαρμογές πρέπει να είναι εναρμο-
νισμένες σε πρότυπα και κανονισμούς για να 
είναι και ελεγχόμενες.
Ο κ. Θεοχάρης Δράκος, Client Representative 
Public and Utilities IBM Cyprus, ανέπτυξε με 
τη σειρά του νέες εφαρμογές για έξυπνες 
πόλεις και ανέλυσε ποιοι είναι οι μακροπρό-
θεσμοι στόχοι των νέων εφαρμογών ώστε 
όχι μόνο να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των 
πολιτών αλλά και να είναι οικονομικότερη και 
άνετη.  Τέλος με τον συντονισμό του κ. Νικό-
λα Καραγεώργη απαντήθηκαν ερωτήσεις του 
ακροατηρίου από τους εισηγητές και ο συντο-
νιστής έκλεισε την ημερίδα καταθέτοντας τα 
συμπεράσματα της ημερίδας.
Η ημερίδα κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχής και 
υπάρχει η σκέψη να επαναληφθεί σε άλλες 
πόλεις.

Επιτυχημένη η ημερίδα Αμμόχωστος Έξυπνη Πόλη
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Ω ς Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελη-

τήριο Κύπρου πιστεύ-
ουμε ακράδαντα ότι η 
περιβαλλοντική αειφο-
ρία πρέπει να είναι βα-
σική παράμετρος στα 
αναπτυξιακά σχέδια 
και την ευρύτερη πο-
λιτική του κράτους. Ρόλο προς τον στόχο αυτό 
έχουμε να διαδραματίσουμε όλοι μας, πάγια 
δε θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι τα μεγάλα θέματα 
του τόπου, όπως είναι αυτά που αφορούν το 
περιβάλλον, πρέπει να συζητούνται δημόσια, 
σε πλαίσιο ευρείας συμμετοχικότητας και δια-
φάνειας. 
Η προστασία της δημόσιας υγείας και του πε-
ριβάλλοντος και η εφαρμογή και η ανάπτυξη 
βασικών αρχών της «κυκλικής οικονομίας» είναι 
δύο καίρια και σημαντικά ζητήματα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε μια σειρά 
εργαλείων για την επίτευξη των στόχων αυ-
τών και η πολιτεία, έστω και με αργούς ρυθ-
μούς, έχει προχωρήσει με την εναρμόνιση 
της νομοθεσίας. Στη χώρα μας η περιβαλ-
λοντική πολιτική της ΕΕ υλοποιείται από το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος χωρίς να παραβλέπεται ο 
ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών και των 
τοπικών αρχών. Αυτή η προσέγγιση εκφρά-
ζεται μέσα από μια μακροπρόθεσμη στρα-
τηγική, η οποία έχει στόχο την ορθολογική, 
σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση των 
αποβλήτων.
Ήδη, στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτής της 
στρατηγικής, έχουν κατασκευαστεί δύο Μο-
νάδες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών 
Οικιακών Απορριμμάτων στην Κόσιη και στο 
Πεντάκωμο, έχουν κλείσει οι δύο μεγαλύτερες 
χωματερές, έχουν επιβληθεί σχετικές υπο-
χρεώσεις για τους παραγωγούς ΑΕΚΚ, η Green 
Dot Κύπρου σε συνεργασία με τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν τα προγράμματα διαλογής στην 
πηγή, που αφορούν όμως μόνο τη διαχείριση 
των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευ-
ασίας, έχουν δημιουργηθεί πράσινα σημεία και 
το κράτος έχει προχωρήσει σε, μικρό, αριθμό 
προγραμμάτων πληροφόρησης και ευαισθητο-
ποίησης του πολίτη.
Ταυτόχρονα όμως, οι αρμόδιες αρχές και οι 
τεχνοκράτες που σχετίζονται με το κρίσιμο 
αυτό θέμα της διαχείρισης αποβλήτων στην 
Κύπρο πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να 
καταβληθεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια 
για την πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και των τελευταίων 

τροποποιήσεών της ώστε το σύστημα να 
είναι αειφόρο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
ακόλουθα:
 (α) Είναι φανερό ότι οι δράσεις που ανα-
λαμβάνουν οι τοπικές αρχές και οι πολίτες για 
μείωση στη χρήση, επαναχρησιμοποίηση (και 
ακολούθως ανακύκλωση) των αστικών αποβλή-
των έχουν παραμείνει στάσιμες και σε νηπιακή 
κατάσταση. Επιπρόσθετα, η θεώρηση των στε-
ρεών αποβλήτων ως πρώτη ύλη που μπορεί να 
αξιοποιηθεί και να συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη αλλά και η ανάπτυξη νέων μεθόδων 
που θα προστατεύουν το περιβάλλον από την 
υπερπαραγωγή απορριμμάτων είναι σχεδόν 
ανύπαρκτες. Έχουμε παρατηρήσει, επίσης, ότι 
οι στοχευμένες δράσεις για την επαρκή ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε 
να αποκτήσει νέα περιβαλλοντική κουλτούρα 
για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι περιο-
ρισμένες.
Η υιοθέτηση των πιο πάνω θα μπορούσε να 
διευκολυνθεί με την εφαρμογή συστημάτων 
όπως είναι αυτά της διαλογής στην πηγή και 
του «Πληρώνω Όσο Πετώ». Για την εφαρμογή 
τους απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για 
τον καθορισμό των υποχρεώσεων των τοπι-
κών αρχών αλλά και η οικονομική στήριξή 
τους. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 
έχει ετοιμαστεί το 2018 προσχέδιο κανονι-
σμών και προς τον σκοπό αυτό καλούμε τον 
υπουργό να επισπεύσει τις διαδικασίες για 
την όσο το δυνατό πιο σύντομα συζήτησή 
του στη Βουλή. 
 (β) Τα παραγόμενα προϊόντα από τις ΟΕΔΑ 
παραμένουν αναξιοποίητα ενώ οι πολίτες κα-
λούνται να καταβάλλουν αυξημένα τέλη για τη 
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
τους από τέτοιου είδους μονάδες. Πιο συγκε-

κριμένα και στην περίπτωση της μονάδας στο 
Πεντάκωμο, μεγάλες ποσότητες RDF (Refuse 
Derived Fuel) και SRF (Solid Recovered Fuel) οι 
οποίες σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπο-
γράφηκε είναι ιδιοκτησία του κυπριακού κρά-
τους, παραμένουν αδιάθετες και οδηγούνται 
σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ). 
Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, για-
τί αυτό θα εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα, 
αφενός λόγω των μεγάλων ποσοτήτων και, 
αφετέρου, λόγω της περιορισμένης απο-
θηκευτικής δυνατότητας του ΧΥΤΥ. Όπως 
πρόσφατα μας έχει ενημερώσει ο υπουργός, 
από τον Νοέμβριο του 2018 άρχισε η μετα-
φορά κάποιων ποσοτήτων του δευτερογε-
νούς καυσίμου SRF στις εγκαταστάσεις του 
Τσιμεντοποιείου Βασιλικού για χρήση του ως 
στερεό εναλλακτικό καύσιμο για παραγωγή 
ενέργειας. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί, 
όπως επίσης και να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή και 
η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου 
RDF.
 
