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Στο Έτος Διά Βίου Μάθησης 2021 
ΕΤΕΚ μπορούν να ενταχθούν 
εκπαιδευτικά προγράμματα 

από άλλους Οργανισμούς

Το ΕΤΕΚ ζητά εφαρμογή 
της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης 

και σε μεγαλύτερες αναπτύξεις

Προβληματισμοί ΕΤΕΚ 
για κυκλοφοριακό κόμβο 

Αγίας Φυλάξεως με 
Λεωφόρο Μακαρίου Γ’ 

Υποστήριξη ΕΤΕΚ για μεταστέγαση 
της Αρχιτεκτονικής Σχολής 
του Παν. Κύπρου στο Σχολείο Φανερωμένης
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ TOIXOI 
KNAUF AQUAPANEL®

ETA-certifi ed (European Technical Assessment)

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

Lower CO₂ equivalents and market-leading versatility 

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

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

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

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

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

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

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

Designed for the

future

Reduced CO₂ equivalent
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση: Κερβέρου 8, 
1016 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +35722877644 / Φαξ: +35722730373
www.etek.org.cy cyprus@etek.org.cy
 
Γραφείο ΕΤΕΚ στην Πάφο
Οδός Σόλωνος 14-16 8010 Πάφος
Τηλ: +35726912814 / Φαξ: +35726912799

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κωνσταντίνος Κωνσταντή (Πρόεδρος ΕΤΕΚ)
 
ΕΚΔΟΤΗΣ

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

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

Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα (www.etek.org.
cy) του ΕΤΕΚ αποτελούν την επίσημη φωνή του ΕΤΕΚ 
(τα οποία υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά μέσα 
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.

Άρθρο Συντακτικής Επιτροπής
6   Η διπλή αδειοδότηση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μελετητών
 Του Δρα Γεώργιου Παναγή

ΘΕΜΑΤΑ
8 Στο Έτος Διά Βίου Μάθησης 2021 ΕΤΕΚ μπορούν να ενταχθούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα από άλλους Οργανισμούς
8 Παρέμβαση ΕΤΕΚ: Η κοινωνία απαιτεί να βρεθούν οι λύσεις για 

ομαλή λειτουργία της Πύλης Εμβολιασμών
9 Υποστήριξη ΕΤΕΚ για μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής 

του Παν. Κύπρου στο Σχολείο Φανερωμένης
12 Συνάντηση ΕΤΕΚ με Γενικό Λογιστήριο, Ελεγκτική Υπηρεσία και 

Αναθέτουσες Αρχές
14 Προβληματισμοί ΕΤΕΚ για κυκλοφοριακό κόμβο Αγίας 

Φυλάξεως με Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25 Η εποχή των ψηφιακών νομάδων
26 Το πρόβλημα των διατηρητέων οικοδομών 
27 Τα έξυπνα κτίρια στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων και 

της Τεχνητής Νοημοσύνης
28 Πράσινα - φυτεμένα δώματα
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Στο άρθρο σύνταξης του Ιανουαρίου 2021 
αναφερθήκαμε στον αγώνα που έδινε το Επι-
μελητήριό μας για τη θέσπιση πέντε ενιαίων 
επαρχιακών αρχών αδειοδότησης και ελέγχου 
της ανάπτυξης. Μια ορθολογική, προοδευτική 
και παραγωγική προσέγγιση που είχε εισηγηθεί 
το Επιμελητήριό μας για να αντικαταστήσει την 
παλιά και αντιπαραγωγική διαδικασία της ύπαρ-
ξης πολλών τοπικών αρχών που λειτουργούσαν εν πολλοίς σαν μικρά φέουδα. 
Δυστυχώς το Επιμελητήριό μας και πάλι βρίσκεται ενώπιον μιας άλλης πε-
ρίπτωσης μικρού φέουδου στη Δημόσια Υπηρεσία. Πρόκειται για τη διπλή 
αδειοδότηση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την εκπόνηση μελετών 
από το ΕΤΕΚ και από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ). 
Πώς προέκυψε αυτό; Η περί ηλεκτρισμού νομοθεσία που ρυθμίζει όλα τα 
πρόσωπα (συντηρητές, εργολήπτες, μελετητές κ.λπ.) τα οποία ασχολούνται 
με θέματα ηλεκτρισμού εκπονήθηκε επί Αγγλοκρατίας και από τότε συνεχί-
ζει να υφίσταται με μικρές αλλαγές κατά καιρούς. Το 1990 με την ψήφιση 
του Νόμου 224/1990 για την ίδρυση του ΕΤΕΚ η περί ηλεκτρισμού νομοθε-
σία δεν εναρμονίστηκε και ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκε το φαινόμενο 
της διπλής αδειοδότησης για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς μελετητές. 
Αυτό αποτέλεσε και αποτελεί σημείο τριβής του Επιμελητηρίου μας με το 
ΤΗΜΥ και θέμα πολύχρονων διαβουλεύσεων λόγω της κατάφωρης αδικί-
ας που υφίστανται οι συνάδελφοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μελετητές σε 
σχέση με άλλους μηχανικούς μελετητές.
Το ΤΗΜΥ έχει την ευθύνη της τροποποίησης και του εκσυγχρονισμού της 
περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, κάτι που προσπαθούσε να πράξει εδώ και 
τουλάχιστον μια εικοσιπενταετία. Επιτέλους πρόσφατα ολοκλήρωσε τη 
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσής της, όπου το Επιμελητήριό μας επε-
ξήγησε και κατέθεσε επανειλημμένως τις απόψεις του για το συγκεκριμένο 
θέμα τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους του ΤΗΜΥ όσο και 
γραπτώς. Φυσικά οι σημαντικότερες εισηγήσεις του ΕΤΕΚ, αυτές δηλαδή 
που είχαν βαρύνουσα σημασία για τον εκσυγχρονισμό της περί ηλεκτρι-
σμού νομοθεσίας, δεν εισακούστηκαν από το ΤΗΜΥ. 
Και γράφω «φυσικά δεν εισακούστηκαν» γιατί εδώ ακριβώς φαίνεται η 
νοοτροπία του μικρού φέουδου στον δημόσιο τομέα αφού προφανώς το 
ΤΗΜΥ θεώρησε ότι, αν αποδεχόταν την εισήγηση του Επιμελητηρίου μας, 
θα χάσει την όποια εξουσία θεωρεί πως έχει πάνω στους Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς μελετητές.
Πού είναι το κακό θα αναρωτηθείτε. Διπλός έλεγχος από δύο αδειοδοτικές 
αρχές σημαίνει διπλή ασφάλεια για την κοινωνία, έτσι δεν είναι; Δυστυ-
χώς, η απάντηση είναι όχι. 
Εν πρώτοις, οι συνάδελφοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μελετητές υπόκεινται 
σε διπλό έλεγχο των προσόντων τους από δύο διαφορετικές αρχές ως να 
πρόκειται για τους πλέον ανεκπαίδευτους, αμόρφωτους και επικίνδυνους 
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς στον κόσμο – κάτι που είναι εξαιρετικά προ-
σβλητικό για τους Κύπριους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς μελετητές. 
Εν δευτέροις, ο διπλός έλεγχος είναι αντιπαραγωγικός (χρόνος χαμένος 
για τη διπλή αδειοδότηση), αντιοικονομικός (διπλά τέλη αδειοδότησης) 

και, το κυριότερο, δεν αυξάνει την ασφάλεια της κοινωνίας αφού η μια 
αρχή (το ΤΗΜΥ) δεν διαθέτει τα μέσα ή/και τη θέληση για την επιβολή 
κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τα όρια της αδειοδότησής τους. 
Μια αρχή αδειοδότησης είναι απαραίτητο να διαθέτει τα μέσα και τη θέ-
ληση να επιβάλλει κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τα όρια της αδειοδό-
τησής τους γιατί εφαρμόζει στην πράξη το καθήκον της που είναι η ασφά-
λεια και η προστασία της κοινωνίας. Αλλιώς ποιος ο λόγος ύπαρξής της; Για 
να τυπώνει πιστοποιητικά και να συλλέγει χρήματα; 
Και εδώ έγκειται η ειδοποιός διαφορά. Το Επιμελητήριό μας έχει αποδείξει 
διαχρονικά τη θέληση αλλά και τη δυνατότητά του να επιβάλλει κυρώσεις σε 
συνάδελφους μηχανικούς που παραβίασαν τα όρια που θέτει η άδειά τους. 
Και το πράττει όχι επειδή από την περί ιδρύσεώς του νομοθεσία προκύπτει η 
αρμοδιότητα να ασκεί πειθαρχική εξουσία πάνω στα μέλη του αλλά το πράτ-
τει για την ανάπτυξη της κυπριακής κοινωνίας και του κράτους μας με μόνο 
γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των συμπολιτών μας.
Σε ένα ορθολογικό κράτος αυτό θα ήταν αρκετό για τη συγκροτημένη πο-
λιτεία για να προβεί στην εναρμόνιση ενός νόμου που είναι αποικιοκρα-
τικό κατάλοιπο με τον Νόμο 224/1990 και να δώσει έτσι την ευθύνη μονής 

αδειοδότησης των Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών μελετητών στον μόνο 
οργανισμό που μπορεί να φέρει το 
βάρος αυτό και που είναι το ΕΤΕΚ. 
Δυστυχώς στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία αυτό δεν είναι αρκετό. Την ώρα 
που συντασσόταν το άρθρο αυτό 
πληροφορηθήκαμε ότι ο υπουργός 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων θα στηρίξει την εισήγηση του 

ΤΗΜΥ για τη διπλή αδειοδότηση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μελετητών 
συνεχίζοντας και υποστηρίζοντας έτσι το μικρό φέουδο του ΤΗΜΥ στο συ-
γκεκριμένο θέμα. 
Στο άρθρο σύνταξης του Ιανουαρίου 2021 γράφαμε τα εξής σε σχέση με 
τα μικρά φέουδα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα: «Η νοοτροπία του μικρού 
φέουδου αν και είναι παλιά και πλέον χρεωκοπημένη εντούτοις είναι ακό-
μα διασπαρμένη σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχει οδηγήσει τη 
χώρα μας σε πολλές επιζήμιες και επώδυνες καταστάσεις. Αν και αυτό εί-
ναι γνωστό σε όλους μας εντούτοις αυτή η νοοτροπία αφήνεται ακόμα να 
επιβιώνει σάμπως και ως κοινωνία αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε ξανά και 
ξανά το ίδιο με τη μάταιη ελπίδα ότι το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό».
Τώρα η ευθύνη μετατίθεται στο Κοινοβουλίου του κράτους μας για να 
αποφασίσει αν θα συνεχιστεί η νοοτροπία του μικρού φέουδου της δι-
πλής αδειοδότησης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μελετητών από το 
ΤΗΜΥ ή θα εισακουστεί για μία ακόμα φορά η ορθολογική, προοδευτική 
και παραγωγική προσέγγιση που εισηγείται το Επιμελητήριό μας για το ευ-
ρύτερο καλό της κυπριακής κοινωνίας και του κράτους μας. 

Δρ Γεώργιος Παναγή
Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Η διπλή αδειοδότηση των Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών μελετητών

Το ΤΗΜΥ έχει 
την ευθύνη της 
τροποποίησης και 
του εκσυγχρονισμού 
της περί ηλεκτρισμού 
νομοθεσίας
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Η υγεία αποτελεί ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και το κράτος οφείλει να το διασφαλίσει για 
τους πολίτες του. Η διαχείριση της πανδημίας Covid-19 συνιστά καθημερινή ανησυχία κάθε 
πολίτη που βομβαρδίζεται συνεχώς με πληροφορίες, συχνά αλληλοσυγκρουόμενες.
Η αξιοπιστία ενός συστήματος καθώς και η αποτελεσματικότητά του είναι παράμετροι πρώ-
τιστης σημασίας και η παραμικρή υποβάθμισή τους επιφέρει σημαντικό κόστος για τους πο-
λίτες. Το ΕΤΕΚ αναμένει τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία από τις κυβερνητικές ψηφιακές πλατ-
φόρμες εξυπηρέτησης του κοινού, μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου, λειτουργικού και 
φιλικού προς τον πολίτη κράτους, με δυναμική ψηφιακή παρουσία με στόχο την ευημερία του 
συνόλου.
Αναγνωρίζεται πως η συχνή διακοπή στη λειτουργία της Πύλης Εμβολιασμών Covid-19, λόγω 
υπερφόρτωσης του συστήματος, οφείλεται εν μέρει και σε συμπεριφορικούς λόγους των χρη-
στών λόγω της προτίμησής τους σε συγκεκριμένα εμβόλια. Ωστόσο, και με δεδομένο πως το 
πρόβλημα παρουσιάζεται επανειλημμένα, θεωρούμε πως θα έπρεπε να ληφθούν νωρίτερα τα 
απαραίτητα μέτρα, μέσα από τεχνολογικά και οικονομικά προσιτές λύσεις.
Τυχόν σκέψεις για περιορισμό πρόσβασης δεν βρίσκουν σύμφωνο το ΕΤΕΚ. Αντί αυτού, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες, με επικεφαλής το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής, θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα, ώστε να γίνεται σωστή 
διαχείριση της κίνησης στο δίκτυο και της κατανομής του φόρτου στην πλατφόρμα παροχής 
της υπηρεσίας του ΓεΣΥ. Η βέλτιστη πρόβλεψη της κίνησης, με βάση και την εμπειρία που πλέον 
έχει αποκομισθεί, είναι αναγκαία για την απαραίτητη διαστασιοποίηση και παραμετροποίηση 
του δικτύου, των βάσεων δεδομένων και των εξυπηρετητών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε κάθε ενδεχόμενο.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ε Τ Ε Κ

Η κοινωνία απαιτεί να βρεθούν 
οι λύσεις για ομαλή λειτουργία
της Πύλης Εμβολιασμών

