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Παρέμβαση ΕΤΕΚ 
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

για την κρατική πολιτική στέγασης 
υπουργείων και υπηρεσιών

Το Επιμελητήριο αντιμετωπίζει 
θετικά προτάσεις που αφορούν την 
προσέλκυση και δραστηριοποίηση 

φοιτητών στην εντός των τειχών 
πόλη της Λευκωσίας

ETEK: Δέσμη εισηγήσεων για 
τη διαχείριση οικοδομών τ/κ 

ιδιοκτησίας στη Λευκωσία

Πακέτο μέτρων και εισηγήσεων
υπέβαλε το ΕΤΕΚ στην Πολεοδομία

για ανάπτυξη των κοινοτήτων του Τροόδους
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Νέες γυψοσανίδες υψηλής ηχοπροστασίας

Οι τοίχοι με ηχομονωτικές γυψοσανίδες Knauf ULTRA BOARD® 
προστατεύουν τους ενοίκους του ξενοδοχείου σας από θορύβους 
και τους παρέχουν ένα ιδανικό ακουστικό περιβάλλον διαμονής, 
ανάπαυσης ή εργασίας.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
■  Λεπτότεροι τοίχοι για ηχομόνωση Rw>60dB και περισσότερο ωφέλιμο χώρο
■  Υψηλή επιφανειακή σκληρότητα για προστασία από χτυπήματα και εκδορές
■  Πυραντοχή EI60 με μία μόνο στρώση Ultra Board αμφίπλευρα του μεταλλικού σκελετού

Guest Experience = Knauf Experience

KNAUF 
ULTRA BOARD®

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

 Της Έλενας Χριστοδούλου

ΘΕΜΑΤΑ
7   Κρατική πολιτική για τη στέγαση υπουργείων και υπηρεσιών

7  Συνάντηση ΕΤΕΚ - Ελεγκτικής Υπηρεσίας

8  Πακέτο μέτρων και εισηγήσεων υπέβαλε το ΕΤΕΚ στην 

Πολεοδομία για το Τρόοδος

9  Συνάντηση ΕΤΕΚ με Υπ. Μεταφορών, Τμήμα Δημοσίων Έργων 

και Τμήμα Αρχαιοτήτων

12  Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου

14  Γνωμοδοτήσεις ΕΤΕΚ στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28  «Ηλεκτρονικό δέρμα» για ρομποτικές εφαρμογές

29  Νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας 

στο δομημένο περιβάλλον
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Εδώ και πολλά χρόνια οι πόλεις μας παρουσιάζουν μια εικόνα αλλόκοτη, αντι-
φατική. Βλέπουμε να συνυπάρχουν νέα μοντέρνα κτίρια υψηλής τεχνολογίας 
δίπλα από ερειπωμένα κτίρια. Τι κάνουμε όμως για να δώσουμε νέα κοινωνική 
ταυτότητα σε ξεχασμένα κτίρια εκτός από την κατεδάφιση ή ακόμα χειρότερα 
την εγκατάλειψη στο έλεος του χρόνου και των καιρικών συνθηκών; 
Κτίρια παραμένουν στα αζήτητα για δεκαετίες, διαβρώνουν τον ιστό της 
πόλης και έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους, ενώ φαίνεται να έχει δημι-
ουργηθεί ένας φαύλος κύκλος για το κτιριακό απόθεμα με απαξιωμένα κτί-
ρια που αυξάνονται ακόμη και σε δρόμους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν 
εμπορικοί, και αυτό υποβαθμίζει το αστικό περιβάλλον.
Δεν είναι κατανοητό πως απλώνονται οι πόλεις μας όλο και πιο πολύ και συγ-
χρόνως εγκαταλείπονται τόσα πολλά κτίρια, όχι μόνο στα κέντρα των πόλε-
ων, αλλά και σε πολλά χωριά καθώς και παλιά βιομηχανικά κτίρια, αξιόλογης 
αρχιτεκτονικής.
Υπάρχουν νέες μορφές εμπορικής ή/και καλλιτεχνικής δραστηριότητας 
που να μπορούν να δώσουν ζωή και μια ευκαιρία σε αυτά τα κτίρια να 
αναστηθούν;
Η αναδιοργάνωση πρώην εργοστασιακών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή 
εγκαταλελειμμένων κτιρίων έχει πολύ συχνά μια κοινωνική αξία. Σε πολλές 
περιπτώσεις αξίζει να ξαναδοθεί αξιοπρέπεια σε περιοχές που βρίσκονται σε 
μαρασμό, όπου μειώθηκε το ενδιαφέρον για να απογειωθούν ξανά.
Ας ξεκινήσουμε από τα βιομηχανικά κτίρια της Λεμεσού, όπου αρκετά από 
αυτά αναμένουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, υπάρχουν όμως και κάποια βι-
ομηχανικά κτίρια, με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, που έχουν συντηρηθεί και 
επαναχρησιμοποιούνται, αποτελώντας μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της πόλης, όπως για παράδειγμα ο Χαρουπόμυλος Λανίτη στην περιοχή του 
Μεσαιωνικού Κάστρου, το πρώην «Λιθογραφείο Κουβά» που στεγάζει το 
πολιτιστικό κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» και οι αποθήκες Τρακασόλ, που 
λειτουργούν σαν ναυτικό μουσείο και χώρος πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων.
Στον υπόλοιπο κόσμο τα παραδείγματα είναι πολλά, ας αναφέρουμε μερικά 
για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας:
Οι πρώην εγκαταστάσεις της Fiat νότια της Φλωρεντίας μετατρέπονται σε 
κέντρο σύγχρονης τέχνης, όπου με τη μεταποίηση των κτιριακών εγκαταστά-
σεων γεννιέται ένας καλλιτεχνικός και πολιτιστικός πόλος έλξης.
Στην πόλη του Τορίνο, του οποίου η ιστορία είναι συνδεδεμένη με τη βιομη-
χανία, διεξάγονται εργασίες συντήρησης στα μηχανουργεία, όπου κάποτε 
γίνονταν οι επιδιορθώσεις των τρένων και γίνονται σύντομα πειραματικός 
χώρος του πνεύματος και της έρευνας.
Στο Βελιγράδι, ένα πρώην ιδιωτικό μουσείο, που κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο είχε μετατραπεί σε αποθήκη και μετά αφέθηκε στην αδιαφορία των 
αρχών, μεταμορφώθηκε σε κέντρο πολιτιστικής απολύμανσης, που αντικεί-
μενο έχει να προάγει την αντίσταση σε κάθε μορφής ρατσισμό και εθνικισμό.
Το Εργοστάσιο Σοκολάτας στο Λονδίνο, μια παλιά φάμπρικα στη βόρεια πε-
ριφέρεια της πόλης, η οποία βρισκόταν σε αχρησία από τη δεκαετία του ‘90, 
ξαναγεννιέται σαν καλλιτεχνικός χώρος για να δώσει έρεισμα στη δημιουρ-
γικότητα των νέων της περιοχής και γίνεται σημείο αναφοράς.
Στο Άμστερνταμ, η μετατροπή του «Westergasfabriek», όπου στο παρελθόν 
ήταν τοποθετημένες οι εγκαταστάσεις του υγραερίου, σε πολιτιστικό κέντρο, 
ακολουθεί με συνέπεια τους ρυθμούς της πόλης και θεμελιώνει έναν θεσμικό 

διάλογο, κατευθύνοντας έμπρακτα, θετικά και αποτελεσματικά δράσεις αρ-
μονικά ενσωματωμένες στον ιστό της πόλης.
Το σχέδιο «El faro de Oriente» στην πόλη του Μεξικού είχε στόχο τη μεταποί-
ηση του κτιρίου που φιλοξενούσε κυβερνητικά γραφεία σε ένα κέντρο παρα-
γωγής τέχνης. Η περιοχή βρίσκεται σε μια φτωχή συνοικία στην περιφέρεια 
και ο στόχος ήταν από την αρχή να δημιουργηθεί ένας πόλος ευκαιριών που 
να προτείνει δραστηριότητες και να είναι σε θέση να αναμειχθεί στα δρώμε-
να της πόλης και να συμμετέχει ενεργά στην αλλαγή της.
Στο Βαλπαραΐσο στη Χιλή, με πρωτοβουλία των κατοίκων, οι πρώην εγκατα-
στάσεις των φυλακών της δεκαετίας του ενενήντα μετατρέπονται σε πολιτι-
στικό πάρκο, ένα σημείο συνάντησης για την πόλη με στόχο να δώσει αξία 
στην περιοχή και να προωθήσει την τοπική κουλτούρα.

Στη γειτονική Ελλάδα έχουν εξαγγεί-
λει πρόσφατα μεγαλεπήβολα σχέδια 
πολλών εκατομμυρίων για να δώσουν 
μία δεύτερη ευκαιρία αξιοποίησης 
τέτοιων κτιρίων, σε μια περίοδο όπου 
η ελληνική πρωτεύουσα έχει ανάγκη 
από τα μεγάλα έργα ανάπλασης προ-
κειμένου να επανατοποθετηθεί για τη 
μετά Covid-19 περίοδο.
Μία περίπτωση είναι η μετατροπή των 
πρώην εγκαταστάσεων της Παπα-
στράτος στον Πειραιά σε σύγχρονους 
χώρους γραφείων, όπου στη γύρω 
περιοχή θα κτιστούν συνολικά τρία 
οικιστικά έργα, με προοπτική ολοκλή-
ρωσης έως το 2022.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ακίνη-
το που φιλοξενούσε κάποτε το εργο-
στάσιο του ομίλου Viohalco, επίσης 
στον Πειραιά, επιφάνειας περίπου 
73.000 τ.μ., με 44.000 τ.μ. που κατα-

λαμβάνουν τα υφιστάμενα κτίρια, στο οποίο προτείνεται μεικτή ανάπτυξη 
που θα περιλαμβάνει μουσείο και ινστιτούτο τεχνολογικής έρευνας, γρα-
φεία, ξενοδοχείο, συνεδριακούς χώρους, κάποια εμπορικά καταστήματα, 
αλλά και πάρκο αναψυχής και πρασίνου με δίκτυο ποδηλατόδρομων.
Τα παραδείγματα δεν τελειώνουν εδώ γιατί είναι πάρα πολλά, όπως παλιά 
αεροδρόμια, σφαγεία, εργοστάσια, μηχανουργεία, σιλό, εγκαταστάσεις 
υγραερίου, φυλακές, βιοτεχνίες, αγορές, κατοικίες και άλλα.
Η διεθνής πρακτική έχει αναδείξει πως σε αστικές περιοχές που έχουν δη-
μιουργηθεί ανάλογες δομές έχει αναβαθμιστεί η περιοχή, έχει βελτιωθεί το 
επιχειρηματικό περιβάλλον και έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας.
Είναι χρέος λοιπόν της πολιτείας να βρει και να δημιουργήσει τους κατάλλη-
λους μηχανισμούς ούτως ώστε τα παλιά, μισογκρεμισμένα κτίρια να έχουν 
μια δεύτερη ευκαιρία, για να κλείσουν αυτές οι ανοικτές πληγές μέσα στις 
πόλεις και να δοθεί πίσω σε αυτές η χαμένη τους αξιοπρέπεια.

Έλενα Χριστοδούλου 
Αρχιτέκτονας

Δεύτερη ευκαιρία...

Νέες μορφές 
εμπορικής ή/
και καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας 
μπορούν να δώσουν 
ζωή και ευκαιρία σε 
κτίρια να αναστηθούν

Η χωροθέτηση και η αρχιτεκτονική ποιότητα υπουργικών και κυβερνητι-
κών κτιρίων έχουν ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική και 
οικονομική σημασία, με σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιό-
τητας του αστικού περιβάλλοντος, την εξυπηρέτηση της ορθολογικής 
πολεοδομικής ανάπτυξης και την 
οικονομική διαχείριση υπέρ του 
δημοσίου συμφέροντος. 
Τα πιο πάνω αναφέρονται σε επι-
στολή του ΕΤΕΚ προς τον Πρόε-
δρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με θέμα την κρατική πολιτική για 
τη στέγαση υπουργείων και υπη-
ρεσιών. Όπως σημειώνεται στην 
επιστολή «παρά το αυτονόητο της 
διαπίστωσης αυτής, το Επιμελητήριο με απογοήτευση και ανησυχία πα-
ρακολουθεί το τελευταίο διάστημα να επαναλαμβάνονται οι ίδιες αστο-
χίες που χρόνια μαστίζουν το θέμα της στέγασης κρατικών υπηρεσιών 
και υπουργείων: η απουσία προγραμματισμού, η έλλειψη συντονισμού 
και οι μη ορθολογικές επιλογές. Πρόσφατο παράδειγμα η περίπτωση 
της ανέγερσης των τριών υπουργείων στην περιοχή της Αρχιγραμμα-
τείας, ενός έργου θεμελιώδους σημασίας για την πόλη της Λευκωσίας, 
αλλά και μια τεράστια ευκαιρία (ίσως μία από τις τελευταίες) να σπά-
σουμε τον φαύλο κύκλο των εκπτώσεων, της προχειρότητας και των 
σπασμωδικών κινήσεων στον τρόπο που υλοποιούνται τα δημόσια έργα.

Συνοπτικά αναφέρουμε πως με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου στις 05/02/2020 και σε συνεργασία με τον υπουργό 
Εσωτερικών, το Επιμελητήριο ανέλαβε πρωτοβουλία να συντονίσει τις 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές με στόχο να συγκροτηθεί μία από κοινού 
εισήγηση για τη βέλτιστη μέθοδο υλοποίησης του έργου. Η πρωτοβου-
λία αυτή κατέληξε στη συγκρότηση μιας δόκιμης διαδικασίας που μπο-
ρεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου 
για τη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, την τήρηση του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού και την ολοκλήρωσή του στο χρονοδιά-
γραμμα που θα καθοριστεί. Παρά όμως την ενεργή υποστήριξη του 
υπουργού Εσωτερικών που μας έκανε να ελπίζουμε πως επιτέλους θα 
υλοποιηθεί ένα έργο χωρίς τις συνηθισμένες αγκυλώσεις, το οποίο θα 
αποτελέσει πρότυπο για την υλοποίηση δημόσιων έργων αυτής της κλί-
μακας και σημασίας, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.
Εκτιμώντας τη σοβαρότητα του θέματος και με έμφαση στην προάσπι-
ση του δημοσίου συμφέροντος, θεωρούμε πως είναι κρίσιμη η ανάληψη 
πρωτοβουλίας από εσάς για να τροχιοδρομηθεί αμέσως ο σχεδιασμός 
ορθολογικής και τεκμηριωμένης στρατηγικής για τη στέγαση σε ιδιό-
κτητα κτίρια στο αστικό κέντρο υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών. 
Ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους και του πολίτη, το Επιμελητήριο 
έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και είναι έτοιμο να συνει-
σφέρει σημαντικά σε αυτή τη συζήτηση για να επιτευχθεί το βέλτιστο 
αποτέλεσμα, για την αρχιτεκτονική, το περιβάλλον, την κοινωνία και την 
οικονομία του τόπου».