Γενικότερα, ως Επιμελητήριο θεωρούμε ότι 
η θέσπιση ενός νομικού πλαισίου δεν θα 
μπορούσε από μόνη της να μας οδηγήσει 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Απαιτείται μια 
δέσμη μέτρων, καθώς και συνεχής συλλογι-
κή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου 
της βελτίωσης. Η βασικότερη προϋπόθεση 
για την επίτευξη των στόχων είναι η στενή 
συνεργασία όλων. 

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Τι απομένει να κάνει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων;

http://www.robotex.org.cy


23Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 9   •   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 9

Πρότυπο ISO/IEC 27701:2019, για τη συμμόρφωση
με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR)

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από ένα έτος 
μετά την έναρξη της εφαρμογής του Γενι-

κού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 
(GDPR), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκ-
θεση που εξετάζει τον αντίκτυπο των κανόνων 
της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί πε-
ραιτέρω η εφαρμογή τους.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα πε-
ρισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο και 
ότι το νέο σύστημα, το οποίο ενισχύει την επιβολή των κανόνων προ-
στασίας των δεδομένων, καθιερώνεται.
Οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν νοοτροπία συμμόρφωσης και οι πολίτες 
συνειδητοποιούν καλύτερα τα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα, η σύγκλιση 
προς την υψηλών επιπέδου προστασία δεδομένων σημειώνει πρόοδο 
σε διεθνές επίπεδο.
Ο ΓΚΠΔ έχει ως αποτέλεσμα να γνωρίζουν όλο και περισσότερο οι πολί-
τες της ΕΕ τους κανόνες προστασίας δεδομένων και τα δικαιώματά τους. 
Παρ’ όλα ταύτα, τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η προστασία των 
δεδομένων αποτελεί πηγή ανησυχίας, καθώς το 62% όσων απάντησαν 
ανησυχούν ότι δεν έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών δεδομένων 
που παρέχουν στο διαδίκτυο.
Πρόσφατη έρευνα της ΕΥ κατέδειξε πως:
 • Έχουν οριστεί πάνω από 500.000 Data Protection Officers (DPOs) 
διεθνώς.
 • Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 280.000 περιστατικά σε 27 
χώρες.
 • Από τα οποία, πάνω από 144.000 ήταν παράπονα.
 • Έχουν καταγραφεί πάνω από 89.000 περιπτώσεις παραβίασης δε-
δομένων.
 • Έχουν επιβληθεί 56 εκατ. ευρώ πρόστιμα σε 11 χώρες.
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στην προσπάθειά του να βο-
ηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται αποτε-
λεσματικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και των 
συνεργατών τους αλλά και να συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε νο-
μικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως ο ΓΚΠΔ, εκπόνησε στις αρχές 
Αυγούστου του 2019 το πρότυπο “ISO/IEC 27701:2019 - Extension to 
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management 
– Requirements and guidelines”. 
Η προτεινόμενη εφαρμογή του ISO/IEC 27701 είναι να επεκτείνει το 
υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISO/IEC 
27001 - ISMS) με εφαρμογή εξειδικευμένων μέτρων, έτσι ώστε να δημι-
ουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(PIMS) για να επιτρέψει την αποτελεσματική διαχείριση των προσωπι-
κών δεδομένων σε έναν οργανισμό.
Τα οφέλη από την εφαρμογή και την πιστοποίηση με το ISO/IEC 27701 
για έναν οργανισμό είναι πολλαπλά. Τα σημαντικότερα όμως είναι πως:
Κάθε οργανισμός που προσπαθεί να επιτύχει συμμόρφωση με τις απαι-
τήσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (συγκεκριμένα νόμους, 
κανονισμούς αλλά και σε συμφωνίες με τρίτους) αντιμετωπίζει δυσκο-
λίες. Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης στη βάση του ISO/IEC 
27701 αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο συμμόρφωσης. Αξίζει να 
σημειωθεί πως στο παράρτημα Δ του εν λόγω Προτύπου παρουσιάζεται 
πίνακας όπου οι απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου παραλληλίζονται με 

τα άρθρα του ΓΚΠΔ.
Επίσης, η επίτευξη και η διατήρηση της συμμόρφωσης με τις ισχύου-
σες απαιτήσεις αποτελεί ζήτημα διακυβέρνησης και διασφάλισης. Με 
την εφαρμογή ενός PIMS και ενδεχομένως την πιστοποίησή του, οι 
Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (DPO) θα μπορούν να παράσχουν 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για να διαβεβαιώσουν κάθε ενδια-
φερόμενο, όπως ανώτερα στελέχη και ιδιοκτήτες οργανισμών αλλά και 
αρμόδιες αρχές, ότι ικανοποιούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις περί προ-
στασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τρίτον, η πιστοποίηση με το ISO/IEC 27701 αποτελεί έναν τρόπο ο πι-
στοποιημένος οργανισμός/εταιρεία να κερδίσει την εμπιστοσύνη αλλά 
και να πληροφορήσει τον έξω κόσμο πως προστατεύει τα προσωπικά 
δεδομένα των πελατών και των συνεργατών της.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως το ISO/IEC 27701 εφαρμόζεται σε 
συνδυασμό με το ISO 27001 και ενδιαφέρει επιχειρήσεις που έχουν πι-
στοποιηθεί ή πρόκειται να πιστοποιηθούν με το ISO/IEC 27001. Επομέ-
νως εταιρείες και οργανισμοί που είναι ήδη πιστοποιημένοι με το ISO/
IEC 27001 θα μπορούν να εφαρμόσουν και να πιστοποιηθούν και με το 
ISO/IEC 27701.
Σε μία παράλληλη εξέλιξη θα πρέπει να αναφέρουμε πως αρκετές ευ-
ρωπαϊκές χώρες προχωρούν στη θέσπιση εθελοντικών μηχανισμών πι-
στοποίησης, σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων βάσει του 
Άρθρου 42 και 43 του ΓΚΠΔ. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστα-
σίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) εξέδωσε πρόσφατα Κατευθυντήριες Γραμμές 
(1/2018) σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό των κριτη-
ρίων πιστοποίησης. Εκτιμάται πως στις αρχές του 2020 θα υπάρχουν δι-
αθέσιμα, προς επιχειρήσεις και οργανισμούς, τα πρώτα εθνικά σχήματα 
πιστοποίησης από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο αρμόδιος 
φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και των Διε-
θνών Προτύπων στην Κύπρο, παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και 
θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για οποιεσδήποτε εξελί-
ξεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ISO/IEC 27701 μπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης 
του CYS στο τηλέφωνο 22 411 414 ή με email: c.service@cys.org.cy.