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ), το οποίο κήρυξε το 2021 Έτος Διά Βίου 
Μάθησης, επιθυμεί να ενημερώσει ενδιαφερό-
μενους, όπως επαγγελματικές οργανώσεις και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, ότι μπορούν να απευ-
θύνονται στο Επιμελητήριο για να εντάξουν εκ-
δηλώσεις τους στο πρόγραμμα των δράσεων, 
οι οποίες απευθύνονται στα 17.000 μέλη του 
Επιμελητηρίου.
Ήδη το ΕΤΕΚ από τον Φεβρουάριο του 2021 
διοργάνωσε αρκετές εκδηλώσεις που αφο-
ρούν τον κόσμο της μηχανικής επιστήμης και 
την αρχιτεκτονική με μεγάλη επιτυχία. Όλες 
οι εκδηλώσεις προβάλλονται εκτενώς από την 
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy) καθώς 
και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Επι-
μελητηρίου, Facebook, Linkedin και Instagram. 
Επιπρόσθετα, ενημέρωση για το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων γίνεται και στην εβδομαδιαία 
ενημέρωση που λαμβάνουν τα μέλη του ΕΤΕΚ 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter).
Με δεδομένο ότι τα όποια εκπαιδευτικά προ-
γράμματα ενταχθούν στο Έτος Δια Βίου Μά-
θησης του ΕΤΕΚ θα προσμετρούνται ως εκ-
παιδευτικές ώρες στα επίπεδα πιστοποίησης 
επιπέδων εκπαίδευσης των μελών του ΕΤΕΚ, 
όλα τα αιτήματα που θα υποβληθούν, θα αξι-
ολογούνται από την ειδική επιτροπή του ΕΤΕΚ 
η οποία συστάθηκε από τα τέλη του 2020 για 
την υλοποίηση του Έτους Διά Βίου Μάθησης. 
Προς τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ειδική 
αίτηση/έντυπο.
Τα αιτήματα για ένταξη εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων στο Έτος Διά Βίου Μάθησης του 
ΕΤΕΚ, να απευθύνονται προς τον πρόεδρο του 
ΕΤΕΚ και να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση cyprus@etek.org.cy.
Τo γενικό τέλος εξέτασης αιτημάτων από 
οποιοδήποτε φορέα υλοποίησης για ένταξη 
εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 
€50, ενώ για εκδηλώσεις χωρίς κόστος συμμε-
τοχής ή που διοργανώνεται από επαγγελματι-
κές οργανώσεις ανεξαρτήτως τέλους συμμετο-
χής είναι €25.

Στο Έτος Διά Βίου Μάθησης 
2021 ΕΤΕΚ μπορούν 
να ενταχθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα από άλλους 
Οργανισμούς
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Σε συνέχεια προηγούμενων τοποθετήσεών του και ενόψει της δημόσιας 
συζήτησης που είναι σε εξέλιξη για το θέμα, το Επιμελητήριο κατέθεσε, με 
ανακοίνωσή του, την υποστήριξή του στην προωθούμενη μεταστέγαση της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ιστορικό κτίριο του 
Σχολείου της Φανερωμένης στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας. 
Το εγχείρημα αυτό έχει εύλογα δημιουργήσει θετικές προσδοκίες για 
αναζωογόνηση της παλιάς πόλης της Λευκωσίας. Με την απόφαση 
αυτή η ευρύτερη περιοχή αναμένεται πως θα καταστεί σημείο ανα-
φοράς για την πόλη και τους 
πολίτες. Η προσέλκυση και δρα-
στηριοποίηση φοιτητών, ακα-
δημαϊκών και γενικότερα νέων 
ανθρώπων στον ιστορικό πυρή-
να της πόλης δεν μπορεί παρά 
να έχει θετικό αντίκτυπο για την 
ορθή ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της περιοχής.
Εξάλλου, η κίνηση ευθυγραμμί-
ζεται πλήρως με τις αρχές της 
στρατηγικής αναζωογόνησης του 
Σχεδίου Περιοχής για το Κέντρο της Λευκωσίας, στις οποίες περιλαμβά-
νεται η διάθεση κτισμάτων αξιόλογης πολιτιστικής αξίας για τη στέγαση 
σημαντικών λειτουργιών στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, της 
έρευνας και του πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι η κίνηση 
αυτή θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα και για άλλες δράσεις, όπως 
τη μεταστέγαση και άλλων σχολών πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων στο κέντρο της πόλης, με σκοπό την αναζωογόνηση του κέ-
ντρου της Λευκωσίας.
Παράλληλα, η μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής αναμένεται 
πως θα δώσει ώθηση για αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτιριακού 
αποθέματος στην περιοχή και θα συμβάλει στην αναβίωση του αρχι-
τεκτονικού χαρακτήρα της. Η αναβάθμιση της παλιάς πόλης θα δώσει 
μια νέα δυναμική στη Λευκωσία δημιουργώντας προϋποθέσεις προσέλ-
κυσης επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της περιοχής.
Το ΕΤΕΚ θεωρεί επίσης εξαιρετικά σημαντικό να τροχιοδρομηθούν το 
συντομότερο οι απαραίτητες ρυθμίσεις για ομαλή ένταξη των μαθη-
τών/τριών του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου Φανε-
ρωμένης σε άλλα σχολεία της περιοχής με τρόπο που να εκμηδενίζει 

την όποια αναστάτωση μπορεί να προκληθεί για μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς.
Παράλληλα, το ΕΤΕΚ θεωρεί πως η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει 
στη λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως την εξαγγελία χρηματοδοτικών και 
άλλων κινήτρων για αποκατάσταση διατηρητέων και άλλων αξιόλογων 
κτιρίων στην περιοχή. Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να δοθούν κίνητρα 
για αποκατάσταση και αξιοποίηση των οικοδομών τ/κ ιδιοκτησίας στην 
εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, αρκετές από τα οποίες είναι εγκα-
ταλελειμμένες ή βρίσκονται σε φθίνουσα κατάσταση. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή σχετικές είναι και οι προτάσεις του ΕΤΕΚ για αποτύπωση και 
δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας για κάθε κτίριο και μνημείο στην 
περιοχή, έργο που θα αποτελέσει μεταξύ άλλων και εργαλείο ιεράρχη-
σης των κτιρίων με σκοπό τη σταδιακή αποκατάστασή τους. 
Ταυτόχρονα, η όλη προσπάθεια για την αναζωογόνηση της παλιάς 
πόλης της Λευκωσίας πρέπει να είναι συνυφασμένη με τη δυνατότητα 
ταχείας αδειοδότησης των εργασιών αποκατάστασης των κτιρίων και 
της λειτουργίας επιχειρήσεων εκ μέρους της τοπικής αρχής, ώστε να 
μην υπάρξει ανατροπή σε προωθούμενες ενέργειες και να μην χαθεί το 
επενδυτικό ενδιαφέρον.

Υποστήριξη ΕΤΕΚ για μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής
του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Σχολείο Φανερωμένης

Το εγχείρημα αυτό έχει 
εύλογα δημιουργήσει 

θετικές προσδοκίες 
για αναζωογόνηση 

της παλιάς πόλης της 
Λευκωσίας

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕ-
ΟΚ) χαιρέτισε με ανακοίνωσή της την απόφαση για μεταστέγαση 
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ιστορι-
κό κτίριο του πάλαι ποτέ «Παρθεναγωγείου Φανερωμένης». Όπως 
σημείωσε «η συντήρηση του αξιόλογου αυτού κτιρίου θα συμβάλει 
στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στην αναβάθμι-

ση της ποιότητας ζωής και της αισθητικής εικόνας της εντός των 
τειχών πόλης της Λευκωσίας».

Θα συμβάλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
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Στις 8 Απριλίου 2021 αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρό 
του Κωνσταντίνο Κωνσταντή, είχε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών 
Κωνσταντίνο Πετρίδη και τον πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου.. 
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχεδιασμοί για την αναγέννηση και 
αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας. O υπουργός παρουσίασε 
τους σχεδιασμούς που γίνονται και συζητήθηκε το θέμα της μεταστέγασης 
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ιστορικό κτίριο 
του Σχολείου της Φανερωμένης στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, 
οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στην περιοχή και άλλα 
συναφή θέματα. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η πρόθεση για πολεοδομι-

κά και άλλα κίνητρα, π.χ. επιχειρηματικής δραστηριοποίησης ή απόκτηση 
μόνιμης στέγης για την εντός των τειχών πόλη, διατήρηση παραδοσιακών 
επαγγελμάτων για διαφύλαξη της ταυτότητας της περιοχής κ.λπ. τα οποία 
θα δράσουν συμπληρωματικά στην όλη προσπάθεια. 
Το ΕΤΕΚ επανέλαβε τη σθεναρή στήριξή του στους σχεδιασμούς που έγι-
ναν και σημείωσε ότι υπάρχουν λύσεις για ομαλή ένταξη των μαθητών/
τριών του Σχολείου της Φανερωμένης σε άλλα σχολεία της περιοχής με 
ύψιστη ευαισθησία και σεβασμό στη φοίτηση των παιδιών και εκμηδενι-
σμό οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, είτε των παιδιών, είτε των γονιών. Επίσης 
σημειώθηκε η ανάγκη ολιστικού σχεδιασμού έτσι ώστε να μην είναι μο-

νοθεματική η αναζωογόνηση και να 
στοχεύει αποκλειστικά σε φοιτητές. 
Τέλος, επισημάνθηκε πως η όλη προ-
σπάθεια πρέπει να συνοδεύεται με τη 
δυνατότητα ταχείας αδειοδότησης 
των εργασιών αποκατάστασης των 
κτιρίων και της λειτουργίας επιχειρή-
σεων εκ μέρους της τοπικής αρχής, 
ώστε να μην υπάρξει ανατροπή σε 
προωθούμενες ενέργειες και να μην 
χαθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Με πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ, πραγματοποιήθηκε τηλεσυνάντηση μεταξύ 
του ΕΤΕΚ, του Γενικού Λογιστηρίου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διάφο-
ρων Αναθετουσών Αρχών του κράτους, με σκοπό να γίνει συζήτηση για την 
αξιοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών για την επίλυση 
διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων 
του Δημοσίου, μέσω της εισαγωγής σχετικής ρήτρας στα έγγραφα κα-
τασκευαστικών συμβολαίων του 
Δημοσίου. 
Κατά τη διάρκεια της τηλεσυνά-
ντησης, το ΕΤΕΚ επεσήμανε ότι 
η μη έγκαιρη αντιμετώπιση δια-
φορών που προκύπτουν κατά την 
υλοποίηση κατασκευαστικών έρ-
γων οδηγεί κατά κανόνα στη σπα-
τάλη οικονομικών και ανθρώπινων 
πόρων, καθώς και στη διατάραξη 
των σχέσεων μεταξύ των Μερών, 
με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται τεράστιες κα-
θυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων και με κίνδυνο την ανατροπή 
των στόχων που έχουν τεθεί για την υλοποίησή τους. Επιπρόσθετα, επε-
σήμανε ότι η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει τα οφέλη της αξιοποίησης 
Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών όσον αφορά την απρόσκο-
πτη εξέλιξη των έργων, την ταχεία αντιμετώπιση των διαφορών αλλά και 
τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των Μερών σε αποδεκτά καλά επίπεδα. 
Προς τούτο, οι Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών αποτελούν 
πλέον διεθνώς ευρέως χρησιμοποιούμενες διαδικασίες για την αντιμε-

τώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών 
έργων, ενώ πρόσφατα έχει προστεθεί ρήτρα στα κατασκευαστικά συμβό-
λαια ΜΕΔΣΚ για αξιοποίηση πέραν της Διαιτησίας και των πιο ευέλικτων 
μεθόδων της Διαμεσολάβησης και της Κριτικής Διαδικασίας. 
Κατά τη διάρκεια της τηλεσυνάντησης φάνηκε ότι υπήρξε γενικά 
συναντίληψη όσον αφορά τον θετικό αντίκτυπο που θα έχει η αξιο-

ποίηση Εναλλακτικών 
Μεθόδων Επίλυσης 
Διαφορών, στην απο-
τελεσματική και ταχεία 
αντιμετώπιση διαφο-
ρών που προκύπτουν 
κατά την υλοποίηση κα-
τασκευαστικών έργων 
του Δημοσίου αλλά και 
στην ομαλή εξέλιξη των 
έργων. Σε συνέχεια της 

τηλεσυνάντησης, αναμένεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων και τυχόν 
προβληματισμών που δύναται να υπάρχουν σε σχέση με την εφαρ-
μογή των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών σε έργα του 
Δημοσίου, με σκοπό αυτές να εξεταστούν και να εξευρεθούν τρόποι να 
ξεπεραστούν προβλήματα, ώστε να προχωρήσει αμέσως η εισαγωγή 
ρήτρας σε κατασκευαστικά συμβόλαια έργων του Δημοσίου, μέσω της 
οποίας θα δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης Εναλλακτικών Μεθόδων 
Επίλυσης Διαφορών για την αποτελεσματική επίλυση διαφορών που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών με αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ

Συνάντηση ΕΤΕΚ με Γενικό Λογιστήριο, Ελεγκτική Υπηρεσία και Αναθέτουσες Αρχές 

Συζητήθηκαν οι 
σχεδιασμοί για την 
αναγέννηση και 
αναζωογόνηση της 
εντός των τειχών 
Λευκωσίας

Αξιοποίηση 
Εναλλακτικών Μεθόδων 

Επίλυσης Διαφορών 
σε συμβάσεις 

κατασκευαστικών 
έργων του Δημοσίου
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®Elkem Microsilica  is used worldwide 
for high performance concrete 

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

www.concrete.elkem.com

  