Κρατική πολιτική για τη στέγαση υπουργείων και υπηρεσιών

Συνάντηση ΕΤΕΚ - Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Παρέμβαση ΕΤΕΚ 
προς τον Πρόεδρο 

της Κυπριακής 
Δημοκρατίας

Συνάντηση με τον γενικό ελεγκτή δρα Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τη δι-
ευθύντρια Τεχνικού Ελέγχου Στάλω Αριστείδου, είχε στις 17 Μαΐου 
αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρό του Κωνσταντί-
νο Κωνσταντή και παρόντες τον Α’ αντιπρόεδρο Αντρέα Θεοδότου, τον 
γενικό γραμματέα Πλάτωνα Στυλιανού και το μέλος της Διοικούσας Επι-
τροπής Βαρνάβα Λάμπρου.
Οι μέθοδοι ανάθεσης και υλοποίησης των δημοσίων έργων ήταν το 
κύριο θέμα συζήτησης, με έμφαση στην ανάγκη για κατάρτιση ενός 
στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία για τον έγκαιρο και μακρο-
πρόθεσμο προγραμματισμό για την υλοποίησή τους. Θέμα συζήτησης 
αποτέλεσε, επίσης, η αξιοποίηση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Σύ-
ντομης Διάρκειας για την υλοποίηση δημόσιων έργων. Το ΕΤΕΚ υπο-
γράμμισε πως «η πολιτεία οφείλει να αποτελεί το παράδειγμα για την 
υλοποίηση έργων στα οποία η ποιότητα και η καινοτομία σε όλα επίπε-
δα να αποτελούν τα κύρια ζητούμενα, αλλά και να προάγονται οι ίσες 
ευκαιρίες, η αξιοκρατία και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των νέων στις 
διαδικασίες υλοποίησής τους».
Τέθηκε, εξάλλου, το θέμα της αναβάθμισης της παροχής υπηρεσιών μη-
χανικής επιστήμης και του κύρους του μηχανικού μέσω της διασφάλισης 
ενός υγιούς και διαφανούς περιβάλλοντος προκήρυξης διαγωνισμών. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις στρεβλώσεις που έχουν παρατηρηθεί 
στην εφαρμογή της Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Με-
λετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων». Ακόμη, αναφέρθηκε και το 
θέμα της αξιοποίησής των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών 

(ΕΜΕΔ) μέσω της ενσωμάτωσης σχετικής ρήτρας στα κατασκευαστικά 
συμβόλαια έργων του δημοσίου, με στόχο την ταχεία και αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 
έργων. Ο γενικός ελεγκτής συμμερίζεται τις ανησυχίες του ΕΤΕΚ για το 
θέμα και υποστηρίζει τις ΕΜΕΔ και τη συμπερίληψη της Κριτικής Δια-
δικασίας στα συμβόλαια του δημοσίου με τρόπο που να ικανοποιεί το 
δημόσιο και την οικοδομική βιομηχανία.
Το Επιμελητήριο έθεσε και το θέμα ενεργοποίησης της νομοθετικής 
πρόνοιας για το τέλος πολεοδομικής αναβάθμισης. Κοινή φάνηκε να 
είναι η αντίληψη ΕΤΕΚ-Ελεγκτικής για την ανάγκη μιας γενικής και όχι 
ειδικής πολιτικής για το θέμα, ως επίσης και η αδήριτη ανάγκη επιστρο-
φής στην κοινωνία μέρους του οφέλους που δημιουργείται. 
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Κάτω από τον τίτλο «Το ΕΤΕΚ θέλει να… ξαναχτίσει το Τρόοδος», δημοσίευσε 
η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», στις 4 Μαΐου, το πακέτο μέτρων και εισηγή-
σεων που υπέβαλε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο στην Πολεοδομία 
με στόχο την ανάκαμψη της υπαίθρου με την υιοθέτηση θετικών προνοιών 
των Τοπικών Σχεδίων, απόρριψη των αρνητικών και υιοθέτηση νέων δράσε-
ων και πολιτικών στηριγμένων στην ιδιομορφία της κάθε περιοχής. 
Σύμφωνα με δήλωση στον «Φ» του προέδρου του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνου 
Κωνσταντή, οι προτάσεις εκπονήθηκαν από ομάδα του ΕΤΕΚ με αφορμή τη 
διαδικασία ετοιμασίας της Δήλωσης Πολιτικής για την ανάπτυξη των ορει-
νών κοινοτήτων Τροόδους. Ο κ. Κωνσταντής ανέφερε πως είναι καιρός να 
αντιστραφεί η πορεία κάμψης της υπαίθρου, κάτι το οποίο περνά και από τη 
στήριξη των κατοίκων της μέσω τολμηρών μέτρων, και προς την κατεύθυνση 
αυτή στόχευε και το Επιμελητήριο με τις προτάσεις του.
Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως οι ορεινές κοινότητες πρέπει να συγκροτηθούν σε ανα-
πτυξιακή οντότητα και να αποτελέσουν ελκυστικό τόπο διαβίωσης, με οικο-
νομία υψηλής αξίας, βασισμένη στην κληρονομιά του τόπου και σε αρμονία 
με το φυσικό περιβάλλον. Θεωρεί, επίσης, πως τρεις βασικές προϋποθέσεις 
επιτυχίας για την υλοποίηση του οράματος είναι:
 • Η επίτευξη συναίνεσης των επηρεαζόμενων μερών
 • Η διαμόρφωση του απαραίτητου θεσμικού και διαχειριστικού πλαισίου 
για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής
 • Η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για τη διαμόρφωση μεθοδολογί-
ας, σχεδιασμός και υλοποίηση της πολιτικής
Ανάμεσα σε άλλα, το ΕΤΕΚ εισηγείται και τα ακόλουθα: 
 • Αποφυγή χωροταξικών, κυκλοφοριακών, ή άλλης μορφής αναπτυξιακών 
σχεδιασμών όπως π.χ. επεκτάσεις ζωνών, έργα, υποδομές, αλλαγές χρήσεων, 
που να καταργούν ή συρρικνώνουν ζώνες, περιοχές ή στοιχεία προστασίας.
 • Διαμόρφωση οδικού δικτύου με σχεδιασμό νέων δρόμων ή αναβαθ-
μίσεις υφιστάμενων, ενταγμένων στις ιδιαιτερότητες του τοπίου με στόχο τη 
χωρική και διοικητική αναδιοργάνωση της περιοχής. 
 • Πρωτοβάθμια σύνδεση αστικών κέντρων με κεφαλοχώρια, διαμόρ-
φωση δευτεροβάθμιου συνδετικού δακτυλίου μεταξύ κεφαλοχωριών και 
τριτοβάθμιων ακτινωτών συνδέσεων μεταξύ κεφαλοχωριών και μικρότερων 
κοινοτήτων. Προς τούτο το ΕΤΕΚ θεωρεί πως απαιτείται επιστημονικός κα-

θορισμός των πραγματικών αναγκών της αναβάθμισης του οδικού δικτύου.
 • Με τη Δήλωση Πολιτικής πρέπει να προστατεύεται από επέκταση ανα-
πτύξεων ή έργων υποδομής η γεωργική γη, μέσω του καθορισμού περιοχών 
γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, παραδοσιακών καλλιεργειών, 
ξερολιθιών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, επιτρέποντας μόνο δραστη-
ριότητες και εγκαταστάσεις που έχουν άμεση συνάφεια με την αγροτική 

δραστηριότητα.
• Ενεργοποίηση της ευχέρειας για 
την επιβολή τέλους βελτιώσεως στη 
βάση του άρθρου 80 του περί Πο-
λεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.
• Διαμόρφωση στοχευμένων δη-
μοσιονομικών και πολεοδομικών 
κινήτρων, όπως για τη συμπλήρωση 
αναπτύξεων, τη μεταφορά δικαιω-
μάτων ανάπτυξης, κ.λπ.
• Αποτελεσματική διαχείριση των 
εγκαταλελειμμένων οικοδομών 
μέσα από προγράμματα ανάπλα-

σης που είναι ουσιαστική για τη διατήρηση της συνοχής των ιστορικών οικι-
σμών. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου η επαναχρησιμοποίηση των οικοδομών ως 
κατοικίες δεν αποτελεί ρεαλιστική προοπτική, η αλλαγή της οικιστικής χρήσης 
σε εμπορική ή τουριστική (π.χ. ξενώνες, καφεστιατόρια, καταστήματα) είναι 
θεμιτή, αφού με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επιδιόρθωση των οικοδο-
μών, η συνοχή του πολεοδομικού ιστού και η ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Δημιουργία υποπεριφερειών
Λόγω μεγάλης ανομοιομορφίας και διαφορών στον βαθμό ανάπτυξης, τις 
προοπτικές, την εγγύτητα σε αστικά κέντρα, το ΕΤΕΚ θεωρεί πως η περιφέ-
ρεια χρειάζεται να διαχωριστεί σε υποπεριφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη 
γεωγραφικά, ιστορικά και άλλα κριτήρια. Υποβάλλεται επίσης εισήγηση για 
καθορισμό ιεραρχημένου συμπλέγματος περιφερειακών κεφαλοχωριών 
για τη συγκέντρωση διοικητικών και άλλων δομών και υπηρεσιών, με στόχο 
την υποστήριξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων και 

Πακέτο μέτρων και εισηγήσεων υπέβαλε το ΕΤΕΚ 
στην Πολεοδομία για το Τρόοδος

ακριτικών περιοχών. Ανάμεσα στους στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν, 
το ΕΤΕΚ καταγράφει τους ακόλουθους:
 • Άνθρωπος: Αύξηση του πληθυσμού και βελτίωση της δημογραφικής 
του σύνθεσης με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας με πολλαπλασιαστικά 
οφέλη, όπως είναι η βελτίωση των εισοδημάτων των κατοίκων μέσα από την 
έξυπνη παροχή εργασίας, υποδομών, υπηρεσιών κ.λπ.
 • Ανάπτυξη: Προώθηση ενός ισορροπημένου μοντέλου βιώσιμης ανά-
πτυξης προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία του χώρου και τις δυνάμεις της 
περιφέρειας, που να τονώνει την κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και 
πολιτισμική διάσταση.
 • Φύση: Προστασία, διεύρυνση και αποκατάσταση των προστατευόμε-
νων περιοχών και διασφάλιση της συνεκτικότητας των οικοτόπων με περιο-
ρισμό των διάσπαρτων δραστηριοτήτων.
 • Τοπίο: Αξιολόγηση και ανάδειξη της ποιότητας του φυσικού και του κτι-
σμένου τοπίου και των πολιτισμικών στοιχείων της περιφέρειας, με οδηγίες 
αξιολόγησης του τοπίου και διαχείρισης των επεμβάσεων.
 • Οικισμοί: Βελτίωση της συνοχής των οικισμών και του δομημένου περι-
βάλλοντος γενικότερα και συγκέντρωση της ανάπτυξης κυρίως περιφερεια-
κά των οικισμών.
 • Γεωργία: Διαφύλαξη της αγροτικής γης με κίνητρα για στήριξη της 
πράσινης καινοτομίας, της αγροτικής οικονομίας και της παραγωγής των 
τοπικών προϊόντων μέσα από μια νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη.
 • Κλίμα: Αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και πε-
ριορισμός των επιπτώσεων από τους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών 
και των μεταφορών.

Ενδυνάμωση των πυρήνων
Το ΕΤΕΚ εισηγείται την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων νέων αναπτύξεων 
και εξάπλωσης υπηρεσιών και οικοδομών εκτός των ορίων των κοινοτήτων 

και υποδεικνύει πως αντιθέτως απαιτούνται μέτρα συμπλήρωσης και ενδυ-
νάμωσης των πυρήνων των κοινοτήτων.
Το Επιμελητήριο τάσσεται κατά της αλόγιστης επέκτασης ζωνών ανάπτυ-
ξης εκτός αν τεκμηριώνεται, και τονίζει πως πρέπει να λαμβάνονται κα-
θοριστικά υπόψη οι δυνατότητες εξυπηρέτησης με δημόσιες υπηρεσίες, 
η αποφυγή διείσδυσης σε γεωργική γη, η μη επέκταση κοντά σε οχληρές 
χρήσεις και η αποφυγή επηρεασμού του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι 
παράδοξο να διευρύνονται οι οικιστικές ζώνες στην περιφέρεια των οικι-
σμών όταν υπάρχει συνεχής μείωση του πληθυσμού των ορεινών κοινοτή-
των, παρατηρεί το ΕΤΕΚ. 
Η ομάδα του ΕΤΕΚ υποδεικνύει επίσης πως, λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου 
και του τοπίου της περιφέρειας, αλλά και της ανάγκης για την αποφυγή 
οικιστικής εξάπλωσης εκτός ορίων των κοινοτήτων, η περιοριστική πολιτική 
για τη μεμονωμένη κατοικία ενδείκνυται να μετατραπεί σε απαγορευτική 
και να μην υπόκειται σε διακριτική ευχέρεια. Για ιδιοκτήτες αγροτικής γης 
με ανάγκη ιδιοκατοίκησης, το ΕΤΕΚ θεωρεί πως μπορούν να διαμορφωθούν 
καινοτόμες πολιτικές μεταφοράς συντελεστή, επιδομάτων και δανείων για 
εγκατάσταση εντός των χωρικών ορίων των κοινοτήτων.
Το Επιμελητήριο θεωρεί επίσης πως η βελτίωση της παροχής διαδικτύου θα 
ενθαρρύνει την εξ αποστάσεως εργασία ενισχύοντας τα κίνητρα για βρα-
χυπρόθεσμη ή και μακροπρόθεσμη εγκατάσταση εταιρειών παρόχων υπη-
ρεσιών στις ορεινές περιοχές. Τάσσεται επίσης υπέρ ουσιαστικής και ευρείας 
επέκτασης των προνοιών για την άσκηση αισθητικού ελέγχου σε όλες τις 
αναπτύξεις στις ορεινές περιοχές. Ιδιαίτερα μέσα στα χωρικά όρια ιστορι-
κών οικισμών ή και σε χαρακτηριστικές περιοχές φυσικού τοπίου, εισηγείται 
να εφαρμοστούν νομοθετικές και πολεοδομικές πρόνοιες όμοιες με αυτές 
που ισχύουν σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ), με τον διορισμό ειδικής 
επιτροπής Αισθητικού Ελέγχου Ορεινών Κοινοτήτων που να εποπτεύει και να 
εγκρίνει τις μελέτες που θα υποβάλλονται για αδειοδότηση.