Διαμαντής Ζαφειριάδης
Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)
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Έργο του Norman Foster, το Λύκειο Albert 
Camus (1991-1997) στο Frejus της νό-

τιας Γαλλίας αμφισβητεί τη βαρύτητα του 
καθιερωμένου εκπαιδευτικού πρότυπου 
κτιρίου, με μια ευέλικτη και ανοικτή δομή. 
Ο κύριος σχεδιαστικός στόχος ήταν να γί-
νει η καλύτερη δυνατή χρήση οικοδομικών 
τεχνικών (κυρίως σε σχέση με τα υλικά), 
για να δημιουργηθεί μια κτιριακή δομή που 
θα αερίζεται και θα θερμαίνεται σε μεγά-
λο βαθμό με φυσικό τρόπο. Το πιο απο-
τελεσματικό βιοκλιματικό διάγραμμα για 
το κτίριο φάνηκε να αντιστοιχεί στο πιο 
προφανές λειτουργικό διάγραμμα, το οποίο 
αναλύεται σε μία γραμμική «οδό» που απο-
τελεί την «καρδιά» του σχολείου, τόσο ως 
ένα φυσικό σύστημα κίνησης του αέρα όσο 
και ως ένας κεντρικός χώρος κυκλοφορίας 
για τους ανθρώπους.
Το κτίριο κατασκευάστηκε με βιοκλιματικό 
τρόπο και με έμφαση στις κλιματικές συν-
θήκες της περιοχής του (μεσογειακό κλίμα), 
ενώ η γραμμική του μορφή εξυπηρετεί όλα 
τα πιο πάνω. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν 
μακρύ, λεπτό, ραβδωτό, ευκλείδειο όγκο, 
που χωροθετείται στην πλαγιά ενός λόφου 
στην Κυανή Ακτή, κατά μήκος του άξονα 
Ανατολής - Δύσης. Το κτίριο αποτελεί ένα 
έργο τέχνης που δεν κάνει προφανείς και 
άμεσες παραχωρήσεις στο περιβάλλον του: 
όπως τα έργα των αρχαίων, φαίνεται να 
κάθεται σαν ένα τέλειο αντικείμενο σε ένα 
φυσικό τοπίο. Ωστόσο πρακτικά απέχει κατά 
πολύ από μια τέτοιου είδους απλοποίηση, 

η οποία φαίνεται μόνο εκ πρώτης όψεως. 
Ερχόμενος κάποιος από τον δρόμο, παρα-
τηρεί ότι το κτίριο «διχοτομείται» απ’ αυτόν, 
και σε αυτό το σημείο δημιουργείται ένας 
χώρος συνάθροισης, ένα είδος «πλατείας», 
με καφετέρια και καθίσματα, που ενεργεί 
ως κομβικό σημείο για τους χρήστες.
Ο κεντρικός άξονας, που αποτελεί και τη 
λειτουργική σπονδυλική στήλη της σύνθε-
σης, φωτίζεται από ανοίγματα στην κορυ-
φή σε ύψος δύο ορόφων, ενώ στο ανώτερο 
επίπεδο χωροθετούνται εσωτερικά μπαλκό-
νια σε κάθε πλευρά, παράλληλα με γέφυ-
ρες που συνδέουν τις δύο πλευρές. Αυτή 
η «εσωτερική οδός» κατά μήκος Ανατολής 
- Δύσης, δεν βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο 
της σύνθεσης μόνο για λειτουργικούς λό-
γους. Στη βόρεια πλευρά του είναι μια σειρά 
από αίθουσες εξειδικευμένων τομέων διδα-
σκαλίας, που χρειάζονται διάφορες μορφές 
τεχνικής υποστήριξης, κάτι που καθιστά 
αυτή την πλευρά του κτίσματος πιο πλατιά 
από το νότιο τμήμα, όπου υπάρχει μια σει-
ρά αιθουσών που διατίθενται για μαθήματα 
γενικότερης φύσεως. Οι χώροι αυτοί προ-
στατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία με 
σκίαστρα που εξέχουν κλιμακωτά από την 
κύρια δομή του σκυροδέματος. 
Η γεωμετρία του κτιρίου υποβοηθά τον 
φυσικό αερισμό, και παράλληλα ενθαρρύ-
νει τη ροή ψυχρού αέρα – μια τεχνική που 
συναντάται στην παραδοσιακή αραβική 
αρχιτεκτονική. Η κατασκευή της, δηλαδή, 
διαμορφώνεται ως μια σειρά από ρηχούς 

