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Το εξώφυλλο αυτού του 
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δελτίου του ΕΤΕΚ 

αφιερώνεται στον πρώτο 

Ολυμπιονίκη της Κύπρου, τον 

ιστιοπλόο Παύλο Κοντίδη.

Ο αθλητής κέρδισε, στις 6 

Αυγούστου 2012, το πρώτο 

μετάλλιο για την Κύπρο στην 

ιστορία των Ολυμπιακών 

Αγώνων, ανεβαίνοντας στο 

δεύτερο σκαλοπάτι του 

βάθρου στο αγώνισμα της 

ιστιοπλοΐας στην κατηγορία 

των λέιζερ, κατακτώντας το 

αργυρό μετάλλιο.

Το ΕΤΕΚ συγχαίρει τον 

αθλητή για το επίτευγμά 

του, που έκανε περήφανους 

όλους τους Κύπριους και του 

εύχεται ακόμα μεγαλύτερες 

επιτυχίες στο μέλλον.
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                       Του Χρύσανθου Πισσαρίδη*

Hαντιστρεψιμότητα ορίζεται ως η 

δυνατότητα να αντιστρέψεις ένα 

φαινόμενο και να το επαναφέρεις 

στην αρχική του μορφή .

Η αναστρεψιμότητα έχει άμεση σχέση με το πα-

ρελθόν και το μέλλον. Ειδικά στην αρχιτεκτονική 

όταν επεμβαίνουμε σε ένα κτίριο πρέπει να ενερ-

γήσουμε έτσι ώστε να μπορεί μελλοντικά κάποιος άλλος να το επαναφέρει 

στο στάδιο στο οποίο εμείς το βρήκαμε. Πολύ πιθανόν οι μελλοντικές τε-

χνικές και οι επιστημονικές γνώσεις να είναι τέτοιες που να μπορεί να γίνει 

μια καλύτερη επέμβαση στο κτίριο. 

Από τη στιγμή που αποφασίζεις να συντηρήσεις ένα κτίριο κάνοντας υπο-

θέσεις η επέμβαση δεν μπορεί να είναι πια αναστρέψιμη. Η συντήρηση 

σταματά εκεί που αρχίζει η υπόθεση. Η επέμβαση σε ένα κτίριο πρέπει να 

γίνεται μόνο εάν υπάρχουν οι αποδείξεις και οι μαρτυρίες που θα δώσουν 

τη δυνατότητα να διατηρήσουμε στοιχεία από όλες τις φάσεις της ζωής 

του. 

Η αναστρεψιμότητα είναι σχετική γιατί δεν είναι δυνατό να κάνεις οποιασ-

δήποτε μορφής επέμβαση χωρίς να αγγίξεις το μνημείο. Ο χρόνος εξάλλου 

δεν γυρίζει ποτέ πίσω.

Η συντήρηση πρέπει να σέβεται όλες τις χρονικές περιόδους του κτιρίου 

και να μην συντηρούνται επιλεκτικά τα σημεία που κατά τη γνώμη μας είναι 

πιο σημαντικά. Πρέπει να επεμβαίνουμε όσο το δυνατό πιο λίγο στο μνη-

μείο και με πρώτο γνώμονα να σταματήσουμε την καταστροφή και να δια-

τηρήσουμε την αυθεντικότητα χωρίς να επηρεάζουμε τον χαρακτήρα του. 

Το συνέδριο του ICOMOS το 1990, αλλά και οι χάρτες συντήρησης, θεωρούν 

ότι η συντήρηση είναι ταυτόσημο της αναστρεψιμότητας η οποία όμως δεν 

πρέπει να είναι αυτοσκοπός. 

Η αναστρεψιμότητα μπορεί να είναι συνθετική, μορφική ή συνδυασμός και 

των δύο. 

Η μορφική ασχολείται με τα υλικά, την τυπολογία και τη δομή ενώ η συνθε-

τική αφορά τον χώρο και τη λειτουργία και είναι υποκειμενική.

Η συνθετική αναστρεψιμότητα επιτρέπει την επιστροφή στην αρχική μορ-

φή του κτιρίου έστω και αν χρησιμοποιήθηκαν υλικά που δεν μπορούν να 

αφαιρεθούν και δεν φαίνονται καν οπτικά. Η τεχνική-μορφική αναστρεψι-

μότητα είναι αυτή στην οποία μπορείς να αφαιρέσεις ολοκληρωτικά την 

επέμβαση που έκανες χωρίς να αφήνεις την ταυτότητά σου.