Οι προτάσεις 
εκπονήθηκαν με 
αφορμή τη διαδικασία 
ετοιμασίας της 
Δήλωσης Πολιτικής 
για την ανάπτυξη των 
ορεινών κοινοτήτων

Συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
Γιάννη Καρούσο, παρουσία του γενικού διευθυντή του υπουργείου και 
στελεχών των Τμημάτων Δημοσίων Έργων και Αρχαιοτήτων, είχε στις 
12 Μαΐου αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρό του 
Κωνσταντίνο Κωνσταντή και τον Α’ αντιπρόεδρο Αντρέα Θεοδότου.
Κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση ήταν οι μέθοδοι υλοποίησης 
των δημοσίων έργων, με έμφαση στην αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού σύντομης διάρκειας για τη διασφάλιση της συμμετοχι-
κότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας των διαδικασιών που ακο-
λουθούνται. Ως δεδομένο τέθηκε από όλες τις πλευρές η αδήριτη ανά-
γκη για στενή συνεργασία του ΕΤΕΚ, ως του τεχνικού συμβούλου του 
κράτους, με το Τμήμα Δημοσίων Έργων για να καθοριστεί μία κοινά 
αποδεκτή στρατηγική υλοποίησης των δημοσίων έργων που θα προ-
κρίνει την ποιότητα έργων και δομημένου περιβάλλοντος.
Ειδικά για το θέμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για τα 
Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το 
Επιμελητήριο υποστήριξε έντονα την ακαταλληλότητα της μεθόδου 
που επιλέγηκε και συμφωνήθηκε η επανεξέταση της διαδικασίας τις 
επόμενες μέρες. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, και με δεδομένη την εκτενή μελέτη του 

ΕΤΕΚ για το ζήτημα διάσωσης και αξιοποίησης των επικίνδυνων δια-
τηρητέων οικοδομών και αρχαίων μνημείων, ο υπουργός Μεταφορών 
δήλωσε την πρόθεσή του να αναθέσει στο Επιμελητήριο την ετοιμασία 
εισήγησης για δημιουργία νομικού πλαισίου που θα επιλύσει οριστι-
κά τα προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος (απουσία ιδιοκτητών, 
ασυμφωνία συνιδιοκτητών κ.ο.κ.) που αποτελούν τροχοπέδη για απο-
τελεσματική εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέτρου.

Συνάντηση ΕΤΕΚ με Υπ. Μεταφορών, Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα Αρχαιοτήτων
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For more information please contact: 
Yiannis Ktorides (yiannis.ktorides@elkem.com)

Προσχέδιο Οδηγού για το Σχέδιο Χορηγιών για Μετατροπή Κτιρίων σε Φοι-
τητικές Εστίες στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας με τα σχόλια και 
τις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ στάλθηκε στη διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημόσι-
ων Επενδύσεων στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντο-
νισμού και Ανάπτυξης (ΓΣ ΕΠΣΑ). Είχε προηγηθεί συνάντηση στα γραφεία 
ΕΠΣΑ στις 14.04.2021.
Στη συνοδευτική επιστολή του το Επιμελητήριο εξέφρασε την υποστήριξή 
του και σημείωσε ότι αντιμετωπίζει θετικά προτάσεις που αφορούν την 
προσέλκυση και δραστηριοποίηση φοιτητών στην εντός των τειχών πόλη 
της Λευκωσίας, η οποία αδιαμφησβήτητα θα συμβάλει στην αναζωογόνη-
ση του ιστορικού κέντρου της πόλης, θα δώσει ώθηση για την αποκατάστα-
ση και αξιοποίηση αξιόλογων κτιρίων στην περιοχή και θα συμβάλει στην 
αναβίωση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της. 
Ωστόσο, σημειώνει το ΕΤΕΚ, «για να καταστεί δυνατή η προσέλκυση φοιτη-
τών για τη διαμονή τους στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να δοθούν παράλληλα και τα κατάλληλα κίνητρα για την ενθάρρυν-
ση της φοιτητικής διαβίωσης στην περιοχή, όπως κίνητρα για τη διαμόρ-
φωση χώρων δραστηριοποίησης (λ.χ. αναγνωστηρίων, χώρων εκγύμνασης, 
φροντιστηρίων υπολογιστών, σχολών χορού κ.λπ.). Στο ίδιο πλαίσιο, θεω-
ρούμε ότι το Σχέδιο Χορηγιών θα πρέπει να είναι πολυθεματικό και να μην 
περιορίζεται αποκλειστικά στην προσέλκυση φοιτητών στην εντός των τει-
χών πόλη της Λευκωσίας, ώστε να ενθαρρύνεται επίσης και η προσέλκυση 
και δραστηριοποίηση γενικότερα νέων ανθρώπων αλλά και επιχειρήσεων 
στον ιστορικό πυρήνα της πόλης, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋπο-
θέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι σημαντικός αριθμός οικοδομών στην εντός των τειχών πόλη της 
Λευκωσίας είναι οικοδομές τ/κ ιδιοκτησίας, θεωρούμε ότι ο Κηδεμόνας Τ/κ 
Περιουσιών ή/και οι ενοικιαστές των οικοδομών αυτών θα πρέπει να περι-
λαμβάνονται στους δικαιούχους του Σχεδίου, ώστε να δύναται οι οικοδομές 
αυτές να λάβουν επιχορήγηση μέσω του Σχεδίου.
Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι η υποβολή αιτήσεων καθώς και η διαχείρισή 
τους από τους λειτουργούς του Φορέα Υλοποίησης του Σχεδίου θα πρέπει 
να γίνονται με έναν σύγχρονο τρόπο – ηλεκτρονικά, στο ίδιο πλαίσιο με τη 
διαδικασία που ακολουθείται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων για την αδειοδότηση 
αναπτύξεων βάσει της νέας πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης, ώστε να 
διευκολύνεται η υποβολή και η εξέταση αιτήσεων, προς όφελος τόσο των 
πολιτών που θα αιτηθούν για τη λήψη χορηγίας μέσω του Σχεδίου, όσο και 
των λειτουργών που θα παραλαμβάνουν και θα εξετάζουν τις αιτήσεις. 
Ταυτόχρονα, η όλη προσπάθεια για τη μετατροπή κτιρίων σε φοιτητικές 
εστίες και την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης της Λευκωσίας γενικότερα, 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι συνυφασμένη με τη δυνατότητα ταχείας 
αδειοδότησης των προτεινόμενων εργασιών εκ μέρους της τοπικής αρχής, 
ώστε να μην υπάρξει ανατροπή σε προωθούμενες ενέργειες και να μην χα-
θεί το επενδυτικό ενδιαφέρον. 
Κλείνοντας, γίνεται εισήγηση για τη σύσταση Ομάδας Παρακολούθησης 
η οποία θα δύναται να συμβάλλει ουσιαστικά στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης του Σχεδίου. Το ΕΤΕΚ δηλώνει την προθυμία του, σε περίπτωση 
που η εισήγηση αυτή υιοθετηθεί, να συνεισφέρει σε αυτό, με τον ορισμό 
εκπροσώπων του στην Ομάδα».

Το Επιμελητήριο εξέφρασε, τον περασμένο Μάρτιο, στο Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας τη δυσαρέσκειά του επειδή δεν κλήθηκε να εκφέρει εισηγή-
σεις για το αναθεωρημένο προσχέδιο του Κώδικα Πρακτικής για τις Εγκα-
ταστάσεις Υγραερίου, ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την ασφάλεια 
και την υγεία των εργαζομένων στον τομέα αλλά και των πολιτών.
Επιπρόσθετα, σε σχετική επιστολή του το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι θεωρεί πως 
«για τα σημαντικά τεχνικά θέματα του τόπου, θα ήταν χρήσιμη η σύσταση 
εξειδικευμένης τεχνικής επιτροπής ώστε να επιλαμβάνεται της επεξεργα-
σίας των τεχνικών κειμένων αφού τα θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας, 
συντήρησης και ελέγχου εγκαταστάσεων υγραερίου απαιτούν εξειδικευ-
μένη τεχνογνωσία. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω παρακαλούμε, έστω και 
αργοπορημένα, να μελετηθούν και να ληφθούν υπόψη τα σχόλια του ΕΤΕΚ 
στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου στα οποία αναφέρονται».

Στη Βουλή
Σε συνέχεια της συζήτησης στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του θέματος «Οι περί Ασφάλει-
ας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2020», που άρχισε 
την Τρίτη 13.10.2020, και συνεχίστηκε στις 3.11.2020 καθώς και την Τρίτη 
9.3.2021 κατά την οποία το Επιμελητήριο κατέθεσε τις θέσεις του, το ΕΤΕΚ 
απέστειλε νέα ενημέρωση στην Επιτροπή για τα ακόλουθα:

«Όπως έχει διαπιστωθεί κατά την πρόσφατη 
συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής, 
παρά το γεγονός πως το αντικείμενο των Κα-
νονισμών αφορά ένα αμιγώς τεχνικό θέμα, 
οι θέσεις του ΕΤΕΚ, ως Τεχνικού Συμβούλου 
του κράτους, δεν έχουν ληφθεί αρκούντως 
υπόψη. Συγκεκριμένα, εντοπίζουμε πως μία 
από τις τροποποιήσεις που έγιναν και αφορά 

τον Ελεγκτή Εγκαταστάσεων (όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΧ), του 
παρέχει το δικαίωμα ώστε δυνητικά να μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί και τη 
δραστηριότητα του Οργανισμού Ελέγχου και αντίστροφα. Θεωρούμε ότι 
η υπό αναφορά τροποποίηση δημιουργεί θέματα σύγκρουσης συμφερό-
ντων. Επισημαίνεται ότι η ψήφιση των υπό αναφορά Κανονισμών πριν τη 
λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής είναι και επιθυμία του Επιμελητη-
ρίου αφού θεωρούμε ότι η ψήφισή τους θα βελτιώσει τα επίπεδα ασφά-
λειας τόσο κατά τη χρήση του υγραερίου στη βιομηχανία όσο και κατά την 
οικιακή χρήση.
Καταληκτικά, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συ-
ζήτηση του θέματος προχωρώντας με την κατ’ άρθρο συζήτησή του και 
υιοθετώντας τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων όπου κριθεί ότι 
αυτές θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ασφάλειας κατά τη χρήση 
υγραερίου».

Σχέδιο Χορηγιών για Μετατροπή Κτιρίων
σε Φοιτητικές Εστίες στην Εντός των Τειχών Λευκωσία

Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου
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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 

Το Επιμελητήριο απέστειλε στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων τις 
θέσεις του για αιτήσεις που εξετάζονται:
 • Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των 
προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας για δημιουργία εργο-
στασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Βιομηχανική Ανάπτυξη 
Κατηγορίας Α) στην Αγία Νάπα στην Επαρχία Αμμοχώστου.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερόμενη αίτηση:
 (i) Θα μπορούσε να τεκμηριωθεί και να αιτιολογηθεί με βάση το 
κριτήριο (ζ) που αφορά την πραγματοποίηση ειδικών στόχων, προ-
γραμμάτων και έργων ανάπτυξης και επίλυση ειδικών προβλημάτων 
σε σχέση με την ανάπτυξη, και του κριτηρίου (ε) που αφορά την προ-
σαρμογή της προτεινόμενης ανάπτυξης σε χαρακτηριστικά του χώρου 
όπου προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε βαθμό που αυτό δεν ήταν δυ-
νατόν να καθοριστούν με λεπτομέρειες στο ισχύον σχέδιο ανάπτυξης 

του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99]. 
 (ii) Δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη Στρατηγική του Σχε-
δίου Ανάπτυξης της περιοχής, αφού η μονάδα παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος θα αδειοδοτηθεί και θα λειτουργήσει προσωρινά για 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες κατασκευής της Μαρίνας Αγίας Νάπας σε 
τεμάχιο πολύ κοντά στον χώρο του έργου. 
 (iii) Έχουν προηγηθεί κατ’ αρχήν θετικές απόψεις εκ μέρους της 
διευθύντριας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και των άλλων 
εμπλεκομένων τμημάτων και υπηρεσιών, εκτός του Τμήματος Γεωργίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε η αίτηση να 
αντιμετωπισθεί θετικά υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 - Η Άδεια να είναι προσωρινή και να έχει χρονική διάρκεια μέχρι 
την ολοκλήρωση των κατασκευών σκυροδέματος για τη Μαρίνα της 
Αγίας Νάπας. 
 - Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της μονάδας να κατεδαφι-
στούν και να απομακρυνθούν όλες οι κατασκευές.
 - Να γίνει αποκατάσταση του τοπίου σύμφωνα με μελέτη που πρέπει 
να υποβληθεί από τον αιτητή και να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές 
πριν την έκδοση της Άδειας. 
 - Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι όροι που εισηγούνται τα 
αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες.

 • Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των 
προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες/μετατροπές σε 
υφιστάμενο αδειούχο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο, 
στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού.
Όπως, μεταξύ άλλων, σημειώνεται στη γνωμοδότηση του ΕΤΕΚ, «η πιο 
πάνω αίτηση αφορά ανάπτυξη η οποία έχει ολοκληρωθεί και λειτουρ-
γεί παράνομα, χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και 
εγκρίσεων με απόφαση του αιτητή, που στην προκειμένη περίπτωση 
είναι η ίδια η Τοπική Αρχή, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα. Θα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιό σας ότι η Τοπι-
κή Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη άσκησης ελέγχου και επιβολής των 
νόμων, στην προκειμένη περίπτωση παρανομεί η ίδια σε θέματα που 
αφορούν δική της ανάπτυξη, δημιουργώντας μια απόλυτα αρνητική 
εικόνα στην κοινωνία.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι το αίτημα για παρέκκλιση όσον 
αφορά την προτεινόμενη ανάπτυξη δεν εμπίπτει σε κανένα από τα 
κριτήρια του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99] και δεν εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον. Η προτεινόμενη ανάπτυξη αναμένεται να επηρε-
άσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Σχεδίου Ανάπτυξης, Τοπικό 
Σχέδιο Λεμεσού, αφού δεν είναι συμβατή με τις πρόνοιές του, αφού 
χωροθετείται σε περιοχή όπου δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρή-
ση. Προτείνονται αναπτύξεις που αφορούν την ανέγερση εστιατορίου 
(νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης οικοδομής) εντός της Ζώνης 
Προστασίας της Παραλίας όπου δεν επιτρέπεται καμία ανάπτυξη». 
Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τον Κανονισμό 19(2) 
[Κ.Δ.Π.309/99] το Τεχνικό Επιμελητήριο εισηγήθηκε την απόρριψη της 
αίτησης και τόνισε ότι «σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί θα 
πρέπει να κατεδαφιστούν και να απομακρυνθούν όλες οι υφιστάμενες 
παράνομες κατασκευές, και να γίνει επαναφορά των περιπτέρων στην 
αρχική τους κατάσταση».

Γνωμοδοτήσεις ΕΤΕΚ στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
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Σε απαντητική του επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα 
του Προσχεδίου Διατάγματος με βάση το άρθρο 4Β (Εγκατάσταση Φω-
τοβολταϊκών Συστημάτων) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2021, το ΕΤΕΚ 
αναφέρει ότι:
 1. «Επί της αρχής είναι θετικό στην περαιτέρω απλοποίηση των δια-
δικασιών αδειοδότησης οικοδομών και κατασκευών ήσσονος σημασί-
ας, περιλαμβανομένης και της αξιοποίησης στον μέγιστο δυνατό βαθ-
μό του εργαλείου του άρθρου 4Β (διάταγμα Εξαίρεσης) του σχετικού 
νόμου. 
 2. Ειδικότερα για τα φωτοβολταϊκά συστήματα μια τέτοια υποχρέω-
ση πηγάζει και από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο από το 2009 και τη σχετική 
Οδηγία 2009/28/ΕΚ η οποία μεταξύ άλλων διαλαμβάνει τα εξής: Άρθρο 
13 Διοικητικές διαδικασίες, κανονισμοί και κώδικες - Τα κράτη μέλη με-
ριμνούν ώστε οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης, πι-
στοποίησης και χορήγησης άδειας που εφαρμόζονται σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και στη διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε βιο-
καύσιμα ή άλλα ενεργειακά προϊόντα να είναι αναλογικοί και αναγκαίοι.
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να εξα-
σφαλίσουν ότι: καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, απλουστευ-
μένες και λιγότερο επαχθείς διαδικασίες έγκρισης, περιλαμβανομένης 
της απλής κοινοποίησης εάν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο ρυθμι-
στικό πλαίσιο, για μικρότερα έργα και για αποκεντρωμένα συστήματα 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κατά περίπτωση.
 3. Επί του προσχεδίου του οποίου μας έχετε αποστείλει σημειώνονται 
τα εξής: 
(α) για φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία ξεπερνούν το μέγεθος με το 
οποίο θα εξυπηρετείται μια τυπική κατοικία (π.χ. 15 τ.μ.) θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η συμβολή μελετητή αρχιτεκτονικής εργα-
σίας και μελετητή εργασίας πολιτικού μηχανικού και μελετητή εργασίας 
ηλεκτρολόγου μηχανικού. Συνεπώς το έντυπο κοινοποίησης θα πρέπει 
να υπογράφεται και από τους τρεις προαναφερόμενους μελετητές. 
Στο ίδιο πλαίσιο θεωρούμε ότι ανάλογα με την οικοδομή (ημερομη-
νία ανέγερσης, υφισταμένη κατάσταση κ.ο.κ.) επί της οποίας θα γίνει 
η εγκατάσταση του συστήματος, αλλά και το μέγεθος (βάρος) του συ-
στήματος θα πρέπει να γίνει κατηγοριοποίηση και να ενδυναμωθούν οι 
απαιτήσεις σε σχέση τους ελέγχους, υπολογισμούς κ.λπ., αναφορικά με 
τη μηχανική αντοχή και ευστάθεια της οικοδομής. 
(β) χωρίς να ανατρέπονται οι σχεδιασμοί σε σχέση με τα χρονοδια-
γράμματα έκδοσης του διατάγματος αυτού θα πρέπει να εξεταστεί το 
ταχύτερο και να εκσυγχρονιστεί η Εγκύκλιος 3 του 2008 (θέματα κυρίως 
αισθητικής κ.ο.κ.), καθώς από τότε έχουν γίνει άλματα τόσο στην τεχνο-
λογία όσο και στην εμφάνιση - εφαρμογές των φωτοβολταϊκών συστη-
μάτων, αλλά και γενικότερα στο τι είναι ή μπορεί να θεωρηθεί αισθητική 
ενόχληση από την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε οικοδομές.
 4. Ανεξάρτητα των πιο πάνω σε ό,τι αφορά γενικότερα την αξιοποίη-
ση του άρθρου 4Β σημειώνεται ότι αναμένουμε το προσχέδιο της προ-
τεινόμενης ρύθμισης σε συνέχεια και της τηλεδιάσκεψης που έγινε στις 
03.02.2021 η οποία αφορούσε ζητήματα επί των οποίων είχαμε αντιλη-
φθεί υπήρχε συναίνεση*. 
Επειδή τόσο η παρούσα προσπάθεια (εκσυγχρονισμός και επέκταση 

διατάγματος εξαίρεσης για φωτοβολταϊκά συστήματα), όσο και η προ-
σπάθεια για έκδοση σχετικού διατάγματος εξαίρεσης για σταθμούς ρα-
διοεπικοινωνίας, πιθανόν να μην έχει τον ίδιο βαθμό συναίνεσης και να 
απαιτήσει μεγαλύτερο χρόνο διαβούλευσης με την Ένωση Δήμων κ.ο.κ. 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει αμέσως η έκδοση διατάγματος 
η οποία να ρυθμίζει τα υπόλοιπα ζητήματα εξαίρεσης.
Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση διατάγματος εξαίρεσης για φωτο-
βολταϊκά συστήματα και η τυχόν έκδοση σχετικού διατάγματος εξαίρε-
σης για σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας μπορεί να γίνει μεταγενέστερα με 
ξεχωριστά διατάγματα. 

* (α) οικοδομές, με εμβαδόν μικρότερο των είκοσι (20) τετραγωνικών μέ-
τρων,
(β) βοηθητικές οικοδομές, με εμβαδόν μικρότερο των είκοσι (20) τετρα-
γωνικών μέτρων,
(γ) οικοδομές, με εμβαδόν μικρότερο των πενήντα (50) τετραγωνικών μέ-
τρων, που αφορούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες,
(δ) κατασκευή ή/και ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης με παραδοσιακό 
τρόπο δόμησης στο φυσικό περιβάλλον,
(ε) προσαρτήματα σε οικοδομές, όπως ντεπόζιτα νερού στην οροφή της 
οικοδομής, αντένες τηλεόρασης, κλιματιστικές συσκευές στο εξωτερικό 
της οικοδομής, σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας που τοποθετούνται σε νόμι-
μα ανεγερθέντες ιστούς και άλλα παρόμοιας φύσης προσαρτήματα σε 
οικοδομές,
(στ) προσθήκες και μετατροπές, μικρής κλίμακας, οι οποίες δεν επηρεά-
ζουν την ασφάλεια των οικοδομών, δεν αυξάνουν το επιτρεπόμενο δομή-
σιμο εμβαδόν, δεν αλλοιώνουν την εξωτερική αισθητική των οικοδομών 
και δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τις ανέσεις των εφαπτόμενων ιδιοκτησιών 
ή τμημάτων της ιδιοκτησίας:
Νοείται ότι, προσθήκες και μετατροπές μικρής κλίμακας είναι μετατροπές 
που δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού υφιστάμε-
νου δομημένου εμβαδού της οικοδομής και δεν ξεπερνούν τα πενήντα 
(50) τετραγωνικά μέτρα: Νοείται περαιτέρω ότι, μετατροπές που αφο-
ρούν ενεργειακή αναβάθμιση της οικοδομής θεωρούνται ως μετατροπές 
μικρής κλίμακας, εφόσον δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο δομήσιμο 
εμβαδόν της ιδιοκτησίας και δεν αφορούν ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, 
όπως αυτή ορίζεται στους περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδο-
ση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2006 και 2014».

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης οικοδομών 
και κατασκευών ήσσονος σημασίας
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Μετά την αυστηρή επιστολή (στην 
επιστολή αυτή το ΕΤΕΚ σχολίασε και 
έκανε εισηγήσεις για δεκάδες θέμα-
τα τα πλείστα εκ των οποίων ήταν 
μείζονος σημασίας) που έστειλε το 
ΕΤΕΚ στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολο-
γικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ), την οποία 
κοινοποίησε στον υπουργό Μετα-
φορών, διευθετήθηκε τηλεδιάσκε-
ψη μεταξύ του υπουργού Μεταφο-
ρών, του ΤΗΜΥ και του ΕΤΕΚ. 
Ανάμεσα στα ζητήματα της επιστο-
λής τα οποία αφορούσαν θέματα πολιτικής, εξ ου και η επιστολή κοινο-
ποιήθηκε στον υπουργό, ήταν το θέμα της διπλής αδειοδότησης ΕΤΕΚ και 

ΤΗΜΥ ηλεκτρολόγων μηχανικών και το ποιος δικαιούται να εκπονεί μελέ-
τες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Στην τηλεδιάσκεψη έγινε εκτενής συζήτηση κυρίως επί των θεμάτων της 
διπλής αδειοδότησης ηλεκτρολόγων μηχανικών, της ανάληψης της αρ-
μοδιότητας αδειοδότησης ηλεκτρολόγων μηχανικών (μελετητών) από το 
ΕΤΕΚ και του δικαιώματος να εκπονούν μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσε-
ων μη ηλεκτρολόγοι μηχανικοί (Ανώτεροι Τεχνικοί Ηλεκτρολογίας). 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνο Κωνσταντή, «ο υπουργός 
φάνηκε να έχει κατανοήσει τη θέση να δοθεί καταληκτική ημερομηνία και 
μετά από αυτή μόνο διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί να αποκτούν 
δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση την περί 
Ηλεκτρισμού νομοθεσία». Το ΕΤΕΚ θα καταθέσει στον υπουργό πρόταση 
επί των συγκεκριμένων ζητημάτων που συζητήθηκαν, λαμβάνοντας υπό-
ψη και τα διαμειφθέντα και τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης. 

Τροποποίηση της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας

Απαντώντας σε ερώτημα μέλους του, το ΕΤΕΚ ενημέρωσε ότι η ετοιμασία 
έκθεσης αποτίμησης του φέροντος οργανισμού από αδειούχο μελετητή 
αποτελεί υποχρέωση μόνον σε περιπτώσεις κτιρίων που υπόκεινται σε 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας και των οποίων η άδεια οικοδομής εκδό-
θηκε πριν από το 1994. Σχετική είναι η παράγραφος 4.-(2)(β) των περί 
Ρύθμισης των Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων 2006 έως 2020: 
(β) Για σκοπούς αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη 
σεισμική δραστηριότητα πριν από την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ο 
ιδιοκτήτης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας του οποίου η άδεια οικοδομής 
εκδόθηκε πριν από το έτος 1994 διορίζει αδειούχο μελετητή ο οποίος ετοι-
μάζει έκθεση αποτίμησης του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τους 
εν ισχύι ευρωκώδικες αναφορικά με την κατάσταση του στατικού φορέα 
της οικοδομής και την υπολογιζόμενη εναπομένουσα διάρκεια ζωής της, 
η οποία συνοδεύεται από τυχόν συστάσεις αναφορικά με τη δομοστατική 
ενίσχυσή της.
Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρί-
ων Νόμους 2006 έως 2020: «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας» σημαίνει την 
ανακαίνιση κτιρίου κατά την οποία υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% 
της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου,
Σύμφωνα με το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2020 (ΚΔΠ 
121/2020): «ανακαίνιση της επιφάνειας του κελύφους» σημαίνει την αντι-
κατάσταση στοιχείου κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους του κτι-
ρίου.
Όσον αφορά το αντικείμενο της έκθεσης αποτίμησης του φέροντος 
οργανισμού που απαιτείται να ετοιμάζεται από αδειούχο μελετητή βά-
σει του προαναφερόμενου άρθρου της περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων νομοθεσίας, σημειώνεται ότι το ΕΤΕΚ επεξεργά-
ζεται πρόταση για το θέμα αυτό. Πρόθεση του Επιμελητηρίου είναι να 
υποβληθεί η υπό αναφορά πρόταση στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας, το συντομότερο δυνατό με σκοπό την ύπαρξη μιας ομοι-
όμορφης προσέγγισης σε σχέση με το αντικείμενο της έκθεσης αποτίμη-
σης φέροντος οργανισμού που απαιτείται να ετοιμάζεται στο προαναφε-
ρόμενο πλαίσιο, από μελετητές, ιδιοκτήτες και τις αρμόδιες αρχές. 
Στην απάντηση σημειώνεται πως «η αναφορά στο προαναφερόμενο άρ-
θρο της περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων νομοθεσί-

ας αποσκοπεί στο να διασφαλίσει 
ότι η ενεργειακή αναβάθμιση που 
υπόκειται μια οικοδομή δεν είναι 
δυσανάλογη της εκτιμώμενης 
εναπομείνασας διάρκειας ζωής 
της οικοδομής. Περαιτέρω και 
όσον αφορά το ερώτημά σας σε 
σχέση με τη δυνατότητα εκτίμη-
σης της εναπομείνασας διάρκειας 
της ζωής μιας οικοδομής, μέσω 
υπολογιστικής μεθόδου, σύμφω-
να με τους εν ισχύι ευρωκώδικες, 

σημειώνεται ότι σχετικό είναι το αναθεωρημένο Εθνικό Προσάρτημα 
του Μέρους 3 του αντισεισμικού ευρωκώδικα 8, στο οποίο δίδονται τι-
μές σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους για την κάθε οριακή κατάσταση για 
διάφορες τιμές περιόδου επαναφοράς της σεισμικής δράσης, οι οποίες 
βασίζονται σε πιθανότητα υπέρβασης σε 50 έτη (διάρκεια ζωής για την 
οποία γίνεται αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής)». 

Έκθεση Αποτίμησης Φέροντος Οργανισμού στο πλαίσιο 
της περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νομοθεσίας

Τηλεδιάσκεψη ΕΤΕΚ 
με τον Υπουργό 

Μεταφορών για τη 
διπλή αδειοδότηση 

ηλεκτρολόγων 
μηχανικών

Το ΕΤΕΚ έχει ετοιμάσει σχετική έκθεση/έντυπο Αποτίμησης Φέροντος 
Οργανισμού Κτιρίων για διευκόλυνση της εργασίας των μελετητών 
μελών του. Το έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.etek.org.cy/el/news-
details/dimosiopoiisi-tou-entypou-etayk



Θ Ε Μ ΑΤΑ Θ Ε Μ ΑΤΑ

20 21

Θ Ε Μ Α Τ Α

Το ΕΤΕΚ, ως ο Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους, με γνώμονα το δημόσιο 
συμφέρον, ενημέρωσε τον Δήμο Λευκωσίας ότι επεξεργάζεται δέσμη ει-
σηγήσεων για τη διαχείριση των οικοδομών τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας 
στην Επαρχία Λευκωσίας. Σκοπός είναι η υποβολή πρότασης στον υπουργό 
Εσωτερικών για την εξασφάλιση κονδυλίων μέσω ταμείων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία θα συμβάλει στην προώθηση ενεργειών για τη διαχείριση 
των οικοδομών αυτών.
Σύμφωνα με το Επιμελητήριο «με την εξα-
σφάλιση χορηγίας για τη διαχείριση των 
οικοδομών τ/κ ιδιοκτησίας στη Λευκωσία, 
θεωρούμε πως δύναται να προχωρήσει η 
καταγραφή των οικοδομών τ/κ ιδιοκτη-
σίας στη Λευκωσία και της κατάστασης 
στην οποία βρίσκονται, καθώς και η δη-
μιουργία καταλόγου ηλεκτρονικής ταυτότητας για τις οικοδομές αυτές. 
Επιπρόσθετα, δύναται να προχωρήσει η αποτίμηση της επικινδυνότητας 
σημαντικού αριθμού των οικοδομών αυτών, η οποία θεωρούμε πως θα 
αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ιεράρχηση των αναγκών για τη δια-
χείριση των οικοδομών αυτών. Επιπρόσθετα, μέσω της εξασφάλισης χο-
ρηγίας από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να προωθηθεί η 
συντήρηση μέρους των οικοδομών αυτών ή/και η επανάχρησή τους σε 
περίπτωση οικοδομών που δεν είναι κατοικήσιμες κ.λπ. Πέραν των όσων 
προαναφέρονται, η εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη διαχείριση 
των τ/κ οικοδομών στη Λευκωσία, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται στο 
κέντρο της πόλης, θα συμβάλει σημαντικά στην αναζωογόνηση του πυ-
ρήνα της πρωτεύουσας, με αδιαμφησβήτητα οφέλη για τους πολίτες και 
το κράτος».
Όπως σημείωσε το ΕΤΕΚ στην επιστολή του «αρκετές οικοδομές τ/κ ιδιο-
κτησίας είτε δεν βρίσκονται σε χρήση ή σε περίπτωση που βρίσκονται σε 
χρήση μέσω της εκμίσθωσής τους, δεν συντηρούνται επαρκώς, λόγω του 
ότι οι πλείστοι ενοικιαστές αδυνατούν να προβούν στη λήψη μέτρων για 
τη συντήρησή τους. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι οι οικοδομές αυτές δεν 
έχουν ξεκάθαρη κληρονομική πορεία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 
τη λήψη μέτρων για τη συντήρησή τους από τους χρήστες της οικοδομής. 

Οι προαναφερόμενοι παράγοντες σε συνδυασμό με την έλλειψη κονδυλίων 
και κινήτρων για τη συντήρησή ή/και διατήρηση των οικοδομών αυτών, έχει 
ως αποτέλεσμα αρκετές οικοδομές τ/κ ιδιοκτησίας να βρίσκονται σε φθί-
νουσα κατάσταση. 
Νοείται ότι το θέμα της διαχείρισης των οικοδομών τ/κ ιδιοκτησίας –στην 
περίπτωση οικοδομών που βρίσκονται σε φθίνουσα κατάσταση– άπτεται 
πρωτίστως της δημόσιας ασφάλειας. Επιπρόσθετα όμως σημαντικός αριθ-
μός των οικοδομών τ/κ ιδιοκτησίας στη Λευκωσία αφορά και παραδοσιακές 
ή διατηρητέες οικοδομές και ως εκ τούτου το θέμα της διαχείρισής τους 
άπτεται και της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομάς αλλά και άλ-
λων σημαντικών οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομι-
κών πτυχών». 
Το Επιμελητήριο ζήτησε για αυτόν τον σκοπό από τον Δήμο Λευκωσίας να 
του αποσταλούν τα πιο κάτω στοιχεία, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα, τα 
οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας για το περιεχόμενο και την αποτελεσμα-
τικότητα της υπό αναφοράς πρότασης που επεξεργάζεται το Επιμελητήριο:
 1. Ο κατά προσέγγιση αριθμός των οικοδομών τ/κ ιδιοκτησίας στην 
Επαρχία Λευκωσίας και εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις οικοδομές 
αυτές (κατάλογος, έτος κατασκευής κ.λπ.) 
 2. Ο κατά προσέγγιση αριθμός των οικοδομών που είναι διατηρητέες και 
κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αυτές (κατάλογος, έτος κατα-
σκευής, αρχιτεκτονικά σχέδια κ.λπ.) 
 3. Ο κατά προσέγγιση αριθμός των οικοδομών που είναι εγκαταλελειμ-
μένες και των οικοδομών που δεν βρίσκονται σε χρήση 
 4. Για τις οικοδομές που βρίσκονται σε χρήση, ο κατά προσέγγιση αριθ-
μός ανά κατηγορία χρήσης
 5. Κατά πόσον εκτιμάται ότι υπάρχουν οικοδομές τ/κ ιδιοκτησίας που δεν 
έχουν κηρυχθεί διατηρητέες, αλλά ένεκα των χαρακτηριστικών τους δύνα-
ται να κηρυχθούν διατηρητέες.
Επίσης, στο προαναφερόμενο πλαίσιο το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε πως θα ήταν 
χρήσιμο να του κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας της πιλοτι-
κής μελέτης διαχείρισης των τ/κ περιουσιών στην εντός των τειχών πόλη της 
Λευκωσίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσι-
ών, μέσω της εταιρείας KPMG Limited. 

ETEK: Δέσμη εισηγήσεων για τη διαχείριση οικοδομών
τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στη Λευκωσία

Κοινοποίηση 
στοιχείων για 

την επεξεργασία 
πρότασης

Αναφορικά με το θέμα της εκπόνησης έκθεσης από το ΕΤΕΚ για επικίνδυ-
νες διατηρητέες οικοδομές και μνημεία και της επιτακτικής ανάγκης για 
χάραξη στρατηγικής για προστασία και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενημερώθηκαν από το Επιμελητήριο οι 
υπουργοί Εσωτερικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Οικονομικών. Στη σχετική επι-
στολή του το ΕΤΕΚ σημειώνει τα εξής:
 1. «Η αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας αποτελεί 
κοινό αγαθό, του οποίου όλοι είμαστε εν δυνάμει διαχειριστές και έχουμε 
υποχρέωση προς τον πολιτισμό μας και τις μελλοντικές γενιές να σεβόμα-
στε και να προστατεύουμε. 
 2. Η προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δεν 
αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη, όπως συχνά δυστυχώς παρουσι-
άζεται για να προωθηθούν αναπτύξεις που ωφελούν μία μικρή μερίδα 
ανθρώπων, βλάπτουν το περιβάλλον και τον πολιτισμό, και δεν έχουν κα-
νέναν ευρύτερο πολλαπλασιαστικό ή μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για την 
οικονομία ή την κοινωνία. 
 3. Αντίθετα η διαχείριση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρο-
νομιάς αποτελεί διεθνώς πεδίο συζήτησης 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. 
 4. Η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της αρχιτεκτονικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί ολιστική προσέγγιση και όχι απο-
σπασματικές πυροσβεστικές εκ των υστέρων παρεμβάσεις ανά προβλη-
ματική περίπτωση. 
 5. Η χάραξη στρατηγικής για τη διαχείρισή της είναι απαραίτητη, ενώ 
έμφαση πρέπει να δοθεί στην οργάνωση και τον συντονισμό των πολυ-
διασπασμένων αρμοδιοτήτων για το θέμα, με αναφορά σε σύγχρονες 

αρχές πολιτιστικής, πολεοδομικής και οικονομικής πολιτικής. 
Στο αυτό το πλαίσιο συζήτησης για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κλη-
ρονομιά, η οποία επανήλθε εντονότερα το τελευταίο διάστημα λόγω πολ-
λών γεγονότων αλόγιστης καταστροφής της, το Επιμελητήριο ετοίμασε 
έκθεση που ετοιμάστηκε για το θέμα. Η έκθεση συντάχθηκε από ομάδα 

συναδέλφων με γνώση και εμπειρία 
στο αντικείμενο έπειτα από πολύμη-
νη εκτενή έρευνα του υφιστάμενου 
συστήματος διαχείρισης της αρχι-
τεκτονικής κληρονομιάς, καταγρα-
φής πρακτικών του εξωτερικού και 
σειράς συναντήσεων με τις εμπλεκό-
μενες αρμόδιες αρχές, με στόχο την 
εισήγηση εργαλείων και μέτρων για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της υφιστάμενης κατάστασης.
Ειδικότερα θα θέλαμε να υπογραμ-
μίσουμε πως, πέραν όλων των άλλων 

εισηγήσεων που περιέχονται στην έκθεση, τα υφιστάμενα σοβαρά ζητή-
ματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ριζικά εάν δεν ληφθεί η πολιτι-
κή απόφαση για νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιλύσουν οριστικά τα 
προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος (απουσία ιδιοκτητών, ασυμφω-
νία συνιδιοκτητών κ.ο.κ.) που αποτελούν τροχοπέδη για αποτελεσματική 
εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέτρου.
Ολοκληρώνοντας και σε σχέση με το περιεχόμενο της παρούσας επιστο-
λής, σημειώνουμε πως το Επιμελητήριο, ως ο τεχνικός σύμβουλος της 
Δημοκρατίας, παραμένει στη διάθεσή σας για τη συζήτηση μέτρων και 
πολιτικών προς την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και ορθολογικής ανα-
πτυξιακής στρατηγικής για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά».

Παρεμβάσεις ΕΤΕΚ για οικοδομικές εργασίες χωρίς άδειες 
και επίβλεψη από αδειούχο Μηχανικό

Έκθεση ETEK για επικίνδυνες διατηρητέες οικοδομές και μνημεία

Επιτακτική ανάγκη για 
χάραξη στρατηγικής 
για προστασία και 
αξιοποίηση της 
αρχιτεκτονικής 
και πολιτιστικής 
κληρονομιάς

Με επιστολές του προς αρμόδιες τοπικές αρχές αλλά και ιδιωτικές εται-
ρείες καθώς και μέλη του, το Επιμελητήριο ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση 
σχετικά με παράπονα για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς την έκ-
δοση αδειών και χωρίς επίβλεψη από αδειούχο Μηχανικό σε έργα.
Σε περίπτωση παραπόνου στον Δήμο Σωτήρας αναφέρεται ότι «δεν έχει 
δοθεί συγκατάθεση από τους συνιδιοκτήτες για τις οικοδομικές εργασίες 
που εκτελούνται, οι οποίες επηρεάζουν τον δομήσιμο καλυμμένο χώρο 
της οικίας. Επίσης, στο εργοτάξιο δεν υπάρχει αναρτημένη πινακίδα με 
τα στοιχεία του Εργολάβου και των Μελετητών. Με βάση τα όσα προα-
ναφέρονται, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα άπτεται της τήρησης 
της νομοθεσίας καθώς και θεμάτων ασφάλειας και υγείας, παρακα-
λούμε να προβείτε σε διερεύνηση του θέματος για την προώθηση των 
απαιτούμενων ενεργειών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. Επίσης, 
παρακαλούμε να ενημερώσετε το Επιμελητήριο σχετικά με την εξέλιξη 
και τις περαιτέρω ενέργειες επί του θέματος».
Σε άλλη περίπτωση, στον Δήμο Λεμεσού, σε σχετική επιστολή του ΕΤΕΚ 

σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι στο εν λόγω τεμάχιο έχουν ανεγερ-
θεί σκαλωσιές επί του δημόσιου πεζοδρομίου, χωρίς τη λήψη σχετικής 
άδειας από τη Δημόσια Αρχή. 
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Με επιστολή του προς το Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI) 
το ΕΤΕΚ έκανε εισηγήσεις σχετικά με τον «Διαγωνισμό για Παροχή Υπη-
ρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελέτης και την επί-
βλεψη του έργου για την κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος του 
Κέντρου Αριστείας CMMI, στη Λάρνακα» (Αρ. Διαγωνισμού: 06/2021).
Το ΕΤΕΚ αμφισβήτησε τη μέθοδο που επιλέγηκε για την υλοποίηση του 
έργου καθώς, κατά την άποψή του, αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τη δι-
ασφάλιση του βέλτιστου δυνατού 
αποτελέσματος για το Έργο. Το 
ΕΤΕΚ πρότεινε την ακύρωση της 
διαδικασίας και την αξιοποίηση 
των εγγράφων του διαγωνισμού 
για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού σύντομης διάρκειας.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος 
επιλέξει να ακολουθήσει την υφι-
στάμενη μέθοδο το ΕΤΕΚ εισηγή-
θηκε να εντάξει ποιοτικά κριτήρια 
στην αξιολόγηση των υποβληθει-
σών προσφορών και την ανάθεση 
της σύμβασης, ώστε τουλάχιστον η επιλογή της μελετητικής ομάδας να 
αξιολογηθεί και βάσει των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, προς όφε-
λος της ποιότητας του έργου. Σχετικές είναι οι συστάσεις της Εγκυκλίου 
ΓΛ/AAΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνι-
κών Έργων» και τα πρότυπα ποιοτικά κριτήρια που περιλαμβάνονται 
στα πρότυπα έγγραφα για Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων 
Μελετητών που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο. Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ 
σημείωσε ότι η εκτιμημένη αξία της σύμβασης υπολείπεται αυτής που 
προκύπτει από την εφαρμογή της Εγκυκλίου. 

Δήμος Λάρνακας
Παρέμβαση έκανε το ΕΤΕΚ και προς τον Δήμο Λάρνακας για τους Δια-
γωνισμούς Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών:
 Α) Για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου «Στέγαση των 
Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου 
Λάρνακας» (Αρ. Διαγωνισμού: 11/2021)
Β) Για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη έργου για την κατεδάφι-
ση του υφιστάμενου και την κατασκευή του νέου Δημοτικού Μελάθρου 
Ευγηρίας στη Λάρνακα (Αρ. Διαγωνισμού: 15/2021).

Τμήμα Δημοσίων Έργων
Επίσης το Επιμελητήριο κατέθεσε τις απόψεις του και προς το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων για Διαγωνισμούς Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων 
Μελετητών:
Α) Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για τη Μελέτη Δημιουργίας 
Εγκαταστάσεων (Λιμενικών και Χερσαίων) για Εξυπηρέτηση των Υδα-
τοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής - Βασιλικού (Αρ. Διαγωνισμού: 
ΚΠΣ/45/2020/Υ(Α))
Β) Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για τη Μελέτη Βελτίωσης του 
Αλιευτικού Καταφυγίου Λάρνακας (Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/48/2020/Υ(Α)).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό αναφορά διαγωνισμοί αφορούν την 
εκπόνηση μελέτης για θαλάσσια/λιμενικά τεχνικά έργα, ιδιαίτερης πο-
λυπλοκότητας και απαιτήσεων υψηλού βαθμού εξειδίκευσης, το ΕΤΕΚ 
ενημέρωσε το Τμήμα ότι «η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης που έχει τε-
θεί για τους δύο διαγωνισμούς είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Ιδιαίτερα όσον 
αφορά τον διαγωνισμό υπ’ αριθμόν ΚΠΣ/45/2020/Υ(Α), όπου η Ομά-
δα Έργου αποτελείται από εννέα βασικούς μελετητές, θεωρούμε ότι η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
θα έπρεπε να ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερη, ώστε να συνάδει με 
τις απαιτήσεις του έργου. 
Επισημαίνουμε ότι ο καθορι-
σμός της εκτιμημένης αξίας σε 
δημόσιες συμβάσεις μελετητι-
κών υπηρεσιών, θα πρέπει να 
έχει ως στόχο την αποθάρρυν-
ση χαμηλών αμοιβών για τους 
μελετητές των έργων, οι οποίες 
υπονομεύουν την ποιότητα και 
την πληρότητα των μελετητικών 

υπηρεσιών, με συνεπακόλουθο την ενδεχόμενη επιβάρυνση του υπό 
μελέτη έργου και του δημοσίου, με κόστος πολλαπλάσιο από τις όποιες 
εξοικονομήσεις. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να επανεξετάσετε το ύψος 
της εκτιμημένης αξίας της σύμβασης για τους εν λόγω διαγωνισμούς 
και να προχωρήσετε σε αναθεώρησή της, με γνώμονα τα όσα προα-
ναφέρονται. 
Περαιτέρω σημειώνεται ότι στις υπό αναφορά προκηρύξεις δεν συ-
νυπολογίζονται ποιοτικά κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της Εγκυκλίου ΓΛ/AAΔΣ 104 «Υπηρεσίες 
Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων». Χωρίς να 
παραγνωρίζεται ότι η συμμετοχή στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς 
δύναται να είναι περιορισμένη ένεκα της φύσης των έργων, σας καλού-
με να προχωρήσετε στην ένταξη ποιοτικών κριτηρίων για την αξιολόγη-
ση των υποβληθεισών προσφορών, προς όφελος της ποιότητας του έρ-
γου και σύμφωνα με τις συστάσεις της προαναφερόμενης εγκυκλίου». 