εγκάρσιους θόλους που καμπυλώνει προς 
τον κεντρικό χώρο, ο οποίος έχει διπλό 
ύψος. Οι συγκεκριμένοι θόλοι καλύπτονται 
από μια καμπυλόμορφη στέγαση κατά μή-
κος της κατασκευής, που αποσπάται με 
μονωτική κατασκευή από το σκυρόδεμα, 
επιτρέποντας στον θερμό αέρα να φεύγει 
από τις μαρκίζες στην κορυφή, ενώ την ίδια 
στιγμή προστατεύει τους θόλους σκυροδέ-
ματος από τον ήλιο. 
Μία περαιτέρω ενίσχυση του βιοκλιματικού 
χαρακτήρα του κτιρίου είναι η «ηλιακή καμι-
νάδα», που έχει ως αποτέλεσμα την έξοδο 
του θερμού αέρα από τις γρίλιες εξαερι-
σμού στην κορυφή του κεντρικού διαδρό-
μου. Βλέποντας δηλαδή την εγκάρσια τομή 
του κτίσματος, παρατηρούμε ότι ουσιαστικά 
αποτελεί ένα σύστημα που ενθαρρύνει τη 
μεταφορά των θερμικών φορτίων από κάτω 
προς τα πάνω. Οι φεγγίτες στην κορυφή του 
κεντρικού άξονα του κτιρίου είναι ανοιχτοί 
κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, 
εκτός από τον χειμώνα. Οι πλευρές των 
φεγγιτών μπορούν να ανοίξουν χωριστά και 
να ανταποκριθούν καλύτερα σε διαφορετι-
κής κατεύθυνσης ανέμους. 

Η νότια όψη προστατεύεται από την ηλι-
ακή ακτινοβολία με σκίαστρα κατά μήκος 
της, τα οποία παρέχουν ευρεία σκίαση ενώ 
αποτελούν ένα εξωτερικό σύστημα παθη-
τικής προστασίας του συγκροτήματος, κάτι 
απαραίτητο δεδομένου του θερμού κλί-
ματος της περιοχής. Λόγω των διάτρητων 

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Μια βιοκλιματική προσέγγιση στην 
αρχιτεκτονική εκπαιδευτικών κτιρίων

Η χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, 
σε σχέση με τον προσανατολισμό του (www.
new-learn.info/packages/euleb/en/p14/).

Τομή στην οποία φαίνεται ο αερισμός του 
κτιρίου μέσω του κεντρικού διαδρόμου 
(www.fosterandpartners.com).

ΛΥΚΕΙΟ ALBERT CAMUS

Γράφημα της ενεργειακής κατανάλωσης 
του κτιρίου (www.new-learn.info/packages/
euleb/en/p14/).

Ο κεντρικός άξονας της σύνθεσης (Ελένη Ανδρεαδάκη [2006], Βιοκλιματικός Σχεδιασμός – 
Περιβάλλον και Βιωσιμότητα. Στο βιβλίο εικ. 5.4, University Studio Press, σελ. 152).
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μεταλλικών σκιάστρων, δημιουργείται ένα 
ιδιαίτερο εσωτερικό περιβάλλον για τις νό-
τιες τάξεις γενικής εκπαίδευσης του ισο-
γείου, εξαιτίας της διάσπασης του ηλιακού 
φωτός που εισέρχεται σε αυτές. Πέραν των 
νότιων αιθουσών, ο προσανατολισμός του 
κτιρίου, τα μεγάλα υαλοστάσια και η γενικό-
τερη επιλογή υλικών έχουν ως αποτέλεσμα 
ένα ευχάριστο οπτικό περιβάλλον για τους 
χρήστες. Παράλληλα, οι φεγγίτες στην κο-
ρυφή του κεντρικού άξονα αφήνουν το φως 
να εισέλθει στο κτίριο, και μέσω μεγάλων 
εσωτερικών ανοιγμάτων η πλειονότητα των 
εσωτερικών χώρων και των αιθουσών διδα-
σκαλίας του κτιρίου φωτίζονται φυσικά, με 
άμεση είτε με διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία. 
Η κύρια δομή του κτιρίου αποτελείται από 
σιδηροπαγές σκυρόδεμα, κάτι που επιλέ-
χθηκε από τους αρχιτέκτονες τόσο ως μια 
τεχνική η οποία προσφέρει υψηλή θερμική 
μάζα, όσο και ως ένας τρόπος βιώσιμης δι-
αχείρισης των εγχώριων υλικών και τεχνο-
γνωσιών, κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό 
κομμάτι των αρχών του ευρύτερου περιβαλ-
λοντικού σχεδιασμού. Καθ’ όλη την έκταση 
του έργου, επιλέχθηκαν υλικά που είναι 
συμβατά με το κλίμα και εκμεταλλεύονται 
την τοπική τεχνογνωσία κατασκευής, κάτι 
που επιδεικνύεται κυρίως από τον σκελετό 
εμφανούς σκυροδέματος, που αποτελείται 
από επαναλαμβανόμενα στοιχεία, συνεχί-
ζοντας έτσι την παράδοση του γαλλικού επί 
τόπου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας. Η 
υψηλή θερμική του μάζα επιβραδύνει τον 
ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας στο 
εσωτερικό του κτιρίου, ενισχύοντας την 
ικανότητά του να μπορεί να ψύχεται φυσικά 
χωρίς μηχανική υποστήριξη.
Σχετικά με τα τεχνικά συστήματα του κτι-
ρίου, όλες οι βιοκλιματικές πρακτικές που 
εφαρμόστηκαν από τον Foster οδήγησαν 
στη μειωμένη χρήση τους. Συγκεκριμένα, 
το εσωτερικό του κεντρικού άξονα του κτι-
ρίου δεν θερμαίνεται μηχανικά, αλλά μόνο 
με τους προαναφερθέντες βιοκλιματικούς 
τρόπους. Ταυτόχρονα, οι αίθουσες που βρί-
σκονται στις δύο πλευρές του έχουν μεγά-
λα παράθυρα τόσο προς το εσωτερικό όσο 
και το εξωτερικό, κάτι που διευκολύνει τον 
έλεγχο του φυσικού αερισμού τους, άρα 
μειώνει την εξάρτηση από τεχνικά μέσα. Οι 
μόνοι χώροι που απαιτούν συνεχή τεχνική 
υποστήριξη είναι το εστιατόριο και τα ερ-
γαστήρια, τα οποία αερίζονται και ψύχονται 
μηχανικά.
Όλες οι πιο πάνω παθητικές και ενεργητικές 
στρατηγικές σχεδιασμού οδήγησαν στην 
υψηλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. 

