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

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D
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Ε Τ Ε Κ  •  Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο  Δ Ε ΛΤ Ι Ο

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

Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το περιεχόμενο των ενυπόγραφων 
άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στο Ενημερωτικό Δελτίο του τα οποία, σημειώνεται, δεν 
αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την άποψη του Επιμελητηρίου αλλά των συγγραφέων τους. H δημοσίευση 
άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής Eπιτροπής του ενημερωτικού δελτίου.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6  Είναι τα κτίρια του 20ού αιώνα διατηρητέα;

 Της Έλενας Χριστοδούλου

ΘΕΜΑΤΑ
8 Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο 

ΕΤΕΚ και ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω JCC smart

8 Ευχαριστίες Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας 

προς το ΕΤΕΚ

9 Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων σε 

ό,τι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια

10 Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη

12 Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση 

των Εργαζομένων

14 Παρέμβαση ΕΤΕΚ για υλοποίηση του ΣΒΑΚ 

Λεμεσού

18  Διάθεση κειμένου Πρότυπου Συμβολαίου 

Μελετητικών Υπηρεσιών

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25 Πράσινη επανεκκίνηση της οικονομίας

26 Spatial Intelligibility: Μια άλλη διάσταση της 

προσβασιμότητας
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Η 
αρχιτεκτονική μας κληρο-
νομιά αποτελεί μια αναντι-
κατάστατη έκφραση του 
πλούτου και της ποικιλίας 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μια 
ανεκτίμητη μαρτυρία του παρελθόντος μας 
και ένα κοινό αγαθό για όλους τους Ευρω-
παίους. Γι’ αυτό και η Κυπριακή Δημοκρα-
τία έχει υιοθετήσει ή/και υπογράψει όλες 
τις συμφωνίες που έχουν γίνει για την 
προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Χάρτα της Βενετίας - 
1964, Διακήρυξη του Άμστερνταμ - 1975, Σύμβαση της Γρανάδας 
- 1985, Διεθνής Χάρτα για την Προστασία των Ιστορικών Πόλεων 
- 1987 κ.λπ).»
Με αυτήν ακριβώς την παράγραφο ξεκινά η περιγραφή για Πολιτι-
στική κληρονομιά/Διατηρητέες οικοδομές στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Αναμφισβήτητα αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι και πολλά άλλα 
όπως οι αρχαίες πόλεις, η μεσαιωνική αρ-
χιτεκτονική, η αγροτική παραδοσιακή αρχι-
τεκτονική, τα κτίρια της προβιομηχανικής 
τεχνολογίας, η αστική παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική, όλα προστατευμένα και προστατευ-
όμενα μέχρι ενός σημείου.
Ζούμε σε μια εποχή δραματικών αλλαγών. 
Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους κα-
τοίκους και της πιο απομακρυσμένης γωνιάς 
του πλανήτη να έχουν πρόσβαση στη γνώση, 
στην πληροφόρηση, να κάνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές, 
ακόμα και στην υγεία. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι 
πλέον εδώ με την εισαγωγή νέων εννοιών όπως τεχνητή νοημοσύ-
νη, ρομποτική, κυβερνοχώρος, διαδραστικές σχέσεις που ανατρέ-
πουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
Η αρχιτεκτονική αντίστοιχα ζει ένα μεταβατικό στάδιο, τα κτίρια κα-
τασκευάζονται ακόμα σε μεγάλο βαθμό με συμβατικούς τρόπους, 
αλλά η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας άρχισε να εφαρμόζεται και 
στην κατασκευή κτιρίων και έκαναν ήδη την εμφάνιση τους κτίρια 
«τυπωμένα» με 3d printers. Σήμερα μιλούμε για κτίρια που κινούνται 
ή αλλιώς «kinetic architecture» και πολλά άλλα.
Ο εικοστός πρώτος αιώνας έχει διανύσει τεράστιες αποστάσεις και 
αναρωτιέται κάποιος τι θα συμβεί άραγε με την αρχιτεκτονική κλη-
ρονομιά του 20ού αιώνα, και μήπως αυτό που θεωρούσαμε μέχρι 
πρόσφατα πρωτοποριακό κρίνεται πλέον διατηρητέο.
Ποια από τα παραδείγματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής αξίζει να 
προστατευτούν και να αναδειχθεί η ιστορική τους αξία; Με ποιο 
τρόπο και με πιο αντίκρισμα θα σωθεί η πλούσια παρακαταθήκη που 
άφησαν οι αρχιτέκτονες του μοντερνισμού που είναι ισχυρό κομμά-

τι της ταυτότητάς μας;
Το 1925 η Κύπρος γίνεται και επίσημα αποικία της Βρετανικής Αυ-
τοκρατορίας, οπότε και ξεκίνησαν πολλά έργα, αφού κατέφθασαν 
στο νησί από την Αγγλία οι πρώτοι επαγγελματίες πτυχιούχοι αρχι-
τέκτονες που ανοίγουν γραφεία, με τα πρώτα παραδείγματά της να 
καταγράφονται στο Νοσοκομείο της Λευκωσίας, το οποίο κατεδα-
φίστηκε πρόσφατα, και στο Σανατόριο της Κυπερούντας.
Η αρχιτεκτονική σχεδίαση των κατοικιών αντανακλούσε την αισθη-
τική του δυτικού κόσμου της εποχής σε συνδυασμό με τις ιδιαιτε-
ρότητες της τοπικής παράδοσης.
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανεγείρονται κτίρια από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, τόσο οικιστικά όσο και εμπορικά, στο κέντρο 
των αστικών ιστών.
Το 1960 η Κύπρος ανεξαρτητοποιήθηκε και η σύγχρονη αρχιτεκτο-
νική έγινε ακόμα πιο σημαντική, καθώς συμβόλιζε την ελευθερία και 
τον εκσυγχρονισμό.
Η τουριστική βιομηχανία αναπτύσσεται ραγδαία και φέρνει οργα-
σμό στην οικοδομική βιομηχανία, όπου κτίζονται ξενοδοχειακές 

μονάδες όπως το ξενοδοχείο Mare Monte 
στην Κερύνεια, το Miramare στη Λεμεσό, 
το Αμαθούς στη Λεμεσό, σχολεία όπως η 
σχολή Τέρρα Σάντα, δημόσια κτίρια όπως η 
Κρατική Έκθεση και το Υπουργείο Εργασίας, 
το Δημαρχείο Αμμοχώστου, το Αεροδρόμιο 
Λευκωσίας, εργοστάσια, αγορές και τράπε-
ζες, πολυκατοικίες και μονοκατοικίες. Το νησί 
μας μπαίνει για τα καλά στον χάρτη του μο-
ντερνισμού, με την οικοδόμηση μιας άλλης 

Κύπρου.
Τα δείγματα της συγκεκριμένης εποχής προκαλούν θαυμασμό, πα-
ρόλο που λίγα διασώζονται πλέον, αφού αρκετά έχουν κατεδαφιστεί 
και αρκετά είναι εγκαταλελειμμένα και σε πολύ κακή κατάσταση.
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως άρχισε μια προσπάθεια ού-
τως ώστε να σωθούν λαμπρά παραδείγματα του μοντερνισμού κη-
ρύσσοντάς τα διατηρητέα, και με τη βοήθεια κινήτρων έχουν ήδη 
συντηρηθεί μερικά αντιπροσωπευτικά δείγματα τόσο στη Λευκωσία 
όσο και στη Λεμεσό.
Θεωρείται επείγον να εφαρμοστεί ένα σχέδιο, όπου αρχικά να γίνει 
μια επίσημη καταγραφή των κτιρίων της περιόδου του μοντερνι-
σμού για να ενισχυθεί η προσπάθεια και να γίνει επανεξέταση των 
κινήτρων που δίνονται ούτως ώστε να είναι ανάλογα της αξίας της 
γης και της πιθανής εκμετάλλευσής της σε περίπτωση ανέγερσης 
νέων οικοδομών, για να μπορέσουν να σωθούν τα ελάχιστα εναπο-
μείναντα δείγματα.

Έλενα Χριστοδούλου 
Αρχιτέκτονας

E D I TO R I A L

Συντακτική Επιτροπή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Έλενα Χριστοδούλου - Αρχιτέκτονας • ΜΕΛΗ: Μαρία Θεοδούλου - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ Γεώργιος Παναγή - 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός • YΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ: Αντριάνα Μιλτιάδου - Γραμματειακή Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: 
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Το ΕΤΕΚ ενημερώνει σε σχέση με αναβαθ-
μισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

που έχουν υλοποιηθεί με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας και ταχύτητας εξυπηρέτησης 
του κοινού και των μελών του, τη βελτίωση 
της λειτουργίας του Επιμελητηρίου καθώς 
και στο πλαίσιο της προσπάθειας για περι-
ορισμό αχρείαστων μετακινήσεων για περιο-
ρισμό της πανδημίας.

Υποβολή αιτήσεων για εγγραφή
To Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-

πρου (ΕΤΕΚ) παρέχει την ευχέρεια για δια-
δικτυακή υποβολή αίτησης για εγγραφή στο 
Μητρώο Μελών του, μέσω πληροφοριακού 
συστήματος που έχει αναπτυχθεί για τον 
σκοπό αυτό. Η εγγραφή γίνεται μέσω σχετι-
κού συνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσε-
λίδα του ΕΤΕΚ ή με απευθείας μετάβαση στη 
διεύθυνση https://registrations.etek.org.cy/.
Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός εύχρη-
στου και αξιόπιστου συστήματος, μέσω του 
οποίου είναι πλέον εφικτή η υποβολή αί-
τησης για εγγραφή διαδικτυακά. Οι αιτητές 

μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες 
τις πληροφορίες και τα πιστοποιητικά που 
απαιτούνται για σκοπούς εξέτασης της αί-
τησής τους.
Η ενεργοποίηση της εν λόγω λειτουργίας 
εξυπηρετεί τις συνεχείς προσπάθειες του 
Επιμελητηρίου για καλύτερη εξυπηρέτηση 
του κοινού, μέσα από τις δυνατότητες που 
προσφέρει η τεχνολογία και η μηχανογρά-
φηση των προσφερόμενων υπηρεσιών του. 
Παράλληλα, είναι υποβοηθητική στην προ-
σπάθεια κοινωνικής αποστασιοποίησης για 
σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού.

Ηλεκτρονικές πληρωμές
Το Επιμελητήριο ανακοίνωσε, επίσης, τη 
διεύρυνση της ευχέρειας ηλεκτρονικής 
πληρωμής για υπηρεσίες και προϊόντα που 
προσφέρονται από το ΕΤΕΚ, μέσω του κόμ-
βου της υπηρεσίας JCC smart. Συγκεκριμέ-
να, τα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν τη δυνατότητα 
διαδικτυακής πληρωμής για τις ακόλουθες 
προσφερόμενες από το ΕΤΕΚ υπηρεσίες και 
προϊόντα:
• Ετήσια τέλη μελών που αφορούν τόσο Φυ-
σικά όσο και Νομικά Πρόσωπα
• Τέλη Εξέτασης Αίτησης Εγγραφής φυσικών 
και νομικών προσώπων καθώς και τέλη επί-
σπευσης εξέτασης της αίτησης
• Έκδοση Βεβαιώσεων Μέλους ΕΤΕΚ
• Εκδόσεις ΕΤΕΚ
• Προμήθεια Εμβλημάτων για πινακίδες ΕΤΕΚ
• Παράβολο Καταγγελίας στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο ΕΤΕΚ
• Πληρωμή Τιμολογίων και προτιμολογίων 
που εκδίδει το ΕΤΕΚ
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Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο ΕΤΕΚ
και ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω JCC smart

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΕΤΕΚ

Ευχαριστίες Προέδρου
Κυπριακής Δημοκρατίας προς το ΕΤΕΚ

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο 
του ΕΤΕΚ, Στέλιο Αχνιώτη, ο Πρόε-

δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, ευχαρίστησε το Επιμελητή-
ριο για την εισφορά €20.000 για ενίσχυση 
της προσπάθειας που η κυβέρνηση κατα-
βάλλει προς αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού.
Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης: «Είναι ακριβώς τέτοιες 
ευγενείς πρωτοβουλίες, όπως και η δική 
σας, οι οποίες ενδυναμώνουν το έργο και 
την υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε 
λάβει, αλλά και τον αγώνα που δίνουμε από 
κοινού ολόκληρος ο κυπριακός λαός με αλ-
ληλεγγύη και υπευθυνότητα, δίνοντάς μας 
τη δύναμη αλλά και την πίστη πως όλοι μαζί 
θα τα καταφέρουμε και πάλι».

http://www.robotex.org.cy
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Μ ε επιστολή του προς τον Δήμο Πάφου 
το ΕΤΕΚ κατέθεσε τις θέσεις του σχε-

τικά με τον Διαγωνισμό 19/2020 - Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για μελέτη 
και επίβλεψη του έργου «Ανάπλαση της περι-
οχής του ιστορικού κέντρου της Πάφου που 
περικλείει τον Παλιό Κεντρικό Αστυνομικό 
Σταθμό Πάφου και τον περιβάλλοντα χώρο, 
τον Δημόσιο Κήπο και μέρος της περιοχής 
Μουσαλλά/Καθεδρικού Ναού Αγίου Θεοδώ-
ρου».
Το Επιμελητήριο θεωρεί πως επιβάλλεται ο 
Δήμος Πάφου να επανεξετάσει την απόφαση 
για τον σχεδιασμό της ανάπλασης του ιστο-
ρικού κέντρου. Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως ο τρόπος 
που επιλέχθηκε δύναται «να επιφέρει στο τέ-
λος αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέ-
σματα που θα εξυπηρετούν το καλώς νοού-
μενο συμφέρον των πολιτών».
Στην επιστολή σημειώνεται επίσης ότι «το 

Επιμελητήριο έχει επανειλημμένα τοποθετη-
θεί για τις αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε 
διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού, η 
οποία πρέπει να γίνεται από τα αρμόδια σώ-
ματα με βάση τα πολεοδομικά εργαλεία και 
διαδικασίες του νόμου, διασφαλίζοντας πως 
έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες δημόσιας δια-
βούλευσης, καθώς και η απαραίτητη εκτίμη-
ση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η τήρηση 
αυτών των αρχών με έμφαση στη διαβούλευ-
ση, τις οποίες προκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
θα αποτελέσει τη βάση για συγχρηματοδό-
τηση του έργου από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ενώ η έλλειψη διαφάνειας δύναται να αποτε-
λέσει τροχοπέδη για τον ίδιο σκοπό. Ειδικό-
τερα για το θέμα του Δημοτικού Κήπου που 
τόσο απασχόλησε την τοπική κοινωνία, αλλά 
και ευρύτερα για τον σχεδιασμό της καρδιάς 
της πόλης της Πάφου, θεωρούμε πως θα 
έπρεπε να διασφαλιστεί η δημόσια συναίνεση 

και η εξωστρέφεια, μέσω της πρόκρισης μια 
ανοιχτής, συμμετοχικής και διαφανούς διαδι-
κασίας διαγωνισμού ιδεών».
Άλλο θέμα που ήγειρε το ΕΤΕΚ ήταν «η υλο-
ποίηση ενός έργου αυτής της κλίμακας και 
πολυπλοκότητας με αρχιτέκτονα και διευθυ-
ντή έργου λειτουργό των Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου. Ο όγκος της εργασίας που 
απαιτείται με βεβαιότητα συνεπάγεται ανάγκη 
εργοδότησης μιας πολυμελούς ομάδας με-
λετητών, η οποία να περιλαμβάνει και άλλες 
εξειδικευμένες ειδικότητες, για να μπορέσει 
να υλοποιήσει τις μελέτες και να ανταποκριθεί 
στα ποιοτικά κριτήρια και τις προδιαγραφές 
των έργων. Η λύση που έχει επιλεγεί δημιουρ-
γεί δυσανάλογο βάρος στην Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου, δημιουργώντας αμφιβολίες όχι 
μόνο για τη διαχείριση του έργου της ανά-
πλασης, αλλά και για το πώς θα ανταποκριθεί 
στις υπόλοιπες υποχρεώσεις της». 