Ετοιμασία εντύπου για δευτεροβάθμιο
προσεισμικό έλεγχο σε κτίρια και κατασκευές
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, κατά τη συνεδρία της, ημερομηνίας 
27/04/2021, αποφάσισε τη νέα σύνθεση της Ad-Hoc Επιστημονικής Επι-
τροπής για την εκπόνηση μεθοδολογίας και την ετοιμασία εντύπου για 
τη διενέργεια δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε κτίρια και κα-
τασκευές:
Συντονιστής: δρ Νικόλας Κυριακίδης, πολιτικός μηχανικός. Μέλη: Πλά-
τωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός, Νίκος Καλαθάς, πολιτικός μηχα-
νικός, Βαλεντίνος Νεοφύτου, πολιτικός μηχανικός, Ιωάννης Μπαλάφας, 
πολιτικός μηχανικός, και δρ Ρογήρος Ιλλαμπάς, πολιτικός μηχανικός.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το 
ΕΤΕΚ παρενέβη, εκ νέου, για το θέμα της 
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τη 
μέθοδο μελέτης - κατασκευής - συντήρη-
σης για την ανέγερση του έργου «Κεντρι-
κά Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας» στην Αγλαντζιά [Αριθμός 
πρόθεσης δημοσίευσης: 1429_21_360].
Σε αυτό το πλαίσιο το Επιμελητήριο ση-
μειώνει στον υπουργό τα πιο κάτω:
 1. «Στην προηγούμενη προκήρυξη έγι-
νε προσπάθεια από το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων να συμπεριλάβει στη διαδικασία 
Μελέτης - Κατασκευής κάποιου είδους 
αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής πρότασης 
στην οποία θα βασιζόταν η οικονομική 
προσφορά του εργολήπτη. Ο τρόπος 
όμως με τον οποίο επιχειρήθηκε να γίνει η ποιοτική αξιολόγηση, χωρίς 
επώνυμη κριτική επιτροπή και χωρίς να διασφαλίζεται η ανωνυμία των 
συμμετεχόντων, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά στην Κύπρο, ούτε βα-
σίστηκε σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών στρεβλώσεων στη διαφάνεια, 
συμμετοχικότητα και αξιοκρατία της διαδικασίας – θέματα που έθιξε 
και ο γενικός ελεγκτής στην παρέμβασή του με έμφαση στην ανάγκη 
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Το Επιμελητήριο σε επιστολή 
του είχε προειδοποιήσει για την καινοφανή συνθήκη αμφιβόλου αποτε-
λέσματος που δημιουργεί η συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία εγκυμο-
νούσε σοβαρούς κινδύνους για το έργο και απαξίωνε την εργασία των 
μελετητών. 
 2. Στη νέα διαδικασία που θα προκηρυχθεί φαίνεται να επανα-
λαμβάνονται τα ίδια ακριβώς λάθη που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν 
στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στη δημιουργία πρόσθετων καθυστε-
ρήσεων στην υλοποίηση του έργου αλλά και σημαντικών οικονομικών 
απωλειών στους συμμετέχοντες σε έναν τομέα που ήδη αντιμετωπίζει 
τις συνέπειες της πανδημίας. Επιπρόσθετα δημιουργείται μια πρωτο-
φανής σπατάλη παραγωγικού χρόνου για όλους τους εμπλεκόμενους, 
εφόσον κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει και να επιμετρήσει 
ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές αρχιτεκτονικές λύσεις. Η απαξίωση της 
εργασίας των μελετητών που θα μπουν στη διαδικασία να ετοιμάσουν 
την πρότασή τους, η οποία σε κανένα στάδιο της διαδικασίας όχι μόνο 
δεν αξιολογείται, αλλά ούτε καν θα ανοιχτεί, είναι επίσης πρωτάκουστη. 
Αδιευκρίνιστος παραμένει και ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγεί μία 
από τις τρεις λύσεις του χαμηλότερου προσφοροδότη πλήττοντας επί 
της ουσίας τη διαφάνεια της διαδικασίας. Όλα αυτά τα δεδομένα καθι-
στούν τη διαδικασία εξόχως ακατάλληλη και επικίνδυνη.
 3. Στη μέθοδο της Μελέτης - Κατασκευής μοναδικό κριτήριο για την 
επιλογή του επιτυχόντος προσφοροδότη αποτελεί η χαμηλότερη οικο-
νομική προσφορά, χωρίς να βαθμολογείται ή να λαμβάνεται υπόψη 
οποιαδήποτε αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του κατασκευ-
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Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού με μελέτη - κατασκευή - συντήρηση
Παρεμβάσεις ΕΤΕΚ για Διαγωνισμούς Παροχής
Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών

Παραπομπή στις 
συστάσεις της 

Εγκυκλίου ΓΛ/AAΔΣ 
104 «Υπηρεσίες 

Συμβούλων Μελετητών 
Οικοδομικών και 

Τεχνικών Έργων»αστή, του μελετητή ή της αρχιτεκτονικής λύσης. Αυτή η συνθήκη δεν 
αλλάζει με την εκ των υστέρων επιλογή αρχιτεκτονικών προτάσεων του 
χαμηλότερου προσφοροδότη. Η θέση του ΕΤΕΚ, την οποία συμμερί-
ζεται και ο γενικός ελεγκτής στην παρέμβασή του, είναι πως εφόσον 
το πρωταρχικό και κρίσιμο ζητούμενο στο συγκεκριμένο έργο είναι η 
ποιότητα, καταλληλότερη μέθοδο υλοποίησης του έργου αποτελεί η 
προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύντομης διάρκειας. Με βάση 
τη συγκεκριμένη προμελέτη της πρότασης που θα κερδίσει τον αρχιτε-
κτονικό διαγωνισμό θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός μελέτης - κατασκευής 
- συντήρησης με πραγματικά δεδομένα για τις οικονομικές προσφορές 
των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια μπορούν να τεθούν δύο επιλογές: 
είτε ο επιτυχών εργολήπτης θα συμβληθεί με την ομάδα μελετητών που 
κέρδισε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου, 
είτε η ομάδα μελετητών που κέρδισε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό θα 
παραμείνει ως σύμβουλος της αναθέτουσας αρχής και ο εργολήπτης 
θα ολοκληρώσει το έργο με τη δική του μελετητική ομάδα. Με αυτόν 
τον τρόπο διασφαλίζεται το βέλτιστο αποτέλεσμα σε σχέση με την ποι-
ότητα, το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης του έργου. Στο Παράρτημα 
1 σημειώνονται λεπτομέρειες για το κόστος και τη διάρκεια του αρχιτε-
κτονικού διαγωνισμού.
Σε συνέχεια όλων των πιο πάνω και σε περίπτωση που το Τμήμα Δημοσί-
ων έργων δεν προτίθεται να το κάνει, σημειώνουμε πως το Επιμελητήριο 
είναι πρόθυμο και έτοιμο να αναλάβει τη διοργάνωση του αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού σύντομης διάρκειας τηρώντας το κόστος και τον 
χρονικό προγραμματισμό που αναφέρεται στο παράρτημα, εφόσον η 
εργασία αυτή του ανατεθεί από εσάς με όρους που θα συμφωνηθούν. 
Πρέπει τέλος να τονίσουμε πως σε καμία περίπτωση το Επιμελητήριο 
δεν βρίσκεται απέναντι από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, αλλά είναι υπο-
χρέωσή του ως ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους να προασπίζεται την 
επιστημονική ορθότητα και το δημόσιο συμφέρον, ακόμα κι αν αυτό 
κάποιες φορές το αναγκάζει να συγκρούεται με παγιωμένες απόψεις 
στο πεδίο αυτό». 
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Ο υψηλός δείκτης συχνότητας και η σοβαρότητα εργατικών ατυχημάτων που 
συμβαίνουν σε δραστηριότητες της μεταποίησης ώθησε το Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων να προγραμματίσει τη διεξαγωγή κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο 
και Νοέμβριο, εκστρατείας επιθεωρήσεων σε υποστατικά της μεταποίησης.
Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κατάσταση που 
επικρατεί στην Κύπρο σε σχέση με 
την πανδημία Covid-19, όσο και τις 
κυριότερες αιτίες των εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών σε εργαζόμενους, κα-
θώς και επικίνδυνων συμβάντων 
που συμβαίνουν στη μεταποίηση. 
Οι κυριότερες αιτίες των εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών περιλαμβάνουν ακα-
τάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
απροφύλακτα / εκτεθειμένα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, 
αναθυμιάσεις ή σκόνες επικίνδυνων ουσιών, παράλειψη εφαρμογής μέτρων 
προστασίας κατά τις εργασίες σε ύψος. 
Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην 
εν λόγω οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων για 
την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων, κα-
θώς και η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.
Η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με 
τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την παροχή τεκμηριωμένης εκ-
παίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας, την εφαρμογή συστήματος 
διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη 
γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης, καθώς επί-
σης και τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για αποφυγή της 
μετάδοσης του κορωνοϊού.  Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει 
ενημερωτικό υλικό (www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/35814BA71ECD
6610C2257E0A003B537F?OpenDocument), το οποίο είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης, στην ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμο 
σχετικό ενημερωτικό υλικό για τον Κορωνοϊό COVID-19. Για πρόσθετες δι-
ευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους λειτουργούς 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405612 / 22405615 ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy

Επεξηγήσεις Σημείων Ελέγχου 
Μεταξύ άλλων, κατά τις επιθεωρήσεις θα ελέγχονται τα ακόλουθα:
 Ε1. Η ύπαρξη διαθέσιμων στο υποστατικό επαρκών εγγράφων για το Σύ-
στημα Διαχείρισης των Κινδύνων (ΣΔΚ) που καθορίζουν τη δήλωση πολιτι-
κής, την οργανωτική δομή, τις διαδικασίες και λειτουργίες της επιχείρησης, 
αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Τα έγγραφα αυτά πρέπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, (α) τα στοιχεία των προσώπων που ασχο-
λούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, (β) τις γραπτές 
διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και δι-
αδικασιών για τη διερεύνηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων και 
λήψης διορθωτικών ενεργειών καθώς και στοιχεία σε σχέση με τον έλεγχο ότι 
ικανοποιούνται τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που καθορίστηκαν από 
τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ), και (γ) το ειδικό αρχείο ασφάλειας 
και υγείας, στο οποίο καταχωρείται μεταξύ άλλων η ΓΕΚ, ώστε να εξασφαλί-

ζεται η ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων (ΣΔΚ). Προϋπόθεση 
για την ύπαρξη ΣΔΚ αποτελεί η ύπαρξη ΓΕΚ. Στο ΣΔΚ πρέπει να καθορίζονται 
και τα αρμόδια πρόσωπα για τη διασφάλιση της εφαρμογής του.
 Ε2. Η τήρηση διαδικασιών και η εφαρμογή των προληπτικών και προστα-
τευτικών μέτρων που καθορίζονται στα πιο πάνω έγγραφα του ΣΔΚ, όπως 
αυτά προκύπτουν από τη ΓΕΚ. Ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει ΣΔΚ ώστε 
να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση και τον 
έλεγχο των κινδύνων με την εφαρμογή των προληπτικών και προστατευτικών 
μέτρων (οργανωτικών ή και τεχνικών) που απορρέουν από τη ΓΕΚ, καθώς και 
την παρακολούθηση και αναθεώρηση των μέτρων αυτών.
 Ε3. Ο γραπτός ορισμός από τον εργοδότη συγκεκριμένων προσώπων 
για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των 
κινδύνων, τα οποία να είναι επαρκώς εκπαιδευμένα (Εσωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης – ΕΣΥΠΠ). 
Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει τις διαθέσιμες δυνατότητες στο 
υποστατικό, στην επιχείρηση ή/και στην εγκατάσταση για να ασχοληθούν 
με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, μπορεί να αγοράσει υπη-
ρεσίες από πρόσωπα που προσφέρουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). Κατάλογος με τα εγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκεται 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 Ε4. Η τήρηση μητρώου εκπαίδευσης προσωπικού και ΕΣΥΠΠ στα θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ), στο οποίο να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ο τίτ-
λος, οι ενότητες, η ημέρα διεξαγωγής και η διάρκεια της εκπαίδευσης, το όνο-
μα του εκπαιδευτή, καθώς και τα ονόματα των προσώπων που εκπαιδεύτηκαν. 
Για τη διευκόλυνση των εργοδοτών, σε σχέση με την εκπαίδευση των εργοδο-
τούμενων και ειδικά αυτών που ορίζονται για τις δραστηριότητες προστασί-
ας και πρόληψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 
(ΨΕΥ) για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, το οποίο είναι διαθέ-
σιμο για χρήση χωρίς κόστος και είναι προσβάσιμο μέσω του συστήματος 
ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕΠΑ «e-Gnosis» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.e-gnosis.gov.cy. Τα πρόσωπα που θα εκπαιδευτούν μέσω του ΨΕΥ 
έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, ώστε 
να υπάρχει τεκμηρίωση για την επιμόρφωσή τους. 
 Ε5. Η τήρηση μητρώου ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επι-
κίνδυνων συμβάντων, στο οποίο να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το όνομα 
του θύματος / του παθόντος, η ημερομηνία που συνέβη το ατύχημα ή το 
επικίνδυνο συμβάν ή διαπιστώθηκε η επαγγελματική ασθένεια, σύντομη πε-
ριγραφή του ατυχήματος ή του συμβάντος και ο συνολικός αριθμός ημερών 
(εργάσιμων ή μη) που κάθε τραυματισμένος εργοδοτούμενος ήταν ανίκανος 
να εκτελέσει τη συνηθισμένη εργασία του.
 Ε6. Η τήρηση αρχείου συντήρησης των μηχανημάτων/εξοπλισμών, όπου 
να καταγράφεται η κατάστασή τους και να παρακολουθείται η συντήρησή 
τους, καθώς και η εφαρμογή κατάλληλου συστήματος και διαδικασίες ώστε 
το προσωπικό να αναφέρει τυχόν ελαττωματικά ή καταστραμμένα μηχανή-
ματα, εργαλεία ή εξοπλισμό που εντοπίζει κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
 Ε7. Η ύπαρξη ΓΕΚ (www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagerr_gr/
pagerr_gr?OpenDocument) για τις δραστηριότητες των εργαζομένων στο 
υποστατικό. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη 
διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, η απαί-
τηση για ετοιμασία ΓΕΚ εφαρμόζεται σε όλα τα υποστατικά ανεξάρτητα του 
μεγέθους του υποστατικού ή του αριθμού των εργοδοτουμένων που εργο-
δοτούνται σε αυτά. Επίσης, επιβάλλεται η ύπαρξη και διάθεση της ΓΕΚ ακόμη 
και από τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα.