Στην Κύπρο το θέμα της αναστρεψιμότητας μας απασχόλησε ιδιαίτερα 

μετά από την απόφαση που πάρθηκε για αναπαλαίωση του μοναστηριού 

του Αποστόλου Ανδρέα στην κατεχόμενη Καρπασία.

Η συντήρηση που είχε προταθεί ήταν μη αναστρέψιμη και εξαφάνιζε την 

αυθεντικότητα και την ψυχή του κτίσματος, τουλάχιστον όπως εμείς οι Κύ-

πριοι το αντιλαμβανόμαστε συνειδησιακά, ως το σύμβολο της προσφυγιάς.

Σε μια άλλη διάσταση τώρα, το τελευταίο διάστημα το μόνο που ακούμε 

τόσο στις ειδήσεις όσο και στις 

διάφορες συζητήσεις είναι το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

η τρόικα, το χρέος και η πα-

ρακμή. 

Το ερώτημα είναι κατά πόσο η 

αναστρεψιμότητα έχει εφαρ-

μογές και στην οικονομία. 

Όταν ο κόσμος επιστρέψει στις 

δουλειές του το φθινόπωρο και 

επανέλθει στους κανονικούς 

ρυθμούς του θα βρεθεί σε ένα άλλο κράτος από αυτό που άφησε. Θα κατα-

φέρει ποτέ να αναστραφεί το αρνητικό οικονομικό κλίμα που δημιουργήθη-

κε και είχε ως αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να είναι είτε άνεργοι είτε να 

έχουν απολέσει σημαντικό μέρος από τις απολαβές τους; Θα καταφέρουμε 

να επανέλθουμε στους ρυθμούς ζωής και το υψηλό αλλά και ζηλευτό βι-

οτικό επίπεδο που κατακτήσαμε με τους κόπους μας τα τελευταία χρόνια; 

Ως μηχανικοί έχουμε καθήκον να δουλέψουμε συλλογικά για να ανατρέ-

ψουμε αυτό το αρνητικό κλίμα και την κατάσταση την οποία βιώνουμε 

τώρα. Είναι τώρα που πρέπει να αντέξουμε τις προκλήσεις και να κρατηθού-

με στο ύψος μας ως επαγγελματίες και ως άτομα πυρήνες στο κοινωνικό 

μας σύνολο.

Καλή επιστροφή λοιπόν και καλή… αναστροφή!

*Αρχιτέκτονας (Πολεοδόμος) με ειδίκευση στις αναπαλαιώσεις

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και

Πανεπιστήμιο Πολιτικής Μηχανικής στην Πάντοβα.

Η έννοια του όρου «Αναστρεψιμότητα»

«Η αναστρεψιμότητα 
είναι σχετική γιατί 
δεν είναι δυνατό να 
κάνεις οποιασδήποτε 
μορφής επέμβαση 

χωρίς να αγγίξεις το 
μνημείο»





Ο έβδομος από τους έντεκα «Στόχους και Προτεραιότητες της Τριετίας 

2011-2014» του ΕΤΕΚ αφορά την αναβάθμιση του θεσμού του μελετητή 

ενόψει των αυξημένων νομοθετικών απαιτήσεων. Τα κείμενα των έντεκα θε-

μάτων που περιλαμβάνονται στους Στόχους και τις Προτεραιότητες, όπως ετοι-

μάστηκαν από ομάδες εργασίας, παρουσιάζονται σταδιακά σε κάθε τεύχος του 

ενημερωτικού δελτίου.

Συντονίστρια: Άννα Γαλαζή Ιακώβου, Αρχιτέκτονας 

Συνεργάτης: Γιώργος Καράς, Πολιτικός Μηχανικός

7.1 Πλαίσιο Πολιτικής - Παρούσα κατάσταση

Τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί πολλές νομοθεσίες, που σχε-

τίζονται με την προσφοροδότηση, ανάθεση, μελέτη και επίβλεψη των 

έργων, οι οποίες έχουν διαφοροποιήσει το πλαίσιο παροχής υπηρεσι-

ών και βάσει αυτών οι μηχανικοί έχουν επωμισθεί επιπρόσθετα καθή-

κοντα και ευθύνες. 

Ταυτόχρονα δεν έχει προχωρήσει η θεσμοθέτηση των ελάχιστων αμοιβών 

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα -σε μια περίοδο οικονομι-

κής κρίσης- το όλο σύστημα να έχει επιτρέψει την καθιέρωση εξευτελιστι-

κά χαμηλών αμοιβών για το επάγγελμα των μηχανικών, με τις συνεπακό-

λουθες επιπτώσεις, τόσο στην ποιότητα των έργων, όσο και στην αξιοπρέ-

πεια και καταξίωση των μηχανικών στην κοινωνία. 