Το ΕΤΕΚ ζήτησε από τον Δήμο Πάφου 
να επανεξετάσει τον σχεδιασμό του ιστορικού κέντρου

Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων 
σε ό,τι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια

To ETEK ενημέρωσε την πρόεδρο της 
κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύ-

γων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθό-
ντων για τη Μεθοδολογία Τακτικής Επιθε-
ώρησης Κτιρίων, μετά από συνεδρία της 
Επιτροπής στις 26 Μαΐου 2020. Θέμα της 
συνεδρίας ήταν, μεταξύ άλλων, η ανάγκη 
για εφαρμογή σχεδίων αναδόμησης των 
πολυκατοικιών εντός των κυβερνητικών 
οικισμών, με άμεση προτεραιότητα τις πο-
λυκατοικίες που έχουν κριθεί μη επισκευά-
σιμες, και στην οποία συμμετείχαν εκπρό-
σωποι του ΕΤΕΚ.
Η Μεθοδολογία Τακτικής Επιθεώρησης 
Κτιρίων σε ό,τι αφορά τη δομοστατική τους 
επάρκεια είχε ετοιμαστεί και εκδοθεί από 
το ΕΤΕΚ. Η εν λόγω μεθοδολογία είναι δη-
μοσιευμένη και στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ 
(www.etek.org.cy/site-press-5-el.php).
Η προαναφερόμενη μεθοδολογία ετοιμά-
στηκε από το ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο των προ-
σπαθειών που καταβάλλει διαχρονικά το 
Επιμελητήριο για την υιοθέτηση μιας τυ-
ποποιημένης μεθοδολογίας για την τακτική 
επιθεώρηση και τον δομοστατικό έλεγχο 
κτιρίων καθώς και για την αποτίμηση της 

σεισμικής τους τρωτότητας στην περίπτω-
ση σεισμού. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία 
στοχεύει πρωτίστως στη διασφάλιση της 
προστασίας των ενοίκων των κτιρίων, των 
διερχομένων και του κοινού γενικότερα, 
μέσω της διενέργειας των απαραίτητων 
επιθεωρήσεων και ελέγχων για την αποτί-
μηση της στατικής επάρκειας των κτιρίων 
αλλά και στην ενίσχυση της προσπάθειας 
της πολιτείας για καταγραφή και ιεράρχηση 

των αναγκών για τη συντήρηση ή/και δια-
χείριση του κτιριακού αποθέματος και στη 
λήψη μέτρων για τη βέλτιστη θωράκιση της 
πολιτείας στην απευκταία περίπτωση σει-
σμού. 
Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ η μεθοδολογία αυτή 
αξιοποιείται για την τακτική επιθεώρηση 
αθλητικών σταδίων και κτιριακών εγκατα-
στάσεων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο 
πλαίσιο ικανοποίησης ειδικών νομοθεσιών. 
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Άμεση ήταν η προσαρμογή του ΕΤΕΚ στα 
νέα δεδομένα και αναγνωρίζοντας τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του, 
κατάθεσε προτάσεις προς τον υπουργό Εσωτε-
ρικών και την Ένωση Δήμων για την εφαρμογή 
έκτακτων μέτρων αξιοποίησης των τεχνολογιών 
πληροφορικής. Μιλώντας στο InBusinessNews, 
o πρόεδρος του ETΕΚ Στέλιος Αχνιώτης υπο-
γράμμισε πως έχει κατατεθεί υπόμνημα με συ-
γκεκριμένες εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για την εφαρμογή άμεσων μέτρων 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει 
η τεχνολογία, προς διευκόλυνση των πολιτών 
στις συναλλαγές τους με το κράτος. Σε ό,τι αφο-
ρά την επάνοδο του κατασκευαστικού τομέα σε 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο πρόεδρος του 
ΕΤΕΚ τόνισε πως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
οι βασικοί παραγωγικοί συντελεστές του τομέα 
θα λειτουργούν ικανοποιητικά.

 • Πώς επηρεάζουν τα μέτρα για τον 
κορωνοϊό την εύρυθμη λειτουργία των γρα-
φείων του ΕΤΕΚ; Υπάρχουν υπηρεσίες που 
δεν παρέχονται;
Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί 
προτεραιότητα για το ΕΤΕΚ. Παράλληλα όμως, 
η απρόσκοπτη παροχή των προσφερόμενων 
από το ΕΤΕΚ υπηρεσιών, ιδιαίτερα την κρίσιμη 
αυτή περίοδο που διανύουμε, είναι αναγκαία 
για τη διατήρηση της επαγγελματικής δραστη-
ριότητας των μελών του. Προς τούτο, το ΕΤΕΚ, 
από την αρχή της κρίσης της πανδημίας, έλαβε 
μέτρα για την προστασία της υγείας των μελών 
του και φρόντισε ώστε να παρέχονται όλες οι 
βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες για την 
εξυπηρέτησή τους, διαδικτυακά. Τα μέλη μας 
μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ, όπου δίδεται εκτενής πληροφόρηση για 
τους τρόπους εξυπηρέτησής τους κατά την 
τρέχουσα περίοδο. Επισημαίνεται ότι η διευθέ-
τηση πληρωμών και παραγγελιών είναι δυνατή 
και μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επι-
κοινωνίας. Παράλληλα, από τις 04/05/2020 η 
εξυπηρέτηση του κοινού είναι εφικτή και στα 
Γραφεία του ΕΤΕΚ, κατόπιν προηγούμενης συ-
νεννόησης. 

 • Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα για 
την εκτέλεση των εργασιών των μελών του 
ΕΤΕΚ, μέσα από τα μέτρα περιορισμού που 
ισχύουν;

Τα περιοριστικά μέτρα, που έχουν επιβληθεί για 
την αποτροπή της διασποράς του ιού, έχουν 
επηρεάσει σημαντικά την εκτέλεση των εργα-
σιών των μελών του ΕΤΕΚ. Σημαντικός αριθ-
μός μελών δραστηριοποιείται ως σύμβουλοι 
μελετητές, είτε στην οικοδομική βιομηχανία ή 
σε άλλους τομείς. Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση 
τεχνολογιών πληροφορικής από τις αρμόδι-
ες αρχές με τις οποίες τα μελετητικά γραφεία 
συνεργάζονται, αλλά και για την εξ αποστάσεως 
επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων αποτελεί πλέ-
ον μονόδρομο.
Το ΕΤΕΚ, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη του, κατέθεσε προ-
τάσεις προς τον υπουργό Εσωτερικών και την 
Ένωση Δήμων για την εφαρμογή έκτακτων μέ-
τρων αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφο-
ρικής προς διευκόλυνση της λειτουργίας των 
μελετητικών γραφείων, όπως, μεταξύ άλλων, τη 
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την έκδο-
ση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας δια-
δικτυακά. Επίσης, έχει καταθέσει υπόμνημα με 
συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας για την εφαρμογή άμεσων μέ-
τρων αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προ-
σφέρει η τεχνολογία, προς διευκόλυνση των 
πολιτών στις συναλλαγές τους με το κράτος.
Με την άρση των περιορισμών στα εργοτάξια 
τα μέλη του ΕΤΕΚ, όπως οι επιβλέποντες μη-
χανικοί και οι συντονιστές θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας, των οποίων η εκτέλεση καθηκόντων 
απαιτεί εκ των πραγμάτων τη φυσική παρουσία 
τους στο εργοτάξιο, εκτίθεντο σε υψηλότερα 
επίπεδα κινδύνου προσβολής από τον ιό, λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στα 
εργοτάξια. Ως εκ τούτου, η αυστηρή τήρηση 
προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου προσβολής από τον ιό είναι επι-
βεβλημένη για τη διατήρηση της ασφάλειάς 
τους. Το ΕΤΕΚ έχει δημιουργήσει στη σελίδα 
του κόμβο ενημέρωσης όπου δίδονται πληρο-
φορίες για τις δράσεις του σχετικά με τη βέλτι-
στη διαχείριση ζητημάτων που έχουν προκύψει 
στην εργασία των μελών του, ένεκα της κρίσης 
της πανδημίας.
 
 • Πώς λειτούργησε το Ηλεκτρονικό 
Παρατηρητήριο Μηχανικών που δημιούρ-
γησε το ΕΤΕΚ τον Μάρτιο; Προέκυψε ενδι-
αφέρον από τα μέλη;
Απ’ ό,τι έχει διαφανεί, το Ηλεκτρονικό Παρα-

τηρητήριο Μηχανικών έχει επιτύχει τον σκοπό 
για τον οποίο δημιουργήθηκε. Μέχρι στιγμής, 
έχουμε δεχθεί αριθμό εισηγήσεων για πιθανές 
παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου για τη βελτί-
ωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος, όπως 
αυτό έχει διαμορφωθεί ενόψει της πανδημίας 
και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
πανδημίας. Στην πλειοψηφία τους, οι εισηγή-
σεις αφορούν θέματα ασφάλειας στα εργοτάξια 
και αξιοποίησης της τεχνολογίας, θέματα για 
τα οποία το ΕΤΕΚ έχει ήδη καταθέσει σχετικές 
εισηγήσεις στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 
Πρόθεση είναι το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο 
Μηχανικών να παραμείνει σε λειτουργία για όσο 
χρονικό διάστημα χρειαστεί.

 • Είδαμε συμμετοχή του Επιμελητηρίου 
σε κρίσιμες συσκέψεις σε κορυφαίο επίπε-
δο, αυτή τη δύσκολη για τον τόπο περίοδο. 
Νιώθετε ότι το ΕΤΕΚ έχει πλέον βαρύνουσα 
άποψη για θέματα της ειδικότητάς του στον 
τόπο;
Το ΕΤΕΚ εκφράζοντας το σύνολο των Κύπριων 
μηχανικών, μέσω των δράσεών του, έχει κατα-
φέρει να έχει βαρύνουσα άποψη για κρίσιμα 
θέματα για την ευημερία και την οικονομία του 
τόπου. Παράλληλα το ΕΤΕΚ, με την τεχνογνωσία 
που διαθέτει και την αμεροληψία που επιδει-
κνύει κατά τις παρεμβάσεις του στα διάφορα 
ζητήματα που αναφύονται, έχει αναγνωριστεί 
ως ένας αξιόπιστος φορέας. Κατά την κρίσιμη 
αυτή περίοδο, το Επιμελητήριο έχει καταθέσει 
σωρεία προτάσεων στην Πολιτεία που σχετίζο-
νται με τη διατήρηση της ασφάλειας των πολι-
τών και την εφαρμογή μέτρων για τον περιο-
ρισμό των επιπτώσεων της πανδημίας αφενός 
και αφετέρου με τη διατήρηση ζωντανής της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών 
του και τη στήριξη της οικονομίας γενικότερα.
 
 • Είστε ενήμεροι για απολύσεις στις 
τάξεις των μελών σας;
Δυστυχώς τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης 
που έχουν επιβληθεί, έχουν επιφέρει αλυσιδω-
τές επιπτώσεις στην οικονομία, οδηγώντας σε 
πτώση την οικονομική δραστηριότητα, με τους 
τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται τα 
μέλη μας να μην αποτελούν εξαίρεση. Ένεκα 
των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, έχει 
παρατηρηθεί μείωση στον κύκλο εργασιών των 
μελών μας καθώς και χαμηλά επίπεδα ζήτησης.

Σ. Αχνιώτης: Έμπρακτη η συνεισφορά ΕΤΕΚ 
για τα μέτρα ασφαλείας στις κατασκευές

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΤΕΚ  ΣΤΟ  INBUS INESSNEWS .COM ΣΤ ΙΣ  15  ΜΑΪΟΥ  2020
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Η διάσωση της οικονομίας είναι δυνατή μόνον 
μέσα από την εφαρμογή μέτρων για τη δια-
τήρηση των θέσεων εργασίας και της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας σε ικανοποιητικά 
επίπεδα. Προς τούτο, χρειάζονται τολμηρές και 
άμεσες αποφάσεις από την Πολιτεία, νομοθετι-
κές και άλλες ρυθμίσεις, καθώς και προσεγμένη 
κατανομή των απαιτούμενων πόρων για στήρι-
ξη της οικονομίας. Η Πολιτεία έχει ήδη προβεί 
στην εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής στή-
ριξης με στόχο την αποφυγή των απολύσεων 
εργαζομένων και την οικονομική στήριξη επι-
χειρήσεων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
οικονομικό κόστος ενόψει της πανδημίας κλι-
μακώνεται, ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης, 
ευέλικτης και καλά μελετημένης στρατηγικής 
αντιμετώπισης της κατάστασης είναι απαραίτη-
τος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εταιρείες 
στις οποίες δραστηριοποιούνται και μέλη του 
ΕΤΕΚ να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της 
κρίσης της πανδημίας. 
 
 • Πιστεύετε ότι ο τομέας των κατα-
σκευών θα μπορέσει να επανέλθει, σύντο-
μα, σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να 
στηρίξει και τη γενικότερη οικονομία του 
τόπου;
Τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν επηρε-
άσει δραματικά την παγκόσμια οικονομία, δη-
μιουργώντας κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά. 
Δυστυχώς ο μέχρι πρότινος γοργά αναπτυσσό-
μενος κατασκευαστικός τομέας δεν μένει αλώ-
βητος.
Για να επανέλθει σύντομα ο κατασκευαστικός 
τομέας σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι βασικοί 
παραγωγικοί συντελεστές του, όπως είναι οι 
αδειοδοτούσες αρχές, τα μελετητικά γραφεία 
συμβούλων μηχανικών, οι εργολάβοι και οι 
προμηθευτές οικοδομικών υλικών λειτουργούν 
ικανοποιητικά. Παράλληλα, απαιτείται άμεση 
προσαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού της 
Πολιτείας στα νέα δεδομένα, για ενθάρρυνση 
της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
 
 • Πόσο βοήθησε η πανδημία Covid-19 
στην υποχρεωτική εξοικείωση της Κύπρου 
με την τεχνολογία;
Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι η υποχρεωτική 
χρήση της τεχνολογίας εν μέσω της πανδημίας 
έχει φέρει την εξοικείωση των πολιτών με την 
τεχνολογία. Το Επιμελητήριο ευελπιστεί ότι η 
εξοικείωση αυτή, η οποία έχει επέλθει έστω και 
κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα αποτελέσει 
το έναυσμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
επιχειρήσεων αυξάνοντας την επιχειρηματική 
παραγωγικότητα, προς όφελος της οικονομίας 

και της ευημερίας του τόπου. Παράλληλα, η 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη συστημάτων πληρο-
φορικής για μετάβαση σε μέτρα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης μπορεί να υπερκεράσει διά-
φορους αντιπαραγωγικούς περιορισμούς στις 
συναλλαγές των πολιτών με το κράτος. Ως ΕΤΕΚ, 
καταβάλλουμε διαχρονικά προσπάθειες προς 
αυτή την κατεύθυνση.
 
 • Το ΕΤΕΚ μπήκε και αυτό στη διαδι-
κτυακή εποχή αυτή την περίοδο; Διοργανώ-
σατε εκδηλώσεις, σεμινάρια ή συνεδρίες με 
τηλεδιασκέψεις;
Το ΕΤΕΚ έχει προσαρμοστεί σε άμεσο χρόνο 
στα νέα δεδομένα. Εν μέσω της πανδημίας, τα 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ αλλά 
και μέλη αριθμού Επιτροπών και Ομάδων Εργα-
σίας του ΕΤΕΚ έχουν συνεδριάσει μέσω τηλε-
διασκέψεων. Επίσης, το ΕΤΕΚ αντιλαμβανόμενο 
ότι η πρωτοφανής αυτή κρίση δεν πρέπει να 
αποτελέσει εμπόδιο στην εκπαίδευση, έχει δι-
οργανώσει πρόσφατα εκπαιδευτικά διαδικτυα-
κά σεμινάρια με θέμα τις διαδικασίες πολεοδο-
μικής αδειοδότησης, ενώ ετοιμάζει παράλληλα 
και άλλα διαδικτυακά σεμινάρια.
 
 • Ανάμεσα στις πολλές αναβολές και 
ακυρώσεις εκδηλώσεων που προκάλεσαν τα 
μέτρα καραντίνας για τον κορωνοϊό, ήταν 
και οι εκλογές του ΕΤΕΚ. Πώς θα διευθε-
τηθεί αυτό θέμα; Θα είστε ο μακροβιότερος 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου, με τα νέα δε-
δομένα;
Καταρχήν να αναφέρουμε ότι η αναβολή των 
εκλογών του ΕΤΕΚ εντάσσεται στο πλαίσιο 
αναβολής των εκδηλώσεων που ενδέχεται να 

θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το ΕΤΕΚ, 
κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης που έλαβε, απο-
φάσισε τη μετάθεση της εκλογικής διαδικασίας 
σε μεταγενέστερο χρόνο, μόλις οι συνθήκες 
επιτρέψουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Πρόθε-
ση του Επιμελητηρίου είναι οι εκλογές να πραγ-
ματοποιηθούν περί τον ερχόμενο Οκτώβριο, 
νοουμένου ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε 
κάθε περίπτωση τα μέλη του ΕΤΕΚ θα ενημερω-
θούν έγκαιρα για τη νέα ημερομηνία διεξαγω-
γής των εκλογών.
Ενόψει της υπάρχουσας κατάστασης, έχει πα-
ραταθεί αντίστοιχα και η θητεία των μελών του 
υφιστάμενου Γενικού Συμβουλίου, της Διοι-
κούσας Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου του ΕΤΕΚ. Εφόσον οι εκλογές γίνουν 
τον Οκτώβριο ουσιαστικά η παραμονή μου στη 
Προεδρεία του Επιμελητήριου θα είναι περίπου 
ίσης διάρκειας με τη θητεία του πρώτου εκλεγ-
μένου προέδρου του ΕΤΕΚ του συνάδελφου κ. 
Νίκου Μεσαρίτη. 
 
 • Με το Βραβείο Μηχανικής 2020, το 
οποίο επίσης πήρε παράταση, τι θα γίνει;
Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δημι-
ουργηθεί ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού, 
το Επιμελητήριο, με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΕΤΕΚ, έχει δώσει παράταση για 
την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Βραβείο 
Μηχανικής ΕΤΕΚ μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 
2020. Όσα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν ήδη υποβάλει 
την πρότασή τους, εφόσον το επιθυμούν, μπο-
ρούν να την αποσύρουν και να την υποβάλουν 
ξανά. Επισημαίνουμε ότι, στο παρόν στάδιο, η 
υποβολή υποψηφιότητας είναι δυνατή μόνο 
ηλεκτρονικά.
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια των ανα-
κοινώσεών του που εκδόθηκαν για την εφαρ-
μογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική 
Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμά-
των του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 291/2014 και 
Κ.Δ.Π. 206/2020) υπενθυμίζει ότι:
• Τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργο-
δοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν τις 
παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερ-
μικό φόρτο. Σύμφωνα με τις επικρατούσες 
συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) 
και σχετικής υγρασίας, ρυθμίζουν ανάλογα 
τις εργασίες τους και εφαρμόζουν αλλαγή 
της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή 
των εργασιών, καθώς και άλλα κατάλληλα 
και επαρκή μέτρα για την αποφυγή ή μεί-
ωση της θερμικής καταπόνησης. 
• Σύμφωνα με τις πρόνοιες (Πίνακες 12 και 
13), για συνθήκες θερμοκρασίας 39οC έως 
44οC, πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες 
όταν επικρατούν τα πιο κάτω ή μεγαλύτερα 
ποσοστά σχετικής υγρασίας, ανάλογα με το 
είδος και τη βαρύτητα της εργασίας:

Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική 
Καταπόνηση των Εργαζομένων

Διακοπή εργασιών για θερμοκρασία 42°C

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020

Τ ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
σε συνέχεια της ανακοίνωσής του που 
εκδόθηκε στις 14.5.2020, διευκρινίζει 
ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική 
Καταπόνηση των Εργαζομένων) Δια-
ταγμάτων του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 
291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/2020) (Πίνα-
κες 12 και 13), για συνθήκες θερμο-
κρασίας 42οC, πρέπει να διακόπτονται 
οι εργασίες όταν επικρατούν τα πιο 
κάτω ή μεγαλύτερα ποσοστά υγρασί-
ας, ανάλογα με το είδος και τη βαρύ-
τητα της εργασίας:

®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)

Βαρύτητα εργασίας Παραδείγματα

Ελαφριά Εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφρά εργαλεία, 
συνήθης οδήγηση.

Μέτρια Τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, 
μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, 
σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, 
ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασί-
ες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτό-
στρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα.

Βαριά Έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, 
συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο 
σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βά-
ρους πέραν των 15 kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με 
χειρωνακτικά μέσα. 

39 40 41 42 43 44

Ελαφριά Εργασία: ≥ 53% ≥ 48% ≥ 43% ≥ 39% ≥ 34% ≥ 29%

Μέτρια Εργασία: ≥ 48% ≥ 43% ≥ 38% ≥ 34% ≥ 29% ≥ 26%

Βαριά Εργασία: ≥ 42% ≥ 37% ≥ 33% ≥ 28% ≥ 25% ≥ 26%

Είδος Εργασίας Θερμοκρασία (υπό σκιά) °C

Ελαφριά Εργασία: Για ποσοστά υγρασίας ≥ 39%

Μέτρια Εργασία: Για ποσοστά υγρασίας ≥ 34%

Βαριά Εργασία: Για ποσοστά υγρασίας ≥ 28%

Βαρύτητα εργασίας Παραδείγματα

Ελαφριά
Εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφρά εργαλεία, 
συνήθης οδήγηση.

Μέτρια

Τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, 
μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, 
σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, 
ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασί-
ες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτό-
στρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα.

Βαριά

Έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, 
συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο 
σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους 
πέραν των 15 kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρω-
νακτικά μέσα. 

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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Με επιστολή του στον υπουργό Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων το ΕΤΕΚ 

παρενέβη στο θέμα της καθυστέρησης εφαρ-
μογής του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-
τητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού. Στην επιστολή σημειώ-
νεται ότι «Η εκπόνηση των Σχεδίων Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για κάποιες από 
τις πόλεις μας αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα 
προς την ορθή κατεύθυνση και προς επίτευ-
ξη των εθνικών μας στόχων και δεσμεύσεων. 
Δυστυχώς όμως παραμένουμε στις μελέτες και 
δεν βλέπουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την υλοποίηση των Σχεδίων αυτών. 
Για παράδειγμα παρόλο που έχει παρέλθει 
σχεδόν ένας χρόνος από την ολοκλήρωση 
του ΣΒΑΚ Λεμεσού (ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 
του 2019), δυστυχώς, από τότε μέχρι σήμερα 
δεν έχουν σημειωθεί τα απαραίτητα βήμα-
τα προς την υλοποίησή του. Το Επιμελητήριο 
εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του καθώς 
και τον προβληματισμό του για τη μέχρι τώρα 
πορεία εφαρμογής του Σχεδίου και επειδή δεν 
θα πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθεί η 
εμπειρία του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητι-
κότητας Λευκωσίας το οποίο ολοκληρώθηκε 
το 2010 και η υλοποίησή του ευρίσκεται ακόμη 
στα αρχικά στάδια, επιθυμούμε να σας υποβά-
λουμε τις πιο κάτω παρατηρήσεις και εισηγή-
σεις μας:
 • Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, η Μονάδα 
Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσί-
ων Έργων (ΤΔΕ) πρόσφατα έχει αποδυναμωθεί 
με τη μετάθεση μερικών και με την αφυπηρέ-
τηση άλλων βασικών στελεχών της. Δεδομέ-
νης της σημασίας και της έκτασης των έργων 
βιώσιμης κινητικότητας τα οποία θα πρέπει να 
εκτελεστούν σε όλες τις πόλεις μέχρι το 2030 
για να εκπληρωθούν οι στόχοι μας, θεωρούμε 
ότι επείγει η ανασυγκρότηση και η αναβάθμιση 
της μονάδας αυτής με κατάλληλο επιστημονι-
κό προσωπικό με γνώσεις στις αρχές της βιώ-
σιμης κινητικότητας.

 • Ο συντονισμός μεταξύ των έξι Δήμων της 
Λεμεσού και του ΤΔΕ αναμένεται να είναι ένα 
απαιτητικό και καίριας σημασίας εργαλείο για 
την υλοποίηση του Σχεδίου. Θεωρούμε ότι ο 
διορισμός του Συντονιστή του έργου υλοποί-
ησης του ΣΒΑΚ είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
και πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν.
 • Επιπλέον, εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι στιγ-
μής, δεν έχει ετοιμαστεί αναλυτικός προϋπο-
λογισμός και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
έργου πέρα από ό,τι αναφέρεται ενδεικτικά 
στο ΣΒΑΚ. Επίσης, δεν είναι σαφές κατά πόσον 
η χρηματοδότηση υλοποίησης του ΣΒΑΚ έχει 
εξασφαλιστεί.
 • Λόγω της φύσεως, του μεγέθους και 
της πολυπλοκότητας των έργων τα οποία θα 
καλύψουν όλους τους Δήμους της Λεμεσού 
πιστεύουμε ότι, με τα σημερινά δεδομένα 
στελέχωσης και ευθυνών των Τεχνικών Υπη-
ρεσιών των Δήμων, είναι αδύνατη η ανάληψη 
άλλων επιπρόσθετων καθηκόντων που έχουν 
σχέση με την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. Ως εκ τού-
του, θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία ειδικής 
τοπικής μονάδας με κατάλληλα καταρτισμένο 
προσωπικό με αποκλειστικό ρόλο την υλοποί-
ηση του ΣΒΑΚ.
 • Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο βιώσιμης 
κινητικότητας (Eltis) αποδίδει μεγάλη σημασία 
στην ενημέρωση του κοινού, στη συμμετοχή 
του στη λήψη αποφάσεων και στην παρακο-
λούθηση της υλοποίησης του ΣΒΑΚ. Η ενη-
μέρωση του κοινού, κατά το Eltis, πρέπει να 
αρχίσει πριν από την έναρξη του ΣΒΑΚ και να 
συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 
διασφαλίζοντας τη συνεργασία με τις αρμό-
διες αρχές και την ομαλή διεκπεραίωσή του. 
Δυστυχώς, η μέχρι τώρα εμπειρία στην Κύπρο 
είναι ότι δεν δίνεται αρκετή σημασία σε αυτό 
το σημαντικό ζήτημα. Ως αποτέλεσμα έχουμε 
συχνές και ενίοτε έντονες διαμαρτυρίες εκ 
μέρους κατοίκων και καταστηματαρχών που 
επηρεάζονται σε πολλά έργα παρόμοιας φύ-

σεως. Το ευρύ κοινό, ενώ υποβάλλεται καθη-
μερινά στην ταλαιπωρία της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, δεν γνωρίζει ότι το κράτος έχει 
ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, 
μιας εμπεριστατωμένης μελέτης επίλυσης του 
κυκλοφοριακού προβλήματος με ταυτόχρονη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του, βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας, βελτίωση της λειτουρ-
γικότητας της πόλης και πολλά άλλα οφέλη. Ως 
εκ τούτου εισηγούμαστε, έστω και τώρα, να 
αρχίσει μια εκστρατεία προβολής του έργου 
και ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο μιας 
ευρείας επικοινωνιακής πολιτικής με στόχο 
την εξασφάλιση της εμπλοκής και της συναί-
νεσής του στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ όπως 
καθορίζεται στο παρατηρητήριο Eltis. 
 • Στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας 
γίνεται σαφής αναφορά ότι σε όλα τα νέα οδι-
κά έργα και σε έργα ανάπλασης υφιστάμενων 
οδικών αρτηριών θα πρέπει να δίνεται προ-
τεραιότητα στις υποδομές που υποστηρίζουν 
την πεζοκίνηση, την ποδηλατοκίνηση και τις 
δημόσιες συγκοινωνίες ενώ, ταυτόχρονα, οι 
υποδομές οι οποίες υποστηρίζουν το ιδιωτικό 
όχημα πρέπει να υποβαθμίζονται ούτως ώστε 
να επιτυγχάνεται η αύξηση των βιώσιμων 
μέσων μεταφοράς και η ταυτόχρονη μείωση 
στη χρήση του ιδιωτικού οχήματος. Επειδή 
σε πρόσφατα οδικά έργα, όπως είναι η πρώτη 
φάση ανάπλασης της οδού Αγίας Φυλάξεως 
στη Λεμεσό, οι εν λόγω αρχές, εκ παραδρομής, 
δεν λήφθηκαν υπόψη με αποτέλεσμα αυτή τη 
στιγμή να μην υπάρχει οποιαδήποτε υποδομή 
για το ποδήλατο και επειδή τώρα μελετάται 
η ανάπλαση του δευτέρου μέρους της ίδιας 
οδού, συμπεριλαμβανομένης της ανακατα-
σκευής της διασταύρωσης με τη λεωφόρο 
Μακαρίου Γ’, διερωτόμαστε κατά πόσον οι εν 
λόγω αρχές της βιώσιμης κινητικότητας έχουν 
ληφθεί υπόψη αυτή τη φορά και κατά πόσον 
στον σχεδιασμό του έργου θα συμπεριληφθεί 
και ποδηλατόδρομος».