Εκστρατεία επιθεώρησης στη μεταποίηση
Ενόψει της μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων έναντι της παν-
δημίας της Covid-19, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει 
στους υπεύθυνους / διαχειριστές ξενοδοχειακών μονάδων την ανά-
γκη λήψης κατάλληλων μέτρων για προστασία τόσο των εργαζομένων 
όσο και των άλλων προσώπων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους 
που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. 
Οι ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να αξιολογηθούν ενδελεχώς 
αφού, λόγω του ότι δεν λειτουργούσαν οι χώροι αυτοί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, είναι 
πιθανόν να έχουν ανα-
πτυχθεί μεταξύ άλλων 
και βιολογικοί κίνδυνοι. 
Ένας από αυτούς τους 
βιολογικούς κινδύνους 
είναι το βακτηρίδιο της 
λεγιονέλλας που ανα-
πτύσσεται σε στάσιμα 
νερά και ειδικότερα σε 
σωληνώσεις, πισίνες, 
θερμές πηγές (spa) κ.λπ. και προκαλεί τη «Νόσο των Λεγεωνάριων». 
Η νόσος αυτή είναι μια μορφή άτυπης πνευμονίας, που προσβάλλει 
κυρίως το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλείται με 
την εισπνοή ή εισρόφηση μολυσμένων σταγονιδίων νερού (αερολύ-
ματα) στα οποία έχει αναπτυχθεί το βακτηρίδιο της λεγιονέλλας. Ει-
δικότερα για το βακτηρίδιο αναφέρονται τα ακόλουθα:
 • Αναπτύσσεται σε στάσιμα νερά σε θερμοκρασίες μεταξύ 20oC 
και 45oC. 
 • Εντοπίζεται κυρίως σε συσκευές ή συστήματα ή εγκαταστάσεις 
που διασπείρουν ή πιθανό να αφήνουν να διαφεύγουν σε εσωτερι-
κό περιβάλλον πολύ μικρά σταγονίδια νερού. Τέτοια μπορεί να είναι 
τα συστήματα κρύου ή ζεστού νερού και άλλες εγκαταστάσεις στις 
οποίες χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται νερό και στις οποίες δεν γίνε-
ται κατάλληλη συντήρηση και καθαρισμός, με αποτέλεσμα να έχουν 

μολυνθεί από το βακτηρίδιο της λεγιονέλλας. 
 • Ιδιαίτερη προσοχή και συντήρηση επιβάλλεται στα μεγάλα 
συστήματα κλιματισμού που λειτουργούν με νερό (ψυκτικοί πύρ-
γοι) και στα κεντρικά συστήματα κλιματισμού που διοχετεύουν τον 
αέρα μέσω αγωγών, στους οποίους η παρουσία υγρασίας δημιουρ-
γεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό 
του βακτηριδίου της λεγιονέλλας. Τα κλιματιστικά οικιακής χρήσης 
(split units) δεν αποτελούν κίνδυνο για ανάπτυξη του βακτηριδίου 
της λεγιονέλλας, αφού συνήθως σε αυτά τα συστήματα δεν υπάρχει 
κυκλοφορία νερού. 
Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην 
εργασία, οι εργοδότες θα πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρμόζουν 
κατάλληλο πρόγραμμα ελέγχου διορίζοντας παράλληλα υπεύθυνο 
άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο για τον προληπτικό έλεγχο και τη συ-
χνή συντήρηση / απολύμανση των συστημάτων νερού. Το πρόγραμ-
μα συντήρησης των πιο πάνω συστημάτων πρέπει να περιλαμβάνει 
τα πιο κάτω:
 • Διατήρηση του ζεστού νερού πάνω από 50oC και του κρύου νε-
ρού κάτω από 25oC.
 • Τακτικό καθαρισμό και απολύμανση των ψυκτικών πύργων και 
των σωληνώσεων στις βρύσες και στα ντους.
 • Άνοιγμα κάθε βρύσης και ντους για αρκετά λεπτά τουλάχιστον 
μία φορά την εβδομάδα, εφόσον αυτά δεν χρησιμοποιούνται συχνό-
τερα.
 • Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων επεξεργασίας νερού όπου 
απαιτείται.
 • Δειγματοληψία και έλεγχο των συστημάτων νερού ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα για πιθανή παρουσία λεγιονέλλας.

Περισσότερες πληροφορίες: www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/Al
l/10E35ECC56C9E8B0C2257DDC002B1F09?OpenDocument, www.
mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/168A53447CBA982CC2257E0A00
3D2586/$file/Legionella_Leaflet.pdf

Προστασία και πρόληψη από το βακτήριο της λεγιονέλλας 

Η εκστρατεία 
αποσκοπεί στον 

έλεγχο συμμόρφωσης 
των εργοδοτών με τις 

σχετικές διατάξεις της 
νομοθεσίας

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
•  Δρ Σωτήρης Ευσταθίου, πολιτικός μηχανικός, για έλεγχο κτιρίου 

για κακοτεχνίες, προδιαγραφές υλικών, έλεγχο στατικού φορέα, 
ρωγματώσεις πλάκας οροφής, σε πολυκατοικία (15 διαμερίσματα) 
στη Λεμεσό.

•  Ξενοφών Χατζηρακλέους, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες, 
υψόμετρα, θερμομόνωση οροφής, υψόμετρα μεταλλικής κατα-
σκευής, σε διαμερίσματα στη Λεμεσό.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 
•  Κυριάκος Θεμιστοκλέους, αρχιτέκτονας, στην Επιτροπή Θαλάσσι-

ου Χωροταξικού Σχεδιασμού.
•  Βαρνάβας Βαρνάβα, αρχιτέκτονας, στην κριτική επιτροπή του δια-

γωνισμού για Ανέγερση Μνημείου προς τιμή των Βετεράνων Πολε-
μιστών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

•  Αντώνης Ζορπάς, χημικός μηχανικός στην Ομάδα Εργασίας (Από-
φαση Υπουργικού Συμβουλίου για την Πράσινη Συμφωνία) για το 
Σχέδιο Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης.

•  Βαρνάβας Λάμπρου, πολιτικός μηχανικός, Αιμίλιος Μιχαήλ, αρχι-
τέκτονας, Αλέξης Βαφεάδης, αρχιτέκτονας, για τη διαδικτυακή συ-
νάντηση Κοινής Επιτροπής ΤΕΕ και ΕΤΕΚ για Βελτίωση των Επιπέδων 
Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη 24/2/2021.

•  Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας και γενικός ταμίας της Διοι-
κούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ και Βαρνάβας Λάμπρου, πολιτικός μη-
χανικός και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ στην Ad Hoc 
Ομάδα Εργασίας για την υποβολή εισήγησης για την Επικαιροποί-
ηση της Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων».

Διορισμοί
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Με σκοπό τη συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για αντιμε-
τώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων ομάδων και των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών και των 
υποστηρικτών του και προσκαλεί εταιρείες, κρατικούς και ανεξάρτητους 
φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εθελοντές, επαγγελματίες, τους πολί-
τες κ.ά. να στηρίξουν τη δράση του, τις εκστρατείες του και τους μηχα-
νισμούς του. 

Το Δίκτυο Εθελοντισμού του ΠΣΣΕ:
 •  ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων της κοινωνίας 
 •  κινητοποιεί και ενημερώνει όσους στηρίζουν το Δίκτυο Εθελοντι-
σμού για τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, 
εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, κ.ά.)
 •  διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των κοινωνικών ανα-
γκών με τους παράγοντες του Δικτύου που μπορούν να προσφέρουν
 •  λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων για διασφά-
λιση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, αλλά και της αποτελε-
σματικής διαχείρισης των αναγκών. 
Μηχανισμοί Δικτύου για Εντοπισμό και Εξυπηρέτηση των Αναγκών: Το 
Δίκτυο Εθελοντισμού λειτουργεί μέσα από καθιερωμένους και αποτελε-
σματικούς μηχανισμούς εντοπισμού και εξυπηρέτησης των κοινωνικών 

Ένα δυναμικό δίκτυο εθελοντισμού
για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΕΟΚΚ

Μετά τις πρόσφατες εκλογές που έγιναν στον ΣΕΕΟΚΚ, η σύνθεση 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος Ανδρέας Δημητριάδης
Αντιπρόεδρος Δανάη Κυνηγού
Γραμματέας  Άγγελος Νεοφύτου
Ταμίας Μαρία Δημητριάδου
Μέλος  Λεώνη Ευσταθίου
Μέλος  Κωνσταντίνος Κοννίδης
Μέλος  Κωνσταντίνος Χριστοφή

αναγκών όπως:
 •  το Σώμα Εθελοντών το οποίο λειτουργεί σε κάθε επαρχία από το 1991
 • τη Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net (μια 
πλατφόρμα εγγραφής εθελοντών, καταγραφής αναγκών και σύζευξης 
της προσφοράς με τις ανάγκες) 
 •  τη Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης του ΠΣΣΕ – τηλ. 22000001 (η 
οποία παρέχει κοινωνική ενδυνάμωση μέσα από τη στήριξη, την πληρο-
φόρηση και τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες)
 •  τις εκστρατείες «Υιοθετήστε» για οικογένεια και «ΟΛΑ τα παιδιά με 
σχολικά»
 • τη μεγάλη δομή των πέραν των 400 εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ που είναι μέλη στο ΠΣΣΕ και προσφέρουν ποιοτικά προγράμματα, 
υπηρεσίες και αναπτύσσουν σημαντικές δράσεις
Μπορείτε να στηρίξετε κι εσείς με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμείτε το Δί-
κτυο Εθελοντισμού επικοινωνώντας με το ΠΣΣΕ (τηλ. 22514786, email: 
info@volunteerism-cc.org.cy). Οι υποστηρικτές του Δικτύου Εθελοντι-
σμού ενημερώνονται για τις ανάγκες που υπάρχουν και όταν μπορούν, 
χωρίς καμία δέσμευση, προσφέρουν ό,τι μπορούν: είδη πρώτης ανά-
γκης, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, παροχή υπηρεσιών κ.ά.
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού είναι το Ανώτατο 
Συντονιστικό Σώμα της εθελοντικής προσφοράς στην Κυπριακή Δημο-
κρατία, βάσει νομοθεσίας, με 48 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς.

  
 

  

Σεμινάριο: Διοίκηση και Ηγεσία τεχνικών έργων 

 

 

 
Το σημερινό σύγχρονο περιβάλλον της αγοράς 
χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, 
πολυπλοκότητα, αυστηρά πρότυπα ποιότητας, 
δύσκολες απαιτήσεις πελατών και ιδιαίτερες 
συμπεριφορές ανθρώπινου δυναμικού και 
εξωτερικών συνεργατών. Η επιτυχημένη 
υλοποίηση έργων εξαρτάται, μεταξύ άλλων 
παραγόντων, από την αποτελεσματικότητα του 
μάνατζμεντ και της ηγεσίας του ανθρώπινου 
παράγοντα. 
 

Στόχοι του σεμιναρίου: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες: 

1. Θα συνειδητοποιήσουν τον ρόλο της Διοίκησης και Ηγεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού στην Διαχείριση 
Έργων. 

2. Θα γνωρίζουν τις βασικές διαφορές μεταξύ Μάνατζερ και Ηγέτη. 

3. Θα κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες του Μάνατζερ και Ηγέτη. 

4. Θα ενισχύσουν την ικανότητα προσέγγισης του ανθρώπινου δυναμικού για να επιλύουν πιο 
αποτελεσματικά καθημερινά προβλήματα κατά την διαχείριση έργων. 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο: Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, 
Μηχανολόγους Μηχανικούς και άλλους Μηχανικούς και Υπεύθυνους Έργων. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ το αργότερο μέχρι 
και την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 ακολουθώντας τον σύνδεσμο:   
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0TI0N5luQmGsxrVMPZ8G5Q       
 
Το σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom και η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
 

 
 
 

2021 ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021, 12:30μ.μ- 2:30μ.μ.  
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Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 
έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση με τη 
δημοσίευση του πρότυπου CYS EN 17210: 
2021 Accessibility and usability of the built 
environment - Functional requirements, το 
οποίο στόχο έχει, μεταξύ άλλων, να συμ-
βάλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμο-
γή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
αναφορικά με τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία (UNCRPD) στην Ευρώπη. 
Το πρότυπο παρέχει κατευθυντήριες οδη-
γίες για ένα προσβάσιμο δομημένο περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρ-
χές ίσου σχεδιασμού για όλες τις κατηγορίες πολιτών (universal design) 
που διευκολύνουν την ασφαλή χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
από ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
με αναπηρίες. Αυτές οι λειτουργικές απαιτήσεις και συστάσεις προ-
σβασιμότητας και χρηστικότητας που αναφέρονται στο πρότυπο, σχε-
τίζονται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανακαίνιση καθώς και 
τη συντήρηση δομημένων περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
υπαίθριων και αστικών περιοχών. Επίσης, δύνανται να εφαρμοστούν σε 
ολόκληρο το φάσμα του δομημένου περιβάλλοντος και αφορούν τις 
κατασκευαστικές πτυχές των αστικών περιοχών, την προσέγγιση και την 
πρόσβαση σε κτίρια, την εσωτερική κυκλοφορία και τη χρήση εγκατα-
στάσεων εντός κτιρίων, την έξοδο από τα κτίρια και την εκκένωση σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Το πρότυπο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο καθοδήγησης στα χέρια 
κυρίως των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των διαχειριστών εγκατα-
στάσεων, των εργονομικών και άλλων ενδιαφερόμενων συνόλων που 
σχετίζονται με κτιριακές εγκαταστάσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότη-
τα να απαιτούν, να καθορίζουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση που σχετίζεται με την προσβασιμότητα του δομημένου 

περιβάλλοντος. Με το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο, τα εμπλεκόμενα 
μέρη χρησιμοποιούν ένα κοινό πλαίσιο και μια κοινή γλώσσα εργασίας, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης για όλους ανεξαιρέ-
τως τους πολίτες. 
Προσβασιμότητα παντού, λοιπόν! Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος 
για τον κάθε μελετητή έργου. Ένας μελετητής θα πρέπει να εξετάσει 
όλες τις παραμέτρους έτσι ώστε να επιτύχει την ολική προσβασιμότη-
τα, στα πρώτα στάδια σχεδιασμού του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό, το 
κόστος παροχής μέτρων προσβασιμότητας και χρηστικότητας ελαχι-
στοποιείται, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά τη βιωσιμότητά του έρ-

γου. Σε πολλές περιπτώσεις, ο σχε-
διασμός ενός προσβάσιμου κτιρίου 
από την αρχή, ενδέχεται να μην αυ-
ξήσει καθόλου το συνολικό κόστος 
της κατασκευής του ή, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, μόνο ελάχιστα. Η 
διακίνηση και ο προσανατολισμός 
σε κτίρια και άλλους χώρους ανοι-
κτούς προς το κοινό, μπορεί να είναι 
πρόκληση για άτομα με αναπηρίες 

εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες σημάνσεις, προσβάσιμες πληροφορί-
ες και υπηρεσίες επικοινωνίας και υποστήριξης.
Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών προ-
τύπων στην Κύπρο πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού 
Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης της 
χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα από 
το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