Από την πλευρά τους οι πολίτες δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες σχετι-

κά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι μελετητές/σύμβουλοι κάθε ειδι-

κότητας και ποιες είναι οι λογικές αμοιβές για τις υπηρεσίες αυτές. Επιπρό-

σθετα δεν υπάρχει κανένας οργανισμός ή επαγγελματικός σύλλογος που 

μπορεί, μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Προστασία του Αντα-

γωνισμού, να πληροφορήσει τον πολίτη, υπεύθυνα, αναφορικά με τις κα-

τάλληλες αμοιβές. 

Συγκεκριμένες επιλογές του κράτους, οι οποίες αφορούν τη διαδικασία 

προσφοροδότησης και ανάθεσης έργων του Δημοσίου και τη διαδικασία 

αδειοδότησης των αναπτύξεων, δημιουργούν πολλές φορές επιπρόσθε-

τα προβλήματα και καθυστερήσεις, που αφενός ταλαιπωρούν τους μελε-

τητές/συμβούλους και τους πολίτες και αφετέρου πλήττουν το κύρος του 

επαγγέλματος του μηχανικού. 

Αναφορικά με τη διαδικασία προσφοροδότησης και ανάθεσης έργων του 

Δημοσίου, η καθιέρωση αυστηρών κριτηρίων επιλογής για τους μελετητές/

συμβούλους, καθώς και η αξιολόγηση της πείρας τους σε έργα που έχουν 

μελετήσει ή/και επιβλέψει τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν αναπόφευκτα 

περιορίσει τον αριθμό των μελετητικών γραφείων που μπορούν να αναλά-

βουν έργα του Δημοσίου, έχουν περιορίσει τον υγιή ανταγωνισμό και την 

ανέλιξη της πλειοψηφίας των μελετητών και έχουν οδηγήσει τα πλείστα 

γραφεία σε μαρασμό ή/και κλείσιμο. 

Η μέθοδος ανάθεσης στη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, καθώς και τα 

ανισοβαρή Συμβόλαια Ανάθεσης δημιουργούν συχνά σοβαρά προβλήματα 

στην ποιότητα και στην αποπεράτωση των έργων, καθώς και στους ίδιους 

τους μελετητές/συμβούλους. 

Μόνη διέξοδος για την πλειοψηφία των μελετητών για να αναλάβουν έργο 

του Δημοσίου είναι οι λίγοι ανοιχτοί αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και εφό-

σον μπορούν να επωμισθούν το οικονομικό κόστος. 

Από πλευράς του κράτους δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη 

στήριξη του ιδιωτικού τομέα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. 

7.2 Σχέδιο δράσης - Επόμενες Ενέργειες

Το ΕΤΕΚ αφού αξιολόγησε την κατάσταση που έχει διαχρονικά διαμορφω-

θεί αναφορικά με το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών, 

έχει διαπιστώσει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και συνεχής προσπά-

θεια για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των μη-

χανικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την κοινωνία των πολιτών, 

καθώς και την ενίσχυση της θέσης των μηχανικών σε σχέση με τις αυξη-

μένες ευθύνες που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθε-

τα απαιτείται άμεση εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονο-

μικής κρίσης. Για την άμεση προώθηση των πιο κάτω ενεργειών απαιτεί-

ται η πλήρης αξιοποίηση των επιστημονικών επιτροπών και των επιτρο-

πών ειδικοτήτων του ΕΤΕΚ. 

7.2.1 Προσφοροδότηση και ανάθεση έργων του Δημοσίου

Η βελτίωση των διαδικασιών προσφοροδότησης και ανάθεσης έργων του 

Δημοσίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την αναβάθ-

μιση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών, καθώς και 

τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. 

H διασφάλιση της ποιότητας των δημοσίων έργων προϋποθέτει την κα-

θιέρωση της ενδεδειγμένης διαδικασίας για την επίτευξη του σωστού 

προγραμματισμού του έργου, τη διασφάλιση της ποιότητας της μελέτης 

και της κατασκευαστικής ποιότητας, καθώς και την καθιέρωση σωστών 

διαδικασιών που να επιτρέπουν την εποικοδομητική συνεργασία μετα-

ξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Συνοπτικά αναφέρονται τα πιο κάτω:    

I. Καθιέρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για όλα τα σημαντικά έργα 

του Δημοσίