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Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
KNAUF THERMOPROSOPSIS®

Εφαρμόζοντας τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thermoprosopsis® 
■  Απολαμβάνετε μία μοναδική θερμική άνεση στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου σας 
■  Επωφελείστε εξαρχής από μειωμένα λειτουργικά κόστη θέρμανσης και δροσισμού 
■  Διατηρείτε τον φέροντα οργανισμό και τους εξωτερικούς τοίχους σε καλή κατάσταση
■  Αποφεύγετε τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και μούχλας στην όψη του κτιρίου
■  Αυξάνετε την προστιθέμενη αξία και τη βιωσιμότητα του ακινήτου σας

Αναζητήστε το νέο έντυπο "Εξωτερική θερμομόνωση Knauf Thermoprosopsis®“
με τον ενσωματωμένο πολύπτυχο χρωματικό κατάλογο επιχρισμάτων της Knauf.     

Ξέρουμε τn θερμομόvωσn απ̇έξω!

KNAUF CYPRUS LIMITED: Χρίστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54589 3725 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25 821 040, Fax: +357 25 821 043 www.knauf.com.cy, e-mail: knauf@knauf.com.cy
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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  Το ETEK είναι ο επιστημονικός τεχνικός συμβουλευτικός 

φορέας του κράτους
 Του Σωτήρη Πολυδώρου

ΘΕΜΑΤΑ
7  Συναντήσεις ΕΤΕΚ με Υπ. Μεταφορών και Γενικό Ελεγκτή
8  Συνέντευξη στο InBusinessNews του Κωνσταντίνου 

Κωνσταντή
12  Εξουσία στο ΕΤΕΚ να εκδίδει άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού – Μελετητή
14  Επιτυχής Διοργάνωση 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ασφάλειας & 

Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα

ΑΡΘΡΑ
24  Μελέτη περίπτωσης υποδαπέδιας θέρμανσης με τη χρήση 

ηλιακής ενέργειας
26  Τι πρέπει να γίνει στον Ακάμα
27  Η προσέγγιση MedZEB του Ευρωπαϊκού Έργου HAPPEN



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

55



E D I T O R I A L

6

Το ΕΤΕΚ με βάση τις αρμοδιότητες που η πολιτεία του παραχώρησε με τον 
νόμο 224/90 είναι ανάμεσα σε άλλα και ο Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους. 
Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει από την ίδρυσή του, το ΕΤΕΚ δεν 
επαναπαύθηκε στο γράμμα του νόμου και κατάφερε με τις παρεμβάσεις 
του, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την επιστημονικότητα και την πολυκλα-
δικότητα των μελών του, να καθιερωθεί στον ρόλο αυτό τόσο στη συνείδη-
ση της πολιτείας αλλά και των πολιτών.
Παρ’ όλα αυτά όμως, οι κρατικές και οι δημοτικές αρχές ενίοτε παίρνουν 
αυθαίρετες αποφάσεις, οι οποίες είναι στην καλύτερη περίπτωση ατυχείς 
και στη χειρότερη επώδυνες.
Εφόσον οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα σώμα ειδικευμένων και πολύ 
ικανών επιστημόνων, γιατί δεν τους συμβουλεύονται πιο συχνά;
Έστω και αν ζητήσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδόν πάντα απευθύνο-
νται σε ξένους συμβούλους.
Διερωτώμαι εάν ο δήμαρχος του Λονδίνου θα ζητούσε από έναν Λευκωσι-
άτη μελετητή να σχεδιάσει τους εξωτερικούς χώρους του Covent Garden ή 
εάν οι αρχές της Θεσσαλονίκης θα καλούσαν έναν μελετητή από τη Λάρνα-
κα να τους συμβουλεύσει για την οργάνωση της πόλης τους.
Οι ξένοι σύμβουλοι είναι φυσικό να προτείνουν λύσεις στη βάση των δικών 
τους εμπειριών και του δικού τους περιβάλλοντος. Συνεπώς προσφέρουν 
λύσεις για χρήσεις που αφορούν πληθυσμό που είναι δεκάδες φορές με-
γαλύτερος από τον δικό μας. Ως αποτέλεσμα εμείς δεν μπορούμε να αξι-
οποιήσουμε σωστά αυτούς τους χώρους, που καταλήγουν τελικά να είναι 
μισοάδειοι. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου κωμικοτραγικό αν αναλογιστεί 
κάποιος και το κόστος δημιουργίας αυτών των χρήσεων. 
Η κλίμακα της προκυμαίας στη Λάρνακα ταιριάζει περισσότερο στη Βραζι-
λία ή στη Βενετία της Καλιφόρνιας, παρά σε μια μικρή πόλη. Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση της προκυμαίας στη Λεμεσό, και της πεζοδρόμησης της 
οδού Στασικράτους όπου η προσπάθεια να δοθεί μια πιο ανθρώπινη πολυ-
σύχναστη χρήση πέτυχε ακριβώς το αντίθετο. Και ακολουθεί η λεωφόρος 
Μακαρίου στη Λευκωσία.
Οι πόλεις μας έχουν έναν ρομαντισμό μικρής κλίμακας, για πεζούς. Η οδός 
Λήδρας, ο πιο μεγάλος δρόμος της παλιάς Λευκωσίας, είχε πλάτος μόλις 10 
μέτρα.
Και αυτά τα πολυδάπανα έργα κτίζονται εκεί όπου ο μικρός πληθυσμός των 
πόλεών μας είναι ακόμη πιο μειωμένος, καθότι οι περισσότεροι από μας, 
κατ’ ανάγκην, έχουμε μετακινηθεί στα προάστια.
Ας δημιουργήσουμε έργα εκεί όπου κατοικεί περισσότερος κόσμος για να 
μπορεί να τα αξιοποιήσει και να τα χαρεί αντί να τα δημιουργούμε σε εγκα-
ταλελειμμένες περιοχές.
Οι παραδοσιακές μας πόλεις πεθαίνουν όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος 
αλλά από την κρατική γραφειοκρατία, την πολιτική αντιμετώπιση των αρ-
χών, οι οποίες αποτρέπουν την ανακαίνιση και τη χρήση των παλαιών μας 
πόλεων εξορίζοντας τους παραδοσιακούς πολίτες στα ανώνυμα προάστια 

με αποτέλεσμα οι παλιές μας πόλεις να μετατρέπονται σε γκέτο.
Κτίρια τα οποία κτίζονται από τις αρχές είναι επίσης εκτός κλίμακας, συχνό-
τατα πομπώδη, και αντανακλούν μια χώρα δεκαπλάσια της δικής μας. Ή 
μήπως γίνονται για προβολή κάποιων πολιτικών; Εάν αυτό ισχύει μας προ-
βληματίζει το κατά πόσον οι πολιτικοί μας είναι όσο αλαζόνες όσο είναι τα 
κτίρια που προωθούν.
Και τι θα λέγαμε για τα λίγα παραδοσιακά κτίρια που απέμειναν, τα οποία 
μέρα με τη μέρα κατεδαφίζονται για να παραμείνουν χώροι στάθμευσης, 
που εξυπηρετούν το προσωπικό κάποιας γειτονικής τράπεζας ή κάποιου 
υπουργείου;
Πέρα από τη νεοκλασική μας παράδοση είχαμε και μεταγενέστερα αξιόλο-
γα κτίρια, όπως το κτίριο της Υδατοπρομήθειας στη λεωφόρο Αθαλάσσας, 
το οποίο έχει πασπαλιστεί με χρώμα μπλε εφόσον, σύμφωνα με τον τρόπο 

σκέψεως του υπεύθυνου λήψης απο-
φάσεων, ύδωρ ίσον μπλε. Καταστρέ-
φεται έτσι το υπέροχο αυτό κτίριο.
Εάν ζητούσε συμβουλή, κάποιος πιο 
αρμόδιος θα του/της υποδείκνυε ότι 
το νερό δεν είναι μπλε αλλά διαφα-
νές, επομένως βάφοντας το κτίριο με 
διαφανές υλικό θα εξασφάλιζε την 
αρχική κομψότητα, τα χρώματα και 
τις επιφάνειες του κτιρίου.
Πριν υλοποιηθούν τα οράματα 
κάποιου, απευθείας από το σχεδι-
αστήριο, γιατί οι αρχές δεν συμ-
βουλεύονται πρώτα τους επίσημους 
συμβούλους τους, δηλαδή το ΕΤΕΚ;
Το ΕΤΕΚ μέσω των μελών του έχει όλες 

τις επιστημονικές γνώσεις για να συμβουλεύσει τις αρχές, και όχι μόνο. Οι 
επιστήμονες του ΕΤΕΚ ζουν σε αυτό το νησί, είναι εξοικειωμένοι με τα δε-
δομένα, κοινωνικά, κλιματικά, πολιτιστικά, ώστε οι συμβουλές τους προς τις 
αρχές να είναι πιο σωστές.
Αυτό ισχύει για πάρα πολλά θέματα πέρα από το περιβαλλοντικό, όπως τα 
θέματα διοίκησης, ενέργειας, κυκλοφοριακό, υποδομές κ.ά.
Ας σταματήσουμε το παράδοξο αυτό φαινόμενο να  πραγματοποιείται 
διαγωνισμός για παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών και να 
επιλέγεται ο προσφοροδότης με την πιο χαμηλή τιμή. 
Το επαγγελματικό επιστημονικό σώμα του κράτους μας είναι από τα πιο 
δυνατά μας όπλα. Ας μην το αγνοούμε και να το παρακάμπτουμε. Ας το 
συμβουλευόμαστε προς όφελος του νησιού μας.

Σωτήρης Πολυδώρου
Αρχιτέκτονας

Το ETEK είναι ο επιστημονικός τεχνικός 
συμβουλευτικός φορέας του κράτους

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

Διερωτώμαι 
εάν ο δήμαρχος 
του Λονδίνου 
θα ζητούσε από 
έναν Λευκωσιάτη 
μελετητή να 
σχεδιάσει τους 
εξωτερικούς χώρους 
του Covent Garden
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Ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συ-
ναντήθηκε, στις 17 Νοεμβρίου 2021, με κοινή αντιπροσωπεία εκπροσώπων 
του ΕΤΕΚ, ακαδημαϊκών από τις Αρχιτεκτονικές Σχολές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με εκπροσώπους του Συλλό-
γου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των διαδικασιών που υιοθετούνται 
για την υλοποίηση έργων από το υπουργείο με γνώμονα την αξιοποίηση 
εκείνων των μεθόδων που θα διασφαλίσουν την ποιότητα στα έργα που 
εκτελούνται από το κράτος, πάντοτε εντός των καθορισμένων χρονοδια-

γραμμάτων και του προϋπολογισμού.
Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν τρόποι για περαιτέρω βελτίωση της συνεργα-
σίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του 
ΕΤΕΚ, η οποία συμπεριλαμβάνει την εκ των προτέρων περαιτέρω ενίσχυση 
της διαβούλευσης ώστε η προώθηση της υλοποίησης των έργων να γίνεται 
με τις καταλληλότερες μεθόδους, ανάλογα και με τον τύπο του έργου.
Ενόψει των πιο πάνω αποφασίστηκε να καταγραφούν αμέσως από πλευ-
ράς του υπουργείου και του Τμήματος Δημοσίων Έργων και να προωθη-
θούν προς το Επιμελητήριο οι ανάγκες που υπάρχουν για οικοδομικά έργα 
που θα υλοποιηθούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τη στέγαση κυβερ-
νητικών τμημάτων και υπηρεσιών σε ορίζοντα τριετίας.
Τέλος, έχει τεθεί ως στόχος, κατόπιν διαβούλευσης που θα πραγματοποιη-
θεί μεταξύ υπουργείου και ΕΤΕΚ, να συμφωνηθούν οι βέλτιστες διαδικασίες 
που θα πρέπει να υιοθετηθούν ανά περίπτωση για υλοποίηση των έργων 
που προγραμματίζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, ανάλογα με τον τύπο του έρ-
γου, θα αξιοποιηθεί από το υπουργείο και το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η 
μέθοδος του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, με γνώμονα το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα.

Συνάντηση Υπ. Μεταφορών με ΕΤΕΚ, 
Αρχιτεκτονικές Σχολές πανεπιστημίων και ΣΑΚ

Στις 12 Νοεμβρίου 2021 πραγματο-
ποιήθηκε, σε ιδιαίτερα παραγωγικό 
και εποικοδομητικό κλίμα, συνάντη-
ση μεταξύ του ΕΤΕΚ και της Ελεγκτι-
κής Υπηρεσίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ 
μέρους του ΕΤΕΚ, μεταξύ άλλων, ο 
πρόεδρός του κ. Κωνσταντίνος Κων-
σταντή και ο κ. Βαρνάβας Λάμπρου 
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
συμμετείχε ο γενικός ελεγκτής δρ Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η διευθύ-
ντρια Τεχνικού Ελέγχου κ. Στάλω Αριστείδου.
Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η συνέχιση της συζήτησης για τη 
βελτίωση της εγκυκλίου της ΑΑΔΣ 104 του 2017 σχετικά με την προμήθεια 
μελετητικών υπηρεσιών συμβούλων αρχιτεκτόνων και μηχανικών. Έχο-
ντας σημειώσει τις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά και άλλα 
παραδείγματα στο εξωτερικό όπου η βαρύτητα του τεχνικού φακέλου 
είναι αυξημένη, το ΕΤΕΚ παρουσίασε κατάλογο προτεινόμενων κριτηρί-
ων αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου και συγκεκριμένο παράδειγμα το 
οποίο συζητήθηκε. 
Ο γενικός ελεγκτής αντιμετώπισε θετικά την εισήγηση για αύξηση της βα-
ρύτητας του τεχνικού φακέλου στο 70% για υπηρεσίες συμβούλων μηχα-
νικών.
Πέραν των πιο πάνω συμφωνήθηκε να διερευνηθεί πιλοτικά, σε περιπτώ-
σεις όπου η εκτιμημένη αξία της σύμβασης είναι κάτω από τα όρια της 
εγκυκλίου ΑΑΔΣ 104 του 2017 ή και η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την εμπει-
ρογνωμοσύνη για να αξιοποιήσει τη διαδικασία της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς (δύο φάκελοι), κατά πόσο είναι νομικά 

επιτρεπτή η υιοθέτηση της προσέγγισης όπου η αξία της σύμβασης με-
λετητικών υπηρεσιών θα αποτελείται από ένα σταθερό ποσό και από ένα 
ποσό επί του οποίου οι διαγωνιζόμενοι θα προσφοροδοτήσουν.
Εκ μέρους του ΕΤΕΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι οι δύο πιο πάνω αναφερόμενες 
προσεγγίσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να βελτιωθεί ουσιαστικά 
η κατάσταση στην προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών, και προς τούτο το 
ΕΤΕΚ θα υποβάλει τις προτάσεις αυτές στην Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμ-
βάσεων το συντομότερο.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε, επίσης, η ανάγκη ταχείας επί-
λυσης διαφορών στα κατασκευαστικά συμβόλαια και συμφωνήθηκε να 
εισαχθεί στα συμβόλαια που χρησιμοποιεί το δημόσιο ρήτρα κριτικής 
διαδικασίας (adjudication). O γενικός ελεγκτής κατέθεσε προς το ΕΤΕΚ 
συγκεκριμένη πρόταση για τροποποίηση του συμβολαίου, η οποία και 
θα μελετηθεί. Τέλος, εξ αφορμής και της αγοράς συγκεκριμένου κτιρίου 
συζητήθηκε το θέμα της στέγασης της κεντρικής κυβέρνησης και υπήρξε 
συναντίληψη ότι η ετοιμασία και η εφαρμογή ενός μελετημένου και μα-
κροχρόνιου πλάνου για σταδιακή ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών 
του κράτους εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον από ό,τι η απο-
σπασματική και υπό χρονική πίεση αγορά κτιρίων.

Συνάντηση ΕΤΕΚ - Γενικού Ελεγκτή
Συνέχιση της 
συζήτησης για 
τη βελτίωση της 
εγκυκλίου της ΑΑΔΣ 
104 του 2017
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Σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο, στη δημοσιογράφο Στέλλα Μούρετου, στο 
InBusinessNews, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή προβαίνει σε 
απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε κατά τον ένα χρόνο παρουσίας του 
στην προεδρία του ΕΤΕΚ, αναφέρεται στους στόχους και τις παρεμβάσεις του 
Επιμελητηρίου και υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας στρατηγικής για τις 
μεγάλες αναπτύξεις που συντελούνται στην Κύπρο. Σκιαγραφεί, παράλληλα, 
τις νέες παραμέτρους που έθεσε η πανδημία για τον σχεδιασμό των κτιρίων.
- Συμπληρώνετε ένα χρόνο στην προεδρία του ΕΤΕΚ. Πώς θα αποτιμού-
σατε το έργο σας σε αυτόν τον ένα χρόνο; 
Το ΕΤΕΚ έθεσε ως κύριο στόχο για την τριετία αυτή την ενδυνάμωση του επιστη-
μονικού λόγου σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και τον τε-
χνικό κόσμο. Γι' αυτό και επιδιώξαμε την εντατικοποίηση των παρεμβάσεών μας 
σε θέματα στα οποία η επιστημονικότητα οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της απόφασης. Θεωρώ πως το ΕΤΕΚ, βασιζόμενο στις αρχές της τεκμη-
ρίωσης, της συμμετοχικότητας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας, κατάφερε 
σε μεγάλο βαθμό να πείσει για την αξιοπιστία και τα κίνητρα που σηματοδοτούν 
τον παρεμβατικό του ρόλο. 
Σημαντική προτεραιότητα που έχουμε 
θέσει με τους συνεργάτες μου στη Διοι-
κούσα Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο 
του ΕΤΕΚ, αποτελεί η ενίσχυση της προ-
σπάθειας που ξεκίνησε για απλοποίηση 
και εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειο-
δότησης και ελέγχου της ανάπτυξης, με 
στόχο τη μείωση του χρόνου έκδοσης 
των αδειών και την αυστηρότερη επιβο-
λή του νόμου. Το ΕΤΕΚ έχει προβεί σε σει-
ρά συναντήσεων με τις αρμόδιες αρχές 
για το θέμα αυτό, με στόχο την επέκταση 
του πλαισίου και σε άλλες κατηγορίες ανάπτυξης.
Ακόμη, κρίσιμης σημασίας είναι και η εφαρμογή ενός ορθού πλαισίου 
υλοποίησης έργων του δημοσίου, με στόχευση την αναβάθμιση του δο-
μημένου περιβάλλοντος, τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη διασφά-
λιση της αρχιτεκτονικής ποιότητας, της συμμετοχικότητας στις διαδικα-
σίες και την επίτευξη της μέγιστης οικονομικής ανταποδοτικότητας στον 
κύκλο ζωής των έργων.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ έχει προβεί σε παρεμβάσεις σε προκηρύξεις έργων 
όπου οι διαδικασίες που επιλέγηκαν κρίθηκε πως δεν διασφαλίζουν την ποι-
ότητα ή αντίκεινται στις αρχές της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας. Το 
ΕΤΕΚ έχει επεξεργαστεί δέσμη εισηγήσεων για άμβλυνση των προβλημάτων 
που παρατηρούνται κατά την προκήρυξη έργων του δημοσίου και έχει πραγ-
ματοποιήσει συναντήσεις με τις αρμόδιες αρχές για την προώθησή τους. 
Επίσης, βασικό στόχο για το ΕΤΕΚ αποτελεί η ενθάρρυνση της καινοτο-
μίας και της έρευνας σε θέματα μηχανικής. Στο πλαίσιο αυτό υλοποι-
ήθηκε ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός ΕΤΕΚ 2021, που είχε σκοπό τη 
χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με τη δράση του ΕΤΕΚ και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.
- Το 2021 ήταν μια χρονιά διά βίου μάθησης για εσάς... 
Ναι, το ΕΤΕΚ όρισε τo 2021 έτος διά βίου μάθησης και διοργάνωσε σειρά 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με στόχο την περαιτέρω κατάρτιση των μη-
χανικών. Στο ίδιο πλαίσιο ολοκληρώθηκε και η ετοιμασία του Πρότυπου 

Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών - έργο που είχε ξεκινήσει από την 
προηγούμενη τριετία.
Ευελπιστώ ότι το Πρότυπο Συμβόλαιο θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότη-
τας και της πληρότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από μελετητές, καθώς 
και ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παροχή μελετητικών υπηρε-
σιών, υπηρεσίες που προσφέρουν οι μελετητές, ώστε ο πολίτης να δύναται να 
πάρει μια πληροφορημένη απόφαση ανάθεσης. 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συνέχιση της βελτίωσης των υπηρεσιών που 
προσφέρει το ΕΤΕΚ, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που μας δίδει 
η τεχνολογία. Πλέον, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΤΕΚ στους 
πολίτες και στα μέλη του παρέχονται ηλεκτρονικά. 
Στο διάστημα αυτό θεωρώ πως, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, έχουν 
γίνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Ταυ-
τόχρονα, υπάρχουν ακόμη αρκετές ενέργειες που πρέπει να γίνουν και γι’ αυτό 
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθησή τους. 

Ο ιστορικός χαρακτήρας
- Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υλοποιούνται μεγάλες αναπτύξεις 
με ψηλά κτίρια. Θεωρείτε ότι στην Κύπρο συναντάμε αρχιτεκτονικό χα-
ρακτήρα - αισθητική ή θα τη χαρακτηρίζατε πιο κοσμοπολίτικη με ξένες 
επιρροές σε σημείο που έχει χάσει τον ιστορικό της χαρακτήρα;
Η Κύπρος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα κατόρθωνε να ενσωματώνει 
πληθώρα αρχιτεκτονικών επιρροών από μεγάλα κέντρα πολιτισμού. Ακόμα 
και στη μοντέρνα αρχιτεκτονική του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα μπορεί 
κάποιος να δει κτίρια με κλίμακα, ύφος και υλικά που ταυτίζονται περισσότερο 
με μια διεθνή αρχιτεκτονική, παρά με το ύφος που επικρατούσε στον τόπο μέ-
χρι τη δεκαετία του '50. Παρ' όλα αυτά, οι Κύπριοι αρχιτέκτονες ενσωμάτωναν 
τοπικά στοιχεία που αφορούσαν είτε τα υλικά είτε την προσαρμογή στο κλίμα 
ή ακόμα και κατασκευαστικές τεχνικές. 
Σήμερα οι περισσότερες μεγάλες αναπτύξεις έχουν σίγουρα μικρότερο βαθμό 
εντοπιότητας, ακόμα και από αυτές του μοντερνισμού, παρόλο που αδιαμφι-
σβήτητα μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε ως επαγγελματίες λόγω της τεχνικής 
πολυπλοκότητας και των διεπιστημονικών απαιτήσεων που χαρακτηρίζουν την 
κατασκευή τους. Βασικό πρόβλημα, όμως, παραμένει το γεγονός ότι, σε αντίθεση 

Συνέντευξη στο InBusinessNews 
του Κωνσταντίνου Κωνσταντή

Απολογισμός 
του έργου που 

επιτελέστηκε κατά 
τον ένα χρόνο 

παρουσίας του στην 
προεδρία του ΕΤΕΚ
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με παλαιότερες περιόδους όπου η κοινωνία, σχεδόν στο σύνολό της, υποδεχόταν 
με θετική διάθεση τα νέα αρχιτεκτονικά ρεύματα ως δείγματα προόδου, σήμερα 
δεν είμαστε σίγουροι σε ποιο βαθμό αυτό συμβαίνει, ειδικά με τα ψηλά κτίρια. 
Στον πυρήνα αυτής της προβληματικής βρίσκεται το γεγονός πως οι μεγάλες 
αναπτύξεις στην πλειοψηφία τους επιβάλλονται από εξωγενείς επενδυτικές 
τάσεις και κυρίως στοχεύουν σε μια μονοδιάστατη οικονομική αντίληψη της 
ανάπτυξης, όπως ακριβώς έγινε με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) 
και την ανέγερση των ψηλών κτιρίων. Αυτή η πραγματικότητα οδηγεί σε μια 
«βίαιη» και άναρχη ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό που αγνοεί τις κοινωνι-
κές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές τους συνιστώσες.
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το Επιμελητήριο κάνει συνεχείς παρεμβάσεις, τονί-
ζοντας την ανάγκη δημιουργίας στρατηγικής και πλαισίου υλοποίησης των με-
γάλων αναπτύξεων που να λαμβάνει υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες 
και εν τέλει να ωφελεί όχι μόνο την οικονομία, αλλά το σύνολο της κοινωνίας. 

Ηλεκτρονική υποβολή αδειών 
- Μιλήστε μας για την ηλεκτρονική υποβολή των αδειών οικοδομής, κάτι 
που βοηθά στην ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών. Αυτό ήταν μια πολύ 
μεγάλη εξέλιξη, αν κρίνουμε ότι όλα πλέον εμπίπτουν στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό... 
Η εφαρμογή της νέας πολιτικής αδειοδότησης έχει αποτελέσει ένα καθορι-
στικής σημασίας βήμα για την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των διαδι-
κασιών που διέπουν την αδειοδότηση αναπτύξεων. Η ηλεκτρονική υποβολή, η 
οποία αποτελούσε αδιαπραγμάτευτη θέση του ΕΤΕΚ, αποτελεί ίσως τη σημα-
ντικότερη επίτευξη της προσπάθειας αυτής. 
Σημαντικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι και ο καθορισμός συγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων για την εξέταση μιας αίτησης, κάτι που συνέβαλε στην 
ταχεία αδειοδότηση των αναπτύξεων. Φυσικά, ενώ η ανταπόκριση του Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως στο θέμα αυτό είναι ικανοποιητική, δεν μπορεί 
να λεχθεί το ίδιο για τους δήμους, κυρίως σε ό,τι αφορά την εξέταση αιτήσεων 
εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Επίσης, εάν επιθυμούμε την πραγματική μετάβαση στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό θα πρέπει πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής να καταστεί δυνατή και 
η ηλεκτρονική διαχείριση των αιτήσεων από τις αρμόδιες αρχές, για την οποία 
αναμένεται ακόμη η ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος ΙΠΠΟ-
ΔΑΜΟΣ. Στο ίδιο πλαίσιο, το γεγονός ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβο-
λής δεν παρέχεται ακόμη για αιτήσεις που υποβάλλονται στους δήμους είναι 
απογοητευτικό. Το Επιμελητήριο έχει καταβάλει προσπάθειες για επίσπευση 
της διαδικασίας αυτής. 
Στο ίδιο πλαίσιο, θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι δεδομένου του οφέλους για την οικο-
νομία και την κοινωνία γενικότερα, θα πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως στην 
επέκταση του νέου πλαισίου αδειοδότησης και σε μεγαλύτερες αναπτύξεις. Το 
Επιμελητήριο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο για 
την προώθηση του θέματος.

Οι τάσεις της αρχιτεκτονικής
- Ποιες είναι οι σημαντικότερες τάσεις που καταγράφονται στην Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια στην αρχιτεκτονική; 
Δεν είναι εύκολο να ταξινομήσει κάποιος τάσεις σε έναν κόσμο ρευστό και 
πολλαπλά μεταβαλλόμενο. Ακόμα και αξιόλογοι αρχιτέκτονες πειραματίζο-
νται σήμερα με διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την περιοχή και τις 
απαιτήσεις του κάθε έργου.
Υπάρχουν αξιόλογα έργα που προβάλλουν μια χαμηλών τόνων αρχιτεκτονική, 
με σεμνότητα και σεβασμό στο κυπριακό τοπίο, άλλα που αναδεικνύουν τις 
δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και των προηγμένων υλικών, άλλα 
που έχουν μια πιο πράσινη και περιβαλλοντική προσέγγιση ακόμα και κάποια 

που προσπαθούν να υποστηρίξουν κάποιο brand ή την ανάγκη του ιδιοκτήτη 
να προβληθεί και να ξεχωρίσει με μια ιδιαίτερη ή αντισυμβατική μορφολογία.
Δυστυχώς βέβαια, οι τάσεις αυτές αφορούν σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικά 
έργα και φανερώνουν το τεράστιο έλλειμμα παραγωγής δημόσιας αρχιτεκτο-
νικής και δημόσιου χώρου στον τόπο μας, τα οποία κατ’ εξοχήν καθορίζουν και 
αντανακλούν τον πολιτισμό μιας χώρας. 
Ακόμα κι αν εστιάσουμε αποκλειστικά στο οικονομικό κομμάτι, το οποίο προ-
βάλλεται ως δικαιολογία για την επιλογή διαδικασιών που δεν παράγουν ποι-
οτική αρχιτεκτονική, η Κύπρος αποτελεί έναν προορισμό τουρισμού, προσέλ-
κυσης επενδύσεων, ενώ τελευταία στοχεύει και στην προσέλκυση καινοτόμων 
δραστηριοτήτων. Αν αυτός είναι ο προσανατολισμός μας, τότε η ποιότητα 
και η ελκυστικότητα του δομημένου περιβάλλοντος θα έπρεπε να ήταν πολύ 
ψηλά στις προτεραιότητες.
Θα εισηγούμουν στην κυβέρνηση να αποταθεί σε συμβούλους που ασχολού-
νται με το place branding και να απαντήσουν σε ποιο βαθμό το περιβάλλον 
που διαθέτουμε, οι πόλεις και το τοπίο μας, είναι ελκυστικά σε σχέση και τους 
ανταγωνιστές μας στην ΕΕ. Δεν μπορεί, λοιπόν, το ίδιο το κράτος, για τα δικά 
του κτίρια, να ακολουθεί διαδικασίες που ακολουθούνται σε τεχνικά έργα 
όπως ένα αποχετευτικό σύστημα ή ένα δίκτυο καλωδίων, όπου τα θέματα αρ-
χιτεκτονικής ποιότητας είναι ήσσονος σημασίας.
Ο υποβιβασμός της αρχιτεκτονικής ενός κράτους σχετίζεται με τον υποβι-
βασμό όχι μόνο του πολιτισμού του, αλλά και του στάτους του, της αυτοεκτί-
μησής του και κατ' επέκταση της ανταγωνιστικότητας και των αναπτυξιακών 
προοπτικών του.

Η πανδημία και ο σχεδιασμός κτιρίων
- Πώς αναμένετε να επηρεάσει η πανδημία τον σχεδιασμό των κτιρίων 
και ειδικά των εμπορικών τα επόμενα χρόνια; 
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο η πανδημία έφερε με έντονο τρόπο στην επιφάνεια 
την επίδραση στο αστικό περιβάλλον του τρόπου που χτίζουμε και ζούμε. Οι 
χωρικές επιπτώσεις της πανδημίας έγιναν γρήγορα αισθητές καθώς στους 
πρώτους μήνες οι πόλεις άδειασαν, η ατμόσφαιρα καθάρισε από ρύπους, ενώ 
ο δημόσιος χώρος έγινε ζωτικής σημασίας για την ευημερία μας.
Η ευέλικτη εργασία και η μείωση χρήσης του αυτοκινήτου επιβλήθηκαν έξω-
θεν και μας οδήγησαν να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους κατοίκησης, ερ-
γασίας και ψυχαγωγίας. Πόλεις, όπως το Παρίσι ή η Βαρκελώνη, υιοθέτησαν 
έκτακτα μέτρα και επιχείρησαν να κάνουν τον δημόσιο χώρο και τα δίκτυα 
κυκλοφορίας φιλικότερα στους πεζούς και τους ποδηλάτες προκειμένου να 
αποφευχθεί ο συνωστισμός στα ΜΜΜ. Παρόμοιες πρωτοβουλίες φαίνεται 
πως όχι μόνο θα προκύψουν και σε άλλες πόλεις ανά τον κόσμο, αλλά μάλλον 
θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.
Η πανδημία σε ένα δεύτερο επίπεδο άλλαξε ριζικά τον τρόπο που σκεφτό-
μαστε και κατοικούμε, τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο χώρο, θέτοντας 
νέες παραμέτρους για τον σχεδιασμό των κτιρίων με έμφαση στην ικανότητά 
τους να είναι πιο ανθεκτικά (resilient) και να προσαρμόζονται σε μελλοντικές 
έκτακτες συνθήκες είτε υγειονομικού είτε περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Επί της 
ουσίας άνοιξε έναν διάλογο για το μέλλον της διαβίωσης, των εργασιακών 
χώρων, του δημόσιου χώρου, καθώς και της βιομηχανίας του τουρισμού και 
της ψυχαγωγίας. Θα πρέπει να δούμε αυτές τις συνθήκες ως ευκαιρία για τις 
πόλεις και τα κτίρια προκειμένου να αναβαθμιστούν, με κύριο στόχο τη βελτί-
ωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, 
υλικών και σχεδιαστικών παραμέτρων. 
Ειδικά για τους χώρους εμπορικής χρήσης υιοθετούνται πλέον νέα σχεδιαστι-
κά πρότυπα που διασφαλίζουν την αποφυγή συνωστισμού και την υγιεινή των 
χρηστών, ενσωματώνοντας αντιβακτηριδιακά υλικά, ειδικές συνθήκες αερι-
σμού και νέες τεχνολογίες (π.χ. συσκευές καθαρισμού αέρα, θερμομέτρησης, 

συνέχεια στη σελίδα 12  T
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Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Νοέμβριο τις μεταρρυθμίσεις που αφο-
ρούν τον εκσυγχρονισμό της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας οι οποίες εστιά-
ζονται σε δέκα σημεία. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών αφορά:
 (1) Άρση των εμποδίων που υφίστανται στον βασικό νόμο, σχετικά με τα 
Έργα Διασυνοριακής Διασύνδεσης στον τομέα του Ηλεκτρισμού και ιδιαίτερα 
του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (διασύνδεση Κύπρου - Ισραήλ - Ελλάδας) 
που είναι σε εξέλιξη και απαιτείται να ολοκληρωθεί σε προκαθορισμένα χρο-
νικά πλαίσια, ως προνοείται στον Κανονισμό (ΕΕ) 347/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κα-
τευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.
 (2) Ευθυγράμμιση με την τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμων 2003-2018, Κανονισμών και με άλλες σχετικές νομοθε-
σίες λόγω της επικείμενης φιλελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρισμού.
 (3) Ρύθμιση της δυνατότητας εγκατάστασης και λειτουργίας και συντή-
ρησης ιδιωτικού συστήματος ροηφόρων αγωγών, το οποίο επιβάλλεται 
για τεχνικούς λόγους, λόγω της ανέγερσης πολυώροφων κτιρίων. Έτσι θα 
παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου να μπορεί να 
εγκαταστήσει τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας σε ενδιάμεσους ορό-
φους προς όφελος των καταναλωτών σε θέματα αναβάθμισης της ασφά-
λειας και εξοικονόμησης ενέργειας.
 (4) Καθορίζονται ρυθμίσεις για την περιοδική επιθεώρηση ενεργοποιη-
μένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 (5) Εντάσσεται η υποχρεωτική επίβλεψη των ηλεκτρικών εγκαταστάσε-
ων από τους Μελετητές.
 (6) Ρυθμίζεται η ένταξη των επιθεωρήσεων των ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων σε ανταγωνιστική αγορά. Παράλληλα ρυθμίζεται και η δυνατότητα 

της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να συμμετέχει στην ανταγωνιστική αγορά 
των επιθεωρήσεων.
 (7) Δημιουργείται νέα κατηγορία αδειοδότησης επαγγελματιών Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ηλεκτρικών εγκα-
ταστάσεων.

 (8) Δυνατότητα εκχώρησης από τον διευ-
θυντή του Τμήματος ΗΜΥ στον πρόεδρο του 
ΕΤΕΚ, της εξουσίας για την έκδοση της άδειας 
άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού - Μελετητή από το ΕΤΕΚ.
 (9) Εκσυγχρονίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια 
της αδειοδότησης όλου του φάσματος των 
επαγγελματιών ηλεκτρολόγων και επιχειρή-
σεων. Παράλληλα καθορίζονται οι απαιτήσεις 
για τη διά βίου μάθηση καθώς και για διατή-
ρηση ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης από 
όλους τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους.
 (10) Καθορίζονται νέες ποινικές διατάξεις 

καθώς και ο τρόπος επιβολής προστίμου (εξώδικα και δικαστικά) και η 
δυνατότητα των επηρεαζόμενων να ασκήσουν ιεραρχική προσφυγή στον 
ΥΜΕΕ.
Οι πιο πάνω μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση 
της ασφάλειας των χρηστών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των περιου-
σιών τους, στην οικονομικότερη αγορά ηλεκτρισμού λόγω διασυνοριακών 
διασυνδέσεων, στον εκσυγχρονισμό σχετικά με τις αδειοδοτήσεις επαγγελμα-
τιών ηλεκτρολόγων, καθώς επίσης στην αύξηση θέσεων εργασίας.
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Συνέντευξη στο InBusinessNews του Κωνσταντίνου Κωνσταντή (συνέχεια από σελίδα 9) 

Εξουσία στο 
ΕΤΕΚ να εκδίδει 
άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 
Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού - 
Μελετητή

Μεταρρυθμίσεις για εκσυγχρονισμό 
της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας 

κ.ά.). Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία επέβαλαν αυτή τη σειρά μέ-
τρων, τα οποία όμως, πέραν της προστασίας της υγείας, αποτελούν κατ’ ου-
σία ποιοτικά στοιχεία διαβίωσης των χώρων και εν τέλει ωφελούν, πέραν της 
υγιεινής, και στη βελτίωση των συνθηκών χρήσης των χώρων και δεν μπορούν 
παρά να συνεχίσουν να ωφελούν και μετά το τέλος της πανδημίας.

Οι χαμηλές προσφορές
- Πρόσφατα, ήσασταν στην ομάδα των ειδικών που καλούσαν τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας να ακυρώσει διαγωνισμούς δημοσίων κτιρίων. Θεω-
ρείτε ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες αντί να προωθούν την αρχιτεκτονική 
την υποβιβάζουν με απώτερο στόχο τη χαμηλότερη προσφορά;
Οι πολίτες είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι η καλής ποιότητας αρχιτεκτονική 
αποτελεί δημόσιο αγαθό: Εξοικονομεί πόρους, διευκολύνει τις καθημερινές 
δραστηριότητες και λειτουργίες, βελτιώνει την ανθρώπινη ψυχολογία, το περι-
βάλλον και δημιουργεί ελκυστικότερες και παραγωγικότερες πόλεις και κτίρια. 
Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η καλής ποιότητας αρχιτεκτονική γεννά καθη-
μερινά περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος στον χρήστη και την κοινωνία. 
Δυστυχώς, αυτό που είναι αυτονόητο για τους πολίτες μοιάζει να μην γίνεται 
κατανοητό από την πολιτεία. 
Τα τελευταία χρόνια η αρχιτεκτονική επιστήμη και δημιουργία παραγνωρίζε-
ται και απαξιώνεται στις διαδικασίες υλοποίησης δημόσιων έργων. Η προκή-

ρυξη σημαντικών δημόσιων έργων με τη μέθοδο της Μελέτης-Κατασκευής 
(Design & Build), όπου το έργο ανατίθεται στον χαμηλότερο προσφοροδότη 
χωρίς καμία αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής πρότασης, φανερώνει την αδυ-
ναμία του συστήματος να κατανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής για την 
κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την οικονομία. 
Τα δημόσια έργα οφείλουν να λειτουργούν ως πρότυπο για τις διαδικασίες 
που εφαρμόζονται, να αποτελούν την κληρονομιά του αύριο και να προω-
θούν την αρχιτεκτονική ποιότητα με υποδειγματικές πολιτικές. Αντί τούτου 
αυτή τη στιγμή εξόχως σημαντικά δημόσια έργα που θα έπρεπε να αποτελούν 
σημείο τομής για καινοτόμες λύσεις και να προκηρύσσονται με τη μέθοδο του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, υλοποιούνται 
διεκπεραιωτικά με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατασκευής, αγνο-
ώντας την αρχιτεκτονική ποιότητα, η οποία δεν αφορά μόνο την αισθητική 
αλλά και τη λειτουργικότητα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τον αντίκτυπο 
στο δομημένο περιβάλλον και το κόστος ζωής του κτιρίου. 
Η αρχιτεκτονική παράγει πολιτισμό και αποτελεί πολύτιμο δημόσιο αγαθό, το 
οποίο κληροδοτούμε στις επόμενες γενιές και για το οποίο θα λογοδοτήσουμε 
στα παιδιά μας. Αυτό πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό από την Πολιτεία, 
πέρα από προφάσεις περί χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών που 
τεκμηριωμένα δεν ευσταθούν. Το Επιμελητήριο δεν θα σταματήσει να διεκδι-
κεί αυτό το αυτονόητο δικαίωμα για τους πολίτες και τον τόπο μας.
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®Elkem Microsilica  is used worldwide 
for high performance concrete 

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

www.concrete.elkem.com

  

For more information please contact: 
Yiannis Ktorides (yiannis.ktorides@elkem.com)
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Επιτυχής η Διοργάνωση του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου 
Ασφάλειας & Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα
Με αθρόα συμμετοχή και μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 
5 και 6 Νοεμβρίου 2021, στο Hilton Nicosia, το 7ο Διεθνές Συνέδριο 
Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα με τίτλο «Evolution 
or Revolution? The future is now! -  
Mission Possible!».
Το συνέδριο διοργανώθηκε από 
τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με συνδιορ-
γανωτές το Τμήμα Κατασκευών του 
Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ISSA-C) και το Γερμανι-
κό Ινστιτούτο Υποχρεωτικής Ασφά-
λισης και Πρόληψης Ατυχημάτων 
στον Κατασκευαστικό Τομέα (BG 
BAU) και είχε τεθεί υπό την αιγίδα 
της υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 
συνέδριο στήριξαν επίσης το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), το 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και ο Διεθνής Οργα-
νισμός Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας στις Κατασκευές (ISHCCO).
Ένα συνέδριο που έχει καταστεί θεσμός, αφού ο τομέας της Ασφάλειας 
και της Υγείας στα κατασκευαστικά έργα βρίσκεται πάντοτε στις προ-
τεραιότητες του ΣΠΟΛΜΗΚ, και που εντάσσεται στους στόχους του για 

επιμόρφωση και ενίσχυση της επικοινωνίας με τα μέλη του και ιδιαίτερα 
τους νέους μηχανικούς. Παρά τις πρωτόγνωρες και ιδιαίτερες συνθήκες 
που βιώνει η κοινωνία μας λόγω της πανδημίας και την αβεβαιότητα για 
το αύριο, ο στόχος να πραγματοποιηθεί το συνέδριο με φυσική παρου-
σία επιτεύχθηκε! 
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου - εκ μέρους της υπουργού Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - κήρυξε ο γενικός διευ-
θυντής του υπουργείου Ανδρέας Ζαχαριάδης, ενώ χαιρετισμούς απηύ-
θυναν ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ο πρόεδρος του 
ISHCCO Reinhard Obermaier και ο πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέας 
Θεοδότου.
Το συνέδριο, όπου συμμετείχαν ενεργά διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, 
επαγγελματίες και επιστήμονες στα θέματα ασφάλειας και υγείας από 
την Κύπρο, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, στόχευε στην ανάδειξη 
και την παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών λύσεων για να επιτευχθεί 
το όραμα Vision Zero. Ενώ η κατασκευαστική βιομηχανία αντιμετωπίζει 
μοναδικές προκλήσεις από την παγκόσμια πανδημία, η εισαγωγή της 
ψηφιοποίησης είναι ένας σημαντικός σταθμός για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα, αφού θα προσφέρει εκσυγχρο-
νισμό και πιο έξυπνες λύσεις για ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας, 
εξοικονόμηση πόρων, καλύτερη ποιότητα και λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, με απώτερο σκοπό τα μηδενικά ατυχήματα.

Ένα βήμα μπροστά 
για τη δημιουργία 

κουλτούρας 
πρόληψης για να 

επιτευχθεί το Όραμα 
«Μηδέν Ατυχήματα»
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Η πρώτη μέρα του συνεδρίου περιλάμβανε ομιλίες/παρουσιάσεις με 
θέματα όπως «COVID-19 και Διδάγματα στη Γερμανική Κατασκευαστική 
Βιομηχανία», «Vision Zero – Εμπειρία», «Η εμπειρία των Συντελεστών του 
Έργου» και «Ενσωμάτωση της Ασφάλειας και Υγείας στη Μοντελοποί-
ηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών (ΒΙΜ) και άλλα Πρακτικά Εργα-
λεία». 
Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, 
με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες «Καινοτόμες Λύσεις» και «Ψηφι-
οποίηση στον Κατασκευαστικό Τομέα» αλλά και με πρακτική επίδειξη 
από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) και τις εφαρμογές του στο 
εργοτάξιο. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά 
στα τρία εργαστήρια «Ηγετική Δέσμευση, χρησιμοποιώντας βασικούς 
δείκτες», «Πώς η πανδημία άλλαξε τον κατασκευαστικό τομέα» και «Νέοι 
τρόποι στην ψηφιοποίηση», μέσα από τα οποία συζητήθηκαν και ανταλ-
λάχθηκαν απόψεις. Ακολούθησε η τελική συζήτηση στην ολομέλεια των 
συνέδρων. Παράλληλα με το συνέδριο λειτούργησε έκθεση με καινοτό-
μα προϊόντα και πρακτικές λύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού εργασίας, παρέχουν 
εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την Ασφάλεια και 
την Υγεία στον κατασκευαστικό τομέα. 
Το συνέδριο ήταν ενταγμένο στις δραστηριότητες της παγκόσμιας εκ-
στρατείας Vision Zero του οργανισμού ISSA, η οποία υποστηρίζεται από 
πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς και στην οποία o ΣΠΟΛΜΗΚ, 
το ΕΤΕΚ και το ΤΕΕ είναι επίσημοι εταίροι. Επιπρόσθετα, η προσέγγιση 
της εκστρατείας Vision Zero υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου για την Ασφάλεια και 
Υγεία στην Εργασία 2021-2027. 

Η κ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, Α’ αντιπρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ και συντονίστρια 
Συνεδρίου Ασφάλειας και Υγείας.

Ο καθηγητής Karl-Heinz Noetel, πρόεδρος ISSA-Construction, 
συνδιοργανωτή του συνεδρίου.

Ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος 
Κωνσταντή, πρόεδρος του ΕΤΕΚ, 
το οποίο ήταν υποστηρικτής της 
εκδήλωσης.

Ο κ. Ανδρέας Θεοδότου, πρόεδρος 
του ΣΠΟΛΜΗΚ.

Ο κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης, γενικός 
διευθυντής του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο κ. Reinhard Obermaier, 
πρόεδρος ΙSHCCO.
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Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών και 
το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής το ΕΤΕΚ έθεσε το θέμα της Πρόσληψης Ερ-
γοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Υπη-
ρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και στη Διοίκηση του 
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ).
Όπως σημειώνεται σε σχετική επιστολή «το Επιμελη-
τήριο έχει ενημερωθεί για τη σχετική προκήρυξη με 
σκοπό την πρόσληψη δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου λειτουργών Πληροφορικής 
για τη στελέχωση του ΤΥΠ και της Διοίκησης του ΥΦΕΚΨΠ.
 1. Στην υπό αναφορά προκήρυξη στην παράγραφο 7 «Απαιτούμενα Προσόντα» αναφέρονται τα 
ακόλουθα:
«Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software 
Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μη-
χανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες (Data Communications), Ασφάλεια Συστη-
μάτων Πληροφοριών.
Σημείωση: Ειδικά σε περίπτωση υποψηφίων με προσόντα στην Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρο-
νική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο της 
Ηλεκτρονικής περιλαμβανομένης και της Μηχανικής της Πληροφορικής, σύμφωνα με την περί Επι-
στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.»
 2. Το Επιμελητήριο θεωρεί την πιο πάνω αναφορά ελλιπή με δεδομένο ότι και πρόσωπα που κατέ-
χουν και τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 της προκήρυξης, 
δύνανται να εγγραφούν στον κλάδο της Ηλεκτρονικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πλη-
ροφορικής εφόσον ικανοποιούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το ΕΤΕΚ.
 3. Πιο συγκεκριμένα και όπως θα γνωρίζετε με βάση τα κριτήρια εγγραφής στο ΕΤΕΚ, στην ειδι-
κότητα Μηχανικής της Πληροφορικής δύνανται να εγγραφούν κάτοχοι διπλωμάτων σπουδών από 
όλο το φάσμα της Μηχανικής (Computer Engineering) ή/και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
(Computer Science) ή/και Πληροφορικής (Information Engineering ή Information Science) ή/και 
άλλων συναφών διπλωμάτων με την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πανε-
πιστημιακού επιπέδου το οποίο έχει αποκτηθεί μετά από τουλάχιστον τετραετή, συνεχή και επιτόπου 
φοίτηση και το οποίο αναγνωρίζεται από τη χώρα απονομής του, για σκοπούς άσκησης του επαγγέλ-
ματος της Πληροφορικής.
 4. Περαιτέρω σας ενημερώνω ότι το Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ περιλαμβάνει ήδη άτομα που 
έχουν αποκτήσει πτυχίο ή άλλο πανεπιστημιακό δίπλωμα από αντίστοιχες των πιο πάνω κλάδων 
σχολές. Ο πλήρης κατάλογος των προγραμμάτων σπουδών που έχουν αναγνωριστεί από το Επιμε-
λητήριο στη Μηχανική της Πληροφορικής είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.
org.cy, στο πεδίο Εγγραφές / Αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών / (Κατάλογος προγραμμάτων 
σπουδών που έτυχαν αναγνώρισης από τη Διοικούσα Επιτροπή για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ).
 5. Συναφώς σημειώνεται ότι η άσκηση των καθηκόντων των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου 
όπως αυτά παρουσιάζονται στην προκήρυξη των θέσεων (παράγραφος 6), συνιστά άσκηση επαγ-
γέλματος στη Μηχανική της Πληροφορικής και ως εκ τούτου η άσκηση των καθηκόντων αυτών από 
πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο είναι παρά-
νομη. Επισημαίνεται ότι με βάση τον περί ΕΤΕΚ Νόμο 224/1990 Αρμόδια Αρχή για να καθορίζει τι 
συνιστά άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης είναι το ΕΤΕΚ.
Καταληκτικά θεωρούμε ότι ανεξάρτητα αν πρόκειται για πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου 
χρόνου, το Υφυπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει αμέσως στη διόρθωση της υπό αναφορά 
προκήρυξης».

Ελλιπής προκήρυξη για λειτουργούς
Πληροφορικής για ΤΥΠ και Διοίκηση ΥΦΕΚΨΠΣεβασμό στις αποφάσεις

του δικαστηρίου 
ζητά το ΕΤΕΚ
Με παρέμβασή του προς την Επιτροπή Δη-
μόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και τον υφυπουργό 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτι-
κής, το ΕΤΕΚ επέστησε την προσοχή στο θέμα 
της πλήρωσης θέσεων επιστημονικής πυρα-
μίδας στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 
(ΤΥΠ), σε σχέση με την Αναθεωρητική Έφε-
ση αρ. 63/2015 (Προσφυγή αρ. 1501/2012) 
Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας και Επιστημονικού Τε-
χνικού Επιμελητηρίου (πλήρωση θέσης Ανώ-
τερου Λειτουργού Πληροφορικής).
Όπως σημειώνει το ΕΤΕΚ σε επιστολή του 
«σε σχέση με τις δικαστικές υποθέσεις που 
έχουν τελεσιδικήσει, το ΕΤΕΚ αναμένει ότι 
αυτές θα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές 
από τα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας που είναι η Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας και το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κα-
θώς και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού. Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι τα 
σχέδια υπηρεσίας της επιστημονικής πυρα-
μίδας του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφο-
ρικής θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε οι 
υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες θέσεις να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΕΤΕΚ 
στον κλάδο της Πληροφορικής. Συναφώς 
επισημαίνεται η σχετική υπόδειξη του πρω-
τόδικου δικαστηρίου 
“… Σε ό,τι αφορά την ουσία θεωρώ ότι η 
προαναφερθείσα απόφαση της Ολομέλει-
ας θέτει όντως, ως η εισήγηση των αιτητών, 
γενικότερη αρχή δικαίου ότι ένα σχέδιο 
υπηρεσίας που αφορά οποιονδήποτε κλάδο 
Μηχανικής Επιστήμης που καλύπτεται από 
τον Νόμο, δεν μπορεί παρά να συνάδει με 
τις πρόνοιες του άρθρου 25”. 
Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η υλοποίηση 
των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
θα συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση 
καθώς και στην επιστημονικότητα των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους και ειδι-
κότερα εκείνων που σχετίζονται με την ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση και γενικότερα την 
ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα». 
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Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση για την Εκπόνηση Στρατηγικής 
Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σε σχέση με 
τη Χωροθέτηση των Έργων που Αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) στον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής, το ΕΤΕΚ απέστειλε τις 
εισηγήσεις του στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στην Υπηρεσία Ενέργειας.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η χωρο-
θέτηση των έργων που αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον 
Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής είναι υψίστης σημασίας, τόσο για τον 
τομέα της παραγωγής ενέργειας όσο και για την προστασία του περι-
βάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει ότι προς τον σκοπό αυτό το 
σχετικό Διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών 02/2006 θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατό».
Όσον αφορά την προκήρυξη για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ και ως πρώτο 
γενικό σχόλιο, το Επιμελητήριο σημειώνει ότι «διαπιστώνεται δυστυχώς 
(παράγραφος 4) ότι δεν υπάρχει μια κατανοητή και συνεκτική κρατική 
χωροθετική πολιτική έργων ΑΠΕ σε ενιαίο έγγραφο με σαφείς στόχους, 
όραμα, δημόσια διαβούλευση, συναίνεση και ένα επαρκές χρονοδιά-
γραμμα που να αρμόζει στη σημασία του ζητήματος. Αντί αυτού ζη-
τείται από τους μελετητές να συρράψουν περιγραφές υφιστάμενων 
χωροθετικών πρακτικών από διάφορες πηγές και στη συνέχεια οι ίδιοι 
μελετητές να προτείνουν αλλαγές». 
Σε σχέση με τη ΣΜΠΕ ως το 4ο παραδοτέο της Σύμβασης, παρατίθε-
νται γενικές παρατηρήσεις και σχόλια του ΕΤΕΚ τα οποία εστιάζουν στα 
ακόλουθα: 
i. στη σαφήνεια, τη συνάφεια των όρων και των περιγραφών και την 

ιεράρχηση της πληροφορίας,
ii. στην απουσία χάρτη με σαφή υπόδειξη των περιοχών όπου δεν χω-

ροθετούνται ΑΠΕ,
iii. στην απουσία χρόνου για ουσιαστική δημόσια διαβούλευση και εις 

βάθος μελέτη,

iv. στην αποσπασματική παράθεση του υλικού στην ίδια τη δημοσιευ-
μένη ΣΜΠΕ από την οποία φαίνεται να έχει αφαιρεθεί υλικό που θα 
διευκόλυνε την κατανόηση,

v. στην ανάγκη μεγαλύτερης τεκμηρίωσης για το σκεπτικό των προτά-
σεων,

vi. στην παντελή απουσία τεκμηριωμένης αξιολόγησης της αξίας του 
τοπίου, που θα έπρεπε να αποτελεί μία από τις βασικότερες παρα-
μέτρους χωροθέτησης ΑΠΕ,

vii. στο ζήτημα των διαδικασιών αδειοδότησης οι οποίες δεν φαίνεται 
να απλοποιούνται και να διευκολύνονται.

Θέσεις ΕΤΕΚ για χωροθέτηση των έργων που αξιοποιούν ΑΠΕ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ολοκλήρωσε με επιτυχία, 
τον Αύγουστο του 2021, τη διαδικασία αξιολόγησης της εφαρμογής του 
περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του προτύπου CYS EN ISO 14001:2015 «Συστήματα περιβαλλοντικής δια-
χείρισης -  Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του». Το περιβαλλο-
ντικό σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία DQS Hellas, μέλος του 
γερμανικού ομίλου DQS Holding GmbH και μέλος του διεθνούς δικτύου 
φορέων πιστοποίησης IQNet. Το περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης 
εφαρμόζεται παράλληλα με το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας το 
οποίο λειτουργεί στον Οργανισμό ήδη από το 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, η διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού 
δεσμεύονται με την εφαρμογή του συστήματος να προστατεύουν το 
περιβάλλον, να υλοποιούν δράσεις για την πρόληψη της ρύπανσης, τη 
μείωση της κλιματικής αλλαγής, να αξιοποιούν με βιώσιμο τρόπο τους 
πόρους και να αποφεύγουν την άσκοπη χρήση τους, να εφαρμόζουν και 
να ικανοποιούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νο-
μοθεσία, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εσωτερικούς 

κανονισμούς λειτουργίας των Διεθνών και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, τους εσωτερικούς κανονισμούς του ίδιου του Οργανισμού 
καθώς επίσης από τους πελάτες του και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο, η διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού δε-
σμεύονται να βελτιώνουν συνεχώς το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
και της περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται. 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του περιβαλλοντικού συστήματος ο CYS έχει 
αναγνωρίσει τις περιβαλλοντικές πλευρές όπως αυτές προκύπτουν από τις 
δραστηριότητές του, τις επιπτώσεις αυτών, τις έχει αξιολογήσει και έχει 
υιοθετήσει σχετικά μέτρα για αντιμετώπισή τους. Παράλληλα έχει θέσει 
περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες και έχει αναπτύξει προγράμματα 
δράσης υλοποίησης αυτών.
Ο CYS προσπαθώντας να επιτύχει τη στρατηγική επιδίωξη την οποία έχει 
θέσει για «αυξανόμενη πρόσβαση και χρήση των Ευρωπαϊκών και των Δι-
εθνών Προτύπων στην κυπριακή κοινωνία» παραμένει σταθερός αρωγός 
στις προσπάθειες της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας για βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της.

Ο CYS εφαρμόζει περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης
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Πολυστερίνη 
80mm τοποθετείται 
εξωτερικά σε 
κολώνες και 
δοκούς.

Συνήθης 
σουβάς 30 mm 
εφαρμόζεται μόνο 
στα τούβλα μέχρι 
να έρθει στην 
ίδια ευθεία με την 
πολυστερίνη.

Στις ενώσεις και 
γωνίες παράθυρου 
τοποθετείται 
πλέγμα ενίσχυσης, 
βάρους 160gr/m2 
με αντιαλκαλική 
προστασία και 
ενσωματώνεται 
με νωπό βασικό 
επίχρισμα 
απλώνοντας το με 
οδοντωτό μυστρί.

Σε όλη την 
εξωτερική 
επιφάνεια ενιαίο 
πλέγμα ενίσχυσης  
με βασικό 
επίχρισμα με 
οδοντωτό μυστρί.

Επιχρίεται ολη η 
επιφάνεια μόνο με 
βασικό επίχρισμα.

Δύο  στρώσεις 
έτοιμη 
τσιμεντοκονία 
τελικής λείανσης.

Αστάρι τοιχοποιίας, 
προστατευτική 
βαφή για 
σκυρόδεμα με 
δυνατότητα 
γεφύρωσης 
ρωγμών και 
δύο στρώσεις 
ελαστομερής 
ακρυλική βαφή.

ΣΕΙΡΑ 15LB30-O THERMO BLOCK
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΤΟYΒΛΩΝ 
Προτεινόμενο Σύστημα Επικάλυψης Εξωτερικής Τοιχοποιίας

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

Πολυστερίνη 80 mm

Χωρίς
Τσιµεντοπηλό

THERMOBLOCK 
Ρητινούχα Κόλλα ή 
Συνδετικό Κονίαµα (3 – 4 mm)

THERMOBLOCK
15LB30-O 300mm (λ=0.1298 W/mK)

Κολώνα Παράθυρο

Εξωτερική 
Πλευρά Τοιχοποιίας
U=0.394 W/m2K

Κολώνα
U=0.38 W/m2K

250 mm

7 – 9 mm
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Υπογράφτηκε στις 19 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, το συμβόλαιο για την παροχή υπηρεσιών για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την 
ευρύτερη αστική περιοχή της πόλης της Λευκωσίας.
Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της κυβέρνησης, ο διευθυντής 
του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης και, εκ μέρους 
της Κοινοπραξίας «Διευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών, 
Ανάπτυξης και Πληροφορικής ΑΕ - TREDIT SA and ΝΑΜΑ Σύμβουλοι 
Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ», ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
TREDIT SA και εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας κ. Απόστολος Μπιζάκης, 
στην παρουσία του υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου, του δημάρχου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Γιωρκά-
τζη, της δημάρχου Λακατάμιας κ. Φωτούλας Χατζήπαπα και του γενι-
κού διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Σταύρου Μιχαήλ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυ-
ξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη 
της Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της πόλης και της 
ευρύτερης αστικής περιοχής, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα σχε-
τικά ολοκληρωμένα έργα και σχέδια, όπως το Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ), αλλά και τις μελέτες και τα έργα που 
προωθούνται ήδη. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στην ανάπλαση και στην 
αναζωογόνηση των αστικών πυρήνων, ιδιαίτερα του κέντρου της πόλης, 
μέσα από συγκεκριμένα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας. Η εκπόνηση του 
ΣΒΑΚ Λευκωσίας θα βασίζεται στις νέες οδηγίες του ELTIS (2019). Επι-
πρόσθετα, κατά τους πρώτους μήνες της εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο ανά-
δοχος καλείται να αξιολογήσει και να αναπτύξει λεπτομερώς συγκεκρι-
μένα παραδοτέα σχετικά με την ενίσχυση των δημοσίων μεταφορών 
και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τα οποία το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και οι Τοπικές Αρχές θεωρούν ύψιστης προτε-

ραιότητας και αφορούν κυρίως:
 • Τον σχεδιασμό του άξονα ο οποίος θα περιλαμβάνει αποκλειστικές 
λωρίδες κίνησης λεωφορείων (λεωφορειολωρίδες), συμπεριλαμβανο-
μένης της οριζόντιας και της κάθετης οδικής σήμανσης και της βελτι-
στοποίησης της φωτεινής σηματοδότησης (bus priority) στις διασταυ-
ρώσεις. Ο συγκεκριμένος άξονας θα μπορεί μελλοντικά να μετατραπεί 
εύκολα σε έναν άξονα για σύστημα ταχείας διέλευσης λεωφορείων 
(BRT) ή τραμ.
 • Προτάσεις για κλιμακωτά ωράρια εργασίας με στόχο την καθιέρω-
ση εναλλακτικών ρυθμίσεων για τις μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής 
με απώτερο σκοπό την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
 • Την ανάπλαση και αναζωογόνηση των ιστορικών πυρήνων, του επι-
χειρηματικού κέντρου καθώς και των υπόλοιπων αστικών πυρήνων της 
Λευκωσίας.
Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να αρχίσει αμέσως, με δι-
άρκεια εκτέλεσης 20 μήνες και κόστος €616.420,00 συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», και κατά 
15% από εθνικούς πόρους. 
Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή του συμβολαίου, ο υπουργός Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι τα 
ΣΒΑΚ αποτελούν στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια με ολιστική προ-
σέγγιση, που έχουν στόχο να καλύψουν τις ανάγκες κινητικότητας των 
ανθρώπων, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, για καλύτερη ποιότητα 
ζωής στις πόλεις.
Ο δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα βοηθή-
σει να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συμπολί-
τες μας ιδιαίτερα στην είσοδο και στην έξοδο από την πρωτεύουσα.

Συμβόλαιο για εκπόνηση ΣΒΑΚ για την ευρύτερη Λευκωσία



ΜΆΘΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΆ: 
Γραφείο Εισδοχής Λευκωσία 22394394 / Γραφείο Εισδοχής Λεμεσός 25730975
www.frederick.ac.cy |       FrederickUniversity

Όραμα για 
ένα καλύτερο 
αύριο

ΠΤΥΧΙΆ
- Αρχιτέκτονας Μηχανικός
	 (Δίπλωμα-	Integrated	Master)
- Αρχιτεκτονική 
 (τετραετές Πτυχίο)
- Πολιτικός Μηχανικός
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Μηχανολόγος Μηχανικός
- Μηχανολόγος Μηχανικός
 Οχημάτων
- Πληροφορική
- Μηχανικός Ηλεκτρονικών
 Υπολογιστών

ΜΕΤΆΠΤΥΧΙΆΚΆ
- Έξυπνα Συστήματα και
 Συστήματα Διαδικτύου
- Αειφόρα Ενεργειακά
 Συστήματα
- Δομοστατική Μηχανική
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Σχεδιασμός,Κατασκευαστική
 Τεχνολογία και Συγκολλήσεις
- Συντήρηση και Αποκατάσταση
 Ιστορικών Κατασκευών 
 και Μνημείων
- Ναυτική Μηχανική & Διοίκηση

ΔΙΔΆΚΤΌΡΙΚΆ
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Μηχανολόγος Μηχανικός
- Πολιτικός Μηχανικός
- Πληροφορική
- Μηχανικός Ηλεκτρονικών
 Υπολογιστών
- Αρχιτεκτονική

ΠΌΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΌΛΉ

- πολύχρονη επιστημονική κατάρτιση
 και τεχνογνωσία
- πλούσιο ερευνητικό έργο
- σύγχρονα εργαστήρια
- εξαίρετο ακαδημαϊκό προσωπικό
- τοπική και διεθνής αναγνώριση
 προγραμμάτων
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Με επιστολή του στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το ΕΤΕΚ έθεσε 
το θέμα της ανάγκης αναθεώρησης των τιμών που χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό του Αναγνωρισμένου Κόστους Συντήρησης και 
Αποκατάστασης Διατηρητέων Οικοδομών.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η προώθηση της 
αποκατάστασης και της συντήρησης διατηρητέων οικοδομών, μέσω 
της παροχής σχετικών χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων σε ιδιοκτή-
τες και ενοικιαστές διατηρητέων, είναι ύψιστης σημασίας αλλά και απα-
ραίτητη για τη διατήρηση και την προστασία των οικοδομών αυτών, οι 
οποίες αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της 
ιστορίας του τόπου μας. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερης σημασίας είναι και η 
τακτική αναθεώρηση των οικονομικών κινήτρων που περιλαμβάνονται 
σε Σχέδια Επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών, ώστε να διασφαλί-
ζεται ότι αυτά συνεχίζουν να είναι ανάλογα των δεδομένων που επικρα-
τούν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Τούτου λεχθέντος, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη ανα-
θεώρησης των τιμών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους συντήρησης και αποκατάστασης 
διατηρητέων οικοδομών, για σκοπούς επιχορήγησης μέρους του κό-
στους εκτέλεσης των απαιτούμενων σχετικών εργασιών. Ειδικότερα, 
επισημαίνουμε ότι για τον υπολογισμό του αναγνωρισμένου κόστους 
συντήρησης και αποκατάστασης διατηρητέων οικοδομών γίνεται χρή-
ση τιμών που έχουν βασιστεί σε δεδομένα που ίσχυαν πριν από αρκετά 
έτη. Συγκεκριμένα και εξ όσων γνωρίζουμε, η τελευταία αναθεώρηση 
των προαναφερόμενων τιμών έχει γίνει το 2008. Επιπρόσθετα, το κό-
στος εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση και τη συντήρηση 
διατηρητέων οικοδομών έχει αυξηθεί σημαντικά από την τελευταία 
αναθεώρηση των εν λόγω τιμών. Συνεπώς, οι τιμές αυτές δεν είναι αντι-
προσωπευτικές του πραγματικού κόστους που απαιτείται σήμερα για 
την αποκατάσταση και συντήρηση διατηρητέων οικοδομών, γεγονός 
που δύναται έχει σημαντικό αντίκτυπο στον βαθμό αξιοποίησης των 
χρηματοδοτικών κινήτρων που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Επιχορήγη-
σης για την αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών από τους πολίτες. 
Σε συνέχεια των όσων προαναφέρονται, θεωρούμε ότι η αναθεώρηση 
των τιμών που περιλαμβάνονται στο Διάταγμα Κ.Δ.Π. 88/2015 για τον 
υπολογισμό του αναγνωρισμένου κόστους συντήρησης και αποκατά-

στασης διατηρητέων οικοδομών επιβάλλεται να προχωρήσει τάχιστα, 
ώστε οι εν λόγω τιμές να είναι ανάλογες του πραγματικού κόστους εκτέ-
λεσης των απαιτούμενων εργασιών. Επιπρόσθετα, η χρήση αντιπροσω-
πευτικών τιμών για τον υπολογισμό του αναγνωρισμένου κόστους συ-
ντήρησης και αποκατάστασης διατηρητέων είναι ιδιαίτερη σημασίας 
για την αξιοποίηση των προαναφερόμενων οικονομικών κινήτρων από 
τους πολίτες αλλά και για τη δημιουργία κουλτούρας συντήρησης των 
διατηρητέων οικοδομών στη χώρα μας, αρκετές από τις οποίες δυστυ-
χώς βρίσκονται σε φθίνουσα κατάσταση.

Σχέδιο Επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Εθνικός Φορέας Τυ-
ποποίησης στην Κύπρο, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι 
έχει τεθεί σε παράλληλη δημόσια κρίση, από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Τυποποίησης (CEN) και τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISΟ), 
το προσχέδιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς προτύπου prEN ISO 15189 
Medical laboratories - Requirements for quality and competence 
(ISO/DIS 15189:2021). 
Ο CYS ως πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών & των Διεθνών Οργανισμών 
Τυποποίησης, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή, με-

ταφέροντας τυχόν σχόλια ενδιαφερομένων μερών και την εθνική θέση 
της Κύπρου στην ψήφιση του προσχεδίου. 
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων προς τον CYS αναφορικά 
με το προσχέδιο είναι η 23η Δεκεμβρίου 2021.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προμηθευτούν το προσχέ-
διο του προτύπου και το έντυπο υποβολής σχολίων μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS 
(Τηλ.: 2241141414, Email: c.service@cys.org.cy). 

Δημόσια κρίση prEN ISO 15189 Medical laboratories 
- Requirements for quality and competence (ISO/DIS 15189:2021)



Θ Ε Μ ΑΤΑ

23

  
 

 

 

 

 

 

  

   

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 
o Σύστημα Σχεδιασμένο, 

Κατασκευασμένο, Εφαρμοσμένο 

και Πλήρως Εναρμονισμένο στα 
Ευρωπαϊκά  Πρότυπα  CE/EN. 

 

o Μεγάλα Οικονομικά Ωφελήματα  Έναντι 
Οποιονδήποτε  Άλλων Συστημάτων, 

Πλήρως Εναρμονισμένο με τη 

Νομοθεσία , ‘’Διαλογή Στη Πηγή ΄΄.   

 

o Ειδικά Σχεδιασμένο & Κατασκευασμένο 
για Κάθε Έργο Ξεχωριστά. 

 

 

 

 

o Πορτοφόλιο Σημαντικών Έργων.  

 

 

 

 

 

 

Σύστημα Σκυβάλων Σύστημα Ρουχισμού 

Waste Management 

TEL: 22468229 

EMAIL: yianni@logos.cy.net 
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Ένα από τα σοβαρά και κύρια πλεο-
νεκτήματα της πατρίδας μας είναι ότι 
έχουμε μεγάλη ηλιοφάνεια, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου. Η Κύπρος 
βρίσκεται μεταξύ των γεωγραφικών 
παραλλήλων (γεωγραφικά πλάτη) 34° 
33΄ 00΄΄ και 35° 34΄ 10΄΄ βόρεια του 
Ισημερινού και μεταξύ των μεσημβρι-
νών (γεωγραφικά μήκη) 32° 16΄ 30΄΄ 
και 34° 37΄ 00΄΄ ανατολικά του 1ου 
μεσημβρινού Γκρίνουιτς. 
Η χώρα μας λαμβάνει κατά μέσο όρο 
2.700 έως 3.500 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως. Τον δε χειμώνα, το νησί 
λαμβάνει κατά μέσο όρο 5-6 ώρες ηλιακού φωτός την ημέρα. 
Ως εκ τούτου, το σύστημα UHS επειδή λειτουργεί με χαμηλές θερμο-
κρασίες με περίπου 45°C και με διαφορά θερμοκρασίας 5°C, δηλαδή η 
θερμοκρασία ζεστού νερού που φεύγει από τον λέβητα είναι 45°C και 
η θερμοκρασία επιστροφής είναι 40°C, θεωρείται ιδανικό σύστημα για 
να έχουμε, δωρεάν, την παραγωγή ζεστού νερού χρησιμοποιώντας την 
ηλιακή ενέργεια, μέσω αριθμού ηλιακών πλαισίων.
Το σύστημα UHS είναι «κρυμμένο» κάτω από το πάτωμα μιας οικίας (θερ-
μαινόμενου χώρου), αποτελείται κυρίως από πλαστικούς σωλήνες και η 
θερμότητα του ζεστού νερού μεταδίδεται στον χώρο μας (Σχέδιο 1).
Σημειώνεται ότι το UHS θεωρείται ότι είναι, ίσως, το πιο αποδοτικό σύ-
στημα θέρμανσης χώρων (οικιστικών, εκκλησιών, σχολείων, κ.λπ.) - Σχέ-
διο 2.

Πλεονεκτήματα
 1. Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον θερμαινόμενο χώρο
Με το σύστημα UHS η θερμοκρασία κατανέμεται σύμφωνα με το Σχέ-
διο 2, δηλαδή η θερμοκρασία εντός του χώρου είναι υψηλότερη στο 
δάπεδο, ζεστά πόδια, που λειτουργούν ως θερμοστάτης του ανθρώπι-

Μελέτη περίπτωσης υποδαπέδιας θέρμανσης
με τη χρήση ηλιακής ενέργειας

νου σώματος, και πέφτει στο ύψος του ταβανιού. Υπάρχει στην κυριο-
λεξία θερμική άνεση.
 2. Υγιεινότερο περιβάλλον
Αποφεύγεται η ξηρότητα στον χώρο και εξασφαλίζεται η υγεία του αν-
θρώπου εν τη απουσία σκόνης. 
 3. Χρήση ΑΠΕ
Το σύστημα λειτουργεί με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(χρησιμοποιεί θερμοκρασίες νερού γύρω στους 45°C). Επομένως, είναι 
ένα οικονομικό σύστημα μακροπρόθεσμα και εξασφαλίζεται η εξοικο-
νόμηση κατανάλωσης στο καύσιμο. 
 4. Καλύτερα διαμορφωμένοι εσωτερικοί χώροι
Παρέχει την ελευθερία στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων (π.χ. σε 
έπιπλα, κουρτίνες, κ.λπ.).