For more information please contact: 
Yiannis Ktorides (yiannis.ktorides@elkem.com)
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Το θέμα της δημιουργία του κυκλικού κόμβου στη συμβολή της οδού Αγί-
ας Φυλάξεως με τη λεωφόρο Μακαρίου Γ’ στη Λεμεσό έθεσε το Επιστη-
μονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκε-
ψης με τον Δήμο Λεμεσού, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2021. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το ΕΤΕΚ έθεσε τους προβληματισμούς 
του για το θέμα, ενώ απόρροια της τηλεσυνάντησης ήταν η διευθέτηση 
συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Λεμεσού και του ΕΤΕΚ για 
την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης για την επίλυση του ζητήμα-
τος της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή, στο πλαίσιο μεταξύ 
άλλων των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της τηλεσυνάντησης συζητήθηκαν οι προω-
θούμενες ενέργειες στην πόλη της Λεμεσού με σκοπό την αναβάθμιση 
των υποδομών με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο το ΕΤΕΚ σε επιστολή του στον Δήμο 
Λεμεσού είχε αναφέρει «Η επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος 
αλλά και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε μέσω της 
μείωσης των ρύπων από τα καυσαέρια καθώς και της οχληρίας είναι με-
ταξύ των θεμάτων που κάθε σύγχρονη κοινωνία πρέπει να επιδιώκει και 
ως τέτοια αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα του ΕΤΕΚ. Το Επιμελη-
τήριο με στοχευμένες παρεμβάσεις του αλλά και στις συναντήσεις του 
με τον αρμόδιο υπουργό, ανέκαθεν υποστήριζε τις αρχές της Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας έναντι της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, 
καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας, ΣΒΑΚ, σε όλες τις πόλεις μας. 
Ταυτόχρονα, το Επιμελητήριο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για ολο-
κλήρωση του βασικού οδικού δικτύου με βάση συνολικούς σχεδια-
σμούς σε επίπεδο ευρύτερης αστικής περιοχής. Σχεδιασμοί οι οποίοι θα 
υποβοηθήσουν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς όπως είναι τα 

λεωφορεία καθώς και βασικές αρχές των ΣΒΑΚ όπως είναι το βάδισμα 
και η χρήση ποδηλάτου.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, τo ΕΤΕΚ ως θέση αρχής αντιτίθεται στην 
παραχώρηση χώρων που χρησιμοποιούνται ως δημόσιο πράσινο προς 
όφελος άλλων σκοπών, ειδικά μάλιστα όταν αυτοί οι σκοποί αφορούν δι-
εύρυνση δρόμων και κυκλοφοριακών κόμβων. Βασική αρχή της βιώσιμης 
κινητικότητας, ειδικά για κεντρικές αστικές περιοχές, αποτελεί η μείωση 
του εμβαδού της ασφάλτου και των λωρίδων κυκλοφορίας προς όφελος 
του πεζού και του ωφέλιμου δημόσιου πρασίνου, και όχι το αντίθετο. 
Ενόψει όλων των πιο πάνω το Επιμελητήριο επιθυμεί να εκφράσει τον προ-

βληματισμό του σε σχέση με το αίτημα για 
παραχώρηση εμβαδού ίσου με τέσσερα (4) 
οικιστικά οικόπεδα από τον χώρο των Λανι-
τείων σχολείων για την κατασκευή του κυκλι-
κού κόμβου «Καφέ Παρί» της Λεμεσού, που 
περιλαμβάνει εκκοπή δέντρων και κατάρ-
γηση ενός ζωντανού παιδότοπου με έντονη 

χρήση από τους πολίτες. 
Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι θα μπορούσαν να εξευρεθούν κατάλληλες 
εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
που ενδεχομένως παρατηρείται στη συγκεκριμένη διασταύρωση, χωρίς 
να θυσιαστεί ο χώρος πρασίνου. Θεωρούμε ότι φιλικές στο περιβάλλον 
συμπεριφορές και αποφάσεις των αρχών για επιμέρους θέματα μπο-
ρούν να έχουν πολύ σημαντικό αθροιστικό αντίκτυπο. Προς τον σκοπό 
αυτό σας ενημερώνω ότι το Επιμελητήριο βρίσκεται στη διάθεση του 
Δήμου Λεμεσού με σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης εναλλακτι-
κής λύσης η οποία να είναι φιλικότερη προς τον υφιστάμενο δημόσιο 
χώρο αλλά και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα».

Προβληματισμοί ΕΤΕΚ για κυκλοφοριακό κόμβο
Αγίας Φυλάξεως με λεωφόρο Μακαρίου Γ’

Τηλεσυνάντηση 
ΕΤΕΚ με τον
 Δήμο Λεμεσού



 

 

 
 

ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΕΚ 2021 
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου διοργανώνει σειρά 

διαδικτυακών ημερίδων με θέμα:  
 

«Εκπαίδευση Μηχανικών στη Διατήρηση, 
Αποκατάσταση και Προβολή Μνημείων και 

Παραδοσιακών Κτισμάτων» 
 

Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Θησέως 9 -11 Λευκωσία  
 

3η Ημερίδα:  Σάββατο 15 Μαΐου 2021   
   9:00 π.μ. – 2.30 μ.μ. 
 

«Επί τόπου συλλογή πληροφοριών/αξιολόγηση 
κατάστασης / καταγραφή προβλημάτων» 

 
Εισηγητές:  Δρ. Νάσα Παταπίου, Ιστορικός - Ερευνήτρια 

κ. Χρύσανθος Πισσαρίδης, Αρχιτέκτονας, Συντηρητής  
κ. Μαρίνα Φάκα, Τοπογράφος,  
Δρ. Ζωμενία Ζωμενή, Γεωλόγος Μηχανικός 
Δρ. Ρογήρος Iλλαμπας, Πολιτικός Μηχανικός 
κ. Πλάτωνας Στυλιανού, Πολιτικός Μηχανικός  
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  Δρ. Βύρωνας Ιωάννου, Πολεοδόμος 
  Δρ. Γρηγόρης Καλνής, Αρχιτέκτονας 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ημερίδα θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom και η συμμετοχή είναι δωρεάν: 
https://us02web.zoom.us/j/86449862934?pwd=UlM2Q2g5U3hod

EdyQmszUlRPbXllQT09 
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Με αφορμή αιτήματα μελών του ΕΤΕΚ που διεκδικούν εκλογή στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές (Μαΐου 2021), για γνωστοποίηση της 
υποψηφιότητάς τους από το Επιμελητήριο, το ΕΤΕΚ δημοσιεύει στο τεύχος Απριλίου 2021 σχετικό κατάλογο.
Τα μέλη ΕΤΕΚ που είναι υποψήφιοι στις Βουλευτικές Εκλογές και έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους προς το ΕΤΕΚ, σε αλφαβητική σειρά:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΔΕΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΛΑΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΟΥΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΛΥΜΠΟΥΡΗ ΚΟΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΔΕΚ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΛΥΣΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΗΣΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΗΚΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΗΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΗΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑ ΣΩΤΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΗΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΔΕΚ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΚΕΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΔΕΚ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΠΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Γνωστοποίηση μελών ΕΤΕΚ που είναι υποψήφιοι στις Βουλευτικές Εκλογές
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Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το ΕΤΕΚ ανανέωσαν τη συμφωνία τους για την 
παροχή τριών Ευρωπαϊκών Προτύπων χωρίς χρέωση καθώς και άλλα προνόμια στα μέλη του 
ΕΤΕΚ και για το 2021. Δικαιούχοι είναι όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ (φυσικά πρόσωπα) τα οποία έχουν 
σε ισχύ άδεια άσκησης επαγγέλματος για το 2021. Επίσης, όσοι έχουν τακτοποιημένες τις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις και με βάση την επαγγελματική τους κατάσταση στο Μητρώο 
Μελών είναι άνεργοι, συνταξιούχοι ή κάτοικοι εξωτερικού.
Συνεπώς όσα μέλη του ΕΤΕΚ πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να εγγραφούν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του CYS της οποίας ο σύνδεσμος παρουσιάζεται πιο κάτω https://
www.cys.org.cy/syndesi (Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα του CYS και έχουν 
άδεια άσκησης επαγγέλματος και για το 2021 ΔΕΝ χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία 
εγγραφής στην πλατφόρμα).
Σημειώνεται ότι η τρέχουσα δυνατότητα ανάκτησης των τριών προτύπων, χωρίς κόστος, ισχύ-
ει μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022. Επιπλέον, είναι εφικτή η δυνατότητα εγγραφής στα 
συνδρομητικά σχήματα με προνόμια, έναντι πολύ χαμηλού ετήσιου τέλους.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, τηλ.: 22411414 / 22411413 / 22411411, 
c.service@cys.org.cy

Νέα συμφωνία CYS-ETEK για δωρεάν Πρότυπα

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε το ΕΤΕΚ για τον θά-
νατο του Σωκράτη Χάσικου, με ανακοίνωσή του στις 
5 Απριλίου και μεταφέροντας και τα ειλικρινή του 
συλλυπητήρια στα παιδιά και στους οικείους του. 
Όπως σημειώνεται «το ΕΤΕΚ είχε την ευκαιρία να 
συνεργαστεί με τον Σωκράτη Χάσικο, κυρίως κατά 
τη θητεία του ως υπουργός Εσωτερικών την περίο-
δο 2013-2017. Ο Σωκράτης Χάσικος είχε τα ηνία ενός 
πολυεπίπεδου και νευραλγικού για την ανάπτυξη 
υπουργείου και συνέβαλε υπό τον ρόλο του αυτό 
στην ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίσιμη 
περίοδο που πέρασε ο τόπος την άνοιξη του 2013. 
Αποφασιστικός, δυναμικός και μαχητικός ο Σωκρά-
της Χάσικος πιστώνεται, ακόμα και σε περιπτώσεις 
διαφωνίας ή σύγκρουσης, πως ενεργούσε με πάθος 
για αυτά που πίστευε ως ορθά. Αιωνία του η μνήμη».

ΕΤΕΚ: Θλίψη και συλλυπητήρια
για τον αδόκητο θάνατο του Σ. Χάσικου

Πραγματογνωμοσύνες
• Μάρκος Μάρκου, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες 
σε πλάκα οροφής και εισχώρηση βρόχινου νερού 
σε εσωτερικό οικίας, σε νεόδμητη μονοκατοικία στο 
Τσέρι.
• Βασίλης Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, για 
προβλήματα σε στεγάνωση τριών δωμάτων και 
εισχώρηση βρόχινου νερού σε εσωτερικό οικίας, σε 
διατηρητέα οικοδομή στην Κάτω Μονή. 
• Ανδρέας Δημητριάδης, επιμετρητής ποσοτήτων, 
για επιμέτρηση εργασιών που πραγματοποιήθηκαν 
σε συνέχεια νόμιμου τερματισμού συμβολαίου με 
εργολάβο, σε διατηρητέα οικοδομή στην Ενορία 
Χρυσαλινιώτισσας στη Λευκωσία.
• Σίλια Παύλου, αρχιτέκτονας, για εμφάνιση υγρα-
σίας σε τοίχους, σε διαμέρισμα στα Λατσιά.
• Αντρέας Λακκοτρύπης, πολιτικός μηχανικός, για 
διερεύνηση αιτιών υγρασίας στο ταβάνι ισογείου, 
σε ισόγειο διαμέρισμα στη Μουταγιάκα στη Λεμεσό.
• Λούης Καραλοΐζου, πολιτικός μηχανικός, για 
κακή ολοκλήρωση ορισμένων σημείων οικίας και 
κακοτεχνίες, σε νεόδμητη μονοκατοικία στα Λα-
τσιά.
• Μάρκος Μάρκου, αρχιτέκτονας, για τοποθέτη-
ση κεραμικών πλακιδίων και πάγκων κουζίνας, σε 
έντεκα διαμερίσματα σε πολυκατοικία στον Άγιο 
Δομέτιο.
• Αντρέας Λακκοτρύπης, πολιτικός μηχανικός, για 
πρόκληση ζημιών σε υφιστάμενο τοίχο στο σύνορο 
από δημιουργία παρτεριού κατά τη διάρκεια ανα-
καίνισης στη γειτονική ιδιοκτησία / εκτίμηση κακο-
τεχνιών / εκτίμηση τρόπου και κόστους αποκατά-
στασης σε διπλοκατοικία με βοηθητική οικοδομή 
και πλυσταριό/αποθήκη, στην Αγλαντζιά.
• Χαράλαμπος Δαβερώνας, αρχιτέκτονας, για 
απόκλιση μεταξύ κατασκευής και προδιαγραφών/
σχεδίων, σε μονοκατοικία στο Τραχώνι Λεμεσού.
• Ρένα Κάττου, αρχιτέκτονας, για διερεύνηση κα-
κοτεχνιών σε διαμέρισμα, υγρασίες, ρωγμές σε 
εξωτερικούς τοίχους, σπασμένα παράθυρα, σπα-
σμένα κεραμικά, σε διαμέρισμα στον Άγιο Δομέτιο.
• Λοΐζος Βακανάς, μηχανολόγος μηχανικός, για 
προβλήματα λειτουργίας σε αυτόματο σύστημα 
πυρόσβεσης που ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρ-
κεια συντήρησης και προκάλεσε ζημιές στο Αρχείο 
του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, στα 
γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ 66.
• Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, για 
λανθασμένα υψόμετρα δρόμου υπό ανάπλαση 
στη Λεμεσό.
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Την ετοιμότητά του να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
στην περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής της Νέας Πολιτικής Αδειοδό-
τησης εξέφρασε το ΕΤΕΚ, με επιστολή του στον υπουργό Εσωτερικών.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «σε αυτό το πλαίσιο το ΕΤΕΚ βρίσκε-
ται σε συνεχή διαβούλευση με τις υπηρεσίες του υπουργείου σας για 
επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν ενώ προχωρεί σε κοινοποιήσεις 
εγκυκλίων και ενημερωτικού υλικού προς τα μέλη του. Ειδικότερα, το 
ΕΤΕΚ έχει δημιουργήσει ειδικό κόμβο στην ιστοσελίδα του για το νέο 
πλαίσιο αδειοδότησης της ανάπτυξης, στον οποίο έχει αναρτηθεί εκτε-
νές πληροφοριακό υλικό, περιλαμβανομένων διευκρινίσεων σε συχνά 
ερωτήματα μελετητών και σημείων που επισημαίνονται στην προανα-
φερόμενη επιστολή σας, ημερομηνίας 18.12.2020. Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ 
έχει προχωρήσει στην πραγματοποίηση σεμιναρίων με σκοπό την κα-
θοδήγηση των μελών του σε σχέση με την τήρηση των απαιτήσεων του 
νέου πλαισίου αδειοδότησης, τα οποία έχουν οπτικογραφηθεί και στη 
συνέχεια αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου με σκοπό την 
πληροφόρηση των μελών του. 
Ειδικότερα, με την πρόσφατη πραγματοποίηση του διαδικτυακού σε-
μιναρίου «Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων βάσει της Νέας Πολιτικής 
Αδειοδότησης της Ανάπτυξης και Συναφή Θέματα», κατά τη διάρκεια 
του οποίου δόθηκαν διευκρινίσεις σε σχέση με την ηλεκτρονική υποβο-
λή αιτήσεων και σημεία που έχει παρατηρηθεί από τις αρμόδιες αρχές 
πως χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την υποβολή αιτήσεων από τους 
μελετητές, τα προβλήματα που παρατηρούνται θα μειωθούν δραστικά. 
Περαιτέρω, το Επιμελητήριο προτίθεται να προβεί σύντομα, ζητώντας 
τη συμβολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στη διοργάνωση 
διαδικτυακού σεμιναρίου με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων ως προς 
την απόδοση της ερμηνείας προνοιών της Εντολής 1/2017, περιλαμβα-
νομένων αυτών που επισημαίνονται στην προαναφερόμενη επιστολή 
σας. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου αυτού θεωρώ πως θα συμβάλει 

σημαντικά τόσο στην καθοδήγηση των μελετητών όσο και στην ομοιό-
μορφη προσέγγιση ως προς την εφαρμογή των προνοιών αυτών από τις 
διάφορες αρμόδιες αρχές.
Με βάση τα όσα προαναφέρονται και λαμβάνοντας υπόψη ότι πέραν 
της δημοσίευσης του προαναφερόμενου υλικού/διευκρινίσεων στην 
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, αυτό κοινοποιείται στα μέλη του ΕΤΕΚ και με πιο 
άμεσο τρόπο, ήτοι μέσω της αποστολής ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρο-
νικά, θεωρώ πως δεν υπάρχει ανάγκη επιπρόσθετα για έκδοση εγκυκλίου 
στα μέλη του ΕΤΕΚ για το θέμα αυτό.
Κλείνοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα 
εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης ευελπιστούμε πως εντός 
του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους θα γίνει εφικτή η επέκταση 
της νέας πολιτικής και στις πιο κάτω αναπτύξεις, στο πλαίσιο της συζή-
τησης που ήδη έγινε κατά τη μεταξύ μας συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.
 i. Κατοικίες (μέχρι τετρακατοικία)
 ii. Μέχρι και δώδεκα κατοικιών σε οριζόντια διάταξη, οι οποίες διαθέ-
τουν κύριες εισόδους/εξόδους κατά μήκος του διαδρόμου
 iii. Μέχρι και είκοσι οικιστικών διαμερισμάτων σε πολυκατοικία εμπο-
ρικής/γραφειακής ανάπτυξης και μεικτής εμπορικής - γραφειακής - 
οικιστικής ανάπτυξης συνολικού ωφέλιμου εμβαδού μέχρι 1000 τ.μ. σε 
συμβατικού μεγέθους οικόπεδο».

Ανασκόπηση
Στις 21.01.2021 πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του ΕΤΕΚ, της Ένωσης Δήμων και 
Δημοτικών Μηχανικών, τηλεδιάσκεψη με σκοπό την ανασκόπηση των απο-
τελεσμάτων εφαρμογής του νέου πλαισίου αδειοδότησης της ανάπτυξης.
Στη διάσκεψη ανταλλάχθηκαν απόψεις και εισηγήσεις ως προς την εξεύ-
ρεση λύσεων σε σημεία που έχουν παρατηρηθεί πως δύναται να χρή-
ζουν βελτίωσης προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. 
Στη διάσκεψη το ΕΤΕΚ κατέθεσε την άποψη ότι στο πλαίσιο της περαι-
τέρω βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, είναι αναγκαία η 
«άρση της απαίτησης προσκόμισης επίσημου κτηματικού σχεδίου για τις 
αιτούμενες αναπτύξεις από τους δήμους. Αυτό θα μειώσει την ταλαιπω-
ρία του πολίτη, θα διευκολύνει τους μελετητές που υποβάλλουν αιτήσεις 
βάσει του νέου πλαισίου και θα απλοποιήσει τη διαδικασία». Το ΕΤΕΚ 
εισηγήθηκε ότι, αντί της υποβολής επίσημου κτηματικού σχεδίου, «θα 
πρέπει να είναι αποδεκτή η υποβολή τοπογραφικού σχεδίου που εξα-
σφαλίζεται μέσω της πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας (ΤΚΧ)1, νοουμένου ότι αυτό υποβάλλεται σε ευανάγνωστη κλίμακα 
από τους μελετητές. Εναλλακτικά, ο Μελετητής μπορεί να υποβάλλει 
αντίγραφο επίσημου χωρομετρικού σχεδίου, το οποίο εξασφαλίζεται 
μέσω της διαδικτυακής πύλης ΑΡΙΑΔΝΗ. Σχετικές είναι και οι γενικές οδη-
γίες και διευκρινίσεις που έκδωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
στις 21.12.2020 σχετικά με τη νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων βάσει 
της Εντολής 2/2020 στις οποίες περιλαμβάνονται κατευθυντήριες γραμ-
μές για τον τρόπο εξασφάλισης ανεπίσημου κτηματικού σχεδίου μέσω 
της διαδικτυακής Πύλης του ΤΚΧ».

Το ΕΤΕΚ ζητά εφαρμογή της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης 
και σε μεγαλύτερες αναπτύξεις

Η συνάντηση των Νέων Τεχνο-
λογιών με την Πολιτιστική Κλη-
ρονομιά, στο 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
2021, φέτος θα πραγματοποι-
ηθεί ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, με δωρεάν 
συμμετοχή για όλους (εισηγητές 
και σύνεδροι).
Η εγγραφή γίνεται στην ιστοσε-
λίδα www.euromed-dch.eu.

Συνέδριο
Ψηφιοποίησης
Πολιτιστικής 
Κληρονομίας 2021
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Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 
2021, η διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα που 
συνδιοργάνωσαν ο Κυπριακός Οργανισμός Τυ-
ποποίησης (CYS) και η Αρχή Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού (CyMDA) με θέμα «Νέος Κανονισμός 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού MDR 2017/745 
και Εναρμονισμένα Πρότυπα».
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση όλων 
των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον νέο 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό MDR 217/745 για τον 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που τίθεται σε 
εφαρμογή στις 26 Μαΐου 2021 και τη χρήση 
των εναρμονισμένων προτύπων που στηρίζουν 
την εφαρμογή του. 
Το κύριο μέρος της ημερίδας ξεκίνησε με πα-
ρουσίαση αναφορικά με τις δραστηριότητες του 
CYS και την τυποποίηση στον τομέα της υγείας. 
Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους 
της Αρχής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ανα-
φορικά με τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, 
των εισαγωγέων και των διανομέων ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισμού, όπως αυτές καθορίζονται 
στον νέο Κανονισμό. 
Στη συνέχεια ο CYS παρουσίασε τα εναρμονι-
σμένα πρότυπα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά 
μπορούν να βοηθήσουν τους κατασκευαστές 
αλλά και τους εισαγωγείς ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού να συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις. Παρουσιάστηκαν σχετικά παραδείγ-
ματα εναρμονισμένων προτύπων ενώ επεξηγή-
θηκαν η διαδικασία εναρμόνισης και ο χρόνος 
συνύπαρξης μεταξύ εκδόσεων. Παράλληλα, έγινε 
αναφορά στις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων και τη σειρά προτεραιό-
τητας με την οποία θα πρέπει να επιλέγονται τα 
πρότυπα που περιλαμβάνονται σε αυτές, ενώ 
έγινε και επεξήγηση σημαντικών εννοιών που 
αφορούν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπως 
η πιστοποίηση, η διαπίστευση και η κοινοποίηση. 
Στην ημερίδα συμμετείχαν περισσότερα από 
140 στελέχη από επιχειρήσεις και υπηρεσίες του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού, εκπρόσωποι νοσηλευτηρίων, υπεύ-
θυνοι ασφάλειας και υγείας, σύμβουλοι επιχει-
ρήσεων κ.ά. 

Σχετικά με την προκήρυξη της θέσης λειτουργού πληροφορικής που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Δεκεμβρίου 2020, το ΕΤΕΚ παρενέβη προς το Κυπριακό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ενημερώνοντας ότι «σύμφωνα με το Άρθρο 25 (1) του περί ΕΤΕΚ Νόμου 
Ν.224/90, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο Μηχανικής Επιστή-
μης, εκτός αν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο και του έχει 
εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Ν. 224/90 αρμόδιο σώμα να 
καθορίζει τι συνιστά άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης είναι το ΕΤΕΚ.
Η Μηχανική της Πληροφορικής περιλαμβάνεται στους κλάδους της Μηχανικής όπως αυτοί κατα-
γράφονται στο Άρθρο 2 του Νόμου 240/90–97 περί Ίδρυσης και Λειτουργίας του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου: «…κλάδος Μηχανικής Επιστήμης σημαίνει ... (ε) Ηλεκτρονική Μη-
χανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής...»
Η άσκηση των καθηκόντων του λειτουργού πληροφορικής στο ΚΥΠΕ όπως αυτά παρουσιάζονται 
στην προκήρυξη της θέσης (παράγραφος Β. Ειδικά Καθήκοντα), συνιστά άσκηση επαγγέλματος 
στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της  Πληροφορικής 
και ως εκ τούτου η άσκηση του επαγγέλματος αυτού από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο είναι παράνομη. Περαιτέρω, στην υπό αναφορά 
προκήρυξη στην παράγραφο «Απαιτούμενα Προσόντα» αναφέρονται τα ακόλουθα:
 «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυ-
ασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή / και της Πληροφορικής 
(περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information 
Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες (Data Telecommunications).»
Τα πιο πάνω διπλώματα αφορούν προσόντα στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβα-
νομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής. 
Ως εκ των πιο πάνω οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ ή να 
δύνανται να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. Το δε Σχέδιο 
Υπηρεσίας θα πρέπει περαιτέρω να τροποποιηθεί δεόντως ώστε να περιληφθεί σε αυτό απαίτηση 
οι υποψήφιοι για τις εν λόγω θέσεις να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον κλά-
δο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής. Προς τον 
σκοπό αυτό εισηγούμαστε να περιληφθεί στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας πρόνοια που να 
προβλέπει τα ακόλουθα: 
«Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύ-
πρου στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφο-
ρικής.» Ενόψει των πιο πάνω, παρακαλώ να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για διόρθωση του 
εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας. Στην περίπτωση που εκκρεμεί η πλήρωση οποιασδήποτε θέσης που 
προκηρύχθηκε με το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας, άποψη του Επιμελητηρίου είναι ότι δεν θα πρέπει 
να προσφερθεί θέση σε άτομο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον 
κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, καθότι 
αυτό αντίκειται στις πρόνοιες του Ν.224/90».

Παρέμβαση προς ΚΥΠΕ για τα Σχέδια 
Υπηρεσίας Λειτουργού Πληροφορικής

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Επιμελητήριο επιθυμεί να πληροφορήσει τα μέλη του 
για τα ακόλουθα: Από τη Δευτέρα 22.03.2021 άρχισε και συνεχίζεται η αποστολή των μασκών 
κορωνοϊού στη δηλωμένη ταχυδρομική διεύθυνση των δικαιούχων μελών του ΕΤΕΚ.
Τα κράνη και τα γιλέκα εργοταξίου έχουν παραληφθεί και ήδη ενημερώνονται τα μέλη του 
ΕΤΕΚ τα οποία είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν 
τα μέσα ατομικής προστασίας. Το Επιμελητήριο απολογείται για τη σχετική καθυστέρηση 
στην παράδοση των μέσων προστασίας, που οφείλεται στις ποσότητες που παραγγέλθηκαν 
οι οποίες, βάσει και των προδιαγραφών που είχαν τεθεί, δεν ήταν διαθέσιμες στην Κύπρο. 

Παράδοση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε Μέλη ΕΤΕΚ

Νέος Κανονισμός 
Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού MDR 2017/745 
και Εναρμονισμένα Πρότυπα
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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 
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Το βίντεο της ημερίδας του ΕΤΕΚ
«Νομοθεσίες - Διεθνείς Συμβάσεις»
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (https://bit.ly/32vyEIA) το 
βίντεο της ημερίδας του ΕΤΕΚ «Νομοθεσίες - Διεθνείς Συμβάσεις», 
η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26 Μαρτίου 2021, στο 
πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών ημερίδων με θέμα «Εκπαίδευση Μη-
χανικών στη Διατήρηση, Αποκατάσταση και Προβολή Μνημείων και 
Παραδοσιακών Κτισμάτων».

Σε ανακοίνωσή του, το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων, 
Icomos Τμήμα Κύπρου, αναφέρει τις θέσεις του επί του νομοσχεδίου 
για Υφυπουργείο Πολιτισμού.
Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι η «δομή της διαχείρισης του πολιτισμού 
(καθώς και του περιβάλλοντος), όσον αφορά τις κρατικές υπηρεσί-
ες είναι ευρύτατα παραδεκτό ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση, για την 
αναβάθμιση της διαχείρισής του. Η αναβάθμιση αυτή θα έπρεπε, 
κατά την άποψή μας, να αφορά την απόκτηση σχετικής αυτοτέλει-
ας, και την υιοθέτηση στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής, για την 
ανεύρεση, διάσωση, συντήρηση, προστασία, ανάδειξη, προβολή και 
ανάπτυξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτι-
σμού, αλλά και δημιουργίας εποπτικής αρχής για την εφαρμογή των 
πολιτικών που αφορούν τόσο τον υλικό, όσο και τον άυλο πολιτισμό. 
Ο ουσιαστική αυτή στόχευση 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
αποφάσεις για σημαντική ενί-
σχυση των φορέων πολιτισμού 
σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυ-
ναμικό, αλλά και δομές διοικητι-
κής υποστήριξης και ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης, δηλαδή θα 
ήταν αναμενόμενο η απόφαση 
αυτή να συνοδεύεται με κάποιες οικονομικές πρόνοιες, ως προϋπόθε-
ση και μέσο επίτευξης των στόχων.
Ο χώρος του άυλου πολιτισμού αφορά κυρίως τα γράμματα, τις 
τέχνες, τεχνικές, χειροτεχνία, λαϊκή δημιουργία, και ο υλικός αφο-
ρά κυρίως τις αρχαιότητες, τα παραδοσιακά και ιστορικά κτίρια, τις 
περιοχές ειδικού χαρακτήρα, το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο και τα 
φυσικά μνημεία.
Του άυλου πολιτισμού επιλαμβάνονται σήμερα οι Πολιτιστικές Υπη-
ρεσίες (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας), 
η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας) και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. 
Του υλικού πολιτισμού επιλαμβάνεται το Τμήμα Αρχαιοτήτων (Υπουρ-
γείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) και το Τμήμα Πολεοδομί-
ας και Οικήσεως - Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(Υπουργείο Εσωτερικών), ενώ ευθύνη για την προστασία και τη διαχεί-
ριση του φυσικού και του πολιτιστικού τοπίου και του περιβάλλοντος 
αναλαμβάνει το Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος)».
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Icomos Κύπρου «είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού προσκλήθηκαν για να εκφράσουν απόψεις 
16 φορείς των Γραμμάτων και Τεχνών, αλλά κανένας φορέας από τον 
χώρο της Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ακόμη και για τις Αρχαιότητες το Νομοσχέδιο παρουσιάζεται αμήχα-
νο, γιατί ως αρχαιότητες αναφέρει: τον αρχαιολογικό πλούτο και τον 
αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό της Κύπρου, ιδιαίτερα δε τους 
χώρους και τα μνημεία του καταλόγου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
(UNESCO), όπως επίσης και τον Βυζαντινό Πολιτισμό και τα μνημεία 
της μεσαιωνικής ευρωπαϊκής και άλλης κληρονομιάς και άλλους χώ-
ρους ή μνημεία».
Το Icomos τονίζει στην ανακοίνωσή του το ερώτημα «έχει γίνει ήδη 
κάποια μελέτη για τη βιωσιμότητα των εν λόγω Υφυπουργείων και 
Γραφείων Επιτρόπων, ή κατά πόσον έχει διενεργηθεί κάποια σύγκρι-
ση των κονδυλίων που δαπανούνται για αυτά, έτσι ώστε να εξαχθούν 
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά τους σε αντιπαραβολή 
με την ενδεχόμενη ενίσχυση, αναβάθμιση αυτών των κλάδων ή τμη-
μάτων μέσα στην ίδια τη δομή των υπουργείων προέλευσής τους;». 
Καταλήγει εξάλλου, αναφέροντας ότι «το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ο 
Κλάδος Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως χρειά-
ζονται σημαντική αναδιάρθρωση των δομών τους και σημαντική ενί-
σχυση σε οικονομικούς πόρους και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και 
σε υλικοτεχνική υποδομή. Παρά τη σημαντική δουλειά που επιτελούν, 
τόσο το Τμήμα Αρχαιοτήτων, όσο και ο Κλάδος Διατήρησης της Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς, οι οικονομικοί πόροι που σταθερά διαθέτει το 
κράτος για τις υπηρεσίες αυτές είναι πενιχροί και καλύπτουν περισ-
σότερο στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες για την ύπαρξή τους, παρά 
στρατηγικούς σχεδιασμούς και πολιτικές, για να επιτελέσουν τον ου-
σιαστικό τους ρόλο στην κοινωνία. Ελλείπουν από τις υπηρεσίες αυτές 
δομές οι οποίες θα τους επέτρεπαν να απορροφήσουν ουσιαστικές 
πιστώσεις από πολιτικές των περιφερειακών ταμείων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που θα απέφερε τεράστια οφέλη στην αειφόρο βιώσιμη 
ανάπτυξη του τόπου. Οι αρχαιότητες, οι παραδοσιακές και ιστορικές 
οικοδομές, το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο απειλούνται καθημερι-
νά από κάθε είδους επιβουλές, αναπτυξιακές, φθορά, εγκατάλειψη, 
απουσία έγκαιρου και επαρκούς ελέγχου και διαχείρισης, τόσο στην 
ελεύθερη πλευρά της πατρίδας μας όσο και στην κατεχόμενη».

Απόψεις επί του νομοσχεδίου για Υφυπουργείο Πολιτισμού 

Ανακοίνωση του 
Διεθνούς Συμβουλίου 
Μνημείων και Χώρων, 
Icomos Τμήμα Κύπρου
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Η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO και το Δι-
εθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (International Council of 
Monuments and Sites – ICOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων 
και Χώρων. Η 18η Απριλίου είναι μία ημέρα αφιερωμένη στην Πολιτι-
στική Κληρονομιά, και αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
ως προς την πολυμορφία και την ευαλωτότητα των Μνημείων και των 
Αρχαιολογικών Χώρων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με απώτερο 
στόχο την ανάδειξη της σημασίας της αλλά και της αναγκαιότητας 
διαφύλαξής της. 
Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται κάθε χρόνο με 
αφορμή την επέτειο της Παγκό-
σμιας Ημέρας Μνημείων και Χώ-
ρων φιλοδοξούν αφενός μεν να 
αναδείξουν στο ευρύτερο κοινό 
τις αξίες, τον πολυδιάστατο χα-
ρακτήρα και τη σημαινότητα των 
παγκόσμιων πολιτιστικών αποθε-
μάτων, αλλά και τον προβλημα-
τισμό που εκπηγάζει από την ανάγκη διαχείρισης, διατήρησης και, εν 
τέλει, βιωσιμότητας αυτών, αφετέρου δε να προβάλουν και να ισχυρο-
ποιήσουν περαιτέρω το ζήτημα της προστασίας και ενσωμάτωσης των 
μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στο σύγχρονο κοινωνικό, πολιτιστι-
κό και οικονομικό γίγνεσθαι. 
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Χώρων υπό τον θεματι-
κό άξονα «Σύνθετο Παρελθόν: Πολύμορφο Μέλλον (Complex Past: 
Diverse Futures)» επικεντρώθηκε στην ανάγκη αμερόληπτης προσέγγι-
σης τόσο του παρελθόντος όσο και των επιτευγμάτων της ανθρώπινης 
δημιουργίας. Σχετίζεται, επίσης, με την πρωτοβουλία των Ηνωμένων 
Εθνών «Δράση Δεκαετίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», στο πλαίσιο της 
οποίας προωθούνται θέματα πολιτιστικής και κοινωνικής ποικιλομορ-

φίας και ισότητας δικαιωμάτων των φύλων.
Το εγχείρημα της διατήρησης και διασφάλισης της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς απαιτεί κριτική εξέταση του παρελθόντος, προκειμένου αυτό 
να αποτελέσει πηγή γνώσης για τον σχεδιασμό αλλά και την πρόβλεψη 
του μέλλοντος. Σήμερα θεωρούνται, πλέον, ξεπερασμένες οι συζητήσεις 
και οι τάσεις για στοχευμένη λήθη και μνημονική εξάλειψη συγκεκριμέ-
νων αφηγημάτων του παρελθόντος, καθώς, επίσης, και η προνομιακή 
παρουσίαση κάποιων ιστορικών αφηγήσεων έναντι άλλων. Η αντιμε-
τώπιση των αμφισβητούμενων ιστοριών, ως εκ τούτου, προϋποθέτει 

ενδελεχή έρευνα και εξαντλητικό 
διάλογο, αποφεύγοντας μερολη-
πτικές αντιλήψεις και ερμηνείες του 
παρελθόντος.
Η θεματική αυτή προάγει περισ-
σότερο από ποτέ σήμερα, που η 
ανθρωπότητα βρίσκεται υπό την 
απειλή της πανδημίας Covid-19, 
την αναγκαιότητα της ενότητας και 
της από κοινού ενεργοποίησης και 

δράσης των λαών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της 
εποχής μας με καθοδηγητή και γνώμονα τους ισχυρούς δεσμούς που 
δημιουργεί διαχρονικά ο πολιτισμός στις κοινωνίες. Η επίτευξη αυτής 
της ενότητας όμως προϋποθέτει την καταπολέμηση και εξάλειψη των 
όποιων ανισοτήτων ή προκαταλήψεων που απορρέουν από στερεό-
τυπες ιδέες, μεροληπτικές προσεγγίσεις, ανωτερότητα/κατωτερότητα 
φύλων σε σχέση με την αποδοχή και τον σεβασμό της πολιτιστικής 
πολυμορφίας και πολυφωνίας αλλά την ισότιμη συμμετοχή όλων στην 
πολιτιστική ζωή. Η πολύμορφη φυσιογνωμία της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς, και εν γένει ο πολιτισμός, συμπυκνώνουν αξίες, ιδεολογίες, συλ-
λογικά βιώματα και γνώσεις που διέπουν όλες τις όψεις της κοινωνικής 
ζωής στον χώρο και τον χρόνο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η διατήρηση 
και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σημαίνει ταυτόχρονα 
και προστασία ενάντια σε όποια φθορά ή εξαναγκαστική αφομοίω-
ση της ακεραιότητας των πολιτιστικών αξιών και χαρακτηριστικών του 
κάθε λαού. 
Με την ευκαιρία της επετείου, το Κυπριακό Τμήμα του ICOMOS οργα-
νώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτών, εφέτος, το ΙCOMOS 
Κύπρου, έχοντας αναλάβει τη διοργάνωση της κυπριακής συμμετοχής 
στην 5η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής και Αστικής Αποκατάστασης BRAU5, 
ενέταξε το Μονοήμερο Συνέδριο και την Έκθεση της BRAU5 με θέμα 
“The Charme of the decay – Η γοητεία της αποσύνθεσης”, που διορ-
γανώθηκε από την CICOP Ιταλίας, διαδικτυακά στις 24 Απριλίου 2021. 
Η Έκθεση και το Συνέδριο της Μπιενάλε συνδιοργανώνεται από το Κυ-
πριακό ICOMOS, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ), τον Δήμο Λευκωσίας, το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), τον Σύλλο-
γο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), τον Σύνδεσμο Αρχαιολό-
γων Κύπρου (ΣΑΚ), την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών 
Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η BRAU5 παρουσιάζεται 
ταυτόχρονα σε πέντε χώρες, Βραζιλία, Κύπρο, Ιταλία, Συρία, Αίγυπτο.

18 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Χώρων

«Σύνθετο Παρελθόν: 
Πολύμορφο Μέλλον 

(Complex Past: 
Diverse Futures)»
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμε-
νους ότι η χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών (ΓΤΜ) 
υπόκειται σε νομοθετικές υποχρεώσεις. 
Ως Γενετικά Τροποποιημένος Μικροοργανισμός θεωρείται κάθε μικρο-
οργανισμός (βακτήρια, ιοί ή μύκητες), το γενετικό υλικό του οποίου έχει 
υποστεί οποιεσδήποτε αλλαγές που δεν συμβαίνουν υπό φυσιολογικές 
συνθήκες.
Σύμφωνα με τον «Περί Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών 
(Κατά την Περιορισμένη Χρήση) Νόμο του 2004 (Ν. 15(Ι)/2004) που 
εναρμονίζει την Κυπριακή Νομοθεσία με την Οδηγία 2009/41, «Περι-
ορισμένη χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών» είναι 
κάθε δραστηριότητα κατά την οποία μικροοργανισμοί τροποποιού-
νται γενετικώς, καλλιεργούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται, κατα-
στρέφονται, απορρίπτονται ή χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε άλλο 
τρόπο και για την οποία χρησιμοποιούνται περιοριστικά μέτρα /μέτρα 
ασφαλείας για να περιοριστεί η επαφή τους με τον ευρύτερο πληθυ-
σμό και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο που καθορίζει η νομοθεσία αυτή, πριν την έναρξη χρήσης 

ΓΤΜ, θα πρέπει προηγουμένως να υποβληθεί σχετική Γνωστοποίηση στην 
αρμόδια Αρχή (υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων). Με τη Γνωστοποίηση αυτή, ο χρήστης δηλώνει την καταλληλότητα 
της εγκατάστασης για τις δραστηριότητες στις οποίες θα γίνεται χρήση 
ΓΤΜ. Αφού εξετασθούν και εγκριθούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στη Γνωστοποίηση, ο υπουργός προχωρεί σε Αδειοδότηση της εγκατά-
στασης εκδίδοντας Γραπτή Άδεια, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένους 
όρους. 
Ως εκ τούτου καλούνται όσοι χρησιμοποιούν ΓΤΜ στις δραστηριότη-
τές τους, π.χ. τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Νοσοκομειακά και Ιατρικά 
Τμήματα (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), τα Ερευνητικά Κέντρα, τα 
Μικροβιολογικά και τα Κλινικά Εργαστήρια ή οποιεσδήποτε άλλες επι-
στημονικές ομάδες, καθώς επίσης και η Φαρμακευτική Βιομηχανία, να 
επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405611 
και 22405608 καθώς είναι πιθανόν να έχουν υποχρεώσεις σύμφωνα με 
την πιο πάνω Νομοθεσία. 
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην 
Ιστοσελίδα του ΤΕΕ για την Περιορισμένη Χρήση Γενετικά Τροποποιημέ-
νων Μικροοργανισμών (https://bit.ly/3dZmMnP).

Περιορισμένη Χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για 
περιορισμό της χρήσης και των επιπτώσεων του 
μολύβδου στο περιβάλλον, το Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει 
τις επηρεαζόμενες εταιρείες και τις ενδιαφε-
ρόμενες οργανώσεις ή επιστημονικές ομάδες 
ότι έχει υποβληθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων (ECHA) πρόταση για περιο-
ρισμό στη χρήση της ουσίας αυτής σε πυρομα-
χικά και στην αλιεία. Η πρόταση θα αξιολογηθεί 
με τελικό στόχο να ενταχθεί ως νέος περιορι-
σμός στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κα-
νονισμού REACH (αρ. 1907/2006/ΕΚ). 
Ο Μόλυβδος είναι ουσία τοξική για τον άνθρωπο και επικίνδυνη για 
το περιβάλλον. Η σημαντικότερη ανησυχία ως προς τη δημόσια υγεία 
αφορά την επίδρασή του στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος 
των παιδιών. Εκτιμάται ότι ανά έτος περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά εκτί-
θενται σε μόλυβδο ως συνέπεια της χρήσης του σε πυρομαχικά που 
χρησιμοποιούνται σε βολές πυροβόλων όπλων αλλά και σε σύνεργα 
αλιείας.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) καλεί τους επη-
ρεαζόμενους /ενδιαφερόμενους φορείς να αποστείλουν, αν κατέχουν, 
έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021 επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες 

σχετικά με τη χρήση μολύβδου σε πυρομαχικά για χρήση στο κυνήγι 
και στην αθλητική σκοποβολή, καθώς και στην αλιεία. Σημειώνεται ότι η 
πρόταση αφορά αποκλειστικά εφαρμογές από πολίτες. Προτρέπονται 
όσοι θα υποβάλουν πληροφορίες να τις αποστείλουν έως τις 5 Μαΐου 
2021, ώστε αυτές να αξιοποιηθούν κατά τις πρώτες συζητήσεις σχετικά 
με την πρόταση που θα γίνουν τον Ιούνιο του 2021. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για να εντοπιστούν οι ανάγκες για πιθανές εξαιρέσεις από 
τον μελλοντικό περιορισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 
22405623. Ενημερωτικό βίντεο: https://youtu.be/il_qIQgMJRg

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Γ Ι Α  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η

Περιορισμός στη χρήση μολύβδου στην υπαίθρια
σκοποβολή, το κυνήγι και την αλιεία
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Η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε 
την ανάγκη για υιοθέτηση νέων μορ-
φών απασχόλησης που θα έχουν ως 
κύριο γνώρισμά τους την αυτόνομη 
απασχόληση του εργαζόμενου στον 
δικό του προσωπικό χώρο χωρίς φυ-
σική παρουσία στον μέχρι πρότινος 
καθορισμένο χώρο εργασίας του. Άλ-
λωστε πολλές από τις παραδοσιακές 
εργασίες, που μέχρι τώρα γίνονταν 
σε συγκεκριμένους χώρους, μπορούν 
πλέον με την πρόοδο της τεχνολογίας 
να γίνουν με τηλεργασία.
Σε αυτή τη δυνατότητα της τηλεργασίας στηρίζεται και η εργασία των 
«ψηφιακών νομάδων». Μόνο που στην περίπτωση αυτή προχωράμε 
ένα βήμα παραπέρα και χωροθετούμε την εργασία σε νέα περιβάλλο-
ντα, φιλικά στον εργαζόμενο, που προσφέρουν όλες τις δυνατές ανέ-
σεις και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της εργασίας.
Η πρώτη αναφορά του όρου «ψηφιακός νομάς» (digital nomad) γίνε-
ται στο ομώνυμο βιβλίο του 1997, από τους Tsugio Makimoto και David 
Manners. Σε αυτό οι δύο συγγραφείς αναφέρουν ότι «οι υπάρχουσες 
και οι μελλοντικές δυνατότητες που θα παρέχει η τεχνολογία σε συν-
δυασμό με τη φυσική ροπή του ανθρώπου να ταξιδεύει θα προσφέρει 
στην ανθρωπότητα τη δυνατότητα να ζει, να εργάζεται και να υπάρχει 

εν κινήσει».
Ως αποτέλεσμα, οι ψηφιακοί 
νομάδες ζουν τη ζωή που πα-
λαιότερα θα φάνταζε ως μα-
κρινό όνειρο έχοντας πλήρη 
έλεγχο και διαχείριση του προ-
σωπικού τους χρόνου, σε ένα 
περιβάλλον που τους εμπνέει 
και τους δίνει κάθε είδους μι-
κρές χαρές που παλαιότερα 
ίσως είχαν στερηθεί. Παράλλη-
λα εκτελούν τα καθήκοντα που 
τους έχουν ανατεθεί με τον ίδιο 

ή και μεγαλύτερο ζήλο και είναι σε θέση να ικανοποιούν όσα χρονο-
διαγράμματα και απαιτήσεις έχουν τεθεί. Το μόνο απαιτούμενο είναι 
η γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο που θα πρέπει να παρέχεται στον 
χώρο που επιλέγει αλλά και ένας εργοδότης έτοιμος να αποδεχτεί τις 
νέες ρυθμίσεις. 
Πολλές χώρες βλέπουν πλέον σημαντικές ευκαιρίες στην προώθηση αυ-
τής της νέας μορφής εργασίας αφενός για ανάδειξή τους ως «εργασι-
ακός προορισμός ψηφιακών νομάδων» αλλά και ως χώρος που τέτοιου 
είδους εργασία μπορεί να ανθήσει. Στο διαδίκτυο διαφημίζονται πόλεις 
όπου θα μπορούσε ένας «ψηφιακός νομάς» να ζήσει το όνειρό του με 
κόστος διαβίωσης σημαντικά μικρότερο αυτού που θα απαιτούσε ο μέχρι 
πρότινος τόπος καταγωγής και εργασίας του. Καταληκτικά λοιπόν ο ψη-
φιακός νομάς όχι μόνο αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής του αλλά παράλ-
ληλα βγαίνει και οικονομικά κερδισμένος.
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που προσπαθεί να εκμεταλλευθεί 
αυτή τη νέα μορφή εργασίας. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2020 και στο 
πλαίσιο του 31ου Greek Economic Summit ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης επανέλαβε για πολλοστή φορά την πρόθεση της ελληνι-
κής κυβέρνησης να προσκαλέσει τους ψηφιακούς νομάδες να έρθουν 
και να εργαστούν στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Σε μία 
εποχή που μπορείς να δουλέψεις από παντού, γιατί να μην δουλέψεις 
από την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται κάποιες βασικές 
προϋποθέσεις;». 
Κατ’ αντιστοιχία με την Ελλάδα και η Κύπρος μπορεί και έχει όλα τα 
εχέγγυα για να προσφέρει όσα έχει ανάγκη, σε κάθε επίπεδο, ένας 
ψηφιακός νομάς. Καιρός να αναδείξουμε και να προωθήσουμε και 
αυτό το πλεονέκτημα του νησιού μας.

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου
Χημικός Μηχανικός

Αναφορές
1. https://www.2045.gr/thematologia/apasxolisi/digital-nomads-

and-how-greece-can-attract-them
2. https://nomadlist.com/
3. https://www.euronews.com/travel/2021/02/01/greece-is-gold-for-

digital-nomads
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Το πρόβλημα των διατηρητέων οικοδο-
μών είναι στα οικονομικά. Ημίμετρα και 
μεμονωμένες δράσεις στα τεχνικά και 
νομικά ζητήματα δεν θα λύσουν τα προ-
βλήματα. Ποια είναι τα οικονομικά που 
αποτελούν πρόβλημα;
 Οι διατηρητέες οικοδομές είναι εγκλωβι-
σμένες σε ιδιωτικές περιουσίες και επομέ-
νως, μαζί με την πολιτιστική αξία των οικο-
δομών, υπάρχει και το περιουσιακό στοιχείο 
στη μέση. Οι περισσότερες διατηρητέες 
οικοδομές είναι στα ιστορικά κέντρα των πόλεων που είναι περιοχές μει-
ωμένης οικονομικής δραστηριότητας και ζήτησης. Το κόστος συντήρησης 
είναι πολύ υψηλό ενώ η απόδοση της οικοδομής σε χρήση είναι χαμηλή. Οι 
φοροαπαλλαγές πάνω στα διατηρητέα είναι μικρής εμβέλειας κίνητρο. Η 
μεταφορά του συντελεστή δόμησης από τα διατηρητέα λειτουργεί με πο-
λύπλοκο τρόπο. Ο ιδιώτης που διαθέτει συντελεστή για να πουλήσει πρέπει 
να βγει και να βρει αγοραστή, μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί καλή 
πληροφόρηση που δεν μπορεί να την έχει ο ιδιώτης. Θα έπρεπε το μέτρο 
αυτό να λειτουργεί στο πρότυπο τραπεζικού μηχανισμού, δηλαδή να συγκε-
ντρώνει συντελεστές δόμησης από δότες και να τους διαθέτει στους ενδια-
φερόμενους αγοραστές όπως ένα σύστημα «καθαρίσματος» (clearing). Τα 
κονδύλια που δίνονται στον προϋπολογισμό για τα διατηρητέα είναι ασή-
μαντα. Με λίγα λόγια, η όλη προσπάθεια για τα διατηρητέα δεν υποστηρί-
ζεται από την ανάλογη οικονομική πολιτική. Για παράδειγμα, για 200 μόνο 
από τα 800 τόσα αξιόλογα διατηρητέα στην Παλιά Λευκωσία το κόστος συ-
ντήρησης είναι περίπου €60 εκατ., ή €12 εκατ. τον χρόνο σε ένα πρόγραμ-
μα πενταετίας, δηλαδή €6 εκατ. το κράτος και €6 εκατ. οι ιδιοκτήτες. Είναι 
διαθέσιμα αυτά τα ποσά; Άλλο παράδειγμα, από το 1990 έχουν αξιολογηθεί 
περίπου 15.000 οικοδομές και έχουν κηρυχτεί διατηρητέες με διάταγμα πε-
ρίπου 7.000 οικοδομές σε όλες τις πόλεις. Έγιναν οι απαραίτητες οικονομικές 
διευθετήσεις για αυτές τις 7.000 διατηρητέες οικοδομές; Από τότε το κράτος 
διέθετε γύρω στα 8-10 εκατ. ευρώ τον χρόνο που αντιστοιχούν με 67 οικο-
δομές τον χρόνο! Δηλαδή, θα χρειαστούν 104 χρόνια για να συντηρηθούν 
οι 7.000 διατηρητέες με τις χορηγίες του κρατικού προϋπολογισμού! Δεν 
υπάρχει η απαιτούμενη σοβαρότητα. Πρέπει να αυξηθούν σημαντικά οι 
χορηγίες για τα διατηρητέα αλλά πρέπει επίσης να γίνονται και εισηγήσεις 
από πού θα αντληθούν οι πόροι. Τι πρέπει να γίνει; Πρώτο, η αναζωογόνηση 
των ιστορικών κέντρων των πόλεων είναι βασική προτεραιότητα προς αυτή 

την κατεύθυνση. Αν εφαρμοστούν τέτοιες 
δράσεις αναζωογόνησης για επανένταξη 
των ιστορικών κέντρων στην οικονομία 
της ανάπτυξης και κατανάλωσης, τότε θα 
ενεργοποιηθεί η αγορά και η ζήτηση για 
τη χρήση των διατηρητέων οικοδομών 
και έτσι η ίδια η αγορά θα λειτουργήσει 
ως κίνητρο για ιδιωτικές επενδύσεις στα 
διατηρητέα. Δεύτερο, το ίδιο το πολεοδο-
μικό σύστημα θα μπορεί, και θα πρέπει, 
να χρηματοδοτήσει την αναγκαία αύξηση 

των χορηγιών για τα διατηρητέα. Το Πολεοδομικό Σχέδιο του Κέντρου της 
Λευκωσίας, για παράδειγμα, περιλαμβάνει πρόνοια για πώληση συντελεστή 
δόμησης για αναπτύξεις πέρα από το όριο δόμησης που καθορίζει η κάθε 
σχετική πολεοδομική ζώνη της περιοχής με σκοπό την προικοδότηση του 
«Ταμείου Υποδομών και Αναζωογόνησης» που περιλαμβάνει και τις διατη-
ρητέες οικοδομές. Επίσης, πολύ περισσότεροι πόροι θα μπορούν να αντλη-
θούν αν εφαρμοστεί επιτέλους το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης πάνω 
στις επεκτάσεις των πολεοδομικών ζωνών που το ίδιο το κράτος παραχωρεί 
στην αστική περιφέρεια και αλλού. Επομένως, πέρα από την απαραίτητη 
αφοσίωση και τον πρέποντα ενθουσιασμό, χρειάζεται μια σοβαρή οικονο-
μική πολιτική και δέσμευση για διάσωση των διατηρητέων οικοδομών και 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς γενικότερα. 

Γλαύκος Κωνσταντινίδης, 
Κοινωνιολόγος, Οικονομολόγος και Πολεοδόμος 

Το πρόβλημα των διατηρητέων οικοδομών 
Η μεταφορά 
του συντελεστή 
δόμησης από τα 
διατηρητέα 
λειτουργεί με 
πολύπλοκο τρόπο

Το ΕΤΕΚ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης 
Διαφορών – Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτησίας» - ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑ-
ΘΗΣΗΣ ΕΤΕΚ 2021, το οποίο έχει εγκριθεί και επιχορηγείται από την Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Π013457). Οι συμμετέχοντες στο πρό-
γραμμα κατάρτισης θα εκπαιδευτούν σε όλο το φάσμα της Διαιτητικής Δι-
αδικασίας, ενώ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί το εργαστήρι 

Διαιτησίας με την προσομοίωση Διαιτησιών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μέσω 
της πρακτικής εξάσκησης θα αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες 
και στάσεις που είναι απαραίτητες για τη Διαιτητική Διαδικασία. Εισηγητής 
του Σεμιναρίου είναι ο Νίκος Παπαευσταθίου, Δικηγόρος-Διαιτητής.
ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 10 Μαΐου 2021  - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  28 Ιουνίου 2021
Πληροφορίες: https://www.etek.org.cy/el/event-details/etek-event-may 

ETEK: Σεμινάριο «Εναλλακτικές Μέθοδοι 
Επίλυσης Διαφορών – Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτησίας»

https://www.etek.org.cy/el/event-details/etek-event-may
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Τα έξυπνα κτίρια στην εποχή του Διαδικτύου 
των Πραγμάτων και της Τεχνητής Νοημοσύνης
Η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών στις 
οποίες βασίζεται το «Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων» (Internet-of-Things ή IoT) 
έχει οδηγήσει στον σχεδιασμό συσκευ-
ών με δυνατότητες μέτρησης διαφόρων 
χαρακτηριστικών του φυσικού και του 
τεχνητού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, 
είναι πλέον διαθέσιμες συσκευές με δυ-
νατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης των 
δεδομένων προς υποστήριξη αποφάσεων 
ή και αυτοματοποιημένες ενέργειες. Οι 
συσκευές αυτές επωφελούνται από την 
ευρέως διαθέσιμη υποδομή επικοινωνίας 
(WiFi, LoRaWAN) και έτσι οι δυνατότητές 
τους ενσωματώνονται και πολλαπλασιά-
ζονται. 
Στα έξυπνα κτίρια, τέτοιες συσκευές, με το 
αντίστοιχο λογισμικό, μπορούν να εγκα-
τασταθούν απευθείας από τους ιδιοκτή-
τες ή τους υπεύθυνους μηχανικούς-χει-
ριστές των κτιρίων, στο πλαίσιο σχετικού 
σχεδίου αναβάθμισης του αυτοματισμού. 
Επιπλέον, δυνατότητες μέτρησης και 
επεξεργασίας δεδομένων ενδέχεται να 
προστίθενται κατά τη λειτουργία του κτι-
ρίου από ενοίκους και χρήστες, μετά από δικές τους ιδιωτικές αγορές 
συσκευών ή ακόμα και μέσω των δυνατοτήτων των έξυπνων κινητών 
τηλεφώνων.
Ο σχεδιασμός ευέλικτων και αυτομάτως προσαρμόσιμων συστημάτων 
ελέγχου αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση. Τέτοια συστήματα θα πρέ-
πει να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυναμικά μεταβαλλόμενες δυ-
νατότητες των διαθέσιμων συσκευών και του λογισμικού σε ένα κτίριο, 
αποφεύγοντας την ανάγκη επανασχεδιασμού των συστημάτων παρα-
κολούθησης και ελέγχου. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει 
στο κτίριο ένας χαλασμένος αισθητήρας κίνησης σε ένα δωμάτιο. Ένα 
έξυπνο σύστημα ελέγχου του φωτισμού, θα μπορούσε να επιλέξει να 
χρησιμοποιήσει έναν εναλλακτικό αισθητήρα κίνησης από μια άλλη συ-
σκευή, π.χ. από το κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη που βρίσκεται στο δω-
μάτιο. Το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από τον τοπικό μετεωρολο-
γικό σταθμό, σε συνδυασμό με μια ένδειξη ανοίγματος παραθύρου από 
το σύστημα ασφαλείας, για να βελτιώσει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
σε έναν χώρο. Το σύστημα ασφαλείας θα μπορούσε να ανιχνεύσει την 
παρουσία ατόμων σε ένα δωμάτιο χρησιμοποιώντας μέτρηση διοξειδί-
ου του άνθρακα από σχετικό αισθητήρα του συστήματος παρακολού-
θησης της ποιότητας του αέρα. 
Αυτή η «εξυπνάδα» και η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων δεν πα-
ρέχεται αυτόματα από τα κλασικά συστήματα ελέγχου. Κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων 8 ετών, η ερευνητική μας ομάδα ασχολείται με την 
αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Ως αποτέλεσμα της έρευνας 

αυτής, έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει το SEMIoTICS (Semantically-
Enhanced IoT-enabled Intelligent Control Systems), ένα καινοτόμο 
εργαλείο και μεθοδολογία που προσθέτει την απαραίτητη ευελιξία στα 
συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των «έξυπνων κτιρίων». Το 
SEMIoTICS μοντελοποιεί με ένα σημασιολογικό πληροφοριακό σύστη-
μα όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υπάρχουν για το κτίριο, τα 
χαρακτηριστικά του, τις συσκευές, το λογισμικό, τα μαθηματικά μοντέλα 
παρακολούθησης και ελέγχου. Ακολούθως, χρησιμοποιεί μαθηματικές 
τεχνικές ανάλυσης των πληροφοριών, συλλογιστικής και εξαγωγής λο-
γικών συμπερασμάτων υπό μορφή γνώσης ώστε να «κατανοήσει» την 
τρέχουσα κατάσταση και να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων από 
τους μηχανικούς-χειριστές του κτιρίου για τη ρύθμιση του συστήματος 
παρακολούθησης και ελέγχου. Ο στόχος είναι η βέλτιστη απόδοση του 
κτιρίου με προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας που σχετίζονται με την 
άνεση των ενοίκων, την ενεργειακή απόδοση, την ποιότητα του αέρα και 
την ανθεκτικότητα της λύσης. 
Η μέθοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί και στην παρακολούθηση και τον 
έλεγχο άλλων παραμέτρων του κτιρίου ή και σε άλλους τομείς, π.χ. για 
τον έλεγχο της ποιότητας του νερού στα συστήματα διανομής νερού, 
καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των βιομηχανικών διερ-
γασιών.
Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα σε 
έγκριτα περιοδικά όπως το IEEE Internet of Things Journal (G. M. Milis, C. 
G. Panayiotou and M. M. Polycarpou, «IoT-Enabled Automatic Synthesis 
of Distributed Feedback Control Schemes in Smart Buildings,» in IEEE 
Internet of Things Journal, vol. 8, no. 4, pp. 2615-2626, 15 Feb.15, 2021, 
doi: 10.1109/JIOT.2020.3019662). 

Γιώργος Μιλής (PhD), 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Διευθυντής 
και Υπεύθυνος Καινοτομίας στην εταιρεία PHOEBE Research and 
Innovation Ltd

Δημήτριος Ηλιάδης (PhD), 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Επίκουρος 
Ερευνητής Καθηγητής στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτο-
μία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Μιλής

Δημήτριος Ηλιάδης 
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Παρόλο που μπορεί να ακούγεται σαν 
καινούργιο θέμα, εντούτοις η χρήση και 
εφαρμογή των πράσινων - φυτεμένων 
δωμάτων στα κτίρια έχει αναπτυχθεί 
με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, 
από τη δεκαετία του 1960. Στη Γερμα-
νία για παράδειγμα, εφαρμόστηκε με 
επιτυχία στις στέγες σχολείων, σε κτίρια 
γραφείων και σε εμπορικά κέντρα. Αρ-
κετά χρόνια προηγουμένως, γύρω στο 
1930, το πράσινο δώμα εφαρμόστηκε 
με επιτυχία στις ΗΠΑ, με τον κήπο οροφής του Rockefeller Centre 
στη Νέα Υόρκη. Ακόμα και στην αρχαιότητα όμως, η χρήση της βλά-
στησης στα δώματα, αλλά και σε άλλα σημεία των κτιρίων, δεν ήταν 
άγνωστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι Κρεμαστοί Κήποι της Βα-
βυλώνας (600 π.Χ.), ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου, όπου το 
κτίριο, μέρος των εξωτερικών τειχών της πόλης, ήταν βαθμιδωτό, δη-
μιουργώντας δώματα σε διάφορα επίπεδα τα οποία ήταν φυτεμένα 
με δένδρα, λουλούδια και άλλα φυτά. Λέγεται ότι το βοτανολογικό 
αυτό θαύμα για την εποχή ανάγεται στον έρωτα του βασιλιά Ναβου-
χοδονόσορα Β’ για μια γυναίκα. Αλλά και στον σχεδιασμό των σπιτιών 
των Vikings στη Σκανδιναβία (Turf Houses), οι οροφές των κτισμάτων 
ήταν καλυμμένες με χλοοτάπητα. Ο τύπος των σπιτιών αυτών, με τις 
περιβαλλοντικές και ευσυνείδητες ιδιότητές τους, ενέπνευσε αρκετούς 
σύγχρονους αρχιτέκτονες. Παραδείγματα έχουμε και από την εποχή 
του Μεσαίωνα και την Αναγέννησης, όπου φυτεμένα δώματα συνα-
ντούμε σε επαύλεις, παλάτια της Ιταλίας, αλλά και σε μοναστηριακά 
συγκροτήματα της Γαλλίας. Χρήση φυτεμένων δωμάτων συναντούμε 
και σε δείγματα κελτικής αρχιτεκτονικής στη Σκωτία και αλλού.

Η εμπειρία της Ελλάδας 
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για 
ανάπτυξη των πράσινων δωμάτων. Για τον σκοπό αυτό έχει θεσπιστεί 
και σχετική νομοθεσία από το 2011. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυ-
τής, αναπτύχθηκαν ολοκληρωμένες μελέτες φυτεμένων δωμάτων για 
σχολικά και άλλα κτίρια και σταδιακά, έστω και με αργό ρυθμό, το θέμα 
προχωρεί. Το 2010 το ΤΕΕ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Φυτεμένων δωμάτων (IGRA), διοργάνωσε σημαντικό συνέδριο με τίτλο 
«Φυτεμένα Δώματα – η ανάκτηση του χαμένου εδάφους». Την ίδια χρο-
νιά, η IGRA διοργάνωσε στην Αθήνα ημερίδα με θέμα «Τα φυτεμένα δώ-
ματα / πράσινες στέγες ως μέσο περιβαλλοντικής και ενεργειακής ανα-
βάθμισης στα σύγχρονα αστικά κέντρα». Στην ημερίδα παρουσιάστηκε 
η στρατηγική που ακολουθείται διεθνώς σε μεγάλα αστικά κέντρα για 
την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων, καθώς και η περιβαλλοντική και 
ενεργειακή τους συνεισφορά. Αναλύθηκαν επίσης τα πολλαπλά οφέλη 
των φυτεμένων δωμάτων, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Τον 
Απρίλιο του 2015, πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 4ο Δι-
εθνές Συνέδριο Φυτεμένων Δωμάτων, που διοργανώθηκε από την ίδια 
την IGRA. 
Τα μηνύματα ήταν προστατέψτε τα κτίρια από τις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, εξοικονομήστε ενέργεια, 

δημιουργήστε ελεύθερους χώρους πρασίνου, συμβάλετε στη διατήρηση 
του υδρολογικού κύκλου του νερού και στην αναστροφή του φαινομένου 
της θερμικής νησίδας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Zorlu Center, 
ένα συγκρότημα κτιρίων όπου τα πράσινα δώματα κυριαρχούν σε δια-
φορετικές τυπολογίες και με μεγάλη ποικιλομορφία βλάστησης. Το κτίριο 
αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα.
Στις παρουσιάσεις που έγιναν στο συνέδριο, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον 
τρία κυρίως κτίρια. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Marine Bay Sands στη 
Σιγκαπούρη, του αρχιτεκτονικού γραφείου Sadfie Architects, ο πράσινος 
ουρανοξύστης Bosco Verticale στο Μιλάνο, από την αρχιτέκτονα τοπίου 
Laura Gatti και το νέο Μουσείο της Τροίας του αρχιτεκτονικού γραφείου 
Yalin Architects. Παρουσιάστηκε επίσης το κτίριο γραφείων Καρελά στην 
Παιανία της Ελλάδας, που αποτελεί ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά 
παραδείγματα στην Ελλάδα, στον τομέα αυτό.

Τύποι 
Διακρίνουμε τρεις κατηγορίες φυτεμένων δωμάτων, ανάλογα με τα χα-

ρακτηριστικά τους.
1. Εκτατικός Τύπος – η πιο κοινή 
κατηγορία που απαιτεί ένα ρηχό 
μέσο καλλιέργειας με βάθος υπο-
στρώματος μέχρι 15 εκ. Η κατα-
σκευή στην περίπτωση αυτή δεν 
μπορεί να υπερβεί το βάρος των 
150 kg ανά τετραγωνικό μέτρο και 
έχει στόχο τη χαμηλή συντήρηση 
και την περιορισμένη άρδευση, γι’ 
αυτό και εφαρμόζεται σε σημεία 
όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη 

ή δεν επιτρέπεται καθόλου. Η βλάστηση στην περίπτωση αυτή είναι 
χαμηλή και περιλαμβάνει παχύφυτα, αρωματικά, ποώδη, χλοοτάπητα 
και άλλα μεσογειακά φυτά 
2. Ημιεντατικός Τύπος – στην περίπτωση αυτή το βάθος του υποστρώ-
ματος μπορεί να φθάσει τα 25 εκ. αλλά το βάρος της κατασκευής δεν 
υπερβαίνει τα 180 kg ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούμε την κατηγο-
ρία αυτή όταν θέλουμε να έχουμε περισσότερες επιλογές φύτευσης, όπως 
διάφορους μικρούς και μεσαίου μεγέθους θάμνους και άλλα μεγαλύτερα 
φυτά που χρειάζονται περιοδική συντήρηση και άρδευση.
3. Εντατικός Τύπος – αυτός ο τύπος μάς δίδει τη δυνατότητα φύτευσης 
ακόμη και δένδρων, αλλά και μεγαλύτερων θάμνων και άλλων φυτών με-
σαίας και μεγάλης ανάπτυξης. Εδώ το βάθος του υποστρώματος μπορεί 
να φθάσει μέχρι και τα 150 εκ. αλλά το βάρος δεν υπερβαίνει τα 250 kg 
ανά τετραγωνικό μέτρο. Νοείται ότι ο κήπος αυτός χρειάζεται τακτική συ-
ντήρηση και άρδευση.
Συνήθως οι δύο τελευταίοι τύποι εφαρμόζονται σε κτίρια με κοινωνική 
δράση, όπως σχολεία, μουσεία, εμπορικά κέντρα κ.λπ. Το κόστος εφαρ-
μογής του εντατικού τύπου είναι ασφαλώς αρκετά υψηλό και η απόσβεσή 
του είναι αργή, σε αντίθεση με τον εκτατικό τύπο, όπου η απόσβεση είναι 
σχετικά γρήγορη. Για την Κύπρο και την Ελλάδα, είναι σημαντικό να επι-
λέγονται φυτά που να αποτελούνται από ενδημικά είδη και είδη από την 
ευρύτερη μεσογειακή χλωρίδα.

Πράσινα - φυτεμένα δώματα

Γύρω στο 1930, 
το πράσινο δώμα 
εφαρμόστηκε με 
επιτυχία στις ΗΠΑ, με 
τον κήπο οροφής του 
Rockefeller Centre
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Τυπική δομή υποδομής
Ένα βασικό και ουσιώδες στοιχείο της υποδομής ενός φυτεμένου δώμα-
τος είναι η αδιάβροχη μεμβράνη που προστατεύει την οροφή από την 
υπερβολική υγρασία. Βασική επίσης προϋπόθεση είναι προηγουμένως η 
πλάκα της οροφής να είναι καλά στεγανοποιημένη και να επικαλύπτεται 
καλύτερα με μεμβράνη αντιριζικής προστασίας.
Στη συνέχεια, όπως τονίζεται πιο πάνω, είναι σημαντικό να τοποθετείται 
η αδιάβροχη μεμβράνη και μετά η αποστραγγιστική μεμβράνη. Αυτή 
η μεμβράνη είναι κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας ανακυ-
κλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή ενισχυμένο πλαστικό (ABC) ή ακόμα 
υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη, με αμφίπλευρες εγκολπώσεις και 
κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό. 
Η περίσσεια ύδατος οδηγείται στις υδρορροές. Πάνω από την ειδική αυτή 
μεμβράνη, τοποθετείται το διηθητικό φύλλο κατασκευασμένο από υλικό 
υψηλής αντοχής που είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπει τη μεταφορά 
χώματος ή άλλων συστατικών του υποστρώματος του εδάφους, χαλικιών 
ή άλλων, στο αποστραγγιστικό σύστημα, που θα μπορούσαν να προ-
καλέσουν το φράξιμό του και να εμποδίσουν τη ροή του νερού προς τις 
υδρορροές. Πριν την τοποθέτηση του εδάφους, καλό είναι να τοποθετεί-
ται χαλίκι ή σπασμένα τεμάχια κεραμιδιών. Μια τυπική δομή της υποδο-
μής ενός φυτεμένου δώματος φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα.

Πλεονεκτήματα 
Τα πράσινα δώματα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα των πόλεων, παρέχουν 
πολλά πλεονεκτήματα και οφέλη, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα 
ακόλουθα. 
 1. Αύξηση της θερμομονωτικής απόδοσης του δώματος κατά 30% πε-
ρίπου και συνεπώς οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση 
και κλιματισμό. Να σημειωθεί εδώ ότι το 40% της παγκόσμιας κατανάλω-
σης ενέργειας γίνεται από τα κτίρια. 
 2. Γίνεται απορρόφηση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και από-
δοση οξυγόνου, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα τα φυτά απορροφούν ποσότητα σκόνης και 
ρύπων συμβάλλοντας στη μείωση της ηχορύπανσης και του φαινομένου 
της αστικής νησίδας, αλλά και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα.
 3. Συμβάλλει θετικά στην αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής. 
Ενδεικτικά αναφέρεται πως αν η Αθήνα για παράδειγμα είχε πράσινα 
δώματα, τότε η θερμοκρασία το καλοκαίρι θα μπορούσε να ήταν ακόμα 
και 3 βαθμούς χαμηλότερη. 
 4. Επανακτινοβολείται πολύ μικρότερη ποσότητα ηλιακής ακτινο-
βολίας. Παράλληλα μεταξύ του ατμοσφαιρικού αέρα και της ανώτατης 
επιφάνειας της διατομής των φυτεμένων δωμάτων, παρατηρείται ένα 
στρώμα ακίνητου αέρα το οποίο προσφέρει προστασία από την έντονη 
ηλιακή ακτινοβολία. 
 5. Απορροφούν και συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού, συμβάλλο-
ντας στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης, σε αντίθεση με το συμβα-
τικό δώμα που παροχετεύει σχεδόν στο σύνολό τους τα όμβρια νερά. 
 6. Συμβάλλουν στην αισθητική εικόνα της πόλης και στην ευεξία και 
την ψυχική υγεία των κατοίκων τους, αλλά και στην παραγωγικότητα και 
την κοινωνικότητά τους, προσθέτοντας περισσότερους χώρους κοινωνι-
κής συνεύρεσης. 
 7. Αυξάνουν την αντικειμενική αξία των ακινήτων, αλλά και ολόκληρων 
των περιοχών, όπου τα φυτεμένα δώματα εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό. 
 8. Προστατεύουν το κτίριο από τις διάφορες καταπονήσεις, θερμικές 

και άλλες και την πρόωρη γήρανση των υλικών του και παρέχουν καλύτε-
ρη πυροπροστασία και προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
 9. Ανοίγουν έναν σημαντικό τομέα ανάπτυξης της «πράσινης» οικονο-
μίας, όπου κερδισμένοι είναι όλοι, το κράτος, ο ιδιώτης, ο πολίτης και το 
περιβάλλον και 
 10. Τα φυτεμένα δώματα αποτελούν έναν από τους λιγοστούς εναπο-
μείναντες τρόπους επαναφοράς της βλάστησης στον αστικό χώρο και θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν καταφύγιο ακόμη και για την τοπική χλωρί-
δα και πανίδα. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα αυτά τα πλεονεκτήματα επιτυγχάνονται 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με τον σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση 
των πράσινων δωμάτων με τη χρήση των προηγμένων τεχνολογικά 
κατάλληλων υλικών, τη συνεργασία με τους κατάλληλους ειδικούς μη-
χανικούς και άλλους, τον σωστό προσανατολισμό ανάλογα και με τις 
τοπικές καιρικές συνθήκες και την κατανόηση της συνεχούς φροντίδας 
και συντήρησης που απαιτείται, ανάλογα με την περίπτωση. Σημαντι-
κή επίσης είναι η σωστή για κάθε περίπτωση επιλογή της βλάστησης, 
που συστήνεται από τους ειδικούς βοτανολόγους και άλλους. Δυστυ-
χώς, στην Κύπρο το θέμα αυτό για διάφορους λόγους δεν έχει ακόμα 
προωθηθεί. Τα παραδείγματα είναι ελάχιστα και ακόμα δεν υπάρχει η 
σχετική νομοθεσία και κανονισμοί.

Μάριος Μιχαλόπουλος
Αρχιτέκτονας
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Σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
την καθαρότητα και την ποιότητα του 
αέρα που αναπνέουμε, οι μεταφορές 
αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα σχεδόν 
της κάθε πόλης, αφού αυτές ευθύνονται 
συνολικά σχεδόν για το ένα τέταρτο των 
παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα! 
Για την άμβλυνση του προβλήματος έχουν 
ήδη τεθεί σχετικοί στόχοι στην Ατζέντα 
2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσα από 
τη διεθνή συναίνεση και την κοινή επιδίωξη των κρατών στο πλαίσιο του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Για μπορέσουν όμως να επιτευχθούν 
οι στόχοι αυτοί, λόγω και της συνεχόμενης αύξησης των ενεργειακών 
αναγκών, πολλά θα πρέπει να γίνουν. Πολύτιμη βοήθεια προς αυτή την 
κατεύθυνση, μέσα από την εφαρμογή έξυπνων και αποτελεσματικών 
λύσεων στις μεταφορές τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες αστικές 
περιοχές, μπορούν να προσφέρουν δύο νέα διεθνή πρότυπα που μόλις 
δημοσιεύθηκαν.
Tα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά λεωφορεία καθώς και οι νέοι 
ποδηλατόδρομοι σίγουρα συμβάλλουν στο να περιοριστεί η αύξηση 
της ζήτησης ενέργειας για τις μεταφορές. Εν τούτοις δεν επαρκούν για 
τη δραστική άμβλυνση του προβλήματος. Οι ενεργειακές ανάγκες είναι 
άμεσα συνυφασμένες με την αύξηση του πληθυσμού. Κάτι που σημαίνει 
ότι τα οχήματα στο οδικό δίκτυο εξακολουθούν να ευθύνονται για τη 
μεγάλη πλειονότητα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που σχετί-
ζονται με τις μεταφορές.
Εκμεταλλευόμενοι τις έξυπνες λύσεις στις μεταφορές, οι οποίες χρησι-
μοποιούν λιγότερη ενέργεια και έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις, όλοι θα μπορούν να αναπνέουν καθαρότερο αέρα: οι πολίτες, 
το περιβάλλον και ολόκληρος ο πλανήτης. Το γεγονός αυτό συμβάλλει 
ταυτόχρονα και στη δημιουργία πιο ελκυστικών πόλεων. Σε αυτό απο-
σκοπούν τα δύο νέα διεθνή πρότυπα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα:
 • Το πρότυπο ISO 37161 «Υποδομές έξυπνων κοινοτήτων - Κατευ-

θυντήριες γραμμές σχετικά με τις έξυπνες μεταφορές για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας στις υπηρεσίες μεταφορών» (Smart community 
infrastructures - Guidance on smart transportation for energy saving 
in transportation services), παρέχει καθοδήγηση στους οργανισμούς 
μεταφορών, στις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις και σε κάθε άλλον 
βιομηχανικό παράγοντα σχετικά με τον τρόπο μείωσης της ενέργει-
ας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές επιβατών, στις παραδόσεις, 
στη μεταφορά φορτίων και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Το πρότυπο 
παρουσιάζει τις διάφορες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που 
μπορούν να υιοθετηθούν, καθώς και τη διατήρηση, την παρακολού-
θηση και τον έλεγχο των μέτρων αυτών.

 • Το πρότυπο συμπληρώνεται 
από το πρότυπο ISO 37162 «Υπο-
δομές έξυπνων κοινοτήτων -Έξυ-
πνες μεταφορές για νέες ανα-
πτυσσόμενες περιοχές» (Smart 
community infrastructures - Smart 
transportation for newly developing 
areas). Το πρότυπο αυτό αποτελεί 
ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια 
των πολεοδόμων για τον σχεδιασμό 

νέων αναπτύξεων και περιοχών, έτσι ώστε να εφαρμόζουν υπηρεσίες 
μεταφορών που όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυ-
σμού, αλλά να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και τα ζητήματα βιώσι-
μης ανάπτυξης.
Για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος, είναι προφανές ότι η 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η εφαρμογή αλλαγών που να 
ευνοούν το περιβάλλον πρέπει να ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση. 
Τα δίκτυα μεταφορών μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλη περιπλοκότητα, 
εμπλέκοντας όχι μόνο τη χρήση οχημάτων, αλλά ολόκληρο το σύστημα 
λειτουργίας τους. Τα δύο νέα πρότυπα παρέχουν καθοδήγηση για όλες 
τις πτυχές των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων και 
παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των 
πιθανών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται 
τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμη βάση.
Το ISO 37161 και το ISO 37162 είναι δύο από μια σειρά διεθνών προτύπων 
που αφορούν τις έξυπνες λύσεις στις μεταφορές, όπως για παράδειγμα 
το ISO 37157 Smart transportation for compact cities (Έξυπνες μεταφο-
ρές για μικρές πόλεις), το ISO 37158 Smart transportation using battery-
powered buses for passenger services (Έξυπνες μεταφορές με χρήση 
λεωφορείων που λειτουργούν με μπαταρίες για υπηρεσίες μεταφοράς 
επιβατών) και το ISO 37159 Smart transportation for rapid transit in 
and between large city zones and their surrounding areas (Έξυπνες 
μεταφορές με ταχεία διαμετακόμιση εντός και μεταξύ μεγάλων αστικών 
ζωνών και των γύρω περιοχών).
Όλα τα πιο πάνω πρότυπα διατίθενται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και 
Πληροφόρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Γιάννης Βασιάδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης 
στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Πιο «καθαρές» αστικές μεταφορές με δύο νέα Διεθνή Πρότυπα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πρόεδρος 
Α’ Αντιπρόεδρος      
Β’ Αντιπρόεδρος      
Γενικός Γραμματέας 
Γενικός Ταμίας   

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

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

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

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