Συγκεκριμένα, το κτίριο έχει συνολική κα-
τανάλωση ενέργειας 190 kWh/τ.μ./έτος, τη 
στιγμή που ο εθνικός μέσος όρος συνολι-
κής κατανάλωσης ενέργειας για παρομοίου 
τύπου κτίρια στη Γαλλία ήταν 230 kWh/τ.μ./
έτος.
Τελειώνοντας, παρατηρείται ότι ο αρχιτέκτο-
νας του κτιρίου χρησιμοποίησε τα βιοκλιμα-
τικά χαρακτηριστικά ως εργαλεία καθορι-
σμού της μορφής του κτιρίου, κάτι που θα 
μπορούσε να ταυτιστεί με κάποιου είδους 
μοντερνιστική φιλοσοφία. Αυτό αναδεικνύ-
εται από πολλά στοιχεία, με εξέχουσα την 
κίνηση της ταύτισης του κυρίαρχου λειτουρ-
γικού χαρακτηριστικού της αρχιτεκτονικής 
ιδέας του σχολείου, του διαδρόμου, με τον 
χώρο από τον οποίο θα γίνεται η εκτόνω-
ση των θερμών μαζών κατά το καλοκαίρι. Το 
λύκειο στο Frejus μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως παράδειγμα σχεδιασμού βιοκλιματικού 
κτιρίου, με την έννοια ότι δεν αποτελεί απλά 
την εκπλήρωση μιας «λίστας» χαρακτηριστι-
κών και βιοκλιματικών απαιτήσεων, αλλά η 

ομάδα αυτή των χαρακτηριστικών συνέταξε 
την κεντρική του ιδέα. 
Πηγές:
• Ελένη Ανδρεαδάκη (2006), Βιοκλιματικός 
Σχεδιασμός - Περιβάλλον και Βιωσιμότητα. 
Στο βιβλίο Κεφάλαιο Δ’, Παραδείγματα, 
Λύκειο Lyon Γαλλία, University Studio Press, 
σελ. 151.
• Andrea Compagno (2002), Intelligente 
Glasfassaden: Material, Anwendung, 
Gestaltung. Στο βιβλίο Single Skin Facades, 
Birkhauser - Publishers for Architecture, 
σελ. 132.
• http://www.fosterandpartners.com/
Projects/0528/
• http://www.thefreelibrary.com/
Foster+in+Frejus.-a017085352
• http://learn.greenlux.org/packages/
euleb/en/p14/index_2.html

Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, PhD UCy
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
costas@vassiliades-architects.com
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Λύκειο Albert Camus - Άποψη του κτιρίου (accessed online: www.fosterandpartners.com).

Τα σκίαστρα της νότιας όψης (www.new-learn.info/packages/euleb/en/
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Η φετινή χρονιά, 
που σηματοδοτεί 

202 χρόνια από την 
εφεύρεση του πο-
δηλάτου, βρίσκει τη 
Λεμεσό να πειραμα-
τίζεται με ποδηλατο-
διάδρομους. Το καίριο 
θέμα που αποτελεί 
κατά τη γνώμη μου τη βασική αιτία του... πο-
δηλατικού ολισθήματος τίθεται στο ερώτημα 
του τίτλου. Ποδηλατόδρομοι μονής ή διπλής 
κατεύθυνσης; 
Για σκοπούς επικοινωνίας διευκρινίζεται ότι 
με τον όρο «ποδηλατόδρομοι» αναφερόμαστε 
αφενός στις λωρίδες διακίνησης ποδηλατών 
(που διαχωρίζονται από τις λωρίδες διακίνη-
σης μηχανοκινήτων) και οι οποίες προορί-
ζονται για αποκλειστική χρήση ποδηλάτων 
(όπως καθορίζονται στον Νόμο 19(Ι)/2018) 
και αφετέρου στις «ποδηλατολωρίδες» που 
έχουν πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά 
βρίσκονται πιο κοντά στο οδόστρωμα του 
δρόμου. 
Με τον όρο «ποδηλατόδρομοι» δεν αναφε-
ρόμαστε στους «ποδηλατοδιάδρομους» και 
τις «ποδηλατικές διαδρομές» οι οποίες αφο-
ρούν λωρίδες κοινής χρήσης ποδηλατών και 
άλλων διακινουμένων (οδηγούς μηχανοκίνη-
των οχημάτων, πεζούς κ.λπ.) ανάλογα με την 
περίπτωση. 

Στην Κύπρο
Το θέμα της υλοποίησης ποδηλατόδρομων 
στην Κύπρο έχει ιστορία τουλάχιστον 30-35 
χρόνων. Οι πρώτοι ποδηλατόδρομοι έγιναν 
στην Αγία Νάπα τη δεκαετία του 1980, ύστερα 
από σχετική παρότρυνση του τότε Γραφείου 
Προγραμματισμού. Από τότε μέχρι σήμερα 
έχουν γίνει αρκετοί ποδηλατόδρομοι, παρ’ όλα 
αυτά οι ρυθμοί υλοποίησης είναι πάρα πολύ 
αργοί. Οι λόγοι πολλοί, και κυρίως λόγω περι-
ορισμένων προϋπολογισμών, περιπτωσιακού 
προγραμματισμού, μειωμένου ενδιαφέροντος 
εκ μέρους των περισσότερων Τοπικών Αρχών 
και πρώτιστα λόγω της βασικής προσέγγισης 
και των επιλογών του τρόπου ενσωμάτωσης 
και κατασκευής ποδηλατόδρομων στους αντί-
στοιχους πολεοδομικούς ιστούς. 
Μια αναδρομή στους υφιστάμενους ποδη-
λατόδρομους της Κύπρου θα δείξει ότι οι 
συντριπτική πλειοψηφία αφορά ποδηλατό-
δρομους διπλής κατεύθυνσης. Το γεγονός δεν 
είναι τυχαίο, αφού με μια μικρή διερεύνηση 
και σε χώρες του εξωτερικού μπορεί κάποιος 

Ποδηλατόδρομοι μονής ή διπλής κατεύθυνσης;
τητα διακίνησης των ποδηλατιστών, που φαί-
νεται ότι προκύπτει στους ποδηλατόδρομους 
μονόδρομης κίνησης, όπου ο κάθε ποδηλάτης 
συντονίζεται ή πολλές φορές συναγωνίζεται 
με την ταχύτητα των προπορευόμενων.
 5. Αυξάνουν τις δυνατότητες ενσωμάτω-
σης γραμμικών χώρων στάθμευσης κατά μή-
κος της άλλης πλευράς του δρόμου (εκεί όπου 
δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος), σε αντίθεση 
με τους δρόμους στους οποίους διαμορφώνο-
νται ποδηλατόδρομοι μονής κατεύθυνσης στις 
δύο πλευρές του δρόμου, γεγονός το οποίο τις 
δεσμεύει, αποτρέποντας έτσι τη διαμόρφωση 
χώρων στάθμευσης (ή ακόμα και ολιγόλεπτης 
στάσης) σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξη-
μένες ανάγκες στάθμευσης.
 6. Με την κατάλληλη χωροθέτηση ποδη-
λατόδρομων στα αντίστοιχα οδικά δίκτυα και 
λαμβανομένου υπόψη του προσανατολισμού 
των δρόμων, του ύψους των παρακείμενων 
κτιρίων κ.λπ. είναι πιο εύκολη η επίτευξη με-
γαλύτερου σκιασμού των ποδηλατόδρομων 
διπλής κατεύθυνσης και, κατά συνέπεια, πιο 
άνετων συνθηκών διακίνησης, παρά όταν χρη-
σιμοποιούνται ποδηλατόδρομοι μονής κατεύ-
θυνσης, οι οποίοι είναι (αναγκαστικά) όχι μόνο 
διπλάσιοι σε αριθμό αλλά και πιο διάσπαρτοι.
 7. Σε τελική ανάλυση η κατασκευή ποδη-
λατόδρομων διπλής κατεύθυνσης απαιτεί μι-
κρότερες επιφάνειες γης, πολύ λιγότερες και 
απλούστερες οδικές συμβολές και σηματοδο-
τήσεις (σε σχέση με τους ποδηλατόδρομους 
μονής κατεύθυνσης), γεγονός που υποβοηθά 
στην ευκολότερη χωρική αντίληψη και χρήση 
τους, και ταυτόχρονα στη διαμόρφωση πολύ 
πιο ασφαλών, λειτουργικών και ενδιαφερου-
σών διαδρομών καθώς και ενός πιο ποιοτικού 
περιβάλλοντος, τόσο για τους ποδηλατιστές 
όσο και τους διακινούμενους στους περιβάλ-
λοντες χώρους. 

Περίπτωση Λεμεσού
Στην πρόσφατη περίπτωση της Λεμεσού φαί-
νεται πως ο τρόπος της ενσωμάτωσης πο-
δηλατόδρομων ή ποδηλατοδιάδρομων ήταν 
προβληματικός για τον λόγο ότι δεν μπορείς 
σε έναν ακατάστατο αμφίδρομο δρόμο να 
αποσπάσεις απλά κάποιες επιφάνειες, ενώ 
αυτό που χρειαζόταν ήταν η εξεύρεση μιας 
καλύτερης επαναδιαχείρισης ολόκληρου του 
ρυμοτομικού πλάτους του δρόμου. Το θέμα 
δεν θέλει πολύ ψάξιμο. Επιλύθηκε από τους 
πρωτοπόρους Ολλανδούς, που πριν από 100 
περίπου χρόνια έφτιαξαν τους πρώτους τους 
ποδηλατόδρομους (ως ποδηλατολωρίδες) 

να διαπιστώσει ακριβώς το ίδιο. Το θέμα μπο-
ρεί να τεκμηριωθεί σημειώνοντας ότι οι πο-
δηλατόδρομοι διπλής κατεύθυνσης παρουσι-
άζουν τα πιο κάτω πλεονεκτήματα έναντι των 
ποδηλατόδρομων μονής κατεύθυνσης: 
 1. Είναι πιο οικονομικοί από τους ποδη-
λατόδρομους μονής κατεύθυνσης, λόγω μι-
κρότερης αναγκαίας (συνολικής) επιφάνειας 
και κατ' επέκταση μικρότερου κόστους κατα-
σκευής. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι το πλά-
τος ενός τυπικού ποδηλατόδρομου μονής 
κατεύθυνσης κυμαίνεται γύρω στο 1,25-1,50 
μ. και ενός τυπικού ποδηλατόδρομου διπλής 
κατεύθυνσης γύρω στα 2,25-2,50 μ., μπορεί 
όμως τα πλάτη αυτά να αυξηθούν ανάλογα με 
τα δεδομένα της περιοχής. Οι διακυμάνσεις 
εξαρτώνται βασικά από τον αναμενόμενο κυ-
κλοφοριακό φόρτο στους ποδηλατόδρομους, 
τον κυκλοφοριακό οδικό φόρτο και τις ταχύ-
τητες διακίνησης των άλλων οχημάτων και γε-
νικά των χρηστών που διακινούνται στο οδικό 
οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια (που περιβάλ-
λουν έναν ποδηλατόδρομο), την κατεύθυν-
ση διακίνησης στους ποδηλατόδρομους σε 
σχέση με την κατεύθυνση στις παρακείμενες 
λωρίδες κυκλοφορίας, τις κλίσεις του εδάφους 
και γενικά τον περιβάλλοντα χώρο (με τις συ-
γκεκριμένες χρήσεις γης, σταθερά στοιχεία 
και βλάστηση).
 2. Είναι πιο ασφαλείς από ό,τι ένα δίκτυο 
ποδηλατόδρομων μονής κατεύθυνσης λόγω 
του ότι απαιτούν πολύ μικρότερο αριθμό ανα-
γκαίων διασταυρώσεων με το υπόλοιπο οδικό 
δίκτυο. Περιττό να σημειωθεί ότι ο παράγο-
ντας αυτός είναι πολύ σημαντικός, αν ληφθεί 
υπόψη ότι η πλειοψηφία των ατυχημάτων 
γίνεται στις διασταυρώσεις ποδηλατόδρομων 
και λωρίδων διακίνησης οχημάτων. 
  3. Διευκολύνουν το προσπέρασμα, αφού 
(λαμβανομένων υπόψη τόσο των διαστάσεων 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όσο και της οπτι-
κής επαφής) είναι πολύ πιο εύκολο για έναν 
ποδηλάτη να προσπεράσει έναν άλλον προ-
πορευόμενό του, όταν και οι δύο ποδηλατούν 
πάνω σε έναν πλατύ ποδηλατόδρομο διπλής 
κατεύθυνσης (αξιοποιώντας και την άνεση 
που προσφέρει η λωρίδα της άλλης κατεύθυν-
σης) παρά όταν αυτοί ποδηλατούν πάνω σε 
έναν πιο στενό μονόδρομο ποδηλατόδρομο.
 4. Υποβοηθούν την οπτική επαφή των πο-
δηλατιστών που διασταυρώνονται, γεγονός 
που ενθαρρύνει τον αλληλοσεβασμό των δι-
ακινουμένων και αυξάνει τις πιθανότητες κοι-
νωνικοποίησης, αλλά ταυτόχρονα μειώνει την 
τάση ανταγωνισμού αναφορικά με την ταχύ-
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και ακολούθως με την αύξηση του αριθμού 
και της ταχύτητας των αυτοκινήτων έκαναν 
το αυτονόητο. Ανέκτησαν δηλαδή τμήματα 
του οδικού οδοστρώματος μετατρέποντας 
κάποιους επιλεγμένους δρόμους από αμ-
φίδρομους σε μονόδρομους, γεγονός που 
τους επέτρεψε να ενσωματώσουν με έξυ-
πνο τρόπο εκτεταμένα αμφίδρομα (κυρίως) 
δίκτυα ποδηλατόδρομων, σε αποστάσεις των 
250-300 μ. περίπου. Πρόσθετα σε άλλους 
μικρότερης σημασίας τοπικούς δρόμους, σε 
γειτονιές, έριξαν τις ταχύτητες στα 15-20 
χιλ/ώρα και έφτιαξαν τους δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας (ή μεικτής χρήσης για αυτοκί-
νητα, ποδηλάτες και πεζούς). 
Αξίζει να σημειωθεί πως στον χάρτη 12 του 
Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού φαίνεται ότι τόσο 
στη Λεωφόρο Ρούσβελτ, όσο και στη μελλο-
ντική παραλιακή Ακταία Οδό, που αποτελούν 
μέρος του κύριου οδικού δικτύου, αλλά και 
σε άλλους κάθετους συνδετήριους δρόμους 
(μεταξύ των δύο) προβλέπονται «ποδηλατό-
δρομοι» που εμπίπτουν στο κύριο (βασικό) 
δίκτυο ποδηλατόδρομων και στο δευτερεύον 
δίκτυο αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες πρόνοι-
ες προέκυψαν από τη Μελέτη του Προγράμ-
ματος LIFE (1998-2001) που έγινε από ομάδα 
μελέτης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως και συνεργατών (την οποία είχα την 
τύχη να συντονίζω) αλλά και πληθώρα ξένων 
εμπειρογνωμόνων και αρμόδιων αρχών, η 

οποία αφορούσε τη Μελέτη Δικτύων Ποδη-
λατοδρόμων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα 
και Πάφο. Οι πρόνοιες της Μελέτης ενσωμα-
τώθηκαν στα αντίστοιχα Τοπικά Σχέδια, από 
τον Μάρτιο του 2003 και κοινοποιήθηκαν 
από τότε σε όλες τις εμπλεκόμενες Τοπι-
κές Αρχές. Για τη συγκεκριμένη Λεωφόρο 
Ρούσβελτ υπήρχε ειδική αναφορά, με βάση 
την οποία προτεινόταν η ανακατασκευή της 
υφιστάμενης λεωφόρου, με στόχο την εν-
σωμάτωση αμφίδρομου ποδηλατόδρομου, 
ώστε στο ίδιο ρυμοτομικό πλάτος των 24,50 
μέτρων, να παραμείνουν οι 4 λωρίδες κυκλο-
φορίας (με πλάτος: 4Χ3,30=13,2 μ.), κεντρική 
νησίδα (3,5 μ.) πεζοδρόμια (2Χ2,25=4,5 μ.), 
αλλά και ανεξάρτητος ποδηλατόδρομος δι-
πλής κατεύθυνσης (πλάτους 2,5 μ.) πλήρως 
διαχωρισμένου από την παρακείμενη λωρίδα 
κυκλοφορίας με πρόσθετη νησίδα (πλάτους 

0,80 μ.). Η βασική εξοικονόμηση χώρου προ-
έκυπτε από τη μείωση του πλάτους των 4 
πλατιών λωρίδων κυκλοφορίας (και της κε-
ντρικής νησίδας) οι οποίες είχαν κατασκευ-
αστεί, την περίοδο 1991-93, με τα αυξημένα 
(τότε) πρότυπα πλάτη, σε μια προσπάθεια 
διευκόλυνσης και της διακίνησης μεγάλων 
οχημάτων προς το λιμάνι Λεμεσού, γεγονός 
όμως που δεν υφίσταται πλέον, αφού έχει 
υλοποιηθεί ο νέος κάθετος δρόμος από το 
λιμάνι προς τον παρακαμπτήριο.
Από όλα τα πιο πάνω φαίνεται ότι το θέμα 
των συγκεκριμένων ποδηλατόδρομων χρήζει 
ριζικής επαναξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό 
πιστεύεται πως θα ήταν χρήσιμο να επαναξι-
ολογηθεί και η προταθείσα, όπως περιγράφε-
ται πιο πάνω, επαναδιαχείριση της Λεωφόρου 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ και αυτή να συγκριθεί 
όχι μόνο από οικονομικής άποψης αλλά ταυ-
τόχρονα από πρακτικής, λειτουργικής, κυκλο-
φοριακής, τουριστικής, πολεοδομικής, περι-
βαλλοντικής, σημειολογικής, διαφημιστικής, 
αισθητικής και ποιοτικής άποψης, με άλλες 
εναλλακτικές λύσεις. Ανάλογη εμβάθυνση 
ενδεχομένως να απαιτείται και για άλλα προ-
γραμματιζόμενα οδικά έργα, κάποια σχέδια 
των οποίων είδαν το φως της δημοσιότητας 
τελευταία.

Γιώργος Χατζημιχαήλ 
Αρχιτέκτονας 

Οι πρώτοι 
ποδηλατόδρομοι έγιναν 

στην Αγία Νάπα τη 
δεκαετία του 1980, ύστερα 
από σχετική παρότρυνση 

του τότε Γραφείου 
Προγραμματισμού
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Στο προηγούμε-
νό μας άρθρο 

αναφέραμε ότι οι 
σηπτικές δεξαμενές 
παρέχουν ένα πολύ 
χαμηλό επίπεδο επε-
ξεργασίας λυμάτων 
αποχέτευσης (πρωτο-
βάθμια επεξεργασία) 
που παρουσιάζει περιβαλλοντικά αλλά και 
υγειονομικά προβλήματα μολύνοντας τόσο 
την επιφάνεια καθώς επίσης και τα υπόγεια 
ύδατα. Οι σηπτικές δεξαμενές δεν ενδεί-
κνυνται σε περιοχές με εδάφη χαμηλής δι-
απερατότητας και περισσότερο σε ευαίσθη-
τες περιοχές από περιβαλλοντικής άποψης. 
Ακόμα πιο απαγορευμένες είναι οι περιοχές 
όπου υπάρχουν πάρα πολλές σηπτικές δεξα-
μενές και βρίσκονται πολύ κοντά στα υπόγεια 
και τα επιφανειακά ύδατα. Για αυτές τις πε-
ριπτώσεις, χρειάζεστε ένα πιο εξειδικευμένο 
σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, διαφορετι-
κό από μια συμβατική σηπτική δεξαμενή.
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προηγμένων μο-
νάδων επεξεργασίας λυμάτων που βασίζεται 
στη λεγόμενη τεχνολογία "δευτεροβάθμι-
ας επεξεργασίας" που παρέχει πολύ υψηλό 
επίπεδο επεξεργασίας λυμάτων και οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση στις 
συμβατικές σηπτικές δεξαμενές. Ονομάζο-
νται μονάδες αερόβιας επεξεργασίας λυμά-
των. Αυτές οι μονάδες είναι μικρά εργοστά-
σια που χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία 

επεξεργασίας λυμάτων που χρησιμοποιούν 
τα εργοστάσια επεξεργασίας των αστικών 
λυμάτων. Δεν θα δούμε λεπτομέρειες για 
τον σχεδιασμό διαφορετικών σταθμών αε-
ρόβιας επεξεργασίας, αλλά θα τονίσουμε τα 
κοινά χαρακτηριστικά τους. Σε αντίθεση με 
τις σηπτικές δεξαμενές, οι μονάδες αερόβιας 
επεξεργασίας περιλαμβάνουν συνήθως τρία 
βασικά συστατικά που συνεργάζονται για την 
παροχή υψηλής ποιότητας εκροής:
 1) Κύριος θάλαμος καθίζησης ο οποίος 
αφαιρεί τα στερεά υλικά και άλλα μη βιοα-
ποικοδομήσιμα υλικά τα οποία επιπλέουν ή 
καθιζάνουν.
 2) Σύστημα αερισμού που περιλαμβάνει 
ανεμιστήρα και αεριστήρες που διοχετεύουν 
αέρα, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περι-
βάλλον για την ανάπτυξη και την αναπαρα-
γωγή αερόβιων βακτηρίων και άλλων μικρο-
οργανισμών που βιοαποικοδομούν στερεά 
και διαλυμένα απόβλητα.
 3) Ο θάλαμος καθίζησης, ο οποίος ονομά-
ζεται συνήθως καθαριστής όπου τα βακτηρί-
δια που έχουν διασπαστεί μετά τη βιολογική 

επεξεργασία καθαρίζονται από το νερό προ-
τού εγκαταλείψουν τη μονάδα επεξεργασίας.
Στις προηγμένες μονάδες αερόβιας επεξερ-
γασίας ενσωματώνονταν τα συστατικά αυτά 
σε μια ενιαία δομή. Η δομή αυτή κατασκευα-
ζόταν από ελαφριά και ανθεκτικά υλικά όπως 
υαλοβάμβακα ή πολυπροπυλένιο ή συμπο-
λυμερές πολυπροπυλενίου και αιθυλενίου, 
καθώς και με αλλά υλικά. Τα πλεονεκτήματα 
των μονάδων αερόβιας επεξεργασίας λυμά-
των είναι τα εξής:
 1) Με την αερόβια επεξεργασία η απο-
τελεσματικότητα στην επεξεργασία λυμά-
των αυξάνεται σε ποσοστό μεταξύ 85 και 
98%. Αυτό σημαίνει ότι το απόβλητο είναι 
ένα καθαρό, άοσμο νερό το οποίο μπορεί να 
απορρίπτεται όχι μόνο στο έδαφος (συμπε-
ριλαμβανομένων των εδαφών με χαμηλή δι-
απερατότητα), αλλά και στην επιφάνεια ή σε 
επιφανειακό υδάτινο στρώμα (όχι σε όλες τις 
χώρες).
 2) Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι 
ότι η τελική εκροή του επεξεργασμένου νε-
ρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, 
για άρδευση καθώς και για άλλες εξωτερικές 
εφαρμογές που συμβάλλουν σημαντικά στη 
χρήση του νερού.
 3) Η λάσπη που δημιουργείται κατά την 
επεξεργασία των λυμάτων είναι άοσμη.
 4) Κατά την επεξεργασία των λυμάτων 
δεν υπάρχουν επιπλοκές στη διαδικασία 
(βλαβερές διαρροές) και δεν χρειάζεται να 
υπάρχει πρόσβαση για βυτιοφόρα στον χώρο 
εγκατάστασης της αεροβικής μονάδας.
 5) Οι αερόβιες εγκαταστάσεις είναι περι-
βαλλοντικά ασφαλείς κατασκευές που είναι 
αβλαβείς για την υγεία της οικογένειάς σας 
και των γειτόνων σας.
Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεται 
ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους.
Η διαδικασία επιλογής αερόβιας εγκατά-
στασης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της 
ημερήσιας ροής και της ωριαίας αύξηση της 
ροής. Ο σχεδιασμός και το πλήρες σύνολο 
των εγκαταστάσεων εξαρτώνται επίσης από 
τη μέθοδο εκφόρτωσης που έχει επιλεγεί για 
μια δεδομένη τοποθεσία.
Για την αποτελεσματικότητα των εγκαταστά-
σεων της αερόβιας επεξεργασίας χρειάζεται 
περιοδική συντήρηση που πρέπει να εκτελεί-
ται από πεπειραμένο προσωπικό.

Kirill Ladygin
Ειδικός τεχνικός βιολογικών   
συστημάτων αποχέτευσης 

Εναλλακτική 
λύση στις σηπτικές 

δεξαμενές

Αεροβική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
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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. 

http://www.robotex.org.cy
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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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