Άννα Διονυσίου 
Πολιτικός Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Σε διάφορες επιστημονικές ταινίες βλέ-
πουμε ανθρώπους και ρομπότ να συνυ-
πάρχουν και να αλληλοεπιδρούν σε ένα μη 
δομημένο περιβάλλον όπως πράττουμε 
καθημερινά οι άνθρωποι στην κοινωνία 
μας. Για να επιτευχθεί όμως αυτή η συνύ-
παρξη είναι εξαιρετικά σημαντικό τα ρο-
μπότ να μην αποτελούν κίνδυνο για τους 
ανθρώπους που θα είναι γύρω τους. 
Για αυτόν τον λόγο τα ρομπότ θα πρέπει 
να είναι εξοπλισμένα με εξαιρετικά ανε-
πτυγμένες αισθητήριες δυνατότητες όπως της όρασης, της ακοής και της 
αφής και ταυτόχρονα να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στα μηχανικά και 
τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη τους. 
Τα τελευταία χρόνια ερευνάται εντατικά η τεχνολογία για την ανάπτυ-
ξη ειδικών στρωμάτων για ρομποτικές εφαρμογές με στόχο αφενός να 
καλύπτουν επαρκώς τα μηχανικά και τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη του 
ρομπότ και αφετέρου να ενσωματώνουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες για 
να παρέχουν στο ρομπότ τη δυνατότητα αίσθησης αφής – με άλλα λόγια 
ένα «ηλεκτρονικό δέρμα» όπως ερευνητές το έχουν αποκαλέσει. 
Όπως γίνεται αντιληπτό ο ερευνητικός στόχος είναι η τεχνολογική ανα-
παραγωγή ενός τεχνουργήματος που θα μιμείται το ανθρώπινο δέρμα 
όπως χρησιμοποιείται από τον ανθρώπινο οργανισμό δηλαδή ως πολυ-

αισθητήρας και ως μέσο κάλυψης και προστασίας των ζωτικών οργάνων.
Το «ηλεκτρονικό δέρμα» λοιπόν πρέπει να ικανοποιεί απαιτήσεις όπως 
βελτιωμένες δυνατότητες τεντώματος και κάμψης, απλό μηχανισμό στε-
ρέωσης ή/και πρόσφυσης, ελάχιστη ανάγκη καλωδίωσης, καθιερωμένη 
διαδικασία κατασκευής και χαμηλό κόστος. 
Επιπλέον το «ηλεκτρονικό δέρμα» θα πρέπει να λειτουργεί ως πολυαισθη-
τήρας για την ανίχνευση διάφορων ερεθισμάτων από το άμεσο περιβάλ-
λον όπου βρίσκεται και δρα το ρομπότ. Δύο παραδείγματα ερεθισμάτων 
που θα πρέπει να ανιχνεύει ένα ρομπότ στην αλληλεπίδρασή του με τους 
ανθρώπους μέσω της αίσθησης της αφής είναι η δύναμη που θα εξα-
σκείται πάνω στο «ηλεκτρονικό δέρμα» και η εναλλαγή της θερμότητας.
Η δύναμη που εξασκείται πάνω στο «ηλεκτρονικό δέρμα» μπορεί να 
έχει πολλές αιτίες. Ένα ανθρώπινο χέρι που αγγίζει το ρομπότ ή το κτυ-
πά ή απλά το χαϊδεύει, ένα αντικείμενο που το ακουμπά, ένα ρομποτι-
κό χέρι που πιάνει ένα αντικείμενο και ούτω καθεξής. Για την ανίχνευση 
της δύναμης έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι τύποι αισθητήρων όπως 
για παράδειγμα πιεζοαντιστατικών (piezoresistive), πιεζοηλεκτρικών 
(piezoelectric), μαγνητικών, χωρητικών (capacitive), οπτικών και MEMS 
(Micro Electro Mechanical System). 
Η χρήση ενός τύπου αισθητήρα μόνο μπορεί να καλύψει μέρος μόνο των 
αναγκών ανίχνευσης της δύναμης που ασκείται πάνω στο «ηλεκτρονικό 
δέρμα» αφού ο κάθε τύπος αισθητήρα έχει μεν κάποια πλεονεκτήματα 
αλλά έχει και μειονεκτήματα που του στερούν τη δυνατότητα να παρέχει 
μια ολική λύση στο πρόβλημα. 
Η συνδυαστική χρήση των διαφόρων τύπων αισθητήρων παρέχει μια 
ολική λύση, όμως στο παρόν στάδιο έχει πολύ υψηλό κόστος υλοποίησης 
λόγω της αναγκαστικής χρήσης διακριτών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
για τη συναρμολόγηση. 
Η δυνατότητα θερμικής ανίχνευσης ενός ρομπότ μέσω της αφής στο-
χεύει στο να το βοηθήσει να αναγνωρίσει την εξωτερική θερμική αλλαγή 
όταν έρχεται σε επαφή με ένα αντικείμενο και να διαπιστώσει εάν είναι 
ζεστό ή κρύο. 
Η θερμική ανίχνευση μπορεί να είναι παθητική δηλαδή να ανιχνεύει την 
κατάσταση του εξωτερικού αντικειμένου ή να είναι ενεργητική δηλαδή να 
μετρά τη ροή θερμότητας μεταξύ του δέρματος του ρομπότ και του εξω-
τερικού αντικειμένου – όπως δηλαδή συμβαίνει με το ανθρώπινο δέρμα. 
Η παθητική θερμική ανίχνευση μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση αισθη-
τήρων τύπου θερμίστορ, θερμοστοιχείων (thermocouples), χωρητικών 
και PVDF (Polyvinylidene fluoride) ενώ η ενεργητική ανίχνευση εκτός από 
τον αισθητήρα απαιτεί παράλληλα τη χρήση θερμαντήρα. Και πάλι όμως 
η εφαρμογή αυτών των τεχνικών λύσεων μπορεί να είναι περίπλοκη, να 
απαιτεί ειδική κατασκευή του «ηλεκτρονικού δέρματος» και να είναι υψη-
λού κόστους λύσεις.
Αν και στο παρόν στάδιο η όλη προσπάθεια είναι ακόμα σε επίπεδο έρευ-
νας μια τεχνολογική ανάπτυξη ενός «ηλεκτρονικού δέρματος» που θα 
μπορεί να μιμείται εξ ολοκλήρου τις ιδιότητες του ανθρώπινου δέρματος 
θα προσφέρει λύσεις στη συνύπαρξη των ανθρώπων και των ρομπότ και 
επίσης σε ιατρικές εφαρμογές όπου απαιτείται προσθετικό δέρμα όπως 
π.χ. στα προσθετικά μέλη ή στους εγκαυματίες. 

Δρ Γεώργιος Παναγή
Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον

«Ηλεκτρονικό δέρμα» για ρομποτικές εφαρμογές

Το πρότυπο 
αποτελεί ένα 
σημαντικό εργαλείο 
καθοδήγησης

Θερμικός αισθητήρας τύπου θερμίστορ σε «ηλεκτρονικό δέρμα».

Αισθητήρας τύπου MEMS.
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KENTΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Κερβέρου 8, 
1016 Λευκωσία, Κύπρος

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Θ. 21826, 
1513, Λευκωσία, Κύπρος

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΜΑΙL
cyprus@etek.org.cy

ΕΜΑΙL EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
yemp@etek.org.cy

Τηλ: +35722877644
Φαξ: +35722730373

www.etek.org.cy Κεντρικά Γραφεία 
Οδός Κερβέρου 8, 1016 

Λευκωσία 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Τ.Θ. 21826, 
1513 Λευκωσία 

Κεντρικό email: 
cyprus@etek.org.cy 

Email 
εξυπηρέτησης κοινού: 

yemp@etek.org.cy 

Τηλέφωνο: 22877644 
Φαξ: 22730373 

www.etek.org.cy 

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

Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους 
τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των Μελών του, της 
Μηχανικής και της Τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για 
αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
Δημοκρατίας. 

Το Επιμελητήριο προσδίδει μεγάλη σημασία σε διεθνή θέματα και 
καταβάλλει προσπάθεια για επέκταση των σχέσεών του, τόσο με 
επιμελητήρια άλλων χωρών όσο και με διεθνείς φορείς μηχανικών. 

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

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

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

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

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

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

Διοικούσα Επιτροπή 
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του 
Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή 
διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για 
την τριετία 2017 – 2020: 

Πρόεδρος 
Α’ Αντιπρόεδρος      
Β’ Αντιπρόεδρος      
Γενικός Γραμματέας 
Γενικός Ταμίας   

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

Μέλη: Άννα Γαλαζή Ιακώβου, Αρχιτέκτονας, Κυριάκος Θεμιστοκλέους, 
Αρχιτέκτονας, Ντίνος Νικολαΐδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ιάκωβος 
Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

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
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Οι πύργοι της Λεμεσού βρίσκονται συνε-
χώς στην επικαιρότητα σε σχέση κυρίως 
με τα κέρδη που παραχωρούνται με πο-
λεοδομικές αποφάσεις κινήτρων στους 
εμπλεκόμενους επιχειρηματίες ανάπτυξης. 
Έχει πάρει θέση και ο γενικός ελεγκτής, ο 
οποίος υπέβαλε, όπως αναφέρεται, πρό-
τασή του στον υπουργό Εσωτερικών να 
θεσμοθετήσει μέτρα για ανάκτηση από 
το κράτος μέρους του οικονομικού οφέ-
λους από τα πρόσθετα δομήσιμα μέτρα 
που παραχωρήθηκαν, και παραχωρούνται, μέσω της πολεοδομικής 
διαδικασίας πέρα από τα όρια που προβλέπουν οι ζώνες των Τοπικών 
Σχεδίων. Έχει δημοσιευθεί ότι στην περίπτωση της Λεμεσού, με τους 
υπολογισμούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, παραχωρήθηκαν για τους 
πύργους με διάφορα πολεοδομικά κίνητρα περίπου 11.000 επιπλέον δο-
μήσιμα μέτρα ανάπτυξης που αντιστοιχούν περίπου σε 37,0 εκατ. ευρώ 
πρόσθετης αξίας, δηλαδή αξία 3.363 ευρώ περίπου ανά πρόσθετο δο-
μήσιμο μέτρο. Αν έστω και 20% επιστραφεί στο δημόσιο θα συγκεντρω-
θούν περίπου 7,4 εκατ. ευρώ που θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν 
υποδομές ή και τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών. 
Το όλο θέμα των πύργων έχει πολλές και διάφορες πτυχές, κατασκευ-
αστικές, αρχιτεκτονικές, περιβαλλοντικές, τεχνολογικές, πολεοδομικές 
και χωροθετικές, που σίγουρα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και ειδικές 
πρόνοιες στα Τοπικά Σχέδια. Η πιο σημαντική όμως είναι η οικονομική 

και κοινωνική πτυχή, αυτή της συνεισφοράς στο δημόσιο ποσοστού της 
πρόσθετης αξίας που η ίδια η διοίκηση παραχωρεί ως δώρο-κίνητρο 
για τους πύργους στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες ανά-
πτυξης. Η περίπτωση των πύργων της Λεμεσού αφορά μεγάλα μεγέθη 
πρόσθετων μέτρων και τονίζει πολύ έντονα ένα πιο γενικό πρόβλημα 
στην εφαρμογή της πολεοδομικής πολιτικής που δημιουργεί υπεραξία. 
Έχει να κάνει με το οικονομικό όφελος από πολεοδομικές αποφάσεις 
ζωνών και συντελεστών ανάπτυξης, έχει να κάνει με το πού καταλήγει 
αυτό το όφελος και έχει να κάνει και με τις ευθύνες της πολιτείας για 
τη λειτουργία των Τοπικών Σχεδίων σε σχέση με την κατανομή του οφέ-
λους που τα ίδια τα Σχέδια δημιουργούν. Δεν είναι μόνο οι πύργοι το 

πρόβλημα, είναι και το παραλιακό 
μέτωπο της Λάρνακας στην περιοχή 
των πρώην διυλιστηρίων όπως και 
παλαιότερα η περιοχή «Μαζέρα» 
μεταξύ Λατσιών και Λακατάμιας 
και πολλές άλλες περιοχές και περι-
πτώσεις αλλαγής ζωνών και παρα-
χώρησης αυξημένων δικαιωμάτων 
ανάπτυξης. Εκείνο που χρειάζεται 
να γίνει είναι ο αρμόδιος υπουργός 
Εσωτερικών να πάρει αποφάσεις, 
που εκκρεμούν για χρόνια τώρα, για 
καθορισμό και εφαρμογή μηχανι-
σμού για επανάκτηση από το δη-
μόσιο μέρους του οφέλους από την 

εφαρμογή πολεοδομικών κινήτρων και γενικότερα από αλλαγές ζωνών 
και συντελεστών δόμησης. Δεν είναι κατ’ ανάγκην πολεοδομικό λάθος 
ή άσκοπη πολιτική η παραχώρηση αυξημένου συντελεστή δόμησης για 
ενθάρρυνση συγκεκριμένων επιθυμητών αποτελεσμάτων ανάπτυξης. 
Λάθος είναι να μην γίνεται πρόνοια για τον διαμερισμό του οφέλους με 
τρόπο που να ωφελούνται όλοι με κάποια αναλογία, τόσο για παρακί-
νηση του ιδιοκτήτη να επενδύσει σε επιθυμητές αναπτύξεις όσο και το 
δημόσιο για εμπλουτισμό του τεχνικού εξοπλισμού και της υποδομής 
στην περιοχή της ανάπτυξης. Αναφέρεται ότι ο γενικός ελεγκτής απευ-
θύνθηκε στον υπουργό Εσωτερικών ώστε να θεσπίσει τα κατάλληλα 
μέτρα για αυτόν τον σκοπό. Τέτοιες εκκλήσεις για τέτοια μέτρα γίνονται 
εδώ και πολλά χρόνια, παλαιότερα για ενεργοποίηση του σχετικού άρ-
θρου του Νόμου περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας για επιβολή Τέλους 
Βελτιώσεων και πρόσφατα για ενεργοποίηση και επιβολή της πρόνοιας 
των Τοπικών Σχεδίων για το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. Θέση 
υπέρ της εφαρμογής πολιτικής πάνω στο θέμα αυτό πήρε διαχρονικά 
και το ΕΤΕΚ, ιδιαίτερα πρόσφατα για το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθ-
μισης. Διερωτάται κανείς γιατί υπάρχει αυτή η αδράνεια, ή ακόμη και 
αδιαφορία, για αυτό το πρόβλημα. Η ενεργοποίηση μηχανισμών για 
ανάκτηση του πολεοδομικού οφέλους βοηθά τόσο την ανάπτυξη όσο 
και τα δημόσια οικονομικά και το δημόσιο συμφέρον, που στην τελική 
ανάλυση πάλι την ανάπτυξη βοηθά. Τόσο απλό. 

Γλαύκος Κωνσταντινίδης 
Κοινωνιολόγος, Οικονομολόγος και Πολεοδόμος

Οι πύργοι της Λεμεσού και η πολεοδομική αντιμετώπιση 

Το όλο θέμα των 
πύργων έχει πολλές 
και διάφορες πτυχές, 
κατασκευαστικές, 
αρχιτεκτονικές, 
περιβαλλοντικές, 
τεχνολογικές, 
πολεοδομικές και 
χωροθετικές