Μειονεκτήματα
1. Υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης
Εκτιμάται ότι, σε σύγκριση με την εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων, 
το σύστημα UHS έχει κατά 30-35% υψηλότερο κόστος.
2. Συνεχής λειτουργία του συστήματος
Το σύστημα UHS πρέπει να λειτουργεί συνέχεια και όχι στη μορφή ON/
OFF. Επομένως, ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου του έτους και σταματά 
τη λειτουργία στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Σημειώνεται ότι την 
πρώτη φορά που τίθεται το σύστημα σε λειτουργία, χρειάζεται 6 έως 8 
ώρες για να θερμανθεί ο χώρος στους 20°C.
Η μελέτη περίπτωσης καλύπτει την περίοδο 30/11/2020 μέχρι τις 
31/10/2021, περίπου, σε οικιστικό κτίριο στη Λευκωσία. Το εμβαδόν του 
θερμαινόμενου χώρου είναι 225 m². Το σύστημα ηλιακών πλαισίων με 
κυλίνδρους για αποθήκευση ζεστού νερού λειτουργεί από τον Ιανουά-
ριο του 2008, με επιχορήγηση ύψους 55% από την πολιτεία. Τα τεχνικά 
δεδομένα - χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα.
Φαίνεται από τη μελέτη περίπτωσης ότι χρησιμοποιώντας το σύστημα 
UHS με τη χρήση της Ηλιακής Ενέργειας υπάρχει, κατά την άποψή μου, 
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σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας του και σε συνάρτηση με 
την ποιότητα αέρα στους θερμαινόμενους χώρους το σύστημα καθί-
σταται αποδοτικό και λειτουργικό.
Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι μας πρέπει να καλλιεργήσουμε την ενερ-
γειακή ευσυνειδησία και την απόκτηση κουλτούρας τόσο για αύξηση 
χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όσο και για προστασία του 

περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο φορτίο, δε, πέφτει στην πολιτεία η οποία 
πρέπει με αποφασιστικότητα να προχωρήσει στην εφαρμογή στοχευ-
μένων σχεδιασμών. 

Αντρέας Λοΐζου 
Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός

Πίνακας
Α/Α Τεχνικά Δεδομένα Αριθμητικά Δεδομένα
1. Χωρητικότητα Λέβητα (Boiler Output) 42 Kw

2. Μέγεθος ακροφυσίου (nozzle size) 0,75 Us gal at 60°

3. Αριθμός Ηλιακών Πλαισίων (Η.Π.) (solar panels number) 20 

4. Προσανατολισμός (facing) / Υπό γωνία (inclination) Νότιος (South) / 45°

5. Εμβαδό Η.Π. (solar panels surface area) 2 m²

6. Χωρητικότητα κυλίνδρων ζεστού νερού (capacity of H.W.Cylinders) 2000 L (1000 L ο καθένας)

7. Κατανάλωση καυσίμου, ακάθαρτο πετρέλαιο (fuel oil consumption, class “D”) 1430 L (=377,77 US gal)

8. Κόστος καυσίμου (fuel oil cost) €950,00

9. Ώρες λειτουργίας (timer hours)¹ 3205 h

10. Κόστος καυσίμου ανά λίτρο (cost of fuel per litre) 66 σεντς / L

11. Κόστος καυσίμου την ώρα (cost of fuel per timer hour) 29,64 σεντς / h

12. Ώρες καύσης πετρελαίου (combustion hours of fuel) 504 h

13. Αναλογία λειτουργίας του καυστήρα (working burner ratio) 1:6

14. Ποσοστό μείωσης του καυσίμου μετά το 2008² (% reduction of fuel after 2008) 40%

Σημειώσεις:
¹ Το σύστημα κεντρικής θέρμανσης λειτουργεί από τις 30/11/2020 μέχρι τις 31/03/2021. Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε μηδέν κατανάλωση ζεστού νερού. 
Κατά τους μήνες Απρίλιο Μάιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχουμε κατανάλωση - παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για δύο (2) ώρες την ημέρα.
² Πριν την εγκατάσταση του συστήματος (δηλ. πριν από το έτος 2008), η μέση κατανάλωση καυσίμου ήταν 2400 L ετησίως. Κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της μελέτης 
περίπτωσης η κατανάλωση καυσίμου ήταν 1430 L ετησίως.
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Το θέμα του Ακάμα βρίσκεται σε εκκρε-
μότητα για πολλές δεκαετίες και πολύ 
πιθανόν να συνεχίσει για αρκετό καιρό 
ακόμη. Γιατί; Επειδή οι απόπειρες σχεδια-
σμού στον Ακάμα είναι λανθασμένες, δεν 
βασίζονται στις ιδιαιτερότητες της περιο-
χής που είναι το σύνολο και οι συνέργειες 
των συγκεκριμένων στοιχείων του Ακάμα, 
αντίθετα οι ιδιαιτερότητές του επισκιά-
ζονται και υποβαθμίζονται από μια κτι-
ριοκεντρική αντίληψη της ανάπτυξης με 
επίκεντρο πολεοδομικές ζώνες που κα-
θορίζουν την οικοδομική ανάπτυξη στις 
διαφορές περιοχές του Ακάμα. Μεγάλο 
λάθος. Το ζητούμενο για τον Ακάμα δεν 
είναι τι κτίρια θα κτίζονται αλλά τι τοπική 
οικονομία θα κτίσουμε για να αποδώσει 
εισόδημα στις κοινότητες. Όταν υποβάλλεις λάθος ερωτήσεις παίρνεις 
λάθος απαντήσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια άλλη προσέγγιση. 
Ο Ακάμας είναι μια ξεχωριστή περιοχή, ακριβώς επειδή περιλαμβάνει 
μοναδικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες σε 
μια μικρή σχετικά περιοχή, στοιχεία της φύσης που βρίσκονται, συν-
δυάζονται και συναποτελούν ένα ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σύ-
νολο. Οι κοινότητας είναι ουσιαστικά μέσα σε δάσος, δίπλα σε παρα-
λίες, αρχαιολογικά μνημεία, οικότοπους και φυσικά τοπία, σε περιοχές 
οικολογικής σημασίας, σε χώρους υπαίθρου ανέπαφους και ενιαίους, 
με ανθρώπους ενεργούς και δραστήριους. Αυτή την αντίληψη για τον 
Ακάμα θα πρέπει να προβάλει, να προτείνει και να επεξεργαστεί ο σχε-
διασμός για την ανάπτυξη του Ακάμα, μια συνολική στρατηγική σχεδι-
ασμού ανάπτυξης που θα αντλεί από την ποιότητα και τη μοναδικότητα 
του περιβάλλοντος και θα αναδεικνύει οικονομικές δραστηριότητες 
και επενδυτικές δυνατότητες με επίκεντρο την τοπική οικονομία. Το 
Τοπικό Σχέδιο δεν μπορεί να διατυπώσει και να προωθήσει μια τέτοια 
ενοποιημένη στρατηγική ανάπτυξης, γιατί εξαντλείται στα ρυθμιστικά 
των οικοδομών, στην κτιριοκεντρική προσέγγιση ανάπτυξης που εξωθεί 
τους κατοίκους των κοινοτήτων και των εκπροσώπων τους να συζητούν 
για «ήπια ανάπτυξη κτιρίων» ως υποχώρηση έναντι επιχειρημάτων 
προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης εφόσον ο Ακάμας προ-
βάλλεται ως μια «αδικημένη» περιοχή ανάπτυξης που στερήθηκε και 
στερείται ευκαιριών οικοδομικής ανάπτυξης. Για αυτόν τον λόγο υπάρ-
χει και συνεχίζεται η ασυνεννοησία ανάμεσα στα επιχειρήματα των επι-
στημόνων της προστασίας και τα επιχειρήματα του τοπικού ρεαλισμού 
της οικοδόμησης. 
Ένα πολεοδομικό σχέδιο με δυνατό οικονομικό πρόγραμμα. Να υιοθε-
τηθεί η συνολική αντίληψη της ανάπτυξης, να επεξηγηθεί ότι η ποιότη-
τα του περιβάλλοντος είναι ο κύριος πόρος της περιοχής που μπορεί να 
στηρίξει οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργία εισοδήματος. Να 
εντοπιστούν οι οικονομικές ευκαιρίες και να υπολογιστούν τα συγκεκρι-
μένα οφέλη με ποσότητες και αριθμούς. Το περιουσιακό να ενταχθεί 
στις ευκαιρίες αυτές για στέγαση αποδοτικών οικονομικών μονάδων 
στις καθορισμένες περιοχές ανάπτυξης. Οι περιοχές περιβαλλοντικής 
σημασίας και ποιότητας, δηλαδή οι «αδόμητες περιοχές», να υπολογι-

Τι πρέπει να γίνει στον Ακάμα 
στούν ως περιβαλλοντικός πόρος στήριξης της ανάπτυξης και όχι ως 
περιορισμός της ανάπτυξης, και εκεί όπου επηρεάζονται δικαιώματα 
ανάπτυξης να δοθούν αποζημιώσεις, να γίνουν ανταλλαγές ή και μετα-
φορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων. Αλήθεια, γιατί δεν θεσμοθετήθηκαν 
αυτά τα εργαλεία; Να καθοριστούν πολιτικές και μέτρα για την ανά-
πτυξη των κοινοτήτων με συμβατές αλλά οικονομικά αποδοτικές δρα-
στηριότητες όπως οικοτουριστικά ξενοδοχεία, παραδοσιακές ταβέρνες, 
βιοτεχνίες παραδοσιακών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και 
δημιουργία νέου εισοδήματος. Κύριο ρόλο πρέπει να έχει το Τοπικό 
Σχέδιο, φτάνει να ενσωματώσει οικονομική διάσταση, να εφαρμόσει 
κοινωνικο-οικονομικά εργαλεία και να επικεντρωθεί και να αναδείξει ευ-
καιρίες δημιουργίας νέου εισοδήματος που να αντλούν από τα στοιχεία 
του περιβάλλοντος, του τοπίου, της βλάστησης, της αρχιτεκτονικής, της 
αρχαιολογίας, της γεωλογίας κ.λπ. Μια τέτοια διασύνδεση οικονομίας 
και περιβάλλοντος θα δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για περιβαλλο-
ντική διαχείριση και προστασία. Αυτό σημαίνει αειφορία, ενδυνάμωση 
του κοινωνικού και του οικονομικού ιστού των κοινοτήτων με δράσεις 
που αξιοποιούν το τοπικό περιβάλλον για δημιουργία εισοδήματος, όχι 
το ατέρμονο και αδιέξοδο παιγνίδι των συντελεστών δόμησης. Δύο βα-
σικά λάθη πρέπει να διορθωθούν: Το λανθασμένο μοντέλο ανάπτυξης 
και τα λανθασμένα ερωτήματα που τίθενται μπροστά μας για τον Ακά-
μα. Το ερώτημα δεν είναι τι οικοδομές θα κτίζονται αλλά τι οικονομία 
θα κτίσουμε για να αποδίδει εισόδημα στις κοινότητες, με οφέλη όπως 
αυτά που βλέπουμε σε άλλες περιοχές αλλά μέσα από μια άλλη οικο-
νομική οργάνωση και δομή. Οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες περιουσιών 
στον Ακάμα έχουν κάθε λόγο και δικαίωμα να διαμαρτύρονται γιατί δεν 
έχουν άλλα πρότυπα να τους καθοδηγούν. Η Πολεοδομία έχει και λόγο 
και ρόλο να προβάλει το εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης με προμετω-
πίδα το κτίσιμο μιας τοπικής οικονομίας στη βάση της προστασίας του 
περιβάλλοντος ως οικονομικού πόρου και κινητήρα ανάπτυξης. 

Γλαύκος Κωνσταντινίδης 
Οικονομολόγος και Πολεοδόμος 

Μακροχρόνιο 
το πρόβλημα 

Α Ρ Θ Ρ Α
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Η περιοχή της Μεσογείου είναι αδιαμφι-
σβήτητα ένας χώρος με πολλές ιδιαιτερό-
τητες, ειδικά κλιματολογικές. Όσον αφορά 
το οικιστικό απόθεμα, το 86% είναι κτίρια 
που ανεγέρθηκαν μέχρι το 1990, χωρίς ιδι-
αίτερα εξεζητημένα δομικά συστήματα ή 
ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, κάτι 
που σήμερα απαιτείται διά νόμου. Δεδομέ-
νου, επίσης, ότι ο οικιστικός τομέας κατα-
ναλώνει περισσότερη από τη μισή ενέργεια 
που καταναλώνουν συνολικά τα κτίρια στην 
Ευρώπη (27% έναντι του 40%), και ότι ο ετήσιος ρυθμός ανακαίνισης στην 
περιοχή της Μεσογείου είναι μέχρι και 3 φορές χαμηλότερος από τις υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές χώρες (≈1%), προκύπτει η ανάγκη για ριζική ενεργειακή 
ανακαίνιση. Επιπλέον, τα καταχωρημένα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Από-
δοσης (ΠΕΑ) σε μεσογειακές χώρες, όπως Ιταλία και Κύπρο, ανέρχονται 
μόλις στο 4% και 2%, αντιστοίχως, έναντι του ≈25% σε χώρες όπως το Ηνω-
μένο Βασίλειο και η Ολλανδία. Ακόμα μια ιδιομορφία του οικιστικού τομέα 
στην περιοχή της Μεσογείου είναι η άνιση κατανομή ιδιοκτησίας ακίνητης 
περιουσίας, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό το καρπώνονται οι ηλικιωμένοι 
(>60 ετών), ενώ οι πλείστοι νέοι είναι δανειολήπτες ή ενυπόθηκοι οφειλέ-
τες. Αυτό έχει ως συνέπεια το «κλείδωμα» οικονομικών πόρων σε μέρος του 
πληθυσμού που είναι λιγότερο αποφασισμένος να επενδύσει σε έργα που 
αποδίδουν αργά αλλά βιώσιμα.
Από πλευράς νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδραίωσε ένα νομοθετι-
κό πλαίσιο για την ενίσχυση και την αύξηση της ενεργειακής επίδοσης των 
κτιρίων με τις Οδηγίες 2010/31/ΕEU (EPBD) και 2012/27/EU, οι οποίες εναρ-
μονίστηκαν και εφαρμόζονται στην Κύπρο. Πιο πρόσφατα, τον Οκτώβρη 
του 2020, η Επιτροπή ξεκίνησε το νέο Κύμα Ανακαινίσεων (new Renovation 
Wave) ως μέρος του Ευρωπαϊκού Green Deal, με στόχο τον διπλασιασμό 
του ρυθμού ανακαίνισης κτιρίων μέχρι το 2030. 
Λόγω των πιο πάνω και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ταχύτερης ανα-
καίνισης κτιρίων, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο HAPPEN, με χρημα-
τοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» 
της ΕΕ. Μέσω μιας ειδικής προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τεχνικές, οι-
κονομικές, κοινωνικές και νομοθετικές πτυχές, το έργο επιδιώκει να τονώσει 
την κατακερματισμένη αγορά των κτιριακών ανακαινίσεων στην περιοχή 
της Μεσογείου. Το έργο HAPPEN είναι κοινοπραξία 13 εταίρων από 7 χώρες· 
Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία, Σλοβενία, Ελλάδα και Κύπρο με εταίρο το 
Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και θα ολοκλη-
ρωθεί τον Δεκέμβριο του 2021.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει αναπτύξει την ολιστική προσέγγιση MedZEB 
(Mediterranean Zero Energy Building), η οποία χαρακτηρίζεται από τους 
πιο κάτω πυλώνες:
 • Τυποποιημένα πακέτα λύσεων βέλτιστου κόστους, POS (Packages 
of Optimal Solutions), που στοχεύουν στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα 
την επίτευξη της καλύτερης ενεργειακής απόδοσης στο χαμηλότερο δυ-
νατό κόστος.
 • Καινοτόμα χρηματοοικονομική λύση, ονόματι VEL (Versatile Energy 
Load), η οποία υποστηρίζει τη «βήμα προς βήμα» ενεργειακή ανακαίνιση 
που προσφέρεται από τα POS, με στόχο τη μείωση της αρχικής έκθεσης των 
επενδυτών σε υψηλό ρίσκο, την αύξηση την ευελιξίας των παρεμβάσεων και 

Η προσέγγιση MedZEB του Ευρωπαϊκού Έργου HAPPEN
την ελαχιστοποίηση του οικονομι-
κού κόστους.
 • Πρωτόκολλο MedZEB και 
Εθελοντικό Σύστημα Πιστοποί-
ησης, VCS (MedZEB Protocol & 
Voluntary Certification Scheme), 
όπου το Πρωτόκολλο αποτελεί εγ-
γύηση της διαδικασίας αναβάθ-
μισης, από την αρχή έως το τέλος 
της και θα πραγματοποιηθεί με 
διαφάνεια ως προς τις απαιτήσεις 

ποιότητας. Αντίστοιχα, το VCS πιστοποιεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας 
θα επιτευχθεί και μπορεί να εκδίδεται σε κάθε στάδιο της «βήμα προς 
βήμα» διαδικασίας ανακαίνισης.
 • Βιωματικά Εργαστήρια (Living Labs) για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 
και εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα, κατά τη διάρκεια 
των οποίων οι φορείς της «αγοράς ανακαινίσεων» θα έχουν τη δυνατότητα 
να ανταλλάσσουν γνώσεις, ιδέες και εισηγήσεις για λύσεις των εγγενών προ-
βλημάτων της αγοράς αυτής. 
Οι πυλώνες αυτοί έχουν ενσωματωθεί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον 
-Πλατφόρμα HAPPEN-, όπου κάθε φορέας σχετικός με την ενεργειακή 
αναβάθμιση, τόσο από πλευράς ζήτησης (ιδιοκτήτης κτιριακής μονά-
δας), όσο και από πλευράς προσφοράς (κατασκευαστές, νομοθέτες), 
θα βοηθηθεί μέσω ειδικών εργαλείων για τη λήψη συνειδητών και βέλ-
τιστων αποφάσεων. Η πλατφόρμα θα δοκιμαστεί και θα διαδοθεί ευ-
ρέως στην περιοχή της Μεσογείου, με συνεχή αναβάθμιση ακόμα και 
μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Σε επίπεδο Κύπρου, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής δύο Βιωμα-
τικά Εργαστήρια και έχουν υλοποιηθεί ενεργειακές παρεμβάσεις, τόσο 
στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, όσο και σε 3 κατοικίες στην επικρά-
τεια του Δήμου Στροβόλου, για αύξηση της ενεργειακής τους απόδο-
σης. Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Μέγαρο, οι ενεργειακές αναβαθμί-
σεις, όπως η αντικατάσταση λαμπτήρων και η εφαρμογή Συστήματος 
Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 [αναμένεται πιστοποίηση αρχές του 
2022], εξοικονομούν ήδη μεγαλύτερο από το 15% της ετήσιας κατα-
νάλωσης Πρωτογενούς Ενέργειας. Επιπλέον, πριν τη λήξη του έργου, 
αναμένεται να υπογραφούν συμβόλαια για θερμομόνωση οροφής του 
Μεγάρου και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος, αρχικά 10 
KW. Όσον αφορά τις 3 κατοικίες, η θερμομόνωση οροφής, η αλλαγή 
κουφωμάτων, η εγκατάσταση σκιάστρων, η αντικατάσταση μη αποδο-
τικών λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού, είχαν ως αποτέλεσμα οι 
ετήσιες εξοικονομήσεις Πρωτογενούς Ενέργειας να ανέλθουν στο 59%, 
56% και 59%, αντίστοιχα, που σημαίνει ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 
από Κατηγορία Δ σε Κατηγορία Β+ και άνω.
Τα πιο πάνω έργα δρουν ως πιλοτικά και στο παρόν στάδιο γίνεται διάχυση 
των αποτελεσμάτων σε ευρύτερο επίπεδο για υιοθέτηση. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου 
https://medzeb-happen.eu, ή επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο 
Κύπρου στο 22-667839.

Στέλιος Κύπρου
Μηχανολόγος Μηχανικός, MEng

Αναγνωρίζοντας 
την αναγκαιότητα 
ταχύτερης ανακαίνισης 
κτιρίων δημιουργήθηκε 
το Ευρωπαϊκό Έργο 
HAPPEN

Α Ρ Θ Ρ Α
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο έχει γίνει μέρος της 
καθημερινότητάς μας με αποτέλεσμα να 
επηρεάζει τον καθένα από εμάς σε διάφο-
ρα επίπεδα. Η επαγγελματική μας εργασία, 
η προσωπική μας ζωή -ακόμη και τα οχή-
ματά μας- εξαρτώνται από τη συνδεσι-
μότητα και την τεχνολογία που λειτουργεί 
με πολύπλοκο λογισμικό. Όλο και περισ-
σότερο, τα σημερινά οχήματα διαθέτουν 
τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, όπως 
προειδοποίηση σύγκρουσης εμπρός, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης 
ανάγκης και επικοινωνίες ασφάλειας οχημάτων. Στο μέλλον, η ανάπτυ-
ξη τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
πλήρη αποφυγή ατυχημάτων, ιδιαίτερα ατυχήματα που αποδίδονται στις 
επιλογές των οδηγών. Καθώς η τεχνολογία των πληροφοριών καθίσταται 
ολοένα και πιο αναπόσπαστη με την καθημερινή μας ζωή, η εξάρτησή 
μας από τα επόμενα συστήματα πληροφοριών ολοένα και αυξάνεται. 
Εντούτοις, όπως για καθετί υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, θα 
πρέπει να αναφέρουμε πως η συνδεσιμότητα αυτή θα δίνει τη δυνατότη-
τα στους εισβολείς, μόλις εισέλθουν, να είναι σε θέση να στέλνουν εντολές 
στο όχημα από απομακρυσμένη τοποθεσία προκειμένου, μεταξύ άλλων, 
να κλέψουν ιδιωτικά και εταιρικά δεδομένα, να παρακολουθούν μεμονω-
μένα οχήματα ή ολόκληρους στόλους και να παρεμβαίνουν σε λειτουρ-
γίες κρίσιμες για την ασφάλεια. Φανταστείτε να χάσετε την ικανότητα 
οδήγησης ή φρεναρίσματος με ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο! 
Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι η βιομηχανία που έχει αναλάβει 
την καταπολέμηση των χάκερ ανθεί, και αποτελεί μια συνεχή μάχη για να 
συμβαδίζει με την ολοένα εξελισσόμενη τεχνολογία. Για τον σκοπό αυτό ο 
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έρχεται να βοηθήσει με το νέο πρότυ-
πο ISO/SAE 21434:2021 «Μηχανική Κυβερνοασφάλειας Οχημάτων», που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα και θα αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια των 
κατασκευαστών με σκοπό να είναι ένα βήμα μπροστά. Έχει ως στόχο να 
ενσωματώσει την προοπτική της κυβερνοασφάλειας στον σχεδιασμό των 
ηλεκτρικών και των ηλεκτρονικών συστημάτων (Η/Ε) εντός των οχημάτων. 
Επίσης, σκοπό έχει να βοηθήσει τους κατασκευαστές να παρακολουθούν 
τις μεταβαλλόμενες τεχνολογίες και τις μεθόδους κυβερνοεπιθέσεων και 
να καθορίσει μια κοινή γλώσσα για τους στόχους, τις απαιτήσεις και τις 
κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται με τη μηχανική της κυβερνο-
ασφάλειας για μια κοινή κατανόηση σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.
Επίσης το πρότυπο, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη SAE 
International, μια Παγκόσμια Ένωση Μηχανικών και βασικό συνεργάτη 
του ISO, βασίζεται στις συστάσεις που αναφέρονται στο SAEJ3061, το 
οποίο αποτελεί έναν οδηγό για την κυβερνοασφάλεια για συστήματα 
κυβερνο-φυσικών οχημάτων, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένη καθο-
δήγηση.
Ο Dr. Gido Scharfenberger-Fabian, πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνω-
μόνων του ISO που ανέπτυξε το πρότυπο, ανέφερε ότι αυτό θα επιτρέπει 
στους οργανισμούς να καθορίζουν πολιτικές και διαδικασίες κυβερνοα-
σφάλειας, να διαχειρίζονται τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και να προω-
θήσουν μια κουλτούρα κυβερνοασφάλειας.
Πρόσθεσε ακόμη πως «το ISO/SAE 21434 θα βοηθήσει στην εξέταση ζη-

τημάτων κυβερνοεπιθέσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης 
και στον τομέα, αυξάνοντας την άμυνα στον κυβερνοχώρο του οχήματος 
και μετριάζοντας τον κίνδυνο πιθανών τρωτών σημείων για κάθε στοιχείο. 
Επιπλέον, το πλαίσιο που παρέχεται σε αυτό το πρότυπο θα ενισχύσει τη 
συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στον κλάδο και θα οδη-
γήσει έτσι σε τεχνολογία και λύσεις που θα ανταποκριθούν καλύτερα στις 
σημερινές και τις αυριανές προκλήσεις στον κυβερνοχώρο».
Ο Jack Pokrzywa, του SAE International, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχά-
ριστη θέση να δούμε τους καρπούς αυτής της μοναδικής συνεργασίας 
μεταξύ SAE και ISO. Βλέπουμε αυτό το πρότυπο ως ένα κρίσιμο εργαλείο 
στο οπλοστάσιο των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και των προ-

γραμματιστών σε όλο τον κόσμο».
Το ISO/SAE 21434 αναπτύχθηκε 
από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 
22, Οχήματα Δρόμου, υποεπιτροπή 
SC 32, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα και γενικές πτυχές του 
συστήματος, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Μηχανικών μηχανικών 
συστημάτων κυβερνοασφάλειας 

οχημάτων της SAE International. 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο αρμόδιος 
φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Προτύπων στην Κύπρο, παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και θα 
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ISO/SAE 21434 μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης του CYS στο 
τηλέφωνο 22 411 414 ή με email: c.service@cys.org.cy.
Πηγή: ISO.org

 Διαμαντής Ζαφειριάδης
Λειτουργός Τυποποίησης
 Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Ένα πρότυπο έρχεται να κρατήσει τους χάκερ μακριά από τα αυτοκίνητα

Όλο και περισσότερο, 
τα σημερινά οχήματα 
διαθέτουν τεχνολογίες 
υποβοήθησης οδηγού
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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