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για υλοποίηση του ΣΒΑΚ Λεμεσού 

Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής για διευκόλυνση
της λειτουργίας των μελετητικών γραφείων

Το ΕΤΕΚ επικοινώνησε με τον κ. Ανδρέα Βύρα, πρόεδρο της Ένωσης 
Δήμων, θέτοντας το θέμα για έκτακτα μέτρα αξιοποίησης των τε-

χνολογιών της πληροφορικής και συναφείς διευθετήσεις για τη διευ-
κόλυνση της λειτουργίας των μελετητικών γραφείων.
Σε σχετική επιστολή του, το Επιμελητήριο χαιρέτισε το γεγονός ότι 
η Ένωση Δήμων ήταν θετική σε μια τέτοια προοπτική και σημείωσε 
ότι θεωρεί ότι εάν επιδειχθεί η αναγκαία πολιτική βούληση και θετική 
προσέγγιση μπορούν να επιλυθούν τα όποια τεχνικά, διαδικαστικά και 
νομικά ζητήματα, ώστε να αναζητηθούν λύσεις για να καταστεί δυνα-

τή η εφαρμογή απλών μέτρων ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και 
εξυπηρέτησης των επαγγελματιών και των αιτητών το συντομότερο. 
Το ΕΤΕΚ σημείωσε εξάλλου ότι «πέραν της αναγκαιότητας εφαρμογής 
απλών μέτρων ηλεκτρονικής υποβολής κατά την περίοδο ισχύος των 
περιοριστικών μέτρων ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου 
Covid-19, το θέμα αφορά γενικότερα τον εκσυγχρονισμό της λειτουρ-
γίας των κρατικών υπηρεσιών, όπως και του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα και τοπικής αυτοδιοίκησης, την αύξηση της παραγωγικότητας και 
τη μείωση της ταλαιπωρίας προς όφελος όλων. 
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Σε συνέχεια αιτήματος μέλους, 
το ΕΤΕΚ ενημέρωσε σχετικά με 

τις εργασίες ή/και τα καθήκοντα 
που συνιστούν άσκηση επαγγέλμα-
τος στον κλάδο της Μηχανικής της 
Πληροφορικής, με τη διευκρίνηση 
ότι οι πιο κάτω αναφορές αφορούν 
παραδείγματα και σε καμία περί-
πτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν 
εξαντλητική αναφορά σε σχέση με 
το ερώτημα τι σημαίνει άσκηση 
επαγγέλματος στη Μηχανική της 
Πληροφορικής. 
 1. Εργασίες ή και υπηρεσίες 
που αφορούν την παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών ανάλυ-
σης, αξιολόγησης, προδιαγραφής, 
σχεδιασμού, επίβλεψης της υλο-
ποίησης έργων πληροφορικής ή 
συναφείς ή ανάλογες υπηρεσίες 
που αφορούν αναβάθμιση τέτοιων 
συστημάτων, συνιστούν κατά κανό-
να άσκηση επαγγέλματος στη Μη-
χανική της Πληροφορικής. 
 2. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, 
ο προγραμματισμός, ο συντονι-
σμός, η υποστήριξη, η συντήρηση 
και η διεύθυνση της ανάπτυξης, 
της εφαρμογής, της λειτουργί-
ας συστημάτων πληροφορικής, η 
ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, 
προτύπων, η διαχείριση, η υποστή-
ριξη και ο σχεδιασμός τηλεπικοι-
νωνιακών δικτύων, ο σχεδιασμός, 
η συντήρηση και η διαχείριση 
τραπεζών πληροφοριών, η ετοι-
μασία προγραμμάτων και σελίδων 
Internet και η ηλεκτρονική απεικό-
νιση δεδομένων. 
 3. Η άποψη του ΕΤΕΚ είναι πως 
η υλοποίηση ήδη προδιαγεγραμμέ-
νων και σχεδιασμένων συστημάτων 
πληροφορικής υπό την εποπτεία 
και επίβλεψη μηχανικού της πλη-
ροφορικής, δεν θεωρείται άσκηση 
επαγγέλματος στη Μηχανική της 
Πληροφορικής.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΤΕΚ Διευκρινίσεις 
για την άσκηση 
επαγγέλματος 
στη Μηχανική 
Πληροφορικής

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης 
Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

To ETEK απέστειλε στον υπουργό Εσωτερι-
κών τις θέσεις του για το Στεγαστικό Σχέ-

διο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών 
Περιοχών, μετά από σχετική συνάντηση που 
είχαν τον Μάρτιο.
Σύμφωνα με τον Επιμελητήριο «είναι σημα-
ντικό να τονιστεί πως κάθε αποτελεσματική 
στρατηγική για αναζωογόνηση ορεινών και 
ακριτικών περιοχών πρέπει να βασίζεται σε 
εις βάθος μελέτη των πραγματικών συνθηκών 
– οικονομικών, κοινωνικών, γεωγραφικών και 
χωροταξικών. Στη διεθνή πρακτική υπάρχουν αποδεκτές μεθοδολογίες και επιστημονικά εργα-
λεία, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη 
αυτών των περιοχών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο. Σε αυτό 
το πλαίσιο το ΕΤΕΚ, παράλληλα με όποιες βελτιώσεις γίνουν στο Σχέδιο, εισηγείται να προβεί το 
υπουργείο στις κατάλληλες ενέργειες για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες μελέτες, καθώς και 
για να αξιοποιηθούν υφιστάμενες μελέτες ή έρευνες, όπως το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής 
Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ), το οποίο είχε κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο από το 
Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων τον Σεπτέμβριο του 2019».
Επιπλέον το ΕΤΕΚ σημείωσε ότι σε σχέση με τη γεωγραφική επιλεξιμότητα:
 1. «Είναι πολύ σημαντικό να επαναπροσδιοριστεί με συγκεκριμένη μεθοδολογία η “ορει-
νότητα” των περιοχών και ανάλογα να διαμορφωθεί η δέσμη των κινήτρων, καθώς και το πεδίο 
εφαρμογής τους. Για αυτόν τον επαναπροσδιορισμό πρωτεύον κριτήριο πρέπει να αποτελεί 
η χρονο-απόσταση από την πλησιέστερη πόλη και από υποδομές όπως σχολείο, υπεραγορά, 
ATM, βενζινάδικο, νοσοκομείο/κέντρο υγείας. Το υψόμετρο σε αυτή την κατάταξη είναι δευτε-
ρεύον. Για παράδειγμα δεν γίνεται η Λόφου που απέχει είκοσι λεπτά από τη Λεμεσό να τυγχάνει 
της ίδιας μεταχείρισης με τον Πρόδρομο που απέχει μία ώρα.
  2. Μία αρχική πρόταση θα μπορούσε να ήταν να χωριστούν οι κοινότητες κάθε επαρχίας 
σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη να συμπεριληφθούν οι κοινότητες που απέχουν από 20 έως 
40 λεπτά από την πλησιέστερη πόλη και τις υποδομές, ενώ στη δεύτερη κατηγορία να συμπε-
ριληφθούν όσες απέχουν πάνω από 40 λεπτά. Η ενίσχυση των δεύτερων θα πρέπει να είναι πιο 
σημαντική.
 3. Υπάρχουν επίσης ειδικές περιπτώσεις κοινοτήτων στην Επαρχία Πάφου σε χαμηλά υψό-
μετρα που με βάση αυτά τα κριτήρια είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένες, και θα πρέπει να ενισχυ-
θούν παρόλο που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο.
 4. Με την εφαρμογή των πιο πάνω για τον προσδιορισμό της “όρεινότητας”, θα προκύ-
ψουν περιπτώσεις που θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα κίνητρα ανεξάρτητα από το υψόμετρό 
τους ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά όλες οι παραλιακές κοινότητες που είναι ευνο-
ημένες από τον τουρισμό, καθώς και όσες απέχουν λιγότερο από δεκαπέντε χιλιόμετρα από 
κύριους αυτοκινητόδρομους».
Σε σχέση με αλλαγές για βελτίωση της εφαρμογής του Σχεδίου το ΕΤΕΚ ανέφερε ότι:
 1. «Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου του Σχεδίου θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό υποστηρικτικό περιβάλλον κινήτρων για την αξιοποίησή του, όπως 
φορολογικές ελαφρύνσεις ή προτεραιότητα στην έκδοση των απαραίτητων αδειών.
 2. Το Σχέδιο θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλες πολιτικές, όπως π.χ. κίνητρα για διατηρη-
τέες οικοδομές ή στρατηγικές για αναζωογόνηση εγκαταλελειμμένων πυρήνων κοινοτήτων κ.ά.
 3. Θα μπορούσαν να επανεξεταστούν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι δυνατόν 
να αξιολογούνται μαζί με άλλες παραμέτρους, π.χ. τον συνδυασμό της μόνιμης κατοικίας με 
άνοιγμα επιχείρησης, χώρου εργασίας ή ψυχαγωγίας, αγροτικές δραστηριότητες κ.ο.κ. στην 
ίδια ή γειτονική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να επανεξεταστεί η πιθανότητα 
ενίσχυσης του Σχεδίου με οικονομικά κίνητρα που να αφορούν και εγκατάσταση επιχειρήσεων, 
παροχής υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων όπως πολιτιστικών στις κοινότητες».

Κάθε αποτελεσματική 
στρατηγική για 

αναζωογόνηση ορεινών και 
ακριτικών περιοχών πρέπει 
να βασίζεται σε εις βάθος 
μελέτη των πραγματικών 

συνθηκών
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Το ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά αλλά 
και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρότυπης σύμβασης μελετητι-

κών υπηρεσιών, προχώρησε στην ετοιμασία Πρότυπου Συμβολαίου Με-
λετητικών Υπηρεσιών.
Το Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών που έχει διαμορφω-
θεί, αφορά την ανάθεση όλου του πακέτου των βασικών μελετητικών 
υπηρεσιών που απαιτούνται για την αδειοδότηση και υλοποίηση ενός 
τυπικού οικοδομικού έργου και περιλαμβάνει:
 • τη συμφωνία μεταξύ πελάτη και μελετητικού γραφείου στο οποίο 
ανατίθεται η σύμβαση,
 • τον συντονισμό των διάφορων μελετών,
 • την περιγραφή των βασικών προσφερόμενων υπηρεσιών ανά κλά-
δο (υπηρεσίες μελέτης και επίβλεψης αρχιτεκτονικής, πολιτικής μηχα-
νικής, μηχανολογικής μηχανικής και ηλεκτρολογικής μηχανικής) και
 • επιπρόσθετες υποχρεωτικές ή προαιρετικές υπηρεσίες (όπως π.χ. 
τον συντονισμό θεμάτων Α&Υ στο στάδιο μελέτης, την έκδοση Πιστο-
ποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, τη μελέτη υποδομής εσωτερικής κα-
λωδίωσης, την παροχή υπηρεσιών κτηματικής χωρομετρίας κοκ).
Το Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών, αποτελείται από τo 
έγγραφο της Σύμβασης Προσφοράς Υπηρεσιών Μελετητικού Γραφεί-
ου/Πελάτη και τα παραρτήματα Α-Ζ τα οποία αφορούν τις Βασικές 
Υπηρεσίες Μελέτης και Επίβλεψης (word/pdf), τη Συμφωνία Αμοιβής 

και Συναφή Θέματα και την παροχή Επιπρόσθετων Υπηρεσιών. Όλα τα 
έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ https://www.etek.
org.cy/site-article-2548-47-el.php.
Τα μέλη του ΕΤΕΚ, καλούνται όπως αξιοποιήσουν το κείμενο του Πρότυ-
που Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών και μεταφέρουν με δομημένο 
τρόπο, τυχόν σχόλια και εισηγήσεις τους για το περιεχόμενο του πρότυ-
που συμβολαίου, μέχρι και τις 31/12/2020. Για την υποβολή τυχόν σχο-
λίων, παρατηρήσεων και εισηγήσεων επί του κειμένου του Πρότυπου 
Συμβολαίου, σχετικό τυπικό έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα https://
www.etek.org.cy/site-article-2548-47-el.php. 
Η ετοιμασία του Πρότυπου Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας και 
πληρότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από μελετητές, καθώς 
αυτό θα βοηθήσει στην επί ίσοις όροις δραστηριοποίηση των επαγ-
γελματιών μελετητών, αλλά και στην ύπαρξη σημείου αναφοράς για 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι μελετητές, έτσι ώστε ο εντολέας 
να δύναται να πάρει μία πληροφορημένη απόφαση ανάθεσης.
Σε συνέχεια των πιο πάνω, πρόθεση του ΕΤΕΚ είναι όπως προβεί 
επίσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στην ετοιμασία συμπληρω-
ματικών τυπικών συμβολαίων πελάτη – μεμονωμένου μελετητή ή 
μελετητικού γραφείου - μεμονωμένου μελετητή για την ανάθεση 
υπηρεσίας/εργασίας.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Διάθεση κειμένου Πρότυπου Συμβολαίου 
Μελετητικών Υπηρεσιών

Σ ε καμία σχεδόν χώρα οι γυναίκες δεν 
είναι ακόμη ισότιμες με τους άντρες 

όσον αφορά το εισόδημα, την ποιότητα της 
εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάρτιση 
και ανέλιξη και την πρόσβαση στην υγει-
ονομική περίθαλψη ή την τεχνολογία. Η 
κατάσταση επιδεινώνεται από τις συγκρού-
σεις, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
τις φυσικές καταστροφές και την αναγκα-
στική εκτόπιση πληθυσμών.
Τα πρότυπα αποτελούν βασικά εργαλεία για 
τη μείωση των ανισοτήτων, την επίτευξη 
μεγαλύτερης βιωσιμότητας και την ενθάρ-
ρυνση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς. Με τις ίσες ευκαιρίες για 
όλους να είναι το κλειδί για την επίτευξη 
των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, κα-
ταβάλλονται πολλαπλές προσπάθειες, στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Τυποποίησης ISO, για την κινητο-
ποίηση σχετικών πρωτοβουλιών.
Μετά την υπογραφή της διακήρυξης 
UNECE Declaration on Gender Responsive 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Διεθνής Οργανι-
σμός Τυποποίησης (ISO) τηρώντας τη δέ-
σμευσή του για την προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, θέτει ως βασική προϋπόθεση 

για την εκπόνηση προτύπων, τη συμπερίλη-
ψη προνοιών που θα ανταποκρίνονται ίσα 
μεταξύ των φύλων και χωρίς αποκλεισμούς. 
Επίσης, προωθείται η ανοικτή συμμετοχή 
για όλους στις διαδικασίες και εργασίες τυ-
ποποίησης. 
Λίγους μήνες μετά την υπογραφή της Δι-
ακήρυξης, ο ISO ανάπτυξε Σχέδιο Δράσης 
για την Ισότητα των Φύλων για τη χρονική 
περίοδο 2019-2021, (Gender Action Plan 
2019-2021 ), το οποίο καθορίζει πρωτο-
βουλίες και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων στον 
τομέα της τυποποίησης. Πατήστε τον πιο 
κάτω σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε 
βίντεο σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις 
δράσεις του ISO και την ουσιαστική σημασία 

που αποδίδει ο ISO στην ισότητα των φύ-
λων κατά τη διαδικασία εκπόνησης προτύ-
πων. https://youtu.be/bvVjbD3wXZc
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου 
Δράσης, ο ISO δημιούργησε την πλατφόρ-
μα Gender Focal Point Network. Η πλατ-
φόρμα έχει στόχο την ανταλλαγή γνώσεων 
και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των με-
λών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι 48 μέλη 
του ΙSO έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη, 
μεταξύ άλλων και ο Κυπριακός Οργανισμός 
Τυποποίησης (CYS) ο οποίος παρακολουθεί 
στενά το εν λόγω θέμα αφού πολύ πρό-
σφατα έχει συστήσει εθνική τεχνική επι-
τροπή τυποποίησης, την CYS/TC 24: Ισότη-
τα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον 
με σκοπό την εκπόνηση σχετικού εθνικού 
προτύπου.
Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση ευ-
ρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην Κύ-
προ πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος 
είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίη-
ση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετή-
σουν ή να προμηθευτούν τα πρότυπα από 
το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης 
(ΚΕΠΕ) του CYS. 

Η Συμβολή της Τυποποίησης στην Προαγωγή της Ισότητας των Φύλων

http://www.robotex.org.cy
https://youtu.be/bvVjbD3wXZc
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Αλληλένδετες η Ενεργειακή και 
η Σεισμική Αναβάθμιση των Κτιρίων

Η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που χτίστηκαν τη δεκαετία 

του ’80, του ’70 ή νωρίτερα, δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα 
σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για σεισμι-
κή αντίσταση και ενεργειακή απόδοση. Ένα από τα σημαντικότερα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι η ύπαρξη Ασφαλών, Ακέραιων και Αει-
φόρων κτιρίων (3S).
 • Έτσι, με βάση την ημερομηνία κατασκευής τους, η συντριπτι-
κή πλειονότητα των κτιρίων είναι ελλιπή τόσο από την άποψη της 
ενεργειακής απόδοσης όσο και της σεισμικής αντίστασης. Αυτό 
δημιουργεί την ανάγκη για την κοινωνία (κοινό και μηχανικούς) να 
αναλάβει δράση και να ενημερώσει για την ανάγκη της διατήρη-
σης και συντήρησης του οικοδομικού αποθέματος σε λειτουργική, 
αξιόπιστη και αν-
θεκτική κατάσταση, 
προκειμένου να δια-
σφαλίσει πρωτίστως 
την ασφάλεια των 
χρηστών.
 • Ο βαθμός στον 
οποίο ένα κτίριο 
μπορεί να αντιστα-
θεί στα φορτία που 
του επιβάλλονται και 
τις δυναμικές φορτί-
σεις εξαρτάται κυρίως από τις κολώνες, τα θεμέλια, τα δοκάρια 
και τους τοίχους του, το σύστημα παραλαβής των φορτίων (load 
resisting system – LRS). Τα περισσότερα υπάρχοντα κτίρια δεν πα-
ρουσιάζουν επαρκή αντίσταση σε σεισμό, δυναμικές καταπονήσεις 
ή πλευρικά φορτία και χρήζουν αναβάθμισης ώστε να αυξήσουν 
την αντίστασή τους έναντι ενός ή περισσοτέρων από τα παραπά-
νω. Σε περίπτωση γήρανσης των υφιστάμενων κτιρίων, η έλλει-
ψη προσοχής για οποιαδήποτε δυναμική επίδραση σημαίνει ότι 
το κτίριο είναι πιο ευάλωτο στους σεισμούς και άλλες δυναμικές 
επιπτώσεις.
 • Επιπλέον, δεδομένου ότι υπερβαίνεται η διάρκεια σχεδια-
σμού για 50 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι, παράλληλα με τις παρεμβά-
σεις για την ενίσχυση και βελτίωση της σεισμικής απόδοσης του 
κτιρίου, θα πρέπει να διεξαχθούν διαδικασίες για έλεγχο της αν-
θεκτικότητας και της στατικής αξιολόγησης του κτιρίου για τη δια-
σφάλιση της λειτουργικότητας και της άνεσης για τους χρήστες.
 • Την τελευταία δεκαετία, έχει δοθεί αρκετή έμφαση στη ση-
μασία της ενεργειακής αναβάθμισης. Η αυξημένη κατανάλωση 
ενέργειας έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. αλλαγή 
του κλίματος). Ως εκ τούτου, ο οικοδομικός τομέας εισήγαγε την 
έννοια της ενεργειακής απόδοσης, τονίζοντας τον στόχο της Ευ-
ρώπης να μειώσει κατά 20% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπί-
ου και να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 2020. 
Ο τομέας των κτιρίων αντιπροσωπεύει έναν τομέα με μεγάλη κα-
τανάλωση ενέργειας στην ΕΕ, με τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να κα-
ταναλώνουν σχεδόν το 70% της ζήτησης ενέργειας με τη μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς, όμως, η σημασία της ασφάλειας 
των κτιρίων δεν έχει θεωρηθεί ομοίως.

 • Επί του παρόντος, από την άποψη της βιωσιμότητας, δόθηκε 
έμφαση στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας στατι-
κής και ενεργειακής σχεδίασης για τα νέα κτίρια ώστε να αντικατα-
σταθούν μεμονωμένες δράσεις για τη διασφάλιση ενός Αειφόρου 
Στατικού Σχεδιασμού Sustainable Structural Design (SSD).
 • Εντούτοις, στα παλαιότερα κτίρια το ζήτημα της δομικής ή και 
σεισμικής και ενεργειακής ανθεκτικότητας έχει πρωταρχική σημα-
σία και απαιτείται μια παρόμοια γενική ιδέα για την ταυτόχρονη 
αναβάθμιση και των δύο (δομική και ενεργειακή αναβάθμιση) και, 
ει δυνατόν, με μια ολοκληρωμένη κοινή και ολιστική προσέγγιση.
 • Η νέα τάση στις μέρες μας είναι... έξυπνη χρηματοδότηση για 
έξυπνα κτίρια. Αλλά ένα κτίριο μπορεί να ονομάζεται έξυπνο... όταν 
είναι «Ασφαλές, Ακέραιο και Αειφόρο» (Safe-Sound-Sustainable).

2020: Έτος για 
την Ασφάλεια, την 

Ακεραιότητα και την 
Αειφορία των κατασκευών 
- 3S Approach - Safe - 
Sound - Sustainable
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Με επιστολή του στον διευθυντή του 
Τμήματος Περιβάλλοντος το ΕΤΕΚ 

κατέθεσε τις εισηγήσεις του στο πλαίσιο 
της δημόσιας διαβούλευσης: Ο περί της 
Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλ-
λον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020 - Προσθήκη Νέου Άρθρου 
4 (6).
Μεταξύ άλλων το ΕΤΕΚ σημείωσε ότι συμ-
φωνεί με την αρχική τοποθέτηση του Τμή-
ματος Περιβάλλοντος ότι η αξιολόγηση 
επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να 
γίνεται πριν την υλοποίηση ενός έργου, 
οπόταν ο εν λόγω νόμος δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί για υφιστάμενα έργα. «Σύμ-
φωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα», 
ανέφερε το Επιμελητήριο, «σκοπός του 
νομοσχέδιου που τέθηκε σε διαβούλευση 
θα έπρεπε να ήταν η βελτίωση της λειτουργίας ενός έργου το οποίο για οποιουσδήποτε λόγους 
δεν αδειοδοτήθηκε. Στο προσχέδιο του νομοσχεδίου όμως γίνεται αναφορά για εκ των υστέρων 
παραχώρηση πολεοδομικής άδειας. Θεωρούμε ότι η αναφορά αυτή στην περίπτωση που δεν 
απαλειφθεί θα πρέπει να επεξηγηθεί περαιτέρω, αφού στην Πολεοδομική Άδεια θα πρέπει να 
γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε όλες τις παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία». 

Σχόλια ΕΤΕΚ για τις  Εκτιμήσεις των Επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον Aπό Ορισμένα Έργα

Ανησυχία ΕΤΕΚ για αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό του ΤΕΠΑΚ

Αναφορικά με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για μελέτη και επίβλεψη 
της ανέγερσης φοιτητικών εστιών του Τεχνολογικού Πανεπιστη-

μίου Κύπρου στη Λεμεσό, το ΕΤΕΚ επικοινώνησε με την αναθέτουσα 
αρχή μεταφέροντας την έντονη ανησυχία του για τις διαδικασίες που 
έχουν ακολουθηθεί και για το περιεχόμενο των όρων σε σχέση με συ-
γκεκριμένες πρόνοιες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξα-
γωγή και την επιτυχή υλοποίηση του διαγωνισμού.
Ειδικότερα, σε επιστολή του ΕΤΕΚ σημειώνεται πως:
 1. «Δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που αφορούν τα καθήκοντα 
της Κριτικής Επιτροπής, με πιο σημαντικό τον έλεγχο και έγκριση των 
εγγράφων και των διαδικασιών του Διαγωνισμού. Η προκήρυξη του Δι-
αγωνισμού δίχως τη σύγκληση της Κριτικής Επιτροπής προς αυτόν τον 
σκοπό, υπονομεύει το κύρος, τη διαφάνεια και εν τέλει την εγκυρότητα 
του τελικού αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
 2. Η πρόνοια του άρθρου 9.6 του Τόμου Α, η οποία προβλέπει υλο-
ποίηση του δεύτερου ή τρίτου βραβείου, αντιτίθεται στους Κανονι-
σμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ και βλάπτει 
τη διαφάνεια της διαδικασίας. Στη διεθνή πρακτική ο αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός κατ’ εξοχήν βραβεύει και υλοποιεί το πρώτο βραβείο. Αυ-
τός ο όρος θα πρέπει αμέσως να διευκρινιστεί και ανάλογα να αφαιρε-
θεί από τα έγγραφα.
 3. Στα έγγραφα του Διαγωνισμού (Έντυπο 12, Σύμβαση) διαφαίνε-
ται πως θα απαιτηθεί η καταβολή εγγύησης πιστής εκτέλεσης από τον 
επιτυχόντα Αρχιτέκτονα ύψους €100.000 (με πρώτο βραβείο €80.000), 
παρόλο που δεν αναφέρεται πουθενά στο Τεύχος Α. Το σημείο αυτό θα 

πρέπει να διευκρινιστεί και, αν ισχύει η πρόνοια αυτή, θα πρέπει αμέ-
σως να αφαιρεθεί από τα έγγραφα.  Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι 
μελετητές, με βάση και την ευρωπαϊκή οδηγία για τις δημόσιες συμβά-
σεις, αποτελούν εργασία πνευματικής/διανοητικής φύσης και υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με 
τον ίδιο τρόπο που τυγχάνει χειρισμού η προμήθεια έργων ή προϊό-
ντων. Το Επιμελητήριο έχει κάνει επανειλημμένα παρεμβάσεις για αυτό 
το θέμα και υπάρχει αναλυτική επιχειρηματολογία στη διάθεσή σας.
 4. Πέραν των πιο πάνω θα πρέπει αμέσως να γίνει προσεκτικός 
έλεγχος και αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος του Διαγωνισμού, 
διότι υπάρχουν ασάφειες που μπορούν να βλάψουν την ομαλή του 
έκβαση. Ενδεικτικά σημειώνεται πως η ημερομηνία για την απάντηση 
των ερωτημάτων έχει τοποθετηθεί μόλις μία εβδομάδα πριν την πα-
ράδοση των συμμετοχών, ενώ τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν 
πολύ νωρίτερα ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να προσαρμόσουν 
ανάλογα τις προτάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση κι ενόψει των μέτρων 
που έχουν ληφθεί για τον κορωνοϊό, θα πρέπει σε συνεννόηση και με 
την Κριτική Επιτροπή, να επανεξεταστεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα 
του διαγωνισμού και να δοθεί παράταση που θα διασφαλίζει ικανοποι-
ητικό αριθμό συμμετοχών στον Διαγωνισμό. 
Σε συνέχεια των πιο πάνω και για σκοπούς προστασίας και επιτυχούς 
έκβασης της διαδικασίας του Διαγωνισμού, το Επιμελητήριο θεωρεί 
πως θα πρέπει να συγκληθεί αμέσως η Κριτική Επιτροπή για έλεγχο 
και τροποποίηση των εγγράφων με στόχο τη συνακόλουθη έκδοση 
διορθωτικής εγκυκλίου για τους όρους».

Παρέμβαση 
ΕΤΕΚ

προς Δήμο 
Παραλιμνίου

Αναφορικά με την ανάθεση 
σε αρχιτεκτονικό γραφείο του 
έργου ανάπλασης του Κέντρου 
του Δήμου Παραλιμνίου μετά 
από μειοδοτικό διαγωνισμό, το 
Επιμελητήριο επικοινώνησε με 
τον δήμαρχο τον περασμένο 
Φεβρουάριο.
Το ΕΤΕΚ μετέφερε την εισή-
γησή του πως «τυχόν δημόσια 
παρουσίαση των εν λόγω σχε-
δίων ή/και δημόσια διαβού-
λευση με την τοπική κοινωνία 
θα ήταν πολύ χρήσιμη και για 
τον Δήμο καθώς και για τους 
δημότες».

http://www.robotex.org.cy
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Ψάχνετε για τις 
τελευταίες πρα-

κτικές επιτυχούς 
δέσμευσης των ερ-
γαζομένων; Η άφιξη 
του νέου διεθνούς 
προτύπου ISO 10018 
έρχεται να ταρακου-
νήσει την αγορά – 
ακόμη και για τους 
πιο καινοτόμους οργανισμούς και επιχειρή-
σεις. Μάθετε τρόπους για να εμπλέξετε το 
ανθρώπινο δυναμικό σας στις στρατηγικές 
επιδιώξεις του οργανισμού ή της επιχείρη-
σής σας και να βελτιώσετε τη συμμετοχή και 
τις ικανότητές τους. 
 Με τη συνεχιζόμενη επιδίωξη της συνε-
χούς βελτίωσης και των ραγδαίων αλλαγών 
στις αγορές, την τεχνολογία και τις ανάγκες 
των πελατών, οι οργανισμοί πρέπει να αξι-
ολογούν τακτικά τις δεξιότητες και τις ικα-
νότητες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, για 
να παραμείνουν επιτυχείς και ανταγωνιστι-
κές σήμερα. 
Η αφοσίωση των εργαζομένων είναι η συ-
ναισθηματική δέσμευση που έχουν ως προς 
τον οργανισμό αλλά και ως προς τους στό-
χους του. Αυτή η δέσμευση σημαίνει ότι οι 
εργαζόμενοι ενδιαφέρονται πραγματικά για 
την εργασία τους και τον οργανισμό που 
τους εργοδοτεί. Δεν εργάζονται μόνο για μια 
μισθολογική πληρωμή ή μόνο για την επό-
μενη προαγωγή, αλλά ταυτίζουν τις ενέρ-
γειές τους προς την επίτευξη των στρατη-
γικών στόχων του οργανισμού. 
Το ISO 10018:2020, Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας – Καθοδήγηση για τη δέσμευση 
των ατόμων, αναγνωρίζει ότι μπορεί να εί-
ναι δύσκολο να ενθαρρυνθεί το προσωπικό 
να ασχοληθεί με τα συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας και να κατανοήσει πώς σχετίζο-
νται με την καθημερινή του εργασία. Εστι-
άζοντας στην καλύτερη ενσωμάτωση των 
στρατηγικών εμπλοκής, το πρότυπο παρέχει 
ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της συμμετο-
χής και των ικανοτήτων των εργαζομένων 
εντός του οργανισμού, βοηθώντας τους να 
αισθάνονται ένα πολύτιμο μέρος του.
Το ISO 10018 συμπληρώνει το ISO 
10015:2019, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότη-
τας – Κατευθυντήριες γραμμές για τη δια-
χείριση ικανοτήτων και την ανάπτυξη των 
ανθρώπων, εξηγεί ο κύριος John J. Guzik, 
συντονιστής της κοινής ομάδας εργασίας 

η οποία ετοίμασε το ISO 10018. Και τα δύο 
διεθνή πρότυπα παρουσιάζουν πρακτικά 
βήματα τα οποία μπορούν τα διευθυντικά 
στελέχη να ακολουθήσουν, να υιοθετήσουν 
και να μετρήσουν. Παρέχει σαφείς ορισμούς 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχετί-
ζεται η αφοσίωση με τους εργαζομένους 
σε έναν οργανισμό και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή και 
η ικανότητά τους στο πλαίσιο του εν λόγω 
οργανισμού έτσι ώστε οι προσωπικές αξίες 
να ευθυγραμμιστούν με τις αξίες που πρε-
σβεύει ο κάθε οργανισμός ή επιχείρηση.
Διάφορες παράμετροι μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη μέτρηση της επιτυχίας της 
συμμετοχής των ατόμων. Το πρότυπο ISO 
10018 βασίζεται σε έξι βασικές αρχές με τις 
οποίες, εάν εφαρμοστούν σωστά, οι επιχει-
ρήσεις/οργανισμοί θα επιτύχουν υψηλότερο 
επίπεδο συμμετοχής των ατόμων τους. Οι 
τρεις πρώτες –στρατηγική, κουλτούρα και 
ηγεσία– είναι ίσως οι βασικότερες αρχές 
διότι οι ηγέτες είναι αυτοί που θέτουν τη 
στρατηγική και δίνουν το παράδειγμα. Οι 
τρεις άλλες αρχές –η κατάρτιση και η ανά-
πτυξη, η γνώση και η ευαισθητοποίηση και 
η βελτίωση– έχουν στόχο να δείξουν στους 
ανθρώπους ότι είναι σημαντικοί και ότι συν-
δέονται με τον οργανισμό. 
Η ικανότητα και η ανάπτυξη του προσωπι-
κού θα πρέπει να αποτελούν συλλογική πτυ-
χή ενός οργανισμού και όχι μόνο για συγκε-
κριμένα άτομα, επισημαίνει ο κύριος Guzik. 
Οι άνθρωποι πρέπει να δουν τη σχέση με-
ταξύ της τρέχουσας εργασίας τους και του 
τρόπου με τον οποίο η περαιτέρω κατάρτιση 
μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαι-
ρίες εντός του οργανισμού. Συγκεκριμένα 
αναφέρει: «Αν δουν ότι ο εργοδότης επεν-
δύει στις ικανότητές τους μέσω της κατάρ-
τισης και άλλων ευκαιριών, θα αισθάνονται 
δεσμευμένοι».
Το πρότυπο ISO 10018 ισχύει για όλους, και 
όχι μόνο για τους εργαζομένους. Πρόκειται 
για μια στρατηγική και συστηματική προσέγ-
γιση που περιλαμβάνει εργαζομένους, πω-
λητές, επενδυτές, συνεργάτες και πελάτες. 
Ο ορισμός ενεργή συμμετοχή των ατόμων 
σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που συμμε-
τέχουν ενεργά στον οργανισμό το πράττουν 
με θετικό τρόπο και ταυτίζονται με το όραμα 
και τις αξίες του οργανισμού ή της επιχείρη-
σης όπου εργάζονται.
Για τους εργαζομένους, η συμμετοχή τους 

σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν κάποια κυρι-
ότητα επί των ζητημάτων που σχετίζονται με 
τις θέσεις εργασίας τους. Για παράδειγμα «εάν 
βρίσκονται σε επαφή με τους πωλητές, θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των 
υφιστάμενων πωλητών ή στην επιλογή νέων». 
Ο εργαζόμενος χρειάζεται να νιώθει σημαντι-
κός και ότι αποτελεί μέρος των αποφάσεων 
που λαμβάνονται και όχι να είναι απλώς πα-
ρατηρητής των ζητημάτων που τον αφορούν. 
Οι επιτυχημένοι οργανισμοί συχνά παρέχουν 
ευκαιρίες μετακίνησης σε διάφορους τομείς 
εντός του οργανισμού για την απόκτη-
ση νέων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της 
εμπειρογνωμοσύνης τους. Αν και η διοίκηση 
αποφασίζει τελικά για τις προαγωγές και την 
κατάρτιση, το προσωπικό θα πρέπει να είναι 
σε θέση να βλέπει ότι η πορεία της ανέλιξης 
είναι εφικτή εντός του οργανισμού και ότι η 
ανάπτυξή τους ενθαρρύνεται και εκτιμάται.
Το ISO 10018 είναι χρήσιμο για κάθε οργα-
νισμό που απασχολεί περισσότερα από δύο 
άτομα. Από τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις 
έως τις μεγάλες επιχειρήσεις, η δυναμική 
είναι η ίδια. Τα εσωτερικά θέματα περιλαμ-
βάνουν τη διασφάλιση ότι η διοίκηση ενημε-
ρώνει συνεχώς όλο το προσωπικό σχετικά με 
ζητήματα που τους αφορούν, ότι υπάρχει ροή 
πληροφοριών εκ των άνω προς τα κάτω σε 
όλα τα επίπεδα του προσωπικού, ότι υπάρχει 
αποτελεσματική σύνδεση με τους πελάτες 
και καλή σχέση με τους συνεργάτες. 
Ποιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, λοιπόν, 
μπορούν να ωφεληθούν; Το ISO 10018 εφαρ-
μόζεται σε κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από 
το μέγεθος, τον τύπο ή τη δραστηριότητά 
του. Το πρότυπο εκπονήθηκε από τη Διεθνή 
Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176, «Διαχείριση της 
Ποιότητας και Διασφάλιση της Ποιότητας», 
και συγκεκριμένα από την υποεπιτροπή 3, τη 
Γραμματεία της οποίας κατέχει ο Ολλανδικός 
Οργανισμός Τυποποίησης (NEN).
Το εν λόγω πρότυπο μπορείτε να το προ-
μηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης (CYS), ο οποίος αποτελεί τον 
εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Κύπρου 
και είναι πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης.
Πηγή: ISO FOCUS

Μαριλένα Νικολάου 
Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και 
Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης (CYS) 

Νέο Διεθνές Πρότυπο αναπτύσσει πρακτικές συμβουλές 
για την επιτυχή δέσμευση των εργαζομένων
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ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ CYS-ETEK 
ΚΑΊ ΓΊΑ ΤΟ 2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το ΕΤΕΚ ανανέωσαν τη συμφωνία τους για την παροχή 
3 ευρωπαϊκών προτύπων στα μέλη του ΕΤΕΚ. Δικαιούχοι είναι όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ (φυσικά πρόσωπα) 
τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια άσκησης επαγγέλματος για το 2020. Επίσης όσοι έχουν τακτοποιημένες 

τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και με βάση την επαγγελματική τους κατάσταση 
στο Μητρώο Μελών είναι άνεργοι, συνταξιούχοι ή κάτοικοι εξωτερικού.

Συνεπώς όσα μέλη του ΕΤΕΚ πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του CYS της οποίας ο σύνδεσμος παρουσιάζεται πιο κάτω:

https://www.cys.org.cy/syndesi 

 [Σημείωση: Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα του CYS και έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και για το 2020 ΔΕΝ 
χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα – το μόνο που χρειάζεται είναι ανανέωση του password τους.]

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα δυνατότητα ανάκτησης των 3 προτύπων, χωρίς κάποιο κόστος, 
ισχύει μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2021. Επιπλέον η δυνατότητα εγγραφής

στα συνδρομητικά σχήματα με προνόμια, έναντι πολύ χαμηλού ετήσιου τέλους, είναι εφικτή.

ΓΊΑ ΠΈΡΊΣΣΟΤΈΡΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΈΣ Η/ΚΑΊ ΔΊΈΥΚΡΊΝΊΣΈΊΣ ΟΊ ΈΝΔΊΑΦΈΡΟΜΈΝΟΊ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΈΠΊΚΟΊΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΈ:

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης

Τηλ.: 22 411414 / 22 411413 
/ 22 411411

Email: c.service@cys.org.cy

ΕΤΕΚ

Τηλ.: 22 877644

Email: cyprus@etek.org.c
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Α ντικείμενο του 
παρόντος άρθρου 

αποτελεί το ζήτημα 
των ούτω καλούμε-
νων εγκλωβισμένων 
αγοραστών, όπου η 
δρ Σαλώμη Γιάλλου-
ρου αναφέρεται στους 
αγοραστές οι οποίοι, 
ενώ κατέβαλαν το τί-
μημα αγοράς ενός ακινήτου και/ή συμμορφώ-
θηκαν με τις υποχρεώσεις τους ως απέρρεαν 
από τη σύμβαση πώλησης και την κατέθεσαν 
μέχρι 31.12.2014 στο Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας για σκοπούς ειδικής εκτέλε-
σης, δεν απέκτησαν τίτλο επί του ακινήτου για 
λόγους που δεν ενέπιπταν στην ευθύνη τους. 
Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο, τα τελευταία 
χρόνια, απασχόλησε την κυπριακή οικονομία 
και την αξιοπιστία των θεσμών του κράτους.
Με τη νομοθεσία να τίθεται σε ισχύ στις 4 Σε-
πτεμβρίου 2015 η κυβέρνηση κυκλοφόρησε 
ενημερωτικό δελτίο το οποίο καταγράφει τις 
διαδικασίες, πληροφορίες και βασικές ενέργει-
ες στις οποίες πρέπει να προβεί ο αγοραστής 
ή οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος. Οι πλείστοι 
εγκλωβισμένοι αγοραστές πρότρεξαν να υπο-
βάλουν τις αιτήσεις τους στο αρμόδιο Επαρ-
χιακό Κτηματολογικό Γραφείο επισυνάπτοντας 
όλα τα έγγραφα και τα έντυπα για την ομαλή 
διεκπεραίωση των αιτήσεών τους. Οι βασικές 
ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβεί ο αιτη-
τής για τη μεταβίβαση είναι τρεις: η πλήρης κα-
ταβολή του τιμήματος πώλησης, η ύπαρξη εγ-
γεγραμμένου τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου 
μέσα στο οποίο θα κατασκευαζόταν η οικιστική 
ανάπτυξη και η εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αγοραστή για την καταβολή 
των φόρων του ακινήτου.
Με την προσδοκία απόκτησης τίτλου ιδιοκτη-
σίας οι εγκλωβισμένοι αγοραστές έως και την 
ύστατη ώρα υλοποίησαν τους τρεις βασικούς 
πυλώνες και τις συμβατικές τους υποχρεώ-
σεις. Τα ταμεία των εταιρειών πωλήσεως των 
ακινήτων (οι πωλητές), τα ταμεία των Δήμων, 
Συμβουλίων Αποχετευτικού και Υδατοπρομή-
θειας επωφελήθηκαν οικονομικά μιας και η 
εισροή χρημάτων από τις πληρωμές από τους 
εγκλωβισμένους αγοραστές ήταν αξιόλογη και 
σεβαστή.
Δυστυχώς η νομοθεσία δεν πρόβλεψε τις πρό-
νοιες των Άρθρων 10Β και 10Γ του περί Ρύθμι-
σης Οδών και Οικοδομών Νόμου του 2011. Η 
νομοθεσία προβλέπει ότι σε περίπτωση που η 
αρμόδια αρχή κρίνει ότι έχουν πραγματοποι-
ηθεί εργασίες επουσιώδους σημασίας ή που 

δεν είναι σύμφωνες με την άδεια οικοδομής, 
εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης με Σημειώσεις. 
Οι εγκλωβισμένοι αγοραστές με την αίτησή 
τους για έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας και με την 
πληρωμή όλων των άλλων συμβατικών τους 
υποχρεώσεων έρχονται αντιμέτωποι με την 
έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας στο όνομά τους με 
Σημειώσεις βάσει των Άρθρων 10Β και 10Γ. Οι 
Σημειώσεις καταγράφηκαν από την αρμόδια 
αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό τελικής 
έγκρισης της ανάπτυξης και το απέστειλε στο 
οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, το 
οποίο με τη σειρά του ανέγραψε τις Σημειώ-
σεις στους νέους τίτλους ιδιοκτησίας.
Οι Σημειώσεις βάσει του Άρθρου 10Γ που ανα-
γράφονται πλέον στον νέο τίτλο ιδιοκτησίας 
θεωρείται ως ενυπάρχουσα απαίτηση της αρ-
μόδιας αρχής προς το Επαρχιακό Κτηματολο-
γικό Γραφείο για την εγγραφή και επιβάρυνσης 
της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας. Με 
απλά λόγια το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί 
αλλά ούτε και να θεωρηθεί ως εγγύηση για 
οποιονδήποτε δανεισμό.
Για άλλη μια φορά οι εγκλωβισμένοι αγοραστές 
έρχονται αντιμέτωποι με ζωτικής σημασίας 
νομοθετικά προβλήματα τα οποία οι πωλητές 
θα έπρεπε να υλοποιήσουν αλλά είχαν όπως 
και μέχρι τότε παραβλέψει τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις που πρόβλεπαν την υλοποίηση 
της οικιστικής ανάπτυξης με γνώμονα τις πρό-
νοιες της άδειας οικοδομής. Αντιμέτωποι τώρα 
με ένα ακίνητο από το οποίο οι εγκλωβισμένοι 
αγοραστές δεν μπορούν να επωφεληθούν με 
οικονομική ρευστότητα, είναι αναγκασμένοι να 
προβούν σε λήψη μέτρων για υλοποίηση των 
εργασιών όπως αναφέρονται στις Σημειώσεις 
των τίτλων ιδιοκτησίας τους. Τέτοια ενέργεια 
προνοεί χρηματικό κόστος, συντονισμό ερ-
γασιών και νοουμένου ότι θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν όλες οι εργασίες να προβούν 
στην υλοποίησή τους με έξοδα δικά τους. Με 
την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να 
προβούν σε αιτήσεις στην αρμόδια αρχή για 
έλεγχο των εργασιών και έκδοση νέου πιστο-
ποιητικού τελικής έγκρισης για αφαίρεση των 
Σημειώσεων από τους τίτλους ιδιοκτησίας.
Οι κερδισμένοι της νομοθεσίας φαίνεται να 
είναι το κράτος, οι πωλητές, οι Δήμοι και τα 
Συμβούλια μιας και όλοι αυτό είχαν οικονομικά 
οφέλη από τους εγκλωβισμένους αγοραστές. 
Το κράτος είχε υποχρέωση να προκρατήσει ή 
και να δεσμεύσει λεφτά των πωλητών όταν 
ήλθαν σε γνώση του οι εργασίες που περι-
γράφονται στο πιστοποιητικό τελικής έγκρισης 
και ταυτοχρόνως είχε καθήκον να ενημερώσει 
τους αιτητές προτού αυτοί πληρώσουν και εξο-
φλήσουν όλες τις συμβατικές τους υποχρεώ-
σεις στον πωλητή και όλες τις φορολογίες. 
Είναι ελάχιστοι οι αγοραστές που επωφελή-
θηκαν από τη νομοθεσία των εγκλωβισμένων 
αγοραστών χωρίς αυτοί να προβούν σε περαι-
τέρω χρονοβόρες διαδικασίες και έξοδα για να 
έχουν στην κατοχή τους τίτλο ιδιοκτησίας χω-
ρίς Σημειώσεις. Για ακόμη μια φορά οι εγκλω-
βισμένοι αγοραστές νιώθουν ότι οι νομοθέτες 
δεν τους στήριξαν με τις τυχόν βεβιασμένες 
αποφάσεις τους και ταυτοχρόνως πικραμένοι 
διότι οι πωλητές με τη νομοθεσία ως έχει είναι 
αυτοί που έχουν επωφεληθεί.
Το κράτος θα πρέπει να αξιολογήσει τα κενά 
της νομοθεσίας και να την εναρμονίσει αναλό-
γως και επιτέλους να σταματήσει να επιβαρύνει 
τους εγκλωβισμένους αγοραστές με έξοδα και 
προσδοκίες.

Παναγιώτης Παχωμίου
Chartered Architect and   
Property Consultant 

Εγκλωβισμένοι αγοραστές: Τα κενά της νομοθεσίας
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Η πανδημία της 
νόσου Covid-19 

οδήγησε πολλές χώ-
ρες στη λήψη σειράς 
μέτρων για περιορισμό 
διάδοσης του κορω-
νοϊού. Μερικά από τα 
μέτρα αφορούσαν τον 
περιορισμό μετακινή-
σεων και συναθροί-
σεων των πολιτών, αλλά και το υποχρεωτικό 
κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων. Ως επακόλου-
θο της εφαρμογής των μέτρων, προκλήθηκαν 
πολλές αρνητικές συνέπειες σε οικονομικό 
και κοινωνικό επίπεδο. Εντούτοις, ο τομέας 
του περιβάλλοντος δέχθηκε πολλαπλά οφέλη. 
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε αρκετές 
χώρες σε μια εποχή που ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι περίπου 3 
εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από ασθένειες που προκαλούνται από ατμο-
σφαιρική ρύπανση. Ακόμα, περισσότερο από 
το 80% των ανθρώπων που ζουν σε αστικές 
περιοχές εκτίθενται σε επίπεδα ποιότητας 
αέρα εκτός των ασφαλών ορίων. 
Σε δημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος, αναφέρεται ότι κατά τα τέλη Ια-
νουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου 2020, τα επί-
πεδα διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) σε πόλεις 
και βιομηχανικές περιοχές σε Ασία και Ευρώπη 
μειώθηκαν κατά 40% σε σύγκριση με τα επί-
πεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε 
ανάρτηση της Γερμανικής Διαδικτυακής Πύλης 
για Στατιστικές Statista, με στοιχεία από τον 
Παγκόσμιο Δείκτη Ποιότητας Αέρα για τις πό-
λεις Ρώμη, Μαδρίτη, Νέα Υόρκη και Δελχί, φαί-
νεται ότι οι εβδομαδιαίες μέσες συγκεντρώ-
σεις NO2, έχουν μειωθεί κατακόρυφα από τον 
Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος 
έτους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις 
κυπριακές πόλεις σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, σε 
γράφημα που δημοσιεύτηκε στη βρετανική 
καθημερινή εφημερίδα Daily Mail, φαίνεται ότι 
το παγκόσμιο επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα 
μειώνεται μέχρι το τέλος Μαΐου 2020. 
Σε έρευνα που διενεργήθηκε, από τη βρετα-
νική εταιρεία Ipsos MORI, σε διάφορες χώ-
ρες ανά το παγκόσμιο κατά τη διάρκεια του 
«lockdown», φάνηκε ότι περισσότερο από το 
70% των συμμετεχόντων στην έρευνα συμ-
φώνησαν ότι τα θέματα κλιματικής αλλαγής 
είναι εξίσου σημαντικά, όσο και η κρίση που 
προκλήθηκε λόγω κορωνοϊού. Έτσι, διαπιστώ-
νεται έντονος προβληματισμός και ανησυχία 

των πολιτών, αναφορικά με την κλιματική αλ-
λαγή και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να 
επιφέρει.
Παράλληλα, σε πολλές χώρες ανά το παγκό-
σμιο, έχουν ληφθεί μέτρα διατήρησης ορισμέ-
νων καλών πρακτικών που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του «lockdown» και σε αρκετές περι-
πτώσεις έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα. Επί-
σης, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες καθορίζουν 
πολιτικές για την προστασία του περιβάλλο-
ντος κατά τον σχεδιασμό της επανεκκίνησης 
των οικονομιών τους, αποδεικνύοντας ότι τα 
προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία μπο-
ρεί να αποτελέσουν ευκαιρία για μια νέα, πρά-
σινη επανεκκίνηση. Συγκεκριμένα, στο Μιλάνο 
έχουν προωθηθεί σχέδια για δημιουργία νέων 
ποδηλατοδρόμων μήκους 70 χιλιομέτρων, 
καθώς και επέκταση πεζοδρομίων για διευκό-
λυνση των πεζών. Η πρώτη φάση του έργου 
έχει ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο 2020 και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 
2020. Στο Μόντρεαλ έχει σχεδιαστεί έκτακτη 
παραχώρηση νέων διαδρόμων για περπάτημα 
και ποδήλατο, μήκους 100 χιλιομέτρων για 
το καλοκαίρι του 2020, που θα συνδέουν το 
κέντρο της πόλης με βασικές διαδρομές τόσο 
για τις τυπικές μετακινήσεις προς την εργασία 
όσο και τη σύνδεση με ανοικτούς δημόσιους 
και πράσινους χώρους. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
απαίτησε την κατασκευή ποδηλατολωρίδων 
και μηδενικό ΦΠΑ για αγορά ποδηλάτων ως 
μέτρα που θα κρατήσουν τη χώρα σε κίνηση 
μετά την καραντίνα. Στη Γαλλία προχώρη-
σαν σε σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών για 
το ποδήλατο και δίδεται επίδομα επισκευής 
ποδηλάτων αλλά και μαθημάτων ασφαλούς 
ποδηλασίας. Επιπρόσθετα, στο Παρίσι θα κα-
τασκευαστεί ποδηλατοδρόμος μήκους 50 χι-
λιομέτρων, αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ, για 
προώθηση της χρήσης ποδηλάτου μετά την 
πανδημία. 
Η επανεκκίνηση μετά το «lockdown» μπορεί 
να προσφέρει μια ευκαιρία για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθούν στη 
δέσμευση της Πράσινης Συμφωνίας για οικο-
νομικό εκσυγχρονισμό μαζί με τους στόχους 
του Παρισιού για μείωση των εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου και η μετάβαση σε μια 

οικονομία λιγότερο εξαρτώμενη από τα ορυ-
κτά καύσιμα. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλι-
στεί ότι τα μέτρα ανάκαμψης είναι συμβατά με 
τις προτεραιότητες για την κλιματική αλλαγή 
παγκοσμίως και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία, ούτως ώστε οι οικονομικοί πόροι από 
προγράμματα στήριξης να αξιοποιούνται από 
τις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν μια 
θέση σε έναν κλιματικά ουδέτερο κόσμο. 
Στην προσπάθεια ετοιμασίας εισηγήσεων για 
την Πράσινη Επανεκκίνηση, η Ομοσπονδία Ερ-
γοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δημιούργησε 
μια άτυπη «Ομάδα Εργασίας Πράσινης Επα-
νεκκίνησης», η οποία συστάθηκε με πρωτο-
βουλία της ΟΕΒ και στην οποία συμμετέχουν 
ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες, κυβερνητικοί και 
εκπρόσωποι επιχειρήσεων. 
Η «Ομάδα Εργασίας για την Πράσινη Επανεκ-
κίνηση» της ΟΕΒ θα ετοιμάσει προτάσεις με 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα 
πράσινης επανεκκίνησης τα οποία θα υποβλη-
θούν στην κυβέρνηση και άλλους αρμόδιους 
φορείς για προώθηση της εφαρμογής τους. 
Επιπρόσθετα, η ΟΕΒ διοργάνωσε επίσης δια-
δικτυακή συζήτηση με εκπροσώπους τοπικών 
αρχών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και 
την πρεσβεία της Ολλανδίας, με στόχο την 
ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, για τη 
μετατροπή των αστικών κέντρων σε βιώσιμα 
και λειτουργικά, αξιοποιώντας τη συγκυρία 
της εξόδου από τα περιοριστικά μέτρα της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Ορισμένοι δήμοι 
έχουν αναπτύξει ήδη πρωτοβουλίες, όπως 
η δημιουργία «πράσινων γειτονιών» από τον 
Δήμο Στροβόλου που προωθούν τον αειφό-
ρο τρόπο ζωής, και η εγκαθίδρυση «ημέρας 
χωρίς αυτοκίνητο» από τον Δήμο Λευκωσίας. 
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα 
υποστηρίξουν και θα βοηθήσουν σε μεγάλο 
βαθμό στη μεταμόρφωση των πόλεων, μιας 
και θα βελτιωθούν παράλληλα οι υποδομές 
και θα δοθούν στους δημότες τα εφόδια για 
βιώσιμη μετακίνηση.

Μαρκέλλα Παπανικολάου
Λειτουργός, Τμήμα Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος  Ομοσπονδία 
Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Πράσινη επανεκκίνηση της οικονομίας
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Η Οργάνωση Πολιτισμού (Αναπηρίας) «Νε-
όφυτος» εγκαινιάζει σειρά δημοσίευσης 

επιστημονικών κειμένων τα οποία θα φωτί-
σουν όψεις της αναπηρίας που δεν αγγίξαμε 
ακόμη ή δεν εμβαθύναμε σε αυτές αρκετά ή 
τις αγνοούσαμε.
Με ευκαιρία την επετειακή Διεθνή Ημέ-
ρα Προσβασιμότητας (Global Accessibility 
Awareness Day, May 21st, 2020) η υποψήφια 
διδάκτωρ Χρυστάλλα Ψαθίτη γράφει για όψεις 
της προσβασιμότητας στην αρχιτεκτονική των 
δημόσιων κτιρίων.
Με τον όρο «προσβασιμότητα» νοείται το χα-
ρακτηριστικό του δομημένου περιβάλλοντος 
που επιτρέπει σε όλα τα άτομα –ανεξαρτήτως 
φύλου, ηλικίας, κινητικής κατάστασης ή άλλων 
λοιπών χαρακτηριστικών– να έχουν ανεμπό-
διστη, αυτόνομη και ανεξάρτητη διακίνηση. 
Ένα λοιπόν προσβάσιμο περιβάλλον (φυσικό 
ή δομημένο) μπορεί να εξυπηρετήσει ισότιμα 
όλο τον αριθμό ατόμων που το χρησιμοποιούν. 
Γι’ αυτό και η προσβασιμότητα αναγνωρίζεται 
πλέον ως βασικό συστατικό της κοινωνικής 
συνοχής και της «δημοκρατικής» προσέγγισης 
στην αρχιτεκτονική. 
Συχνά ωστόσο, βλέπουμε τον όρο προσβασι-
μότητα να καταλήγει σε έναν απλά λειτουργικό 
προσδιορισμό που μεταφράζεται με την ύπαρ-
ξη πεζοδρομίου, ράμπας εισόδου ή χώρου 
στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Σε αυτό 
το κείμενο θα εξετάσουμε έναν πιο διευρυμέ-
νο ορισμό της έννοιας και θα προσπαθήσουμε 
να θίξουμε τη σημασία του αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού για τη δημιουργία μιας ισότιμής 
αρχιτεκτονικής που δεν θα καταλήγει μονάχα 
στον λειτουργικό προσδιορισμό της έννοιας 
αλλά σε ανώτερους βιωματικούς προσδιορι-
σμούς της. 
Σε αυτή την αναζήτηση θα χρησιμοποιηθεί 
ως παράδειγμα το Νοσοκομείο Λευκωσίας, 
ένα κτίριο του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
που εγκαινιάστηκε το 2007 και σχεδιάστηκε 
από τους αρχιτέκτονες Φεραίος και Συνερ-
γάτες. Ανατρέχοντας στις αρχικές προθέσεις 
του έργου, ο σχεδιασμός του φιλοδοξούσε 
στη δημιουργία μιας διμερούς δομής με έναν 
κεντρικό άξονα διακίνησης που θα παρείχε 
άμεση πρόσβαση στα επιμέρους τμήματα. 
Φιλοδοξούσε στη δημιουργία ενός «νοσοκο-
μειακού δρόμου» που θα χώριζε τη νοσοκο-
μειακή δομή στα δύο και θα είχε εκατέρωθεν 
τους θαλάμους και τα εργαστήρια. Μορφολο-
γικά, η αρχική αρχιτεκτονική πρόθεση μπορεί 

εύκολα να γίνει κατανοητή αφού οι λειτουρ-
γικές ενότητες όχι μόνο αποστασιοποιούνται 
αλλά αποτυπώνονται και με διαφορετικά μορ-
φολογικά στοιχεία (Εικόνα 1).

Με μια πρώτη ματιά, η αρχιτεκτονική δομή 
φαίνεται αρκετά απλή όσο και η αρχική πρό-
θεση. Αφήνοντας ωστόσο τα της φόρμας και 
κατεβαίνοντας στο επίπεδο του χρήστη, η πο-
λυπλοκότητα αυξάνεται και δεν αναγνωρίζο-
νται εύκολα τα δύο επιμέρους τμήματα καθώς 
η δομή χαρακτηρίζεται από πανομοιότυπες 
εκφράσεις και πολλαπλές πορείες (Εικόνα 2). 

Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό 
αν μελετήσει κανείς τη χωρική δομή και τον 
τρόπο που σχετίζονται τα επιμέρους κομμά-
τια της μεταξύ τους. Σε αυτή την αναζήτηση, 
η θεωρία και η μέθοδος του συντακτικού του 

χώρου (space syntax theory), η οποία ανα-
γνωρίζει την «κοινωνική λογική» στις χωρικές 
δομές και διερευνά τη σχέση του δομημένου 
περιβάλλοντος με την ανθρώπινη συμπερι-
φορά, μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω 
κατανόηση περίπλοκων συστημάτων όπως τα 
νοσοκομεία. Στην ουσία, η θεωρία εξετάζει τον 
χώρο ως ένα σύνολο υπο-χώρων που ενώνο-
νται ή διαχωρίζονται μεταξύ τους, που επιτρέ-
πουν ή παρεμποδίζουν δηλαδή την πρόσβαση. 
Μέσα από συστηματική ανάλυση του δομη-
μένου περιβάλλοντος η θεωρία καταλήγει 
στην κωδικοποίηση των χώρων σε «ενσωμα-
τωμένους» (integrated) και «απομονωμένους» 
(segregated). Η κωδικοποίηση αυτή μέσα από 
συστηματικές αναλύσεις που έγιναν κατά και-
ρούς φαίνεται ότι μπορεί να εξηγήσει σε με-
γάλο βαθμό τον τρόπο που χρησιμοποιείται 
ένας χώρος (πώς δηλαδή θα κινηθούν οι χρή-

Spatial Intelligibility: Μια άλλη 
διάσταση της προσβασιμότητας
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Εικόνα 1: Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Εικόνα 2: Εσωτερικοί διάδρομοι Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

http://www.robotex.org.cy
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στες, σε ποια σημεία είναι πιο πιθανό να αλλη-
λεπεπιδράσουν μεταξύ τους, πόσο δύσκολο ή 
εύκολο είναι να αναγνωρίσουν την πορεία που 
πρέπει να ακολουθήσουν σε ένα κτίριο κ.λπ.). 
Στην ουσία, όσο πιο απομονωμένος είναι ένας 
χώρος τόσο πιο δύσκολα κανείς θα μπορέσει 
να φτάσει μέχρι αυτό τον χώρο. Από την άλλη 
πλευρά, όσο πιο ενσωματωμένος είναι ένας 
χώρος τόσο πιο υψηλές πιθανότητες έχει να 
αποτελέσει σημείο συνάντησης για πολλούς 
χρήστες (Hillier & Hanson, 1984). 
Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα αποτυπώνει με 
χρωματικές διαβαθμίσεις την κεντρικότητα 
των χώρων στο σύνολο του ισογείου του Νο-
σοκομείου Λευκωσίας (Εικόνα 3). 
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κεντρικός διάδρο-
μος και η κεντρική είσοδος είναι οι πιο καλά 
ενσωματωμένοι χώροι του συστήματος τόσο 
σε τοπικό επίπεδο όσο και σε υπερτοπικό 
επίπεδο. Καταδεικνύεται ότι αυτοί οι χώροι εν 
δυνάμει θα φιλοξενούν τον ποιο μεγάλο αριθ-
μό χρηστών. Ωστόσο, ο χρήστης φαίνεται να 
έχει μια τμηματική αντίληψη του χώρου αφού 
το κτίριο χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό 
intelligibility, δηλαδή δεν μπορεί εύκολα κά-
ποιος να κατανοήσει τη συνολική δομή από 
ένα τμήμα της. Στην ουσία, μπαίνοντας κανείς 
στο κτίριο αδυνατεί να βρει χωρικά σημάδια 
προσανατολισμού αφού η οπτική πληροφορία 
που λαμβάνει για την πορεία είναι κατακερμα-
τισμένη και γι’ αυτό συχνά υποβοηθείται από 
σήματα και πινακίδες με βελάκια προς όλες τις 
κατευθύνσεις.
Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο κατανοητό αν 
μελετηθεί το «βάθος» των χώρων από τα δύο 
κεντρικά σημεία εισόδου. Όπως φαίνεται στην 
εικόνα 4, αν εισέλθει κανείς από την κεντρι-
κή είσοδο είναι πιο εύκολο να φτάσει μέχρι 
τον κεντρικό διάδρομο διακίνησης. Ωστόσο, 

το δευτερεύον σύστημα διακίνησης παρου-
σιάζει σημαντικές διακυμάνσεις και ως εκ 
τούτου κάποια σημεία είναι πιο προσβάσιμα 
από ό,τι άλλα. Το πρόβλημα φαίνεται να εντεί-
νεται περισσότερο αν κανείς εισέλθει από το 
Τμήμα Πρώτων Βοηθειών αφού ο κεντρικός 
διάδρομος διακίνησης είναι πολύ πιο απομα-
κρυσμένος και είναι πιο δύσκολο κανείς να τον 
αναγνωρίσει. 
Επιπλέον, τα αίθρια, ειδικότερα στην περί-
πτωση των εργαστήριων, φαίνεται να έχουν 
μια καθαρά λειτουργική λογική έτσι που να 
φέρουν φυσικό φωτισμό στις επιμέρους ενό-
τητες που τα πλαισιώνουν. Θα μπορούσαν 
ωστόσο να χρησιμοποιηθούν με πιο ουσιαστι-
κό τρόπο προσφέροντας οπτική πληροφορία 
όπως γίνεται για παράδειγμα στην περίπτωση 
των θαλάμων. Παράλληλα, οι κατακόρυφες 
συνδέσεις (σκάλες, ανελκυστήρες) φαίνεται 
να αντιμετωπίστηκαν κατά τον σχεδιασμό ως 
απλά τεχνικά στοιχεία αδυνατώντας να προ-

σφέρουν επαρκή οπτική πληροφορία για τη 
διακίνηση των χρηστών στον κατακόρυφο 
άξονα. 
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι ο όρος προσβα-
σιμότητα δεν μπορεί μονάχα να ορίζεται από 
την ποσοτική ή λειτουργική παροχή υπηρεσι-
ών για άτομα με αναπηρίες αλλά με την κατα-
νόηση της χωρικής δομής στο σύνολό της και 
της αλληλένδετης σχέσης της με τον τρόπο 
διακίνησης και κατανόησης του δομημένου 
περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. 

Χρυστάλλα Ψαθίτη
Εκ μέρους της Οργάνωσης Πολιτισμού 
(Αναπηρίας) «Νεόφυτος» www.neofytos.
live/
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Σε προηγούμενο 
άρθρο αναφέραμε 

ότι η μονάδα αερόβι-
ας επεξεργασίας είναι 
η καλύτερη εναλλα-
κτική λύση για τριτο-
βάθμια επεξεργασία 
λυμάτων. Αναφέραμε 
επίσης ότι η αερόβια επεξεργασία βασίζε-
ται στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων 
πολλαπλών σταδίων και συνήθως περιλαμ-
βάνουν τρεις κύριες επεξεργασίες: τον θά-
λαμο καθίζησης, το σύστημα αερισμού και 
τον δευτερεύοντα θάλαμο καθίζησης που 
το κάθε στάδιο γίνεται σε ξεχωριστό τμήμα. 
Ωστόσο, οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις 
αερόβιας επεξεργασίας δεν χρησιμοποιούν 
τεχνολογία πολλαπλών σταδίων, αλλά τη λε-
γόμενη τεχνολογία συνεχούς επεξεργασίας 
λυμάτων, η οποία έχει πολλά πλεονεκτήμα-
τα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή 
η τεχνολογία χρησιμοποιείται όχι μόνο για 
μικρές μονάδες επεξεργασίας, αλλά και σε 
μεσαίου μεγέθους σταθμούς επεξεργασίας 
(έως 1000 m3 / ημέρα). Θα εξηγήσουμε την 
εσωτερική δομή αυτών των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας και θα σας δείξουμε την εντυ-
πωσιακή λειτουργιά σε ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα μιας μονάδας επεξεργασίας που 
ονομάζεται Eurobion, η οποία είναι τώρα δι-
αθέσιμη στην κυπριακή αγορά. 
Η εγκατάσταση αποτελείται από μόνο δύο 
τμήματα (τη δεξαμενή αερισμού και τη δε-
ξαμενή καθίζησης), τα οποία είναι συνδεδε-
μένα. Τα λύματα όμως κατά την επεξεργασία 
δεν συνδέονται σε οριζόντια κατεύθυνση 
(από το ένα τμήμα στο άλλο χρησιμοποιώ-
ντας αντλίες, όπως σε συμβατικές εγκατα-
στάσεις αερόβιας επεξεργασίας), αλλά πε-
ριστρέφονται αργά και συνεχώς κατά μήκος 
ενός κάθετα κλειστού «δακτυλίου» μέσα στο 
πρώτο τμήμα. Ως αποτέλεσμα, τα λύματα 
μεταφέρονται πολύ πιο μακριά μέσα στη 
μονάδα επεξεργασίας και έχουν πολύ μεγα-
λύτερη επαφή με βακτήρια. Επιπλέον, κατά 
τη διάρκεια της περιστροφής, διέρχονται 
από πολλές ζώνες οξείδωσης με διαφορετι-
κά περιεχόμενα διαλυμένου οξυγόνου (από 
ένα ορισμένο μέγιστο επίπεδο στο μηδέν). 
Επειδή οι παραπάνω ζώνες δεν έχουν σαφή 
όρια (χωρίσματα), η συγκέντρωση οξυγόνου 
σε αυτές δεν αλλάζει αποσπασματικά, αλλά 
ομοιόμορφα. Έτσι, η νέα τεχνολογία δημι-
ουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
ενός πολύ ευρύτερου φάσματος βακτηρίων 
και βιοχημικών αντιδράσεων από εκείνες 

που συμβαίνουν συνήθως σε συμβατικές 
εγκαταστάσεις αερόβιας επεξεργασίας. 
Αυτό εξασφαλίζει αποτελεσματική επεξερ-
γασία ακόμη και αν τα λύματα δεν εισέλθουν 
στην εγκατάσταση επεξεργασίας για δύο ή 
περισσότερους μήνες. Επιπλέον, η μονάδα 
επεξεργασίας προσαρμόζεται καλύτερα στα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των λυμάτων 
κάθε σπιτιού, σε διάφορες οικιακές χημικές 
ουσίες και συνεχείς διακοπές στη ροή των 
λυμάτων.
Λόγω του απλού σχεδιασμού (χωρίς ηλε-
κτρονικά) και του ελάχιστου αριθμού συ-
σκευών που είναι εγκατεστημένες στο 
εσωτερικό (με μόνο μία αντλία ανύψωσης 
αέρα), η εγκατάσταση δεν απαιτεί συνεχή 
παρακολούθηση από επαγγελματίες, αλλά 
μόνο περιοδική συντήρηση. Ο αριθμός των 
εργασιών συντήρησης είναι πολύ μικρός. Οι 
κανόνες συντήρησης περιλαμβάνουν μόνο 2 
επισκέψεις ανά έτος.
Η μονάδα επεξεργασίας παρέχει μια μονα-
δική ευκαιρία να συνδυάσει δύο μονάδες 
που λειτουργούν παράλληλα ως μία μονάδα, 
κάτι που είναι πολύ σημαντικό για κτίρια με 
εποχιακές διακυμάνσεις στον όγκο των λυ-
μάτων. Για παράδειγμα, ένα μίνι ξενοδοχείο 
για 20 άτομα, το οποίο είναι εντελώς γεμάτο 
το καλοκαίρι αλλά τον χειμώνα δεν φιλοξενεί 

περισσότερα από 5 άτομα, μπορεί να εξο-
πλιστεί με δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 
η πρώτη για 5 άτομα και η δεύτερη για 15 
άτομα. Το καλοκαίρι, αυτό το μίνι ξενοδοχείο 
θα εξυπηρετείται και από τις δύο μονάδες 
επεξεργασίας για 20 άτομα και τον χειμώνα 
ο σταθμός για 15 άτομα μπορεί να απενερ-
γοποιηθεί. Έτσι, θα επιλυθεί το πρόβλημα 
της «υπερφόρτωσης» ή της «υπερφόρτω-
σης» των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, που 
επηρεάζει πάντα αρνητικά την ποιότητα των 
τελικών (επεξεργασμένων) λυμάτων.
Οι περισσότερες σύγχρονες μονάδες αερό-
βιας επεξεργασίας λυμάτων παρέχουν βα-
θύτερο καθαρισμό από τις συμβατικές μο-
νάδες αερόβιας επεξεργασίας λυμάτων και 
ταυτόχρονα έχουν απλούστερο σχεδιασμό 
και χαμηλότερο κόστος. 
Κάθε τοπικό σύστημα επεξεργασίας λυμά-
των αποτελείται από δύο μέρη - ένα σηπτικό 
δοχείο ή μονάδα αερόβιας επεξεργασίας και 
ένα σύστημα υπερχείλισης. Υπάρχουν πολ-
λές επιλογές για spillway και είναι διαφορε-
τικές και θα σας ενημερώσουμε για αυτό στο 
επόμενο άρθρο μας.

Kirill Ladygin 
Ειδικός τεχνικός βιολογικών συστημάτων 
αποχέτευσης

H σύγχρονη μονάδα αερόβιας επεξεργασίας «Eurobion»

http://www.robotex.org.cy
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www.etek.org.cy 

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 
Α’ Αντιπρόεδρος      
Β’ Αντιπρόεδρος      
Γενικός Γραμματέας 
Γενικός Ταμίας   

 Στέλιος Αχνιώτης, Πολιτικός Μηχανικός   
Κωνσταντίνος Κωvσταντή, Αρχιτέκτονας  
Ανδρέας Μαραγκός, Μηχανολόγος Μηχανικός   
Ελίζα Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός  
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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