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Επίσκεψη προέδρου ΕΤΕΚ 
στο εργοτάξιο αποκατάστασης 
διατηρητέων Αρχιεπισκοπής

Το ΕΤΕΚ συγχαίρει τους βουλευτές 
που έχουν εκλεγεί και αναμένει 
σκληρή και παραγωγική 
δουλειά από όλους

Δυναμική εκστρατεία ΕΤΕΚ 
για την πρόληψη 
των εργατικών ατυχημάτων

Συμβολική παράδοση πακέτου ασφαλείας,
με κράνος και γιλέκο εργοταξίου, 
στην υπουργό Εργασίας
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ TOIXOI 
KNAUF AQUAPANEL®

ETA-certifi ed (European Technical Assessment)

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα συστήματα εξωτερικών τοίχων και επενδύσεων θα πρέπει 
να φέρουν πιστοποίηση ETA. Για την έκδοση του ΕΤΑ απαιτείται διεξοδικός έλεγχος σε πεδία όπως 
η πυραντοχή, η αντοχή στην ανεμοπίεση, η υγρομόνωση, η αντοχή στην κρούση και στη γήρανση. 
Τα συστήματα εξωτερικών τοίχων και επενδύσεων Knauf AQUAPANEL® πέρασαν με επιτυχία 
τις παραπάνω δοκιμασίες και φέρουν πλέον τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ΕΤΑ 13/0311 & ΕΤΑ 
13/0312. Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα ETA ισχύουν για το πλήρες σύστημα και όχι μόνο για 
τα επί μέρους υλικά, μπορούμε να τεκμηριώσουμε ότι όποιες κι αν είναι οι απαιτήσεις σας, η Knauf 
έχει τη λύση.
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www.daikin.eu/VRV5

Lower CO₂ equivalents and market-leading versatility 

Life is more rewarding with the new VRV 5.  
Our new all-round performer covers all of your mini VRV applications  
in Daikin’s most sustainable solution. 

 ū Maximum flexibility allowing installation in rooms down to 10 m²  
thanks to factory-mounted refrigerant response measures

 ū Top sustainability over the entire lifecycle thanks to low GWP  
R-32 refrigerant and market-leading real life seasonal efficiency

 ū Ergonomic serviceability and handling, thanks to wide access area  
to easily reach components within low-profile single fan casing 

 ū Best-in-class design versatility with five sound pressure levels down  
to 39 dB(A) and automatic ESP setting up to 45 Pa allowing ductwork

 ū Geared for comfort with intuitive online and voice controls  
plus a new 10 class indoor unit for small rooms

Creating a sustainable future together:
Determined to reduce our environmental footprint, we aim to be CO₂-neutral by 2050.  
A circular economy, innovation and smart use are the stepping stones on our path.  
It is time to act, join us now! 

Designed for the

future

Reduced CO₂ equivalent
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

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

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κωνσταντίνος Κωνσταντή (Πρόεδρος ΕΤΕΚ)
 
ΕΚΔΟΤΗΣ

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

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΩΣΗ
Κυριακή Σοφοκλέους
kiri@gnora.com 
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com 
Τηλ: +35722441922

Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα (www.etek.org.cy) 
του ΕΤΕΚ αποτελούν την επίσημη φωνή του ΕΤΕΚ (τα 
οποία υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης - Facebook, LinkedIN, issuu και 
YouTube. Το περιοδικό αποστέλλεται ταχυδρομικώς 
ή/και ηλεκτρονικά σε περίπου 14000 παραλήπτες, 
μέλη του ETEK, ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανι-
σμών και σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.
Τα μέλη του ΕΤΕΚ προέρχονται από τους κλάδους: 
Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική 
Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανο-
μένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική 
Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων & Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας, Αγρονομική Τοπογραφική Μηχανική, Επι-
μέτρηση & Εκτίμηση Γης, Πολεοδομία – Χωροταξία.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο 
Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο 
Κ Υ Π Ρ Ο Υ

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.

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6  Η τεχνολογική ένδεια του κράτους μας στα χρόνια του 

κορωνοϊού
 Του δρα Γεώργιου Παναγή

ΘΕΜΑΤΑ
7  Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνου Κωνσταντή, με τίτλο 

«Θετικό πρόσημο στη νέα πολιτική αδειοδοτήσεων»
8  Δυναμική εκστρατεία ΕΤΕΚ για την πρόληψη των εργατικών 

ατυχημάτων
9  Διάθεση Μασκών Ασφαλείας (Covid-19) και Πακέτου Ασφαλείας 

(κράνος και γιλέκο) από το ΕΤΕΚ
16  ETEK: Ανάγκη για κωδικοποίηση διαδικασιών ελέγχων 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολείων
18  Το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας πισίνων στην Κύπρο 

απασχολεί το ΕΤΕΚ

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27  Δημοτική Αγορά Λευκωσίας
28  Έργα τέχνης αρχιτεκτόνων ενταγμένα στην αρχιτεκτονική 

σύνθεση της Ελλάδας του ’60
30  Η σημασία του ελέγχου πρόσβασης για την κυβερνoασφάλεια
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Το κράτος μας από ιδρύσεώς του δεν φημιζότανε για την τεχνολογική 
του επάρκεια, τις τεχνολογικές του υποδομές και την έφεσή του στην τε-
χνολογία. Αν και οπισθοδρομική και αντιπαραγωγική αυτή η προσέγγιση 
εντούτοις ουδείς τη διατάρασσε αφού οι δουλειές έβαιναν καλώς. Δυστυ-
χώς όμως η πανδημία της Covid-19 μας ανάγκασε να αντιμετωπίσουμε 
επείγουσες τεχνολογικές προκλήσεις για τη διαχείρισή της. 
Η πρώτη μεγάλη πρόκληση ήταν η τηλεκπαίδευση των μαθητών μας λόγω 
του κλεισίματος των δημόσιων σχολείων. Τότε αντικρίσαμε την οδυνηρή 
τεχνολογική πραγματικότητα στα δημόσια σχολεία μας. Στα πλείστα ο 
εξοπλισμός πληροφορικής είναι απαρχαιωμένος, οι διδάσκοντες ανεκ-
παίδευτοι για τηλεκπαίδευση, συνδέσεις στο διαδίκτυο δεν υπήρχαν σε 
όλα ενώ κάποιοι μαθητές δεν είχαν καν τα τεχνολογικά μέσα για να συμ-
μετάσχουν στην εκπαίδευση. Τα μπαλώσαμε όμως, όχι λόγω της τεχνο-
λογικής επάρκειας του κράτους μας αλλά χάρη στην ανιδιοτέλεια και το 
φιλότιμο των εκπαιδευτικών και των γονιών των παιδιών. 
Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση ήταν η μαζική χρήση των τεστ ταχείας διά-
γνωσης για την Covid-19. Και εδώ λάμψαμε με την επιστροφή μας στην 
Κύπρο του 1980. Χιλιάδες συμπολίτες μας όλων των ηλικιών να στέκονται 
στη σειρά μέσα στο κρύο ή τη ζέστη για να κάνουν το τεστ ενώ κάλλιστα 
μπορούσαν να στηθούν ειδικές κλιματιζόμενες τέντες για αυτό τον σκοπό. 
Και για να γίνει πιο πειστική η επιστροφή μας στην Κύπρο του 1980 κα-
ταγράφουμε τα στοιχεία τους σε κόλλες χαρτί, τους αναγκάζουμε σε δε-
καπεντάλεπτη παραμονή στον χώρο και τα αποτελέσματα δίνονται ανά 
χείρας πάνω σε χαρτί και αφού ο «τελάλης» εκφωνήσει τον αριθμό που 
αντιστοιχεί στο πρόσωπο που έκανε το τεστ. 
Φυσικά στέλναμε και sms για το αποτέλεσμα αλλά δεν γινόταν αποδε-
κτό γιατί δεν έγραφε τον αριθμό ταυτότητας. Εσχάτως καταφέραμε ως 
κράτος αυτό το τεράστιο τεχνολογικό άλμα αλλά δεν αρκεί το sms γιατί 
πρέπει να επιδεικνύεται και το «μαγικό» χαρτάκι του αποτελέσματος. 
Η τρίτη μεγάλη πρόκληση ήταν η τεχνολογική διαχείριση του εμβολιαστι-
κού προγράμματος. Κατασκευάσαμε τη -διάσημη πια- πύλη εμβολιασμού 
όπου όσοι θα ήθελαν να εμβολιαστούν θα συνδέονταν, θα εγγράφονταν 
και θα επέλεγαν εμβόλιο και εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό στη θεωρία. 
Γιατί στην πράξη δυστυχώς και πάλι κάναμε το χειρότερο δυνατό. Αντί για τη 
δημιουργία ενός συστήματος για να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τα στοι-
χεία τους όσοι θα ήθελαν να εμβολιαστούν και που να τους ειδοποιεί όταν 
έρθει η σειρά τους για εμβολιασμό δημιουργήσαμε τις συνθήκες για να 
βιώνουμε μια υπέροχη Distributed Denial of Service Attack (DDoS attack). 
Βάλαμε χιλιάδες υπολογιστές (τα τηλέφωνα και τα tablets έχουν υπολογι-
στές) να προσπαθήσουν να συνδεθούν στην πύλη εμβολιασμού μέσα σε 
ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η πύλη να μην μπορεί 
να χειριστεί όλα τα ταυτόχρονα αιτήματα σύνδεσης και να καταρρέει ενώ 
η φαντασία μας οργίαζε για χάκερς που μας επιβουλεύονται. 
Και σαν να μην αρκούσε αυτό η Κύπρος του 1980 είναι παρούσα και στα κέ-

ντρα εμβολιασμού. Με τεράστιες λίστες που περιέχουν τα προσωπικά δεδο-
μένα των εγγεγραμμένων για εμβολιασμό τυπωμένες σε Α4 σελίδες χωρίς κα-
μία κρυπτογράφηση ή προστασία και με τον γνωστό κίτρινο μαρκαδόρο που 
βάφει κίτρινη τη γραμμή του εγγεγραμμένου που προσήλθε για εμβολιασμό. 
Όλα τα πιο πάνω είναι η τεχνολογική διαχείριση που έκανε και κάνει το 
κράτος μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Όλα αυτά σε 
ένα κράτος που θέλει να πλασαριστεί ως τεχνολογικό hub σε εταιρείες 
τεχνολογίας και ως μια χώρα που βιώνει ψηφιακό ανασχηματισμό. 
Η πανδημία Covid-19 απεκάλυψε ωμά και απροκάλυπτα την ένδειά μας σε 
τεχνολογικές υποδομές, στην τεχνολογική σκέψη, στον τεχνολογικό σχεδια-
σμό και στην ορθή τεχνολογική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων. 
Επιπλέον, και αυτό είναι που τη διαφοροποιεί έντονα από προηγούμενες 
πανδημίες, μας έδειξε ότι δεν αρκεί πλέον η διαχείριση μιας πανδημίας 
μόνο με όρους υγειονομικούς αλλά επιβάλλεται και η διαχείρισή της με 

όρους τεχνολογικούς.
Για όσους θεωρούν ότι η πανδημία τέ-
λειωσε, υπενθυμίζω ότι τον Ιούνη του 
2020 ως κύμβαλα αλαλάζαμε για τη 
νίκη επί της Covid-19 και το τέλος των 
κατ’ οίκον εγκλεισμών μόνο και μόνο 
για να καταφύγουμε ξανά σε συνεχό-
μενους εγκλεισμούς από τον Νοέμβριο 
του 2020 και μετά. 
Ήδη κάποιοι ειδικοί της υγείας μιλούν 
για τέταρτο κύμα από τον Σεπτέμβρη 

και μετά. Αν όντως συμβεί εμείς θα είμαστε τεχνολογικά έτοιμοι να το δια-
χειριστούμε ή και πάλι θα βγουν οι τελάληδες, θα εμφανιστούν οι κόλλες 
Α4 και οι μαρκαδόροι και θα βασιστούμε στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών 
και των γονιών;
Αυτό που πρέπει να γίνει αμέσως είναι η σύσταση μιας ομάδας από ειδι-
κούς τεχνολογίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που θα σχεδιά-
σουν και θα υλοποιήσουν χωρίς χρονοτριβή την τεχνολογική διαχείριση 
της πανδημίας Covid-19. 
Μια τεχνολογική διαχείριση η οποία όμως δεν θα ακολουθεί την παρα-
δοσιακή κυπριακή προσέγγιση «στύλλον στύλλον άνεσην» αλλά που θα 
θέσει τα τεχνολογικά θεμέλια και θα δώσει τις τεχνολογικές λύσεις που 
απαιτούνται. Νοείται ότι το Επιμελητήριό μας και τα μέλη του είναι στη 
διάθεση του κράτους μας για τον σκοπό αυτό. 
Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν σχεδιάσουμε την τεχνολογική διαχεί-
ριση της πανδημίας Covid-19 και όντως έρθει το τέταρτο κύμα, μοιραία 
και δικαίως θα μας ξεπεράσουν για μία ακόμα φορά οι εξελίξεις. 

Δρ Γεώργιος Παναγή
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
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Σε συνέντευξή του στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα StockWatch, ο πρόεδρος 
του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, μίλησε για διάφορα θέματα της επικαι-
ρότητας, όπως η νέα πολιτική αδειοδότησης αναπτύξεων, τα διατηρητέα κτί-
ρια και άλλα. Μεταξύ άλλων στη συνέντευξη αναφέρεται: 
 • Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία σας, πώς θα αξιολογούσατε τη νέα πολι-
τική αδειοδότησης της ανάπτυξης, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτω-
βρίου 2020;
Η πρώτη αξιολόγηση της νέας πολιτικής αδειοδότησης έχει θετικό πρόσημο. 
Στοιχεία της νέας πολιτικής ήταν ριζοσπαστικά για τα κυπριακά δεδομένα. Η ηλε-
κτρονική υποβολή, η οποία αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το ΕΤΕΚ και εκ των 
ων ουκ άνευ μιλώντας για εκσυγχρονισμό, αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πα-
ρακαταθήκη και κέρδος αυτής της προσπάθειας. Φυσικά αναμένουμε την ολο-
κλήρωση του Ιππόδαμου, ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος 
διαχείρισης της πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης από την υποβολή 
της αίτησης μέχρι και την έγκριση της οικοδομής μετά την ανέγερσή της.
Ασφαλώς, ως κάτι νέο, τον πρώτο καιρό παρατηρήθηκαν μικροπροβλήματα 
τα οποία όμως εντοπίζονται και καταβάλλονται προσπάθειες για να αντιμετω-
πίζονται. Ενώ η ανταπόκριση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως είναι 
ικανοποιητική, δεν μπορεί να λεχθεί το ίδιο για τους δήμους, κυρίως σε ό,τι 
αφορά τη μη τήρηση της προθεσμίας των 20 ημερών για την έκδοση άδειας 
οικοδομής.
Επίσης, είναι απογοητευτικό οι δήμοι να μην εφαρμόζουν την ηλεκτρονική 
υποβολή και να μην αποδέχονται τη χρήση του κρατικού μηχανογραφικού 
συστήματος Ιππόδαμος, αναζητώντας δικές τους λύσεις. Ακόμα, είναι απογο-
ητευτικό οι δήμοι να συνεχίζουν να απαιτούν πρόσφατα επίσημα αντίγραφα 
κρατικών εγγράφων, κάτι που ταλαιπωρεί αιτητές και επαγγελματίες, σε αντί-
θεση με το κεντρικό κράτος που έχει ήδη βρει λύση σε αυτά.
 • Ποια είναι τα επόμενα βήματα του ΕΤΕΚ για την πλήρη εφαρμογή και 
επέκταση της νέας πολιτικής αδειοδοτήσεων;
Ασφαλώς αυτό που έγινε την 1η Οκτωβρίου είναι το πρώτο βήμα. Το ΕΤΕΚ έχει 
ήδη κάνει προτάσεις για τα επόμενα βήματα τα οποία αφορούν επέκταση της 
πολιτικής, δηλαδή της ηλεκτρονικής υποβολής και της ταχείας αδειοδότησης 
για μεγαλύτερο αριθμό οικιστικών μονάδων. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε πρό-
ταση έτσι ώστε να βρεθεί λύση στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρα-
τηρείται στην έκδοση αδειών οικοδομής.
Τέλος, σημειώνεται πως υπάρχει και μια σειρά άλλων επικουρικών θεμάτων 
τα οποία θα δρούσαν βοηθητικά στην όλη προσπάθεια και δεν έχουν μετου-
σιωθεί σε πράξη, παρόλο που έχει γίνει εκτενής και ολοκληρωμένη εργασία. 
Αναφέρομαι στην απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών για 
άδεια οικοδομής και την έκδοση του διατάγματος που να επιτρέπει την εξαίρε-
ση από την υποχρέωση λήψης άδειας οικοδομής για πολύ μικρές προσθήκες 
σε οικοδομές ή για οικοδομικές εργασίες ήσσονος σημασίας. Τα θέματα αυτά 
θα τεθούν εκ νέου από το ΕΤΕΚ στους αρμόδιους υπουργούς.
 • Για το ζήτημα διάσωσης και αξιοποίησης των επικίνδυνων διατηρητέ-
ων οικοδομών και αρχαίων μνημείων, το ΕΤΕΚ είχε κάποιες πρωτοβουλίες 
και ειδικά μετά την κατεδάφιση των παλιών σπιτιών κοντά στην Αρχιεπι-
σκοπή στη Λευκωσία. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θέμα και κυρίως για 
την παλιά Λευκωσία;
Διαχρονική θέση του Επιμελητηρίου είναι πως η αρχιτεκτονική κληρονομιά 
αποτελεί κοινό αγαθό, του οποίου όλοι είμαστε εν δυνάμει διαχειριστές και 

έχουμε υποχρέωση προς τον πολιτισμό μας και τις μελλοντικές γενιές να σεβό-
μαστε και να προστατεύουμε.
Η διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελεί διεθνώς πεδίο συζή-
τησης για τον σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην οικονομία και την 
κοινωνία, στον τουρισμό, στην αστική ανάπτυξη, στην αισθητική αναβάθμιση 
και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών.
Για να συμβεί αυτό όμως απαιτείται ολιστική προσέγγιση και όχι αποσπα-
σματικές πυροσβεστικές εκ των υστέρων παρεμβάσεις ανά προβληματική 
περίπτωση. Η χάραξη στρατηγικής για τη διαχείρισή της είναι απαραίτητη, 
ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί στην οργάνωση και τον συντονισμό της πολυ-
διασπασμένης αρμοδιότητας για το θέμα, με αναφορά σε σύγχρονες αρχές 
πολιτιστικής, πολεοδομικής και οικονομικής πολιτικής.
Στο αυτό το πλαίσιο συζήτησης για την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κλη-
ρονομιά, η οποία επανήλθε εντονότερα το τελευταίο διάστημα λόγω πολλών 

γεγονότων αλόγιστης καταστροφής της, το 
Επιμελητήριο ετοίμασε και απέστειλε σε αρ-
μόδιους υπουργούς εκτενή σχετική έκθεση.
Η έκθεση συντάχθηκε από ομάδα συναδέλ-
φων με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο 
έπειτα από πολύμηνη εκτενή έρευνα του 
υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, καταγραφής 
πρακτικών του εξωτερικού και σειράς συ-
ναντήσεων με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες 

αρχές, με στόχο την εισήγηση εργαλείων και μέτρων για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης.
Ειδικότερα υπογραμμίζεται πως, πέραν όλων των άλλων εισηγήσεων που πε-
ριέχονται στην έκθεση, τα υφιστάμενα σοβαρά ζητήματα δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν ριζικά εάν δεν ληφθεί η πολιτική απόφαση για νομοθετικές 
ρυθμίσεις που θα επιλύσουν οριστικά τα προβλήματα ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος (απουσία ιδιοκτητών, ασυμφωνία συνιδιοκτητών κ.ο.κ.) που αποτελούν 
τροχοπέδη για αποτελεσματική εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέτρου.
Για το θέμα το Επιμελητήριο συνεργάζεται ήδη με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με 
τη στήριξη του υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Οι παρεμ-
βάσεις του ΕΤΕΚ μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πρότασή 
του στον υπουργό Οικονομικών για την αξιοποίηση χρηματοδότησης για τη 
δημιουργία κατάλληλης ηλεκτρονικής υποδομής και για την αποτύπωση και 
ψηφιοποίηση σημαντικού αριθμού διατηρητέων οικοδομών και άλλων μνη-
μείων πολιτιστικής αξίας.
Το ΕΤΕΚ κατέθεσε επίσης εισηγήσεις προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών σε σχέση με την τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωρο-
ταξίας Νόμου για την επιβολή πρόστιμου στις περιπτώσεις παραβίασης του 
Διατάγματος Διατήρησης, καθώς και την ετοιμασία εισήγησης σε σχέση με την 
αξιοποίηση των τ/κ διατηρητέων κτισμάτων στην εντός των τειχών Λευκωσία.
Το Επιμελητήριο, ως ο τεχνικός σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα 
συνεχίσει να παρεμβαίνει προς την πολιτεία και να συνεισφέρει στη συζήτηση 
μέτρων και πολιτικών προς την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και ορθολογικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής για την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά.

Ολόκληρη η συνέντευξη: https://bit.ly/3cHhBcn

Θ Ε Μ Α Τ Α

77

Συνέντευξη προέδρου ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνου Κωνσταντή,
με τίτλο «Θετικό πρόσημο στη νέα πολιτική αδειοδοτήσεων»

 https://bit.ly/3cHhBcn


Με βασικό σκοπό την καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας και υγείας 
στους επαγγελματίες του κλάδου κατασκευών, αλλά και ακολουθώ-
ντας τον πρώτο χρυσό κανόνα της παγκόσμιας εκστρατείας Vision 
Zero για μηδέν εργατικά ατυ-
χήματα «Ανάληψη Ηγετικής Δέ-
σμευσης – επίδειξη δέσμευσης 
(Take Leadership – demonstrate 
commitment)», το Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ) παρέδωσε στην υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, πα-
κέτο ασφαλείας, με κράνος και 
γιλέκο. 
Η συμβολική τελετή πραγματο-
ποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2021 στο Υπουργείο Εργασίας. Επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ ήταν ο πρόεδρός του Κωνσταντίνος Κωνστα-
ντή, ενώ στην τελετή συμμετείχε, επίσης, ο διευθυντής του αρμόδιου 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Το Επιμελητήριο, ενόψει της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή 
του και θέτοντας τα θέματα ασφάλειας και υγείας ψηλά στις προτε-
ραιότητές του, παραχωρεί φέτος δωρεάν σε μέλη του πακέτο με «μέσα 
ατομικής προστασίας», που περιλαμβάνει κράνος ασφαλείας και φω-
σφορούχο γιλέκο, με το λογότυπο του ΕΤΕΚ και το λογότυπο της παγκό-
σμιας εκστρατείας για μηδέν εργατικά ατυχήματα Vision Zero.

Οι πιο πάνω ενέργειες εντάσσονται στις δραστηριότητες του ΕΤΕΚ για 
ευαισθητοποίηση των μηχανικών στα θέματα ασφάλειας και υγείας και 
την καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, καθώς και την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής της Κύπρου για την επαγγελματική ασφάλεια 
και υγεία. Στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεισφοράς του στην ελαχι-
στοποίηση των εργατικών ατυχημάτων στον κατασκευαστικό τομέα, 
το Επιμελητήριο συμμετέχει ενεργά στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφά-
λειας και Υγείας, στις Ομάδες Εργασίας για την επίτευξη των στόχων 
της Κοινής Δήλωσης Πολιτικής για τη μείωση των ατυχημάτων στον 
κατασκευαστικό τομέα και συνεργάζεται στενά με το αρμόδιο Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας με πρώτιστο σκοπό την ευαισθητοποίηση και 
την ενημέρωση, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, των επαγγελματιών 
του χώρου. Επίσης, το Επιμελητήριο συμμετέχει ως επίσημος εταίρος 
στην παγκόσμια εκστρατεία Vision Zero.

Δηλώσεις
Κατά τη συνάντηση η υπουργός ευχαρίστησε και συνεχάρη το ΕΤΕΚ για 
τη διαχρονική του συνεργασία και υποστήριξη προς το αρμόδιο Τμή-
μα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) για την εφαρμογή της πολιτικής του 
στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στον κατασκευαστικό και σε 
άλλους τομείς της οικονομίας του τόπου. Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ευχαρί-
στησε την υπουργό για την αποδοχή της πρόσκλησης του Επιμελητη-
ρίου και τη διευθέτηση συνάντησης και ενημέρωσε αναλυτικά για τους 
τομείς συνεργασίας με το ΤΕΕ (όπως είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
των μελών του για θέματα ασφάλειας και η συμμετοχή στις διάφορες 
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Δυναμική εκστρατεία ΕΤΕΚ για την πρόληψη
των εργατικών ατυχημάτων

Συμβολική παράδοση 
πακέτου ασφαλείας, 
με κράνος και γιλέκο 

εργοταξίου, στην 
υπουργό Εργασίας
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Διάθεση Μασκών Ασφαλείας 
(Covid-19) και Πακέτου Ασφαλείας 
(κράνος και γιλέκο) από το ΕΤΕΚ
Σε σχέση με τη διάθεση Μασκών Ασφαλείας (Covid-19) και Πακέτου 
Ασφαλείας (κράνος και γιλέκο) από το ΕΤΕΚ, σημειώνονται τα εξής:
 1. Έχουν ήδη διατεθεί πέραν των 11.000 μασκών ασφαλείας 
(Covid-19) στους δικαιούχους μέσω ταχυδρομείου
 2. Από τις 4.500 των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΚ 
αναφορικά με το Πακέτο Ασφαλείας (κράνος και γιλέκο), ενημερώ-
νεστε ότι έχουν ήδη παραδοθεί στους δικαιούχους περί τις 2.000 
μέσω ταχυμεταφορέα.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παράδοση γίνεται σταδιακά 
καθώς και τη δυναμικότητα του ταχυμεταφορέα, η παράδοση ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουλίου.
Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή (15 Ιουλίου 2021) 
και κάποιο δικαιούχο μέλος που υπέβαλε σχετικό αίτημα δεν έχει 
ακόμη παραλάβει το Πακέτο Ασφαλείας (κράνος και γιλέκο), καλεί-
ται να επικοινωνήσει με το Επιμελητήριο, στέλνοντας μήνυμα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cyprus@etek.org.cy) στο οποίο να ανα-
φέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του και τι δεν έχει παραλάβει ακόμη.

επιτροπές του ΤΕΕ) καθώς και για άλλες δράσεις του ΕΤΕΚ όπως είναι η 
συμμετοχή στην παγκόσμια εκστρατεία Vision Zero και στο Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας. 
Ακολούθως η υπουργός ενημέρωσε για τον προβληματισμό της σε 
σχέση με την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, τα οποία αφορούν 
στις πλείστες των περιπτώσεων εργατικό προσωπικό από άλλες χώρες, 
και ζήτησε τη συμμετοχή του ΕΤΕΚ στην υπό σύσταση συμβουλευτική 
επιτροπή η οποία θα μελετήσει, ανάμεσα σε άλλα, και τρόπους όσο το 
δυνατό καλύτερης εκπαίδευσης του ειδικευμένου και του ανειδίκευτου 
προσωπικού που απασχολείται στον κατασκευαστικό τομέα.
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Με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του, το Ανώτατο Δι-
καστήριο έκανε αποδεκτές τις θέσεις του ΕΤΕΚ και απέρριψε την έφεση 
που καταχωρήθηκε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρώ-
νοντας τελεσίδικα την πρωτόδικη απόφαση με την οποία κρίθηκε ότι 
το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής 
του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), είναι παράνομο λόγω 
παράβλεψης του άρθρου 25(1) και (4) της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας. 
Πιο συγκεκριμένα, το Ανώτατο 
Δικαστήριο έκρινε ότι τα καθήκο-
ντα της συγκεκριμένης θέσης στο 
ΤΥΠ συνιστούν άσκηση επαγ-
γέλματος στην πληροφορική και 
συνεπώς το υπό αναφορά Σχέδιο 
Υπηρεσίας θα έπρεπε να καθιστά 
αναγκαία την εγγραφή των υπο-
ψηφίων για τη θέση στο Μητρώο 
Μελών του ΕΤΕΚ στον κλάδο της 
Ηλεκτρονικής Μηχανικής περι-
λαμβανομένης της Μηχανικής 
της Πληροφορικής.
Η πιο πάνω απόφαση αποτελεί δικαίωση για το ΕΤΕΚ που, για περισ-
σότερο από 25 χρόνια, ενημέρωνε με όλους τους τρόπους τόσο τη 
Νομική Υπηρεσία, το Υπουργείο Οικονομικών, το ΤΥΠ όσο και την Επι-
τροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) ότι τα Σχέδια Υπηρεσίας Λειτουργού 
Πληροφορικής του ΤΥΠ, περιλαμβάνουν καθήκοντα που αφορούν την 
άσκηση του επαγγέλματος της Πληροφορικής και, συνεπώς, θα έπρεπε 
να τροποποιηθούν έτσι ώστε να περιέχουν την υποχρεωτική εγγραφή 

στο ΕΤΕΚ. 
Η απόφαση του εφετείου, που εκδόθηκε στις 7 Ιουνίου 2021, δικαιώνει 
τις διαχρονικές τοποθετήσεις και θέσεις του ΕΤΕΚ εδώ και μια 25ετία. 
Δυστυχώς στο μεσοδιάστημα έγιναν δεκάδες προσλήψεις και προα-
γωγές, αγνοώντας προκλητικά τις θέσεις του ΕΤΕΚ. Μεταξύ άλλων, δύο 
φορές έχει πληρωθεί η θέση του Διευθυντή του ΤΥΠ, χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι ορθές, όπως αποδείχτηκε από την απόφαση του εφετείου, θέ-
σεις του ΕΤΕΚ. Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι οι πλείστοι ημικρατικοί 
οργανισμοί έκαναν δεκτές τις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ και αναπροσάρμο-
σαν αντίστοιχα εδώ και δεκαετίες, τα σχέδια υπηρεσίας των επιστημο-
νικών θέσεων της Πληροφορικής με εξαίρεση το ΤΥΠ που μέσω της ΕΔΥ 
συνέχισε να προσλαμβάνει και πρόσωπα που δεν είχαν τα ελάχιστα 
εκείνα προσόντα που απαιτούνται για να εγγραφούν στο ΕΤΕΚ στο συ-
γκεκριμένο κλάδο. 
Καταληκτικά σημειώνεται ότι διαχρονικά οι παρεμβάσεις και οι ενέργει-
ες του ΕΤΕΚ για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του, 
έχουν γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Για τη συγκεκριμένη περίπτω-
ση το ΕΤΕΚ θεωρεί αδιανόητο να προσλαμβάνονται ή να προάγονται 
μη προσοντούχα πρόσωπα σε θέσεις που περιλαμβάνουν καθήκοντα 
άσκησης επαγγέλματος Πληροφορικής σε επιστημονικό επίπεδο. Η 
άποψη του ΕΤΕΚ παραμένει πως η στελέχωση του ΤΥΠ με προσοντού-
χους μηχανικούς και επιστήμονες εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ είναι ανα-
γκαία προϋπόθεση για να επιτελέσει με επιτυχία τη δύσκολη και ση-
μαντική αποστολή του για την ψηφιακή μεταμόρφωση της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας πληροφορι-
ών. Η θέση αυτή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί εχέγγυο 
επιτυχίας στην αποστολή του Τμήματος.

Δικαίωση ΕΤΕΚ, μετά από 25 χρόνια, για την Πληροφορική

Δυστυχώς στο 
μεσοδιάστημα έγιναν 

δεκάδες προσλήψεις και 
προαγωγές, αγνοώντας 

προκλητικά τις θέσεις 
του ΕΤΕΚ
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®Elkem Microsilica  is used worldwide 
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Το ΕΤΕΚ, με ανακοίνωσή του, συγχαίρει όλους τους υποψήφιους και ειδικότε-
ρα όλους όσοι έχουν εκλεγεί βουλευτές για την περίοδο 2021-2026. Η ευθύνη 
και το έργο που αναμένεται από τη νέα Βουλή είναι τεράστιο.
Όπως είχε ήδη αναφέρει σε δημόσια τοποθέτησή του και σε επιστολή που 
έστειλε στα κοινοβουλευτικά κόμματα το ΕΤΕΚ πριν τις εκλογές: «Ο ρόλος της 
νομοθετικής εξουσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ένα σύγχρονο κράτος. 
Ειδικότερα σήμερα, παρά ποτέ, που καταγράφεται ένα ιδιαίτερα υψηλό 
δημόσιο χρέος και οι απαιτήσεις για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγ-
χρονισμό, απλοποίηση μιας πλειάδας νομοθεσιών που επηρεάζουν τον απλό 
πολίτη και την οικονομία ευρύτερα είναι πιο επιτακτικές, ο ρόλος και η ευθύνη 
του Κοινοβουλίου καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός».
Το ΕΤΕΚ αναμένει από το νέο Κοινοβούλιο την ενίσχυση της συμμετοχι-
κότητας και της διαφάνειας, την ανάδειξη της επιστημονικότητας, την 
απαίτηση της τεκμηρίωσης και την κριτική προσέγγιση σε νομοσχέδια 
που κατατίθενται. Αναμένει επίσης τη σύνθεση και την εποικοδομητική 
και παραγωγική προσέγγιση. 
Συναφώς αναμένει την επίτευξη της ελάχιστης κοινής συνεννόησης κυβέρ-
νησης και Κοινοβουλίου και την προσήλωση στην επίτευξη μακροπρόθεσμων 
στόχων και στην υλοποίηση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων προς όφελος της 
πατρίδας μας. Σημαντικά νομοσχέδια ή και μεταρρυθμιστικές προσπάθει-
ες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο ή και καθυστερούν υπερβολικά. Είναι πλέον 
επιτακτική ανάγκη να μάθουμε, ως Πολιτεία, να κάνουμε καλά μελετημένους 
σχεδιασμούς, να προσηλωνόμαστε σε μακροπρόθεσμους στόχους και να 
δρούμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, αποφεύγοντας τον πειρασμό 
των εκπτώσεων ή ανατροπών χάριν πρόσκαιρου πολιτικού οφέλους.
Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται από την κυβέρνηση και από τη νέα Βουλή να 
εγκύψουν με εποικοδομητικό και παραγωγικό τρόπο και να συμβάλουν στην 
ολοκλήρωση των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν:
 (α) τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβανομένου του 
εκσυγχρονισμού /απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης, ελέγχου και 
τιτλοποίησης της ανάπτυξης,
 (β) το σύστημα απονομής δικαιοσύνης,
 (γ) το πλαίσιο υλοποίησης κατασκευαστικών έργων του δημοσίου και
 (δ) την ευρεία διάχυση της τεχνολογίας σε διάφορες νομοθεσίες και την 
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Επί μιας σειράς ζητημάτων τα οποία απαιτούν την καθοριστική συμβολή του 
νέου Κοινοβουλίου, το ΕΤΕΚ έχει ετοιμάσει και δώσει στη δημοσιότητα πριν 
τις εκλογές εκτενές υπόμνημα το οποίο δημοσιεύεται πιο κάτω.
Είναι προφανές ότι ο εκσυγχρονισμός, η απλοποίηση των νομοθεσιών και η 
υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων είναι ευθύνη και της εκάστοτε 
κυβέρνησης και της Βουλής. Σημαντικός είναι και ο ρόλος επιμελητήριων, 
κοινωνικών εταίρων και οργανωμένων πολιτών.
Το ΕΤΕΚ δηλώνει πρόθυμο, ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της 
Πολιτείας, να συμβάλει στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, απλοποίησης 
των νομοθεσιών και υλοποίησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, προσφέ-
ροντας την εμπειρογνωμοσύνη του σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα κα-
θώς επίσης και την ανεξάρτητη επιστημονική και τεκμηριωμένη του άποψη. 
Θα πρέπει να δράσουμε όλοι με σύνεση, τόλμη και αποφασιστικότητα σήμε-
ρα, ώστε να δημιουργηθεί ελπίδα για το αύριο και ένα καλύτερο μέλλον για 
τον τόπο και τις νέες γενιές.

Υπόμνημα ΕΤΕΚ
Τι ζητά το ΕΤΕΚ από τη νέα Βουλή: Ο ρόλος της νομοθετικής εξουσίας είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός σε ένα σύγχρονο κράτος. Ο θεσμικός ρόλος του νομο-
θέτη αλλά και η αρμοδιότητα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι θε-
μελιώδεις σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Ειδικότερα σήμερα, παρά ποτέ, 
που καταγράφεται ένα ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος και οι απαιτήσεις για 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό, απλοποίηση μιας πλειάδας 
νομοθεσιών που επηρεάζουν τον απλό πολίτη και την οικονομία ευρύτερα εί-
ναι πιο επιτακτικές, ο ρόλος και η ευθύνη του Κοινοβουλίου καθίσταται ακόμη 
πιο σημαντικός.
Το ΕΤΕΚ αναμένει από τη νέα Βουλή να εγκύψει με εποικοδομητικό και πα-
ραγωγικό τρόπο και να συμβάλει στην ολοκλήρωση των θεμελιωδών μεταρ-
ρυθμίσεων που αφορούν 
 (α) τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβανομένου του 
εκσυγχρονισμού /απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης, ελέγχου και 
τιτλοποίησης της ανάπτυξης 
 (β) το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και 
 (γ) το πλαίσιο υλοποίησης έργων του δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης το ΕΤΕΚ έχει το-
ποθετηθεί πολλές φορές δημόσια επί 
του θέματος. Πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι 
η δημιουργία ενιαίων αρχών αδειοδό-
τησης και ελέγχου της ανάπτυξης σε 
επαρχιακό επίπεδο. Η μεταρρύθμιση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να ολο-
κληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το 
συντομότερο με έναν βασικό στόχο: να 

είναι σε θέση η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ασκεί με επάρκεια, ταχύτητα, ποιότη-
τα και οικονομικό τρόπο τις σημαντικές αρμοδιότητες που έχει, έτσι ώστε να 
προσφέρει τις βέλτιστες υπηρεσίες στους δημότες και στην κοινωνία.
Σε ό,τι αφορά την απονομή δικαιοσύνης δεν χρειάζονται να ειπωθούν πολλά. 
Το ΕΤΕΚ ζητά να ολοκληρωθεί η ζητούμενη μεταρρύθμιση το συντομότερο. 
Παράλληλα θα πρέπει να προωθηθούν ενέργειες για εκσυγχρονισμό του 
νομοθετικού πλαισίου που να δίνουν κίνητρα εξωδικαστικής επίλυσης δι-
αφορών π.χ. εκσυγχρονισμός του περί διαιτησίας νόμου και θεσμοθέτηση 
της διαδικασίας κριτικής αξιολόγησης (adjudication) σε κατασκευαστικά και 
άλλα τεχνικής φύσης συμβόλαια.
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή δημόσιων έργων το ΕΤΕΚ ζητά από τη νέα Βου-
λή να συμβάλει είτε κατά το στάδιο έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού/
προϋπολογισμών ΟΔΔ είτε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου:
 (α) στην προάσπιση της ποιότητας έναντι της προχειρότητας και των 
ακατάλληλων μεθόδων υλοποίησης οικοδομικών έργων, και της αξιοποίησης 
μεθόδων παραγωγής δημόσιων έργων που να διασφαλίζουν την αρχιτεκτο-
νική ποιότητα, την αειφορία, την τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, την προσβασιμότητα και τα περιβαλλοντικά και καινοτόμα 
χαρακτηριστικά
 (β) στην εμπέδωση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα για τον προγραμματισμό, την ωρίμανση, 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων τα οποία είναι καθηλω-

Το ΕΤΕΚ συγχαίρει τους βουλευτές που έχουν εκλεγεί
και αναμένει σκληρή και παραγωγική δουλειά από όλους

Επιτακτική ανάγκη 
να μάθουμε, ως 
Πολιτεία, να κάνουμε 
καλά μελετημένους 
σχεδιασμούς



μένα λόγω υπερφόρτωσης του υφιστάμενου κρατικού μηχανισμού. 
Πέραν των πιο πάνω: Ο επενδυτικός νόμος ο οποίος παρά τη σκληρή και με-
λετημένη δουλειά που έγινε και παρόλο που κατατέθηκε στη Βουλή προ διε-
τίας, έμεινε στα αζήτητα. Ζούμε μια ελεύθερη και παγκοσμιοποιημένη αγορά, 
όπου τα κράτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση ξένων επεν-
δύσεων. Ένα σημαντικό στοιχείο που επίσης αναζητούν οι επενδυτές είναι 
καθαρούς όρους, δομημένες διαδικασίες και προβλέψιμους και σύντομους 
χρόνους για αδειοδότηση μιας επένδυσης. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο 
επιχειρεί να δώσει λύσεις σε ό,τι αφορά το τελευταίο, ενισχύοντας το αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα της Κύπρου στην προσέλκυση ξένων στρατηγικών 
επενδύσεων και συνεπώς η ολοκλήρωση της συζήτησης και η ψήφισή του 
πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.
Το ΕΤΕΚ ζητά από τη Βουλή να πιέσει την εκτελεστική εξουσία, να ασκήσει τις 
αρμοδιότητές της και να είναι θετική και εποικοδομητική σε ριζοσπαστικές ιδέες 
όπως της αυτόματης ή αυθημερόν έκδοσης άδειας οικοδομής (υπό προϋπο-
θέσεις) απλών αναπτύξεων π.χ. οικιστική ανάπτυξη σε οικόπεδο. Συναφώς ζητά 
θετική προσέγγιση στην προσπάθεια απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογι-
σμού των τελών που αφορούν άδεια οικοδομής έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί/
απλοποιηθεί περαιτέρω η διαδικασία αδειοδότησης απλών αναπτύξεων.
Προτεραιότητα για τη νέα Βουλή πρέπει να έχει η εισαγωγή και η ευρεία δι-
άχυση της τεχνολογίας σε διάφορες νομοθεσίες. Αυτή η ανάγκη έγινε επιτα-
κτική με την πανδημία. Η χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών θα καταστήσει 
δυνατή τη μη ανάγκη φυσικής παρουσίας σε όλα σχεδόν τα κυβερνητικά 
τμήματα και διεκπεραίωση αιτήσεων και διαδικασιών ηλεκτρονικά, κάτι που 
θα αποφέρει και εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Επίσης, σημαντικό ζή-
τημα το οποίο ταλανίζει την κοινωνία και απαιτεί το συντομότερο νομοθετικό 
εκσυγχρονισμό είναι η νομοθεσία για τις κοινόκτητες ιδιοκτησίες και τις δι-
αχειριστικές επιτροπές. Δυστυχώς η σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών είναι πέρα από απογοητευτική. Μια πρό-
ταση νόμου του 2019, ομάδας βουλευτών η οποία παρουσιάστηκε και συζη-
τήθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, είχε πολύ καλά στοιχεία και 
επιχειρούσε να αντιμετωπίσει ολιστικά το θέμα. Το ΕΤΕΚ είχε μελετήσει την 
πρόταση και είχε υποβάλει σειρά εποικοδομητικών εισηγήσεων. Δυστυχώς 
παρ’ όλα τα ελπιδοφόρα μηνύματα το θέμα δεν προχώρησε έκτοτε.
Συναφώς το ΕΤΕΚ αναμένει από τη νέα Βουλή να πιέσει την εκτελεστική εξου-
σία και να ασκήσει τις αρμοδιότητές της έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί η πολε-
οδομική νομοθεσία με την εισαγωγή των εργαλείων του τέλους πολεοδομικής 
αναβάθμισης, της μεταφοράς αναπτυξιακών δικαιωμάτων και του αστικού 
αναδασμού. Και επί των τριών αυτών εργαλείων το ΕΤΕΚ έχει κάνει σειρά πα-
ρεμβάσεων. Σημειώνεται πως για το τέλος πολεοδομικής αναβάθμισης είχαν 
γίνει συζητήσεις στο παρελθόν ενώ για τον αστικό αναδασμό και τη μετα-
φορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων είχαν ετοιμαστεί και σχετικές νομοθεσίες.
Επιπρόσθετα ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος έχει προ πολλού καταστεί ανα-
χρονιστικός και ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό πολιτών. Πλέον η νομοθεσία αυτή 
δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα και στρεβλώσεις από τις λύσεις 
που είχε κατά νου ο νομοθέτης όταν ψήφισε τον νόμο. Συνεπώς ο εκσυγ-
χρονισμός της νομοθεσίας αυτής θα πρέπει να ιεραρχηθεί ως σημαντικό 
θέμα.  Νομοθεσία η οποία χρήζει άμεσου εκσυγχρονισμού είναι η διαδικασία 
αδειοδότησης και οι τεχνικές προδιαγραφές των κολυμβητικών δεξαμενών. 
Η σημερινή διαδικασία είναι δαιδαλώδης και γραφειοκρατική και οδηγεί σε 
εκτενή παρανομία, κάτι που δημιουργεί φαύλους κύκλους και τιμωρεί τους 
λίγους νομοταγείς. Συναφώς το ΕΤΕΚ ζητά από τη Βουλή να είναι ιδιαίτερα 
αυστηρή και να θέτει ψηλά τον πήχη σε θέματα και νομοθεσίες που έχουν 
να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβανόμενης και της 
διαχείρισης των παραλίων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ΕΤΕΚ ζητά από τη Βουλή να συμβάλει ώστε να θεσμοθετηθεί η προληπτική 
τακτική επιθεώρηση καθορισμένου τύπου κτιρίων και να διορθωθεί η στρέ-
βλωση που υπάρχει σήμερα με τη διπλή αδειοδότηση ηλεκτρολόγων μηχα-
νικών που ασχολούνται με μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κάτι που τα-
λαιπωρεί τους επαγγελματίες και στερεί πόρους από την κεντρική κυβέρνηση 
οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα. Τέλος ζητά θετική 
προσέγγιση στην προσπάθεια θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής επίβλεψης 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την περαιτέρω προστασία 
του καταναλωτή και την κάλυψη του σημερινού κενού που υπάρχει σε θέμα-
τα ασφάλειας / λειτουργικότητας / ενεργειακής απόδοσης.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω σημειώνεται ότι η Κύπρος είχε ένα ικανοποι-
ητικό νομικό πλαίσιο μέχρι και τη δεκαετία του 1990. Δυστυχώς σύμφωνα 
και με πρόσφατες δηλώσεις της επίτροπου Νομοθεσίας πλέον το νομικό 
μας σύστημα «έχει κληρονομήσει πολλά παλιά νομοθετήματα, κάποια 
εβδομήντα και πλέον ετών. Με τον καιρό έτυχαν πολλών τροποποιήσε-
ων, παρεμβάσεων λόγω ένταξής μας στην ΕΕ. Κάποτε είναι αδύνατο να 
διαβαστούν και να γίνουν κατανοητά. Υπάρχει η παλιά ορολογία, η νέα 
και κάποτε απουσιάζει και η συνοχή. Αυτό δυσκολεύει όχι μόνο την εφαρ-
μογή τους από τη διοίκηση αλλά και την ερμηνεία τους από τα δικαστή-
ρια. Κάποια δεν συνάδουν πλέον με τις αρχές της καλής νομοθέτησης». 
Συνεπώς το νέο Κοινοβούλιο θα πρέπει να στοχεύσει και στην απλοποίηση 
της νομοθεσίας και στην κατάργηση παρωχημένων ρυθμίσεων. Σε ό,τι 
αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο το ΕΤΕΚ αναμένει από τη Βουλή να 
είναι απαιτητική, παραγωγική, αποτελεσματική και αυστηρή σε θέματα 
επιβολής της νομοθεσίας, θέματα διαφάνειας, θέματα ανταποδοτικής 
χρήσης των δημόσιων πόρων και καταπολέμησης της διαφθοράς, θέμα-
τα χρηστής διοίκησης και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συγχαρητήρια προς Α. Δημητρίου
Με επιστολή του προς τη νέα πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα 
Δημητρίου, το ΕΤΕΚ τη συνεχάρη για την 
εκλογή της και ευχήθηκε παραγωγική και 
δημιουργική θητεία. Όπως σημειώνει το 
Επιμελητήριο στην επιστολή «ο ρόλος 
της νομοθετικής εξουσίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός σε ένα σύγχρονο κράτος. Ο 
θεσμικός ρόλος του νομοθέτη αλλά και 
η αρμοδιότητα άσκησης κοινοβουλευτι-
κού ελέγχου είναι θεμελιώδεις σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Ειδικότερα 
σήμερα, που οφείλουμε να διαχειριστούμε τις κοινωνικές και οικονομικές επι-
πτώσεις της πανδημίας, τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και 
που οι απαιτήσεις για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό μιας 
πλειάδας νομοθεσιών που επηρεάζουν τον απλό πολίτη και την οικονομία ευ-
ρύτερα είναι επιτακτικές, ο ρόλος και η ευθύνη του Κοινοβουλίου καθίσταται 
ακόμη πιο σημαντικός. 
Το ΕΤΕΚ δηλώνει πρόθυμο, ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της 
Πολιτείας, να συμβάλει στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, απλοποίησης των 
νομοθεσιών και υλοποίησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, προσφέρο-
ντας την εμπειρογνωμοσύνη του σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα, καθώς 
επίσης και την ανεξάρτητη επιστημονική και τεκμηριωμένη του άποψη. Πα-
ρόλο που θεωρούμε ικανοποιητική τη μέχρι σήμερα συνεργασία Κοινοβου-
λίου και ΕΤΕΚ, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων και 
της συνεργασίας μας».
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Με αφορμή τον έλεγχο ηλεκτρικής εγκατάστασης σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της σχετικής 
κυβερνητικής απόφασης (Α’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου), το ΕΤΕΚ επικοινώνησε με το Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών υποβάλλοντας τις εισηγήσεις του.
Όπως σημειώνει το Επιμελητήριο «αναδεικνύεται η ανάγκη για ομοιομορφία, κωδικοποίηση 
και τυποποίηση των διαδικασιών, σε όλους τους νέους ελέγχους και περιοδικούς επανελέγχους 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Τυχόν παρατηρήσεις, βελτιώσεις ή και τροποποιήσεις στην υπό έλεγχο εγκατάσταση από τους 
εκάστοτε επιθεωρητές, οι οποίες επιφέρουν οικονομικό ή και διοικητικό κόστος ή και καθυστε-
ρήσεις, θα πρέπει να δίνονται γραπτώς και τεκμηριωμένα με βάση τους εκάστοτε κανονισμούς/
ρυθμίσεις προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου ο έλεγχος 
είναι αντικείμενο δημόσιας σύμβασης, όπου υπάρχουν νομικές και συμβατικές ιδιαιτερότητες 
θεωρούμε ότι θα πρέπει οι ενέργειες του επιθεωρητή να γίνονται με επιπρόσθετη προσοχή. 
Ως εκ τούτου εισήγησή μας είναι να προβεί το ΤΗΜΥ, ως αρμόδια αρχή, στις απαραίτητες 
ενέργειες για να ετοιμάσει (ή και να βελτιώσει υφιστάμενες) διαδικασίες και οδηγίες προς 
όλους τους ενδιαφερόμενους (επιθεωρητές, μελετητές, εργολήπτες, ιδιοκτήτες).
Μέλημα του Επιμελητηρίου, ως θεσμοθετημένου συμβούλου του κράτους, είναι η βέλτιστη 
ρύθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους κλάδους της μηχανικής με απώτερο στόχο και 
σκοπό τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Νοείται πως ήμαστε στη διάθεσή σας για 
να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις επί του θέματος σε μια προσπάθεια εύρεσης 
βέλτιστων προσεγγίσεων». 

ETEK: Ανάγκη για κωδικοποίηση διαδικασιών
ελέγχων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολείων

Στη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ, 
με τον γενικό ελεγκτή της Δημοκρατίας, 
στις 14 Μαΐου 2021, συζητήθηκαν:
 Α. Καθορισμός πολιτικής για τη βέλ-
τιστη μέθοδο υλοποίησης των δημοσίων 
έργων με στόχο την προάσπιση της ποι-
ότητας έναντι της προχειρότητας και των 
ακατάλληλων επιλογών, που οδηγούν στη 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος και στην 
επιβάρυνση του δομημένου περιβάλλο-
ντος. Η θέση του ΕΤΕΚ είναι πως οι διαθέσι-
μες μέθοδοι (αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, 
μελέτη & κατασκευή, μελέτη-προσφο-
ρά-εργοληψία) θα πρέπει να αξιοποιού-
νται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 
έργων, με ανάδειξη της προκήρυξης αρχι-
τεκτονικών διαγωνισμών ως της καταλλη-
λότερης μεθόδου υλοποίησης έργων, όπου 
πρωταρχικό ζητούμενο είναι η ποιότητα. 
 Β. Αναβάθμιση της παροχής υπηρεσι-
ών μηχανικής επιστήμης και του κύρους 
του μηχανικού μέσω της διασφάλισης 
ενός υγιούς και διαφανούς περιβάλλοντος 
προκήρυξης διαγωνισμών για την εξα-
σφάλισή τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στις στρεβλώσεις που έχουν παρατηρηθεί 
στην εφαρμογή της Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 
104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων» κατά 
την προκήρυξη έργων του δημοσίου με 
μελετητικά συμβόλαια να κατακυρώνονται 
σε προσφορές που αποκλίνουν ακόμα και 
πέραν του 50% της εκτιμημένης αξίας της 
σύμβασης.
 Γ. Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων 
επίλυσης διαφορών στα κατασκευαστικά 
συμβόλαια και στα συμβόλαια παροχής 
μελετητικών υπηρεσιών, με έμφαση στην 
κριτική διαδικασία (adjudication) και στό-
χο την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και 
την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων 
χωρίς καθυστερήσεις και κατασπατάληση 
πόρων.
 Δ. Αξιοποίηση του τέλους πολεοδομικής 
αναβάθμισης με στόχο την ανάκτηση υπέρ 
του δημοσίου συμφέροντος μέρους του 
οφέλους που δημιουργείται για συγκεκρι-
μένες ομάδες ιδιοκτητών από τις τροπο-
ποιήσεις των πολεοδομικών σχεδίων.

Συνάντηση ΕΤΕΚ
- Γενικoύ Ελεγκτή 

Αναφορικά με τον προγραμματισμό και 
την προκήρυξη διαγωνισμών για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσί-
ων έργων, το ΕΤΕΚ επικοινώνησε με τον 
υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων σε συνέχεια συνάντησης που 
είχαν αναφορικά με το θέμα της προ-
ώθησης διαγωνισμού για την ανέγερση 
των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην 
Αγλαντζιά.
Στη συνάντηση είχε συζητηθεί και το 
θέμα του τρόπου προώθησης της υλο-
ποίησης δημόσιων έργων γενικότερα. 
Όπως αποφασίστηκε κατά την προα-
ναφερόμενη συνάντηση, το ΕΤΕΚ τόνισε 
ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αμέσως 
η ομάδα επαφής ΤΔΕ/ΕΤΕΚ με στόχο τη 
μεταξύ τους διαβούλευση για τα έργα 
που θα υλοποιηθούν και την επιλογή της 
καταλληλότερης μεθόδου υλοποίησής 
τους. Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως η ίδια ομάδα 
επαφής είναι εκείνη που επίσης θα δια-
βουλευτεί και θα καθορίσει το ευρύτερο 
πλαίσιο πολιτικής για την υλοποίηση των 
δημοσίων έργων. 

Προκήρυξη διαγωνισμών για δημόσια έργα
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Το ΕΤΕΚ σε απαντητική του επιστολή προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών σημειώνει τα ακόλουθα:
 1. «Όπως ενδεχομένως ήδη να γνωρίζετε, η ανάγκη επικαιροποίησης 
του νομικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των κολυμβητικών 
δεξαμενών στην Κύπρο αποτελεί θέμα που έχει απασχολήσει το Επιμε-
λητήριο. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
την αδειοδότηση και τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών χρήζει 
επικαιροποίησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ακόλουθα:

i. τον ορισμό της δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής
ii. τη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στον Νόμο
iii. τις δύσκαμπτες και αναχρονιστικές τεχνικές προδιαγραφές σε ό,τι 
αφορά τον μηχανολογικό και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καθώς 
και την απάλειψη ορισμένων ενδεχομένως αχρείαστων κτιριοδομι-
κών απαιτήσεων στον σχετικό Κανονισμό 
iv. το γεγονός ότι το εν ισχύι κανονιστικό πλαίσιο περιέχει ταυτόχρο-
να απαιτήσεις που αφορούν τα μόνιμα στοιχεία των κολυμβητικών 
δεξαμενών και λειτουργικές απαιτήσεις (λ.χ. απαιτήσεις σε σχέση με 
την ποιότητα νερού, παρουσία επόπτη ασφαλείας [ναυαγοσώστη/
ριας] κ.λπ.). 
v. τη διαδικασία που αφορά την ανανέωση της ετήσιας άδειας λει-
τουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών στην οποία περιλαμβάνεται 
απαίτηση να πιστοποιείται σε ετήσια βάση ότι τα μόνιμα στοιχεία της 

κολυμβητικής δεξαμενής συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις.
 2. Σε συνέχεια των πιο πάνω, επισημαίνεται ότι Αρμόδια Αρχή για 
την επικαιροποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει 
την αδειοδότηση και τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών είναι το 
Υπουργείο Εσωτερικών. 
 3. Το ΕΤΕΚ βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Εσωτερικών, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος 
του ιδίου για την ετοιμασία 
προσχεδίου κειμένου κα-
νονιστικού περιεχομένου 
σε ό,τι αφορά το μέρος του 
κανονισμού που σχετίζεται 
με την αδειοδότηση των κο-
λυμβητικών δεξαμενών και 
μόνον, και συγκεκριμένα τις 
τεχνικές απαιτήσεις για τις 
κτιριοδομικές υποδομές (οι-

κοδομικές εργασίες) και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για 
την αδειοδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών στην Κύπρο, καθώς 
και για την υποβολή πρότασης σε σχέση με τη διαδικασία αρχικής 
αδειοδότησης και τυχόν ανανέωσης της άδειας για τα μόνιμα στοι-
χεία των κολυμβητικών δεξαμενών». 

Το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας πισίνων
στην Κύπρο απασχολεί το ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την ελλιπή πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα 
στην αγορά, ετοίμασε σχετικό συνοπτικό Έντυπο με τίτλο «Υφιστάμενη κα-
τάσταση παροχής μελετητικών υπηρεσιών συμβούλων μελετητών». Το έντυ-
πο κωδικοποιεί και παρουσιάζει την κατάσταση σε σχέση με τα ιδιωτικά έργα 
και κάνει αναφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας ΕΤΕΚ (Γενικές Υποχρεώσεις) 
και στην εξουσιοδότηση εντολέα ΕΤΕΚ. Ειδική αναφορά γίνεται στο Πρότυ-
πο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών ΕΤΕΚ. Σημειώνεται πως η ετοιμασία 
του Πρότυπου Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών ΕΤΕΚ εντάσσεται στο 
ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας και της πληρότητας των υπη-
ρεσιών που παρέχονται από μελετητές, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην επί 
ίσοις όροις δραστηριοποίηση των επαγγελματιών μελετητών, αλλά και στην 
ύπαρξη σημείου αναφοράς για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι μελετητές, 
έτσι ώστε ο εντολέας να δύναται να πάρει μια πληροφορημένη απόφαση 
ανάθεσης.
Συναφώς το Έντυπο παρουσιάζει το νομικό πλαίσιο και την κατάσταση σε 
ό,τι αφορά έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται 
αναφορά στα Πρότυπα Έγγραφα Αρμόδιας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων 
δηλαδή στα Έγγραφα Διαγωνισμού και στην Πρότυπη Σύμβαση Μελετητι-
κών Υπηρεσιών. Τέλος γίνεται ειδική αναφορά στην κρατική εγκύκλιο ΑΑΔΣ 
104 του 2017 με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίζονται εκτιμημένες αμοιβές 
για τους συμβούλους μηχανικούς.
Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία αναγνωρίζει πως για υπηρεσίες δια-
νοητικής φύσεως, όπως οι υπηρεσίες συμβούλων ή αρχιτεκτόνων, η ανάθεση 

δεν πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Η αμοιβή επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών αποτελεί ένα πολύ μικρό 
ποσοστό σε σχέση με το κατασκευαστικό κόστος ενός κτιρίου, ενώ αν συ-
μπεριληφθεί και το συνολικό, σε επίπεδο κύκλου ζωής, κόστους λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου, τότε το κόστος των επαγγελματικών μελετητικών 
υπηρεσιών είναι σχεδόν μηδαμινό. Δυστυχώς όμως, λόγω ίσως και άγνοι-
ας, συχνά στην προσπάθεια επίτευξης «εξοικονομήσεων» ή εφαρμόζοντας 
βιωματικά αρχές που εφαρμόζονται σε τυπικά καταναλωτικά προϊόντα τα 
νοικοκυριά και οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν με-
λετητικές υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών με κριτήριο τη χαμηλότερη 
τιμή. Συναφώς, συχνά παραλείπεται ή αγνοείται από την εξίσωση το ζητού-
μενο περιεχόμενο, η πληρότητα και η ποιότητα των μελετητικών υπηρεσιών. 
Ο συνδυασμός αυτός, δηλαδή προμήθεια με βάση μόνο την τιμή και η πα-
ράλειψη αξιολόγησης του περιεχομένου και της πληρότητας των υπηρεσιών, 
δημιουργεί πολύ υψηλό ρίσκο και συνήθως οδηγεί σε μη αναστρέψιμη και 
μεγάλη οικονομική ζημιά. 
Το υπό αναφορά συνοπτικό έντυπο «Υφιστάμενη Κατάσταση Παροχής Με-
λετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών» έχει στόχο να συμβάλει στην 
αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών συμβούλων μελετητών σε ένα 
έργο. Σημαντικά στοιχεία στα οποία πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή 
είναι το περιεχόμενο / πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνυ-
φασμένη με αυτό αναγκαιότητα καθορισμού μιας ορθολογικής αμοιβής.
Το έντυπο μπορείτε να το βρείτε εδώ www.etek.org.cy/el/news-details/rt. 

Εγκύκλιος 03/21 - Συνοπτικό έντυπο «Υφιστάμενη Κατάσταση Παροχής Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών»



Απέκτησε 
γνώσεις και 
δεξιότητες 
που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς εργασίας
από το Εκπαιδευτικό και 
Εξεταστικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Frederick
- Επιχορηγημένα προγράμματα κατάρτισης
- Προγράμματα δια βίου μάθησης
- Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Ενδεικτικά προγράμματα
- Εκπαίδευση και Αδειοδότηση Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α & Β
- Εκπαίδευση και Αδειοδότηση Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ
- Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
- Κατάρτιση για επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα
- Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών για μέλη του ΕΤΕΚ

Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο 
Πανεπιστημίου Frederick
Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 
1036, Λευκωσία
Τηλ: +357 22394489
ekek@frederick.ac.cy 



Θ Ε Μ ΑΤΑ

20

Επί τόπου επίσκεψη στα υπό αποκατάσταση διατηρητέα της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, στη Λευ-
κωσία, πραγματοποίησε την Πέμπτη 17 Ιουνίου ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνστα-
ντή, σε συνέχεια πληροφοριών που έλαβε το Επιμελητήριο για περαιτέρω εργασίες κατεδά-
φισης στις εν λόγω οικοδομές.
Τον κ. Κωνσταντή υποδέχθηκε στο εργοτάξιο η κ. Αθηνά Αριστοτέλους-Κληρίδου, αρχιτέκτο-
νας - πολεοδόμος, συντονίστρια του έργου, η οποία τον ενημέρωσε για την εξέλιξη των εργα-
σιών, στις οποίες εντάσσεται και η απομάκρυνση των αποσαθρωμένων ωμόπλινθων από τις 
τοιχοποιίες για την οποία είχε δημιουργηθεί ανησυχία στην κοινή γνώμη. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την κ. Αριστοτέλους-Κληρίδου, έχουν ολοκληρωθεί οι δύο 
πρώτες φάσεις του έργου της αποκατάστασης των διατηρητέων οικοδομών: 
(α) η πρώτη φάση που αφορά την άρση των επικινδυνοτήτων, εργασίες στηρίξεων και καθα-
ρισμού του χώρου, και 
(β) η δεύτερη φάση αποτύπωσης της υφι-
στάμενης κατάστασης όπως δημιουργήθηκε 
με τις καταρρεύσεις/κατεδαφίσεις, και ανα-
θεώρησης της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής 
και στατικής μελέτης ώστε να προσαρμο-
στούν στη νέα κατάσταση, συμπεριλαμβα-
νομένων όλων των απαραίτητων σχεδια-
στικών λεπτομερειών (αρχιτεκτονικών και 
στατικών). 
Όπως πρόσθεσε η κ. Αριστοτέλους-Κληρί-
δου, στις 14 Μαΐου ξεκίνησε το πρώτο μέρος 
της τρίτης φάσης των εργασιών αποκα-
τάστασης, το οποίο αφορά τη θεμελίωση 
τοίχων και πατωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο οι 
εργασίες που δημιούργησαν ανησυχία σύμφωνα με τη συντονίστρια του έργου αφορούσαν 
«εργασίες απομάκρυνσης των σαθρών πλινθαρότουβλων με βάση τη λεπτομερή μελέτη του 
ειδικού, επί των διατηρητέων, συμβούλου μηχανικού και η αφαίρεση και φύλαξη για επα-
ναχρησιμοποίηση, όλων των ξύλινων στοιχείων και κουφωμάτων, των μωσαϊκών πατωμάτων, 
καθώς και των γυψομαρμάρων, ώστε να αρχίσουν οι απαραίτητες εκσκαφές και υπόλοιπες 
εργασίες για την ενίσχυση, τις μονώσεις κ.λπ., των θεμελίων τοίχων και πατωμάτων». 
Σε ερώτημα του κ. Κωνσταντή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης του έργου, η 
κ. Αριστοτέλους-Κληρίδου ενημέρωσε πως εντός του τρέχοντος μηνός, με τη συμπλήρωση 
της αναθεωρημένης μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, θα δοθεί από τον 
εργολάβο και το πλήρες πρόγραμμα/χρονοδιάγραμμα εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου της αποκατάστασης των οικοδομών.

Επίσκεψη προέδρου ΕΤΕΚ στο εργοτάξιο 
αποκατάστασης διατηρητέων Αρχιεπισκοπής

Πραγματογνωμοσύνες
 • Αντώνης Μάμας, πολιτικός μηχανικός, για κακή ολοκλήρωση ορισμένων σημείων της οικί-
ας και κακοτεχνίες σε νεόδμητη μονοκατοικία στα Λατσιά.
 • Μιχάλης Χαριλάου, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες σε κεραμικά, τελειώματα, παρκέ 
κ.λπ., σε μονοκατοικία στο Παλιομέτοχο.
 • Κώστας Αλλαγιώτης, πολιτικός μηχανικός, για εκτίμηση ζημιών και κόστους αποκατάστα-
σης σε δόμες/τοίχους μετά από εισροή υδάτων από γειτονικό τεμάχιο σε περιβόλι με κερασιές 
στον Πρόδρομο.
 • Χαράλαμπος Δαβερώνας, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες εσωτερικά και εξωτερικά της οικί-
ας, πτώση σοβάδων, εισχώρηση νερού από την καμινάδα, σε κατοικία στη Λακατάμια.

Ομάδα Έργου «Σχεδιασμός 
και Επίβλεψη Σημείου
Συλλογής/Πράσινου
Σημείου στο Βατί»
Συμβουλές προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρ-
χίας Λεμεσού Λτδ υπέβαλε το ΕΤΕΚ, ως προς τη 
σύνθεση της Ομάδας Έργου «Σχεδιασμός και 
Επίβλεψη Σημείου Συλλογής/Πράσινου Σημείου 
στην Περιοχή Βατί».
Όπως σημειώνεται σε επιστολή του Επιμελη-
τηρίου «με βάση τη συνοπτική περιγραφή του 
αντικειμένου του πιο πάνω έργου που μας έχει 
κοινοποιηθεί, θεωρούμε ότι στην Ομάδα Έργου 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
ειδικότητες όσον αφορά τους Σύμβουλους Με-
λετητές: Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχα-
νικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Τοπογράφος, 
Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας και Επιμε-
τρητής Ποσοτήτων». 
Επίσης, γίνεται εισήγηση να περιληφθεί αναφορά 
στα έγγραφα του διαγωνισμού ότι η Ομάδα Έρ-
γου δύναται να στελεχωθεί και με άλλους μελετη-
τές (λοιποί εμπειρογνώμονες), πέραν των βασικών 
μελετητών, στην περίπτωση που οι προσφέρο-
ντες κρίνουν, κατά την ετοιμασία της προσφο-
ράς τους, ότι είναι απαραίτητοι για την επιτυχή 
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, ως η 
συνήθης πρακτική για προκηρύξεις διαγωνισμών 
παροχής υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για 
την υλοποίηση έργων.
Το ΕΤΕΚ τονίζει στην επιστολή του ότι «τα πιο 
πάνω αναφέρονται συμβουλευτικά και στο πλαί-
σιο συστάσεων με βάση τις απαιτήσεις του έργου 
σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή του έργου 
που μας έχει κοινοποιηθεί αλλά και με γνώμονα 
τη διασφάλιση του βέλτιστου δυνατού αποτε-
λέσματος για το έργο. Επιπρόσθετα, θεωρούμε 
πως η σύνθεση της Ομάδας Έργου θα πρέπει να 
επανεξεταστεί κατά το στάδιο της ετοιμασίας των 
εγγράφων του εν λόγω διαγωνισμού όπου θα γίνει 
και λεπτομερής ανάλυση των απαιτούμενων υπη-
ρεσιών για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του 
έργου. Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι της προκή-
ρυξης διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου 
θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί η εκπόνηση 
Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
(ΜΕΕΠ) ώστε να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν 
οι επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στην ευ-
ρύτερη περιοχή του έργου». 
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Το Επιμελητήριο επικοινώνησε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λε-
μεσού, σχετικά με το θέμα της εξέτασης αιτήσεων για την αδειοδότηση 
αναπτύξεων, σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε το ΕΤΕΚ από μελετη-
τές που υποβάλλουν αιτήσεις για την αδειοδότηση αναπτύξεων στον 
Δήμο Λεμεσού.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή του ΕΤΕΚ, από τον Δήμο Λεμεσού 
υπάρχει απαίτηση τα σχέδια που υποβάλλονται για σκοπούς αδειο-
δότησης να υπογράφονται και από τους ιδιοκτήτες της προτεινόμενης 
ανάπτυξης. Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ λειτουργών 
του ΕΤΕΚ και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, όπου επιβε-
βαιώθηκε ότι ακολουθείται η προαναφερόμενη προσέγγιση από την Τε-
χνική Υπηρεσία του Δήμου κατά την εξέταση αιτήσεων για αδειοδότηση 
αναπτύξεων, το Επιμελητήριο επισήμανε τα ακόλουθα:
 1. «Σύμφωνα με το άρθρο 8Α.-(1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικο-
δομών Νόμου (η υπογράμμιση δική μας): 
«Όλα τα σχέδια, σχεδιαγράμματα, μελέτες, συγγραφές, υπολογισμοί 
και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, τα οποία υποβάλλονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου στην αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας, θα φέ-
ρουν την υπογραφή και τον τίτλο του προσώπου το οποίο τα ετοίμασε, 
το οποίο πρέπει να έχει μια από τις άδειες άσκησης επαγγέλματος, που 
χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων των περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμων του 1990 έως 2015.».
 2. Στο Παράρτημα Ι του Ειδικού Διατάγματος ΚΔΠ 388/2020 στο 
οποίο αναφέρονται τα απαιτούμενα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί 
με την αίτηση για άδεια οικοδομής για αναπτύξεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης 
αναφέρεται η απαίτηση τα υποβληθέντα σχέδια να φέρουν τη σφρα-
γίδα και υπογραφή του Εξουσιοδοτημένου Μελετητή.
 3. Επιπρόσθετα υπογραμμίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες μιας προτεινόμε-
νης ανάπτυξης από τους οποίους ζητείται να συνυπογράψουν τα υπο-
βληθέντα σχέδια δύναται να μην έχουν ή/και κατά πάσα πιθανότητα 
δεν έχουν και σε κάθε περίπτωση δεν οφείλουν να έχουν τις απαραί-
τητες γνώσεις για θέματα αρχιτεκτονικής/στατικής μελέτης, μελέτης 

ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων κ.ο.κ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρονται σας καλούμε να προχω-
ρήσετε σε άρση της απαίτησης τα σχέδια που υποβάλλονται για σκο-
πούς αδειοδότησης προτεινόμενων αναπτύξεων να συνυπογράφονται 
από τους ιδιοκτήτες της ανάπτυξης.
Επιπρόσθετα και σε συνέχεια ενημέρωσης που έχουμε λάβει από μελε-
τητές που υποβάλλουν αιτήσεις για την αδειοδότηση αναπτύξεων στον 
Δήμο σας, αλλά και τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ λειτουργών του 
ΕΤΕΚ και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε την προσέγγιση του Δήμου σε ό,τι αφορά τη μη υιοθέτη-
ση του περιεχομένου της επιστολής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως προς τον Δήμο Λάρνακας, ημερομηνίας 10.07.2020, σε σχέση με 
τον υπολογισμό του εμβαδού κλιμακοστασίου στο δομήσιμο εμβαδόν 
οικοδομής (Εντολή 1/2017). Η υπό αναφορά επιστολή επισυνάπτεται, ως 
Παρ. 1., για σκοπούς εύκολης αναφοράς. 
Όπως γνωρίζετε, η εν λόγω επιστολή αποτελεί συνέχεια της εγκύκλι-
ου επιστολής του διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
με θέμα «Διευκρινίσεις σε σχέση με την Εντολή 1/2017 του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών», ημερομηνίας 05.06.2019, Α.Φ. 05.33.001.001.002 και 
05.33.001.004.002.001.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της έκδοσης εγκύκλιων επιστολών 
είναι μεταξύ άλλων η υιοθέτηση μιας ομοιόμορφης προσέγγισης και 
ενιαίας αντιμετώπισης σε θέματα που αφορούν την εξέταση αιτήσε-
ων και την αδειοδότηση αναπτύξεων από τις διάφορες αδειοδοτούσες 
αρχές, επισημαίνουμε ότι διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα αυτά 
δύναται να προκαλέσουν μεταξύ άλλων αίσθημα άνισης μεταχείρισης 
μεταξύ πολιτών ή/και να εκθέτουν μελετητές, οι οποίοι εφαρμόζουν τις 
πρόνοιες των εγκύκλιων επιστολών, στους εντολείς τους. Ως εκ τούτου, 
σας καλούμε να δοθούν οδηγίες για τερματισμό της συνέχισης τυχόν 
διαφορετικής προσέγγισης από λειτουργούς της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου όσον αφορά την υιοθέτηση του περιεχομένου της προανα-
φερόμενης επιστολής, το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις πολυώρο-
φων οικοδομών, ήτοι οικοδομών με πέραν των δύο ορόφων». 

Παρέμβαση ΕΤΕΚ προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Λεμεσού

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (https://bit.ly/3iHfU2g) οι παρουσιάσεις που έγιναν στα 
σεμινάρια:
- «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ», 10/3/2021
- «Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ-

ΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ», 17/3/21
- «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ», 

31/3/2021
- «Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης σε Νέα Κτίρια και Κτίρια που Ανακαινίζονται», 14/4/2021
- «Στοιχεία Οδοποιίας - Εύκαμπτα - Ημιδύσκαμπτα και Άκαμπτα Οδοστρώματα», 21 και 22/4/2021
- «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», 12/5/2021
- «Εισαγωγή στη θεωρία των αντλιών», το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά, στις 19/5/2021
- «Πρότυπα για το Σκυρόδεμα – Υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο», 26/5/2021
- «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΗ - 2/6/2021
- «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» - 9/6/21

Παρουσιάσεις που έγιναν σε σεμινάρια του Έτους Διά Βίου Μάθησης του ΕΤΕΚ 2021
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Το Τμήμα Επιθεώρησης  Εργασίας (ΤΕΕ) 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμε-
τείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE 
CHEREE (LIFE15 GIE/GR/000943) με 
τίτλο: «Επιθεωρήσεις και Επιβολή Κα-
νονισμών Χημικών Προϊόντων – Δη-
μιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για 
Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς 
REACH / CLP και την Οδηγία SEVESO III».  
Το πρόγραμμα LIFE15 CHEREE συγχρη-
ματοδοτήθηκε κατά 60% από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος LIFE Περι-
βαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφό-
ρηση (Environmental Governance and Information, GIE). Ολοκληρώ-
θηκε στις 31.3.2021. 
Συντονιστής του προγράμματος ήταν το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργα-
στήριο Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας, Σχολή Μηχανικών Πα-
ραγωγής και Διοίκησης) και συνεργαζόμενος φορέας εκτός από το ΤΕΕ 
ήταν και το Γενικό Χημείο του Κράτους της Ελλάδας.

Στόχοι
 • Η ενίσχυση της γνώσης, της ικανότητας και αποδοτικότητας των 
αρμόδιων Αρχών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ευρωπα-
ϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των κανονισμών REACH 
και CLP και της οδηγίας SEVESO III. 
 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών καλών πρακτικών, περιλαμβά-
νοντας καθοδήγηση, εκπαίδευση και ενίσχυση των επιθεωρήσεων και 
των αναγκών των επιχειρήσεων σε 2 ευρωπαϊκά κράτη μέλη (Ελλάδα και 
Κύπρος).
Τα απορρέοντα του προγράμματος είχαν ως στόχο την παροχή υπο-
στήριξης και την εναρμόνιση της γνώσης στις επιθεωρήσεις που σχετί-
ζονται με την χημική  νομοθεσία και την πρόληψη της χρήσης επικίνδυ-
νων χημικών ουσιών. 
Οι δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν κοινές επισκέψεις επι-
θεωρητών στα 2 κράτη μέλη, πιλοτικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια επιθεωρητών, πλατφόρμα με πληροφοριακά 
κέντρα για την ενίσχυση των επιθεωρητών/επιχειρήσεων, ηλεκτρονική 
εκστρατεία διάχυσης πληροφοριών, σεμινάρια, κ.τ.λ. 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει αναπτυχθεί σχετική ιστοσελίδα 
καθώς και άλλα εργαλεία που περιλαμβάνουν:
 1. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για Επιθεωρητές REACH/CLP και SEVESO  
ΙΙΙ:  Inspectors e-Centre 
 2. Ψηφιακά εργαλεία (e-tools) επιθεώρησης σύμφωνα με κοινές 
Ορθές Πρακτικές. Η πλατφόρμα LIFE CHEREE REACH e-Inspection tool 
έχει ενταχθεί στις βέλτιστες εθνικές πρακτικές επιθεώρησης του ΤΕΕ.
 3. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για επιχειρήσεις που υπόκεινται στις 
απαιτήσεις των κανονισμών REACH/CLP και της Οδηγίας SEVESO  
ΙΙΙ:  HazChem Info Centre
 4. Εκπαιδευτικά εργαλεία και δράσεις για τους Επιθεωρητές REACH/
CLP και SEVESO
 5. Ψηφιακά εργαλεία ενίσχυσης του αυτοελέγχου και της συμμόρ-
φωσης των επιχειρήσεων με τους Κανονισμούς REACH e-Audit tool 

Περισσότερες πληροφορίες για τα ψηφιακά εργαλεία και τα δεδομέ-
να που προσφέρει το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο 
e-Εργαλεία & Οδηγίες. Ασχολείσαι με τα χημικά; Ενημερώσου για τις 
νομοθετικές υποχρεώσεις έγκυρα και εύκολα! Ανακάλυψε το REACH 
e-Audit tool, το δωρεάν εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Μάθε περισσότερα 
στο http://bit.ly/REACH-e-Audit-tool

Ηλεκτρονικά εργαλεία για επιχειρήσεις που 
έχουν νομοθετικές υποχρεώσεις για τα χημικά

Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα LIFE 
CHEREE (LIFE15 

GIE/GR/000943)

https://www.reach-cheree.gr/el/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae/
https://www.reach-cheree.gr/el/e-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/inspectors-e-centre-2/
https://www.reach-cheree.gr/el/reach-e-inspection-tool-2/
https://www.reach-cheree.gr/el/e-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/hazchem-info-centre/
https://www.reach-cheree.gr/el/category/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://www.reach-cheree.gr/el/reach-e-inspection-tool-2
https://www.reach-cheree.gr/el/e-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/
http://bit.ly/REACH-e-Audit-tool
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Η πανδημία Covid-19 έχει διαταράξει το τουριστικό οικοσύστημα προκαλώ-
ντας, μεταξύ άλλων, άνευ προηγουμένου μείωση των εσόδων και απειλώ-
ντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μετά από πολύμηνους περιορισμούς 
στη διακίνηση οι πολίτες λαχταρούν διακοπές, αλλά εκφράζουν ανησυχία 
για την ασφάλειά τους από τον κορωνοϊό κατά το ταξίδι. 
Τα πρότυπα έχουν τη λύση και οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν ξανά τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές με αυξημένο αίσθημα ασφάλειας! 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποί-
ησης (CYS) επιθυμεί να ενημερώσει 
το κυπριακό κοινό ότι ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) 
μόλις δημοσίευσε δύο νέα καθο-
δηγητικά έγγραφα τυποποίησης 
(CWAs) που αφορούν πανευρωπα-
ϊκές υγειονομικές διευθετήσεις κατά 
της Covid-19 σε τουριστικούς οργα-
νισμούς και υπηρεσίες και έχουν ως 
απώτερο σκοπό την πρόληψη της 
εξάπλωσης της Covid-19 στον τομέα 
του τουρισμού. 
Συγκεκριμένα, ο CEN έχει προχω-
ρήσει στην εκπόνηση της Ευρωπαϊκής Σφραγίδας Ασφαλείας κατά της 
Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία η οποία περιγράφεται στα δύο 
τυποποιητικά έγγραφα CWA 5643-1 & CWA 5643-2. Τα εν λόγω έγγραφα 
αναπτύχθηκαν μετά από επείγον αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη 
συμμετοχή εμπειρογνωμόνων αρκετών ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο του 
CEN Workshop EUROSAFETOUR, στις εργασίες του οποίου η Κύπρος είχε 
ενεργή συμμετοχή μέσω της γενικής διευθύντριας του Οργανισμού.
Πρόκειται για τα δύο CWAs πιο κάτω, που διατίθενται μαζί ως πακέτο εγ-
γράφων: 
 • CWA 5643-1: Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Απαιτήσεις και κα-
τευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της εξάπλωσης της Covid-19 στην 
τουριστική βιομηχανία. 
 • CWA 5643-2: Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Απαιτήσεις και κα-
τευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της εξάπλωσης της Covid-19 στην 
τουριστική βιομηχανία - Ευρωπαϊκή Οπτική Ταυτότητα - Σήμα (European 
Visual Identity), η οποία εστιάζει στις ειδικές για την Ευρώπη συστάσεις και 
απαιτήσεις. 
Το CWA 5643-1 αποτελεί υιοθέτηση της διεθνούς προδιαγραφής ISO/PAS 
5643 Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Απαιτήσεις και κατευθυντήριες 
γραμμές για την πρόληψη της εξάπλωσης της Covid-19 στην τουριστική 
βιομηχανία, που έχει εκδώσει πρόσφατα ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποί-
ησης (ISO). 
Συγκεκριμένα, το CWA 5643-1 καθορίζει απαιτήσεις και συστάσεις για τουρι-
στικούς οργανισμούς σχετικά με την πρόληψη της εξάπλωσης της Covid-19 
και την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους διάφορους τουριστι-
κούς οργανισμούς. Επίσης παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή 
ασφαλέστερων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων στους τουρίστες.
Το έγγραφο αυτό εφαρμόζεται στο σύνολο της τουριστικής αλυσίδας και 
περιλαμβάνει όλους τους παρόχους της τουριστικής βιομηχανίας όπως τις 

υπηρεσίες τροφοδοσίας, διαμονής και μεταφοράς, τις παραλίες, τα θεμα-
τικά πάρκα αναψυχής, τη νυχτερινή διασκέδαση, τους χώρους εστίασης, τα 
ταξιδιωτικά γραφεία, τις καταδυτικές δραστηριότητες, τα μουσεία και τους 
χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλους συναφείς τομείς και υπηρεσί-
ες. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους παρόχους υπηρεσιών τουρισμού 
να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια όλων και να κα-
θησυχάσουν τους τουρίστες για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών 
που έχουν στη διάθεσή τους. 
Το CWA 5643-2 έχει ετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) και προσφέρει ένα ειδικό ευρωπαϊκό σήμα που διευκρινίζει ότι πλη-
ρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί. Επιπλέον, το CWA 
5643-2 περιλαμβάνει ενημερωτικά παραρτήματα με λίστες ελέγχου εφαρ-
μογής, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις του τουρι-
στικού τομέα, καθώς και παραπομπές σε εθνικά πρότυπα ή/και πρωτόκολ-
λα άλλων ευρωπαϊκών χωρών για το θέμα αυτό. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν τώρα την ευκαιρία να απονείμουν το σήμα σε τουριστικά κα-
ταλύματα και υπηρεσίες τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του CWA 5643-1. 
Η Ευρωπαϊκή Σφραγίδα Ασφαλείας κατά της Covid-19 στην τουριστική 
βιομηχανία, έρχεται σε μια ιδανική περίοδο – λίγο πριν την έναρξη των 
καλοκαιρινών διακοπών, και δίνει τη δυνατότητα στους τουριστικούς οργα-
νισμούς να βελτιώσουν τις διαδικασίες ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους. 
Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί η εν λόγω Ευρωπαϊκή Τουριστική Σφραγίδα να 
αυξήσει την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών και των τουριστών, καθώς και των 
κατοίκων και των εργαζομένων, ευνοώντας τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο κόσμος θα επιστρέψει στο πώς ήταν πριν 
και το απρόβλεπτο έχει γίνει ο κανόνας. Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων 
οδηγιών είναι να υποστηρίξουν την τουριστική βιομηχανία για να είναι ευέ-
λικτη και συνετή, να είναι σε θέση να καλωσορίσει τους επισκέπτες και πάλι 
υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ως ένα μέσο για την ανοικοδόμηση 
της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση των εργαζομένων και των τουριστών σε 
συνθήκες ασφάλειας και υγείας. Τα πιο πάνω έγγραφα οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τα προμηθευτούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης 
(CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου και αρμό-
διος για την προώθηση των ευρωπαϊκών και των διεθνών προτύπων στην 
κυπριακή κοινωνία και βιομηχανία.

Νέα καθοδηγητικά έγγραφα κατά της εξάπλωσης της 
Covid-19 στον τομέα του τουρισμού

Αναπτύχθηκαν, μετά 
από επείγον αίτημα 

της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, με 
τη συμμετοχή 

εμπειρογνωμόνων 
αρκετών ευρωπαϊκών 

χωρών
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Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συ-
ντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021 
(Κ.Δ.Π. 189/2021). Στους Κανονισμούς καθορίζονται οι τεχνικές απαιτή-
σεις για την ασφαλή εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και περιο-
δικό έλεγχο των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου.
Με τους πιο πάνω Κανονισμούς καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Ιδιο-
κτήτη Υγραερίου και ρυθμίζονται και θεσμοθετούνται τα εμπλεκόμενα 
επαγγέλματα του ιδιωτικού τομέα. Η εγκατάσταση και η συντήρηση 
εγκαταστάσεων υγραερίου θα γίνεται μόνο από επαγγελματίες ιδιώτες 
που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στους Κανονισμούς. Αντί-
στοιχα, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των αποθηκεύσεων και εγκατα-
στάσεων υγραερίου θα μεταφερθεί από τις υπηρεσίες επιθεώρησης 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε ικανούς ιδιώτες Ελεγκτές 
Εγκατάστασης Υγραερίου που πληρούν τα κριτήρια των Κανονισμών. 
Οι Εγκαταστάτες Υγραερίου και οι Ελεγκτές Εγκατάστασης Υγραερίου 
εγκρίνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοινώνει ότι μέχρι και 30.9.2021 
γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψήφιων προσώπων ως Εγκαταστάτες 
Υγραερίου και Ελεγκτές Εγκατάστασης Υγραερίου δυνάμει των Κανο-
νισμών 15 και 16 αντίστοιχα.
Οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) επιθυμεί να εγκριθεί ως 
Εγκαταστάτης Υγραερίου ή Ελεγκτής Εγκατάστασης Υγραερίου πρέπει 
να συμπληρώσει και να αποστείλει σχετική αίτηση στον Αρχιεπιθε-
ωρητή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγ-
γραφα που καθορίζονται στα Παραρτήματα ΧΙ και ΙΧ αντίστοιχα των 
Κανονισμών.
Τα έντυπα των αιτήσεων για τον Εγκαταστάτη Υγραερίου και τον Ελε-
γκτή Εγκατάστασης Υγραερίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στις ενότητες «Έντυπα και Αιτήσεις» 
και ακολούθως «Υγραέριο».
Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη ότι καταβλήθη-
κε το μη επιστρέψιμο τέλος των €300 για εξέταση της αίτησης που 
προβλέπεται στα Παραρτήματα ΧΙΙ και Χ. Τα τέλη καταβάλλονται στο 
Λογιστήριο του Τμήματος, σε μετρητά ή επιταγή, πληρωτέα στον «Δι-
ευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας» και ο αιτητής παραλαμ-
βάνει απόδειξη. Το Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

βρίσκεται στην οδό Απελλή 12 (2ος όροφος), 1080 Λευκωσία.
Αιτήσεις που δεν είναι συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα 
απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν θα εξετάζονται μέχρι να 
συμπληρωθούν ή θα απορρίπτονται. Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση 
του αποτελέσματος αξιολόγησης της κάθε αίτησης θα γίνει μετά τις 
30.9.2021, ημερομηνία που λήγει η περίοδος υποβολής αίτησης, επειδή 
η αξιολόγηση δυνατό να περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέ-
ταση ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει ο Αρχιεπιθε-
ωρητής. Οι αιτητές θα ενημερωθούν σχετικά σε εύθετο χρόνο και θα 
δοθεί η ευκαιρία για κατάλληλη προετοιμασία.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ελεγκτές εγκατάστασης 
υγραερίου ή εγκαταστάτες υγραερίου

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μέσω του θεσμικού του ρόλου 
ως ο οργανισμός που συντονίζει τις δραστηριότητες για συμμετοχή της 
Κύπρου στο Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευ-
ρώπη» (2021-2027), παρέχει, μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής, ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης, χωρίς χρέωση, για όλες τις δράσεις του 
προγράμματος, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τη διοργάνωση 
ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων, υποστήριξη για 
εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών και συμμετοχή σε ημερίδες δικτύωσης, 
προεπισκόπηση προτάσεων καθώς και στήριξη για τη συγγραφή προτάσε-
ων και τη διαχείριση έργων.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΕΤΕΚ 
μπορούν να καταχωρήσουν τα 
στοιχεία και τους τομείς ενδιαφέ-
ροντος/δραστηριοποίησής τους στο 
ηλεκτρονικό έντυπο που είναι δια-

θέσιμο στον σύνδεσμο https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=3vOIktIVqEW-yZRz-0p-CaPaECHyXQhEtDlnqLW_kfNUQjE2UFlNN
UMxNU1JODhIMzRLQjFMT0lGSyQlQCN0PWcu ώστε να τους κοινοποιείται 
στοχευμένα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέρος της πληροφόρησης 
που αφορά το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

ΙδΕΚ: Εγγραφή για λήψη ενημερώσεων για τα Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας
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Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τρία 
νομοθετήματα που αποτελούν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφαλή 
λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν:
 1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 49(Ι)/2021), 
 2. Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφά-
λεια, Υγεία και Ευημερία) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 
152/2021) και
 3. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρη-
ση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 
153/2021)
Με το πρώτο νομοθέτημα τροποποιείται η υφιστάμενη νομοθεσία στην 
οποία απαιτείται η επιθεώρηση των γερανών και άλλων ανυψωτικών από 
εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και 
με το δεύτερο νομοθέτημα καταργούνται οι ειδικές πρόνοιες που σχετίζο-
νται με γερανούς σε εργοτάξια. Το τρίτο νομοθέτημα αποτελεί τη νέα νομο-
θεσία για την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο 
των ανυψωτικών μηχανημάτων.
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021 εκσυγχρονίζουν 
και εμπλουτίζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
μηχανημάτων γενικότερα. 
Οι νέοι Κανονισμοί οριοθετούν και περιγράφουν ένα σύστημα το οποίο δι-
ασφαλίζει ότι τα ανυψωτικά μηχανήματα είναι σε διαρκή ασφαλή και καλή 
λειτουργική κατάσταση και η ασφαλής λειτουργία τους θα ελέγχεται από 
προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα. 
Με τους νέους Κανονισμούς γίνονται διακριτοί οι ρόλοι του Ιδιοκτήτη 
Ανυψωτικού Μηχανήματος, του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων και του Συντηρητή Ανυψωτικών Μηχανημάτων και επιβάλ-
λονται σ’ αυτούς σαφείς υποχρεώσεις. Στους Κανονισμούς προβλέπονται 
ποινές που ποικίλλουν από την ακύρωση της εξουσιοδότησης των ελεγκτών 
που δεν εργάζονται με ορθό τρόπο μέχρι και χρηματικό πρόστιμο ή φυ-
λάκιση σε πρόσωπα που παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώ-
σεις τους. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διατηρεί τον εποπτικό ρόλο της 
εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου. 
Για να μπορεί ένα πρόσωπο να εξουσιοδοτηθεί ως Ελεγκτής πρέπει να έχει 
κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα και σημαντική εργασιακή πείρα, καθώς 
και εξειδικευμένη κατάρτιση, στοιχεία που ελέγχονται από το Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας προτού χορηγηθεί η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση. 
Για τους Συντηρητές δεν προβλέπεται σύστημα εξουσιοδότησης, πρέπει 
όμως να εκπαιδεύονται στο αντικείμενο, να εργάζονται υπεύθυνα, να συ-
ντηρούν ορθά και να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα του ανυ-
ψωτικού μηχανήματος.
Τα ανυψωτικά μηχανήματα κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες επικιν-
δυνότητας. Όσο πιο υψηλή είναι η κατηγορία επικινδυνότητας, στην οποία 
κατατάσσεται το ανυψωτικό, τόσο πιο συχνά προβλέπεται ο έλεγχος ή/και 
η δοκιμή του. Ο Ιδιοκτήτης του ανυψωτικού μηχανήματος, ανάλογα με την 
επικινδυνότητα του ανυψωτικού, πρέπει να μεριμνά ώστε το μηχάνημα να 
υποβάλλεται σε πρώτο και περιοδικούς ελέγχους ή/και δοκιμές.
Οι έλεγχοι και οι δοκιμές διενεργούνται από εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή. 
Αυτός λαμβάνει υπόψη τα σημεία ελέγχου που καθορίζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ των Κανονισμών, τα πρότυπα με βάση τα οποία κατασκευάστηκε 
το ανυψωτικό μηχάνημα και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, εφό-

Ασφαλής Λειτουργία Ανυψωτικών Μηχανημάτων
σον απαιτείται, διενεργεί δοκιμές με πραγματικά φορτία σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Κανονισμών. Όταν 
ολοκληρώσει τον έλεγχο εκδίδει Έκθεση, ενημερώνει τα αρχεία του μηχανή-
ματος και επικολλά σήμανση στο ανυψωτικό. Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής 
μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει την επιδιόρθωση του ανυψωτι-
κού ή να επιβάλει την άμεση διακοπή της λειτουργίας του.
Οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) επιθυμεί να εγκριθεί ως Εξουσι-
οδοτημένος Ελεγκτής Ανυψωτικών Μηχανημάτων πρέπει να συμπληρώσει 
και να αποστείλει σχετική αίτηση στον Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα 
τα απαιτούμενα έγγραφα που καθορίζονται στο Παράρτημα V των Κανο-
νισμών. Η περίοδος υποβολής αίτησης είναι από 14.6.2021 μέχρι 30.9.2021.
Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας, 
στις ενότητες «Έντυπα 
και Αιτήσεις» και ακολού-
θως «Επιθεωρητέα Μη-
χανήματα».
Κάθε αίτηση πρέπει να 
συνοδεύεται με απόδειξη 
ότι καταβλήθηκε το μη 
επιστρέψιμο τέλος των 

€308 για εξέταση της αίτησης που προβλέπεται στο Παράρτημα IV των 
Κανονισμών, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται 
στην αίτηση. Τα τέλη καταβάλλονται στο Λογιστήριο του Τμήματος, σε 
μετρητά ή επιταγή, πληρωτέα στον «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας» και ο αιτητής παραλαμβάνει απόδειξη. Το Λογιστήριο του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην οδό Απελλή 12 (2ος 
όροφος), 1080 Λευκωσία.
Αιτήσεις που δεν είναι συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα 
απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν θα εξετάζονται μέχρι να συ-
μπληρωθούν ή θα απορρίπτονται. Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση του 
αποτελέσματος αξιολόγησης της κάθε αίτησης θα γίνει μετά τις 30.9.2021, 
ημερομηνία που λήγει η δυνατότητα υποβολής αίτησης, επειδή η αξιολόγη-
ση δυνατό να περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει ο Αρχιεπιθεωρητής, για την οποία 
εξέταση οι αιτητές θα ενημερωθούν σχετικά σε εύθετο χρόνο για να προε-
τοιμαστούν κατάλληλα.
Όταν η πιο πάνω υποδομή ετοιμαστεί, η πλήρης εφαρμογή των Κανονι-
σμών θα γίνει με τη δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα-
τίας, Γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου για έναρξη ισχύος του 
συνόλου των προνοιών των Κανονισμών. Επίσης, με Γνωστοποίηση του 
Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν σε ταυτόχρονη ισχύ όλες οι πρόνοιες 
των πιο πάνω Καταργητικών και Τροποποιητικών νομοθεσιών (νομοθεσία 1 
και 2 αντίστοιχα).
Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση και χρήση ασφαλών μηχανημάτων στην 
αγορά, περιλαμβανομένων των ανυψωτικών, ρυθμίζεται μεν από ευρωπα-
ϊκή νομοθεσία, στην οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας και η σήμανση CE με την οποία η Κύπρος έχει πλήρως εναρμονιστεί, 
αλλά θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχό 
τους ρυθμίζονται με τους νέους Κανονισμούς ως μέρος της νομοθεσίας για 
την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
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Επανέρχομαι στο θέμα της Δημοτικής Αγοράς Λευ-
κωσίας, θεωρώντας ότι αποτελεί ηθική υποχρέωση 
κάθε επαγγελματία που έχει τη σχετική επιστημο-
νική κατάρτιση να λαμβάνει δημόσια θέση για 
θέματα του κλάδου του που αφορούν ευρύτερα 
την κοινωνία, και όχι να περιορίζεται απλά και μόνο 
στην κατ’ ιδίαν διαμαρτυρία· πόσο μάλλον όταν 
οι εργασίες διεξάγονται ακριβώς απέναντι από το 
γραφείο του και καθίσταται μάρτυρας της όλης διαδικασίας.
Πριν εκφράσω την προσωπική μου άποψη σε σχέση με τις επεμβάσεις που 
γίνονται στο υπόψη μνημείο –αντιπροσωπευτικό δείγμα του κυπριακού 
μοντερνισμού– θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να προηγηθεί μια συνοπτική 
αναφορά σε κάποιες από τις βασικές αρχές, έννοιες και όρους που αφο-
ρούν τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων, με βάση τις σύγχρονες 
επιστημονικές αντιλήψεις:
 1. Μια κατασκευή του παρελθόντος μπορεί να χαρακτηριστεί μνημείο 
εάν και εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - Πρωτοτυπία και γνησιότητα (αυθεντικότητα). Ένα μνημείο που 
κατεδαφίζεται και ξανακτίζεται δεν θεωρείται πλέον μνημείο, αλλά 
«υποκατάστατο μνημείου», μια και ως αντίγραφο που είναι του λείπει η 
αυθεντικότητα.
 - Ιστορικότητα (χρονικότητα). Κάθε μνημείο είναι ένα υλικός φορέας 
μνήμης και σύνδεσης με την ιστορική πραγματικότητα της εποχής στην 
οποία δημιουργήθηκε.
 - Ποιότητα. Κάθε μνημείο διαθέτει αισθητικές αξίες και θεωρείται ένα 
«έργο τέχνης».
 - Συμβολισμός. Κάθε μνημείο μεταφέρει ένα μήνυμα (ή πολλαπλά μη-
νύματα) από το παρελθόν.
 2. Η συντήρηση/αποκατάσταση μνημείων είναι ένας εξειδικευμένος 
κλάδος της αρχιτεκτονικής τέχνης και επιστήμης που, έχοντας ως αφετη-
ρία την υπάρχουσα κατάσταση ενός μνημείου, στοχεύει στην εξασφάλιση 
του μέλλοντός του, αλλά και την ανάδειξή του. Ο αρχιτέκτονας συντηρητής 
είναι ο επικεφαλής μιας ομάδας επιστημόνων (πολιτικών μηχανικών, τοπο-
γράφων, χημικών μηχανικών κ.λπ.) και εκείνος ο οποίος φέρει τη συνολική 
ευθύνη για τις όποιες αποφάσεις επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
 3. Μνημεία δεν θεωρούνται μόνο τα μεγάλα και επιβλητικά έργα, αλλά 
και ταπεινά κτίσματα ή και ολόκληρες περιοχές.
 4. Η συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων, παρά το ότι αποτελεί δη-
μιουργική πράξη, διέπεται από αρχές και κανόνες και υποστηρίζεται θεω-
ρητικά μέσα από διατυπωμένα άρθρα και χάρτες, όπως είναι η Χάρτα των 
Αθηνών (1931), η Χάρτα της Βενετίας (1964), η Διακήρυξη του Άμστερνταμ 
(1975), η Σύμβαση της Γρανάδας (1985).
Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επανάχρηση 
(μνημείο που δεν έχει χρήση και του δίδεται χρήση, ή στο οποίο γίνεται 
αλλαγή χρήσης, όπως στην περίπτωση της Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας):
 - Εάν η χρήση δεν μπορεί να παραμείνει η ίδια με αυτή που είχε παλιά, 
τουλάχιστον να είναι συγγενής, ή έστω συμβατή με την τυπολογία του κτιρί-
ου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνουν μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις.
 - Διατήρηση του χαρακτήρα και της τυπολογίας του κτιρίου.
 - Αναστρέψιμες –κατά το δυνατόν– επεμβάσεις.
 - Συστηματική ανάλυση του κτιρίου πριν από κάθε επέμβαση, ώστε να μπαί-
νουν κάποια «επιτρέπεται» και «δεν επιτρέπεται» όσον αφορά τις επεμβάσεις.
 - Ένταξη όλου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, 

χωρίς αυτό να βλάπτει το κτίριο/μνημείο.
 - Διατήρηση όχι μόνο των αυθεντικών υλικών, αλλά και της πατίνας (πα-
λαιότητας) των υλικών, καθώς αυτή αποτελεί ιστορική μαρτυρία. Η αφαίρε-
ση της πατίνας (του λεπτού στρώματος που δημιουργείται με τον καιρό στα 
υλικά) νοθεύει το έργο, καθώς τα υλικά του αποκτούν μια φρεσκάδα που 
κρύβουν την αληθινή ηλικία του...
Πάντα θα υπάρχει ένα αρνητικό στοιχείο σε κάθε επέμβαση, διότι αναπό-
φευκτα χάνεται ένα μέρος από τη γνησιότητα/αυθεντικότητα του μνημείου. 
Το ζητούμενο είναι ποιος θα είναι ο βαθμός αυτής της απώλειας. Οι επιλο-
γές και οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να επηρεάζεται στον 
μικρότερο δυνατό βαθμό η γνησιότητα και η αυθεντικότητα του μνημείου.
Στην περίπτωση της Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας, όχι μόνο η ίδια η επέμβα-
ση αλλά και η όλη μεθοδολογία που ακολουθείται αντιβαίνει σε κάθε αρχή 
συντήρησης και διατήρησης μνημείων. Το κτίριο αντιμετωπίζεται σαν να 
επρόκειτο για ένα οποιοδήποτε υφιστάμενο κτίριο, του οποίου έχει αποφασι-
στεί η επανάχρηση/αλλαγή χρήσης. Το κτίριο όμως έχει κηρυχθεί διατηρητέο 
μνημείο και ως τέτοιο προστατεύεται μέσα από συγκεκριμένα διατάγματα του 
κράτους. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αναφέρω ενδεικτικά:
Έχουν καθαιρεθεί όλα τα μεταλλικά κουφώματα/πορτοπαράθυρα (τα 
οποία διασώζονταν σε πολύ καλή κατάσταση), έχουν καθαιρεθεί όλες οι 
μωσαϊκές πατούδες (οι οποίες διασώζονταν σε πολύ καλή κατάσταση), 
έχουν κατεδαφιστεί όλοι σχεδόν οι τοίχοι από εμφανές τούβλο, οι οποίοι 
υφίσταντο εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστική φθορά λόγω της ποιότητάς 
τους και αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο του ιδιαίτερου ύφους και του 
χαρακτήρα του κτιρίου· έχει γίνει απόξεση της επιδερμίδας των εσωτερι-
κών πεσσών με το ξεχωριστό τέλειωμα από «σανιδωτό σκυρόδεμα», που 
καθόριζε –μεταξύ άλλων– το μπρουταλιστικό ύφος του μνημείου... Εκείνο 
που έχει απομείνει είναι ένας σκελετός από κολώνες, δοκούς και πλάκες, και 
μάλιστα με τους κεντρικούς πεσσούς να στέκουν «γδαρμένοι», χωρίς την 
εξωτερική τους επιδερμίδα. Ακόμα και αν κάποιος ισχυριζόταν ότι όλα αυτά 
(τα οποία αφαιρέθηκαν κατά τρόπο που έχουν καταστραφεί και πεταχτεί 
σαν μπάζα) θα ξαναγίνουν με νέα υλικά, δεν θα πρόκειται για το ίδιο κτίριο, 
γιατί χάθηκε για πάντα η αυθεντικότητα/γνησιότητα του μνημείου και έχει 
πληγεί ανεπανόρθωτα η ιστορικότητά του ως φορέας μνήμης και σύνδεσης 
με την ιστορική στιγμή και την εποχή κατά την οποία δημιουργήθηκε.
Αν όλα αυτά γίνονται –όπως υποστηρίχθηκε– για αντισεισμική αναβάθμιση 
του κτιρίου, θα έπρεπε να διερευνηθούν και να εξευρεθούν άλλοι τρόποι 
στατικής ενίσχυσης που δεν θα επηρέαζαν σε τέτοιο βαθμό την ίδια την 
υπόσταση του μνημείου.

Γιάννης Αγησιλάου
Αρχιτέκτονας

Δημοτική Αγορά Λευκωσίας
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Η συνύπαρξη του εικαστικού έργου τέχνης με 
την αρχιτεκτονική δημιουργεί μια σύνθεση 
ανοιχτή σε ερμηνείες. Το έργο τέχνης, καθώς 
αποτελεί τμήμα της αρχιτεκτονικής, μπορεί 
να κατανοηθεί από τον θεατή διπλά: αφενός 
ως μια πρόσκληση για την ατομική βιωματι-
κή εμπειρία και αφετέρου ως μια πρόσκληση 
για μια συνολικότερη βιωματική εμπειρία 
του ευρύτερου χώρου. Δεν υπαγορεύει έναν 
συγκεκριμένο τρόπο κατανόησης, αλλά δη-
μιουργεί ένα ανοιχτό πεδίο βιωματικών προ-
σεγγίσεων, που επιτρέπει στο άτομο να κάνει τη σχέση του με την τέχνη ένα 
θέμα ασυνείδητης επαφής.1
Οι αρχιτέκτονες-δημιουργοί που «πλάθουν» τέχνη διαμορφώνουν ένα νέο πε-
ριεχόμενο σ’ αυτήν. Αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι λαμβάνουν υπόψη τους 
τις πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες των ανθρώπων 
μέσα στο περιβάλλον που καλούνται να δημιουργήσουν, μεταφέροντας τις 
ιδέες τους έξω από τα στούντιο, με σκοπό να ενταχθούν και να εναρμονιστούν 
μέσα στην αρχιτεκτονική και το εκάστοτε περιβάλλον. Το αρχιτεκτονικό-καλλι-
τεχνικό έργο επιδρά ουσιαστικά στην εικόνα του χώρου όπου δημιουργείται, 
με αποτέλεσμα να την αλλάζει και να τη βελτιώνει. Η μεταμόρφωση αυτή που 
πραγματοποιείται στο περιβάλλον, διαμορφώνει κατά συνέπεια και τη βιωμα-
τική σχέση του ανθρώπου με τον χώρο του.2
Την ευοίωνη αυτή σχέση και συνεργασία κλήθηκε να επιβεβαιώσει μια σεβα-
στή, σε ποσότητα, μάζα αρχιτεκτόνων, οι οποίοι έκαναν το άλμα να λάβουν 
αυτοβούλως αποφάσεις εικαστικού για το τεκτόνημα που οι ίδιοι συνέθεσαν. 
Έργα ζωγραφικής, και κυρίως γλυπτικής, παρελαύνουν εντός και εκτός του 
κτιριακού χώρου τονίζοντας έτσι την ευελιξία του δισδιάστατου ρόλου που 
υπηρετούσε ο εκάστοτε αρχιτέκτονας. 

1  Κανελλάκη Άννα, Συνέργειες αρχιτεκτόνων - καλλιτεχνών στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 
’60 μέχρι σήμερα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 2013, σελ. 16-17
2   Ό.π., σελ. 13

Για την περίφραξη μονοκατοικίας στη Βούλα3, ο ίδιος ο αρχιτέκτονας Ιωάν-
νης Γ. Κούτσης, ως ένας άλλος Κοσμάς Ξενάκης, δημιούργησε μια σύνθεση σε 
τοίχο οπλισμένου σκυροδέματος αντιμετωπίζοντάς την ως γλυπτό. Χυτευμένοι 
και οπλισμένοι ως ένα ενιαίο σύνολο, τοίχος και γλυπτό απεικονίζουν γεωμε-
τρίες που προέρχονται από τη γενικότερη σύλληψη του όγκου της κατοικίας 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αποδόμησης και του κατακερματισμού. 
Όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενο άρθρο, αναπόσπαστο στοιχείο 
της σύνθεσης των τουριστικών συγκροτημάτων «Ξενία» αποτέλεσε η παρου-
σία της τέχνης μέσα σε αυτήν ή κατά την περάτωση της σύλληψής της. Έτσι 
στην περίπτωση του Μοτέλ «Ξενία» στο Παλιούρι της Χαλκιδικής4, ο Άρης 

Κωνσταντινίδης πιστός στις απόψεις 
και στις θέσεις του, ότι δηλαδή η αρ-
χιτεκτονική πρέπει να «φυτρώνει» μαζί 
με τη φύση, ο ίδιος ο αρχιτέκτονας επι-
χειρεί εμμέσως να απεικονίσει το περι-
βάλλον γύρω από το οποίο κτίστηκε το 
συγκρότημα. Οι τοιχογραφίες του κο-
σμούν τη φρίζα πάνω από το γραφείο 
της υποδοχής και τον τοίχο του χώρου 
αναμονής. Στην πρώτη περίπτωση μεν 
το έργο στηρίζεται σε κολώνες του φέ-
ροντος οργανισμού, ενώ στη δεύτερη 

καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια5 του συγκεκριμένου τοίχου. 
Σε πολυκατοικία στο Ψυχικό6, σχεδιασμένη από τον Τάκη Ζενέτο, το ενδια-
φέρον κάθε επισκέπτη, αλλά και διαβαίνοντος, επικεντρωνόταν στην πρω-
τοφανή μέθοδο διαχείρισης της εισόδου και του περιβάλλοντος χώρου. 
Ο αρχιτέκτονας, επικαλούμενος και αυτή τη φορά τη λατρεία του προς την 

3  Αρχιτέκτων: Ιωάννης Γ. Κούτσης. Σύνθεση σε τοίχο οπλισμένου σκυροδέματος.
4  1962, Αρχιτέκτων: Άρης Κωνσταντινίδης. Ζωγραφικές συνθέσεις.
5  Δεν χρησιμοποιήθηκαν ξεκάθαρες φόρμες, τονίζοντας έτσι την πολυπλοκότητα του τοπίου 
του ελληνικού παραλιακού μετώπου σε συνδυασμό με το σκληρό ελληνικό φως.
6    1970 (Μελέτη), 1972 (Περάτωση), Αρχιτέκτονες: Τάκης Χ. Ζενέτος, Τ. Γεωργακόπουλος 
(συνεργάτης). Τάκης Χ. Ζενέτος: Γλυπτική βράχων από μπετόν, στην είσοδο και στο ισόγειο 
περιβάλλον.

Έργα τέχνης αρχιτεκτόνων ενταγμένα 
στην αρχιτεκτονική σύνθεση της Ελλάδας του ’60 

Οι αρχιτέκτονες-
δημιουργοί που 
«πλάθουν» τέχνη 
διαμορφώνουν ένα 
νέο περιεχόμενο σ’ 
αυτήν

Ζωγραφικές διακοσμήσεις του Α. 
Κωνσταντινίδη σε τοίχο του χώρου 
αναμονής.

Άποψη της λεπτομέρειας του τοίχου της περίφραξης για τη μονοκατοικία στη 
Βούλα.

Ζωγραφικές διακοσμήσεις του 
Α. Κωνσταντινίδη πάνω αaπό το 
γραφείο υποδοχής.
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Άποψη της εισόδου της πολυκατοικίας στο Ψυχικό από την πλευρά της 
πρόσοψης.

Το έργο του Τ.Χ. Ζενέτου.

Άποψη της πόρτας 
της κυρίας εισόδου 
της βίλας Ιόλα. 
Στα αριστερά 
ο ιδιοκτήτης 
Αλέξανδρος Ιόλας.

τέχνη, δημιουργεί μια γλυπτική από μπετονένιους βράχους σε συνδυασμό με 
την ύπαρξη υδάτινου στοιχείου (εικ. 3β). Ο συγκεκριμένος χώρος δεν λάμβα-
νε επαρκή ηλιασμό και συνεπώς οι πιθανότητες να αναπτυχθεί το πράσινο 
ήταν μηδαμινές. Έτσι δημιουργήθηκε ένας «κήπος» με νερά. Οι μπετονένιες 
ακανόνιστες φόρμες αντιπροσωπεύουν το σύνολο των πέτρινων στοιχείων 
που πλαισιώνουν τις φυσικές υδάτινες επιφάνειες. Παράλληλα, η ποικιλία των 
επιπέδων και το «σπάσιμο» των πλακών προσδίδουν άλλη αίγλη στη συνολική 
εικόνα του έργου. Έτσι, ο Τ.Χ. Ζενέτος δημιουργεί με τον τρόπο αυτόν ένα ενδι-
αφέρον παιχνίδι με το «τρίπολο» φόρμα-υλικό-επίπεδα. 
Όσον αφορά την πολυσυζητημένη, μεταγενέστερα, «Βίλα Ιόλα» στην Αγία 
Παρασκευή, παρουσιάζεται ένα μεγάλο φάσμα έργων τέχνης από επώνυ-
μους εικαστικούς της εποχής, εκ των οποίων μερικά αποτελούν αναπόσπαστο 
στοιχείο της σύνθεσης ή και διαρρύθμισης του εσωτερικού χώρου. Η πόρτα 
της κύριας εισόδου ήταν από τα πρώτα έργα που φιλοτεχνήθηκαν για την 
πελωρίων διαστάσεων έπαυλη του Αλέξανδρου Ιόλα7, σχεδιασμένη από τον 
Παύλο Καλαντζόπουλο κατά την ενδιάμεση φάση της κατασκευής του όλου 

7  1951-1974, Αρχιτέκτονες: Παύλος Καλαντζόπουλος, Δημήτρης Πικιώνης, Γιώργος Μουσού, 
Γιάννης Τσαρούχης. Παύλος Καλαντζόπουλος: Πόρτες της κυρίας εισόδου με επένδυση από 
φύλλα ορειχάλκου διαστάσεων 1,60 x 2,30 μ.

κτίσματος (πέρασε από τρεις φάσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του). Ήταν η 
πόρτα8 που προϊδέαζε τον επισκέπτη, αλλά παράλληλα τον καλωσόριζε στο 
σπίτι των πολυάριθμων έργων τέχνης. Η σχέση της με τον χώρο είναι αρκετά 
ιδιαίτερη, εφόσον κάθε έργο είχε τη δική του ιδιομορφία, χωρίς απαραίτητα 
να «επικοινωνεί» ούτε με τη λογική της κάτοψης αλλά ούτε και με την υπόλοιπη 
γκάμα έργων που πλαισίωναν την είσοδο της κατοικίας.

Δημήτρης Γρηγορίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
(Πολυτεχνείο Κρήτης)

Πηγές Εικονογράφησης 
Θέματα Χώρου + Τεχνών 3, 1972, Μηνιαίο Περιοδικό «Αρχιτεκτονική», Τεύ-
χος: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1962, Θέματα Χώρου + Τεχνών 4, 1973, www.
kathimerini.gr/972110/gallery/periodiko-k/reportaz/vila-iola-h-twra-h-pote, 
Θέματα Εσωτερικού Χώρου 1, 1970, σελ. 52-53.

8  1951-1974, Αρχιτέκτονες: Παύλος Καλαντζόπουλος, Δημήτρης Πικιώνης, Γιώργος Μουσού, 
Γιάννης Τσαρούχης. Παύλος Καλαντζόπουλος: Πόρτες της κυρίας εισόδου με επένδυση από 
φύλλα ορειχάλκου διαστάσεων 1,60 x 2,30 μ.

http://www.kathimerini.gr/972110/gallery/periodiko-k/reportaz/vila-iola-h-twra-h-pote
http://www.kathimerini.gr/972110/gallery/periodiko-k/reportaz/vila-iola-h-twra-h-pote
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Υπάρχει ένα παλιό αστείο ότι ο κωδικός 
πρόσβασης «snowwhiteandthe7dwarfs» 
είναι ένας ιδανικός κωδικός πρόσβασης 
επειδή περιέχει 8 χαρακτήρες και έναν 
αριθμό. Αυτό μας κάνει να χαμογελάμε 
γιατί, από περιόδους σε περιόδους, οι 
περισσότεροι από εμάς έχουμε εκνευρι-
στεί όταν πρέπει να αναθεωρήσουμε τους 
κωδικούς πρόσβασής μας. Αλλά ο έλεγχος 
πρόσβασης δεν είναι αστείο θέμα.
Οι ειδήσεις ότι δύο μεγάλες διαδικτυακές 
επιθέσεις τους πρόσφατους μήνες ξεκίνη-
σαν πιο πιθανόν από έναν αδύναμο κωδικό και κλεμμένα διαπιστευτήρια, 
υπογραμμίζουν τη σημασία της εφαρμογής ικανοποιητικών μέτρων και 
της δημιουργίας μιας κουλτούρας ισχυρής κυβερνοασφάλειας σε εται-
ρείες και οργανισμούς. Τα άτομα είναι η μεγαλύτερη αιτία παραβιάσεων 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είτε πατώντας σε έναν «ύποπτο» σύν-
δεσμο είτε αφήνοντας μια πόρτα ανοιχτή σε έναν παρείσακτο ο οποίος 
τους ακολουθεί και μπαίνει στο κτίριο της επιχείρησης. Για αυτόν τον λόγο 
ο έλεγχος πρόσβασης είναι η «καρδιά» της κυβερνοασφάλειας η οποία 
εξαρτάται από την ικανότητα των οργανισμών να διασφαλίσουν ότι οι 
χρήστες είναι αυτοί που λένε ότι είναι, αλλά και την πρόσβασή τους σε 
συγκεκριμένα επιτρεπόμενα δίκτυα. Ο έλεγχος πρόσβασης διασφαλίζει 
την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων, αλλά σε μια παραβίαση επί-
σης μπορεί να βοηθήσει να ιχνηλατηθούν οι ενέργειες και να διευκρινι-
στούν τα αίτια. 
Υπάρχουν δύο τύποι ελέγχου πρόσβασης: ο φυσικός και ο λογικός. Οι φυ-
σικοί έλεγχοι πρόσβασης περιορίζουν την πρόσβαση στα κτίρια, στους 
χώρους εργασίας και στον υλικό εξοπλισμό, ενώ οι λογικοί έλεγχοι περιο-
ρίζουν την πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του κυβερνοχώρου. Και οι δύο 
τύποι είναι κρίσιμοι για την κυβερνοασφάλεια αρχίζοντας από το κτίριο 
στο οποίο οι χρήστες, ο εξοπλισμός και άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούν 
πρόσβαση, και στα οποία το σύστημα απαιτεί την πιστοποίησή τους. Για 
τον λόγο αυτό, όλα τα στοιχεία πρέπει να έχουν μια μοναδική και γνωστή 
ταυτότητα όπως είναι ένας κωδικός, μια ηλεκτρονική διεύθυνση ή οτιδή-
ποτε μπορεί να αναγνωριστεί όταν ζητείται πρόσβαση.
Αδύναμα ή ανεπαρκή μέτρα είναι ο πιο εύκολος δρόμος προς την κατα-
στροφή. Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών το βίωσε 
όταν ένας πληροφοριοδότης διοχέτευσε πληροφορίες και έγγραφα στον 
Τύπο. Η Αρχή εκτός του ότι έπρεπε να περιορίσει τον αντίκτυπο της διαρ-
ροής, έπρεπε να αντιμετωπίσει και την κριτική για τις πολιτικές κυβερνο-
ασφάλειας που εφαρμόζει αλλά και τους ελέγχους πρόσβασης που δια-
τηρεί. Το περιστατικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Εθνική Αρχή Ασφαλείας 
να περιορίσει τους ελέγχους πρόσβασης στο απαραίτητο επίπεδο για 
τους εργαζόμενους ώστε να μπορούν να εκτελούν τις εργασίες τους. Η 
αρχή αυτή είναι ένα από τα μέτρα που περιγράφονται στο διεθνές πρό-
τυπο IEC 62443-2-1 το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι κρίσιμες 
υποδομές και άλλα βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου 
διατηρούνται ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις. Η εφαρ-
μογή της αρχής «όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δίκτυα 
και τις υπηρεσίες στις οποίες είναι εξουσιοδοτημένοι να λειτουργούν» 
αποτελεί μια σωστή προσέγγιση για τις αρχές της αναγνώρισης και της 

διαχείρισης στοιχείων. Επιπρόσθετα δίνοντας τον έλεγχο πρόσβασης με 
προσοχή διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση παράβασης θα μπορεί αυτή 
να ιχνηλατηθεί και να εντοπιστούν τα καίρια σημεία. Επίσης οι προσβά-
σεις που δίνονται δεν θα πρέπει να περιορίζουν την παραγωγικότητα των 
υπαλλήλων ενός οργανισμού δυσχεραίνοντας τη λειτουργία του. Οι πο-
λιτικές πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού 
και η παραχώρηση ή κατάργηση των δικαιωμάτων πρόσβασης πρέπει να 
δίνεται ανάλογα με τα έργα ή τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις των 
υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτούς.
Μεγάλος αριθμός διεθνών προτύπων ασχολούνται με τη διαδικασία της 
αναγνώρισης, όταν μια συσκευή ή ένας χρήστης πιστοποιούνται και δί-
νεται εξουσιοδότηση κατά πόσον ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση 
σε συγκεκριμένους χώρους. Ένα από τα πρότυπα αυτά είναι και το IEC 
60839-11-5 που περιλαμβάνει τους ελέγχους φυσικής πρόσβασης περι-
λαμβανομένων βιομετρικών χαρακτηριστικών όπως τα δακτυλικά αποτυ-
πώματα, η σάρωση της ίριδας του ματιού και οι κάρτες πρόσβασης. 

Τα διεθνή πρότυπα της IEC υιοθε-
τούν μια ολιστική προσέγγιση για 
τον μετριασμό του κινδύνου λαμ-
βάνοντας υπόψη όχι μόνο τις τεχνο-
λογίες και τις διαδικασίες, αλλά και 
τα ίδια τα άτομα. Η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση αλλά και η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων θεωρούνται απαραί-
τητες για την ευαισθητοποίηση και 

τη δημιουργία μιας υγιούς κουλτούρας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σήμερα επειδή, λόγω της πανδημίας, μεγά-
λη μερίδα ατόμων εργάζεται με τηλεργασία. Η υφισταμένη κατάσταση 
αυξάνει την πολυπλοκότητα του ελέγχου πρόσβασης, καθώς οι χρήστες 
συνδέονται σε πολλές εταιρικές εφαρμογές και δίκτυα από τα οικιακά 
τους περιβάλλοντα. Τα πρότυπα IEC βοηθούν τους οργανισμούς να δι-
αχειρίζονται τους ρόλους και να κατανέμουν τα δικαιώματα του δικτύου 
αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας παράλληλα μια ισορροπία μεταξύ της 
χρηστικότητας και της ασφάλειας.

Αγγελική Λοΐζου 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Η σημασία του ελέγχου πρόσβασης για την κυβερνoασφάλεια

Αδύναμα ή ανεπαρκή 
μέτρα είναι ο πιο 
εύκολος δρόμος προς 
την καταστροφή
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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 
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. 

2020-2023:
Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Αρχιτέκτονας
Α’ Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Θεοδότου, Πολιτικός Μηχανικός
Β’ Αντιπρόεδρος, Ελίζα Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός
Γενικός Γραμματέας, Πλάτωνας Στυλιανού, Πολιτικός Μηχανικός
Γενικός Ταμίας, Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας

Μέλη
Βαρνάβας Λάμπρου, Πολιτικός Μηχανικός
Θωμάς Μίτα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ξένιος Παπασταύρου, Μηχανολόγος Μηχανικός
Σωκράτης Σωκράτους, Μηχανικός Πληροφορικής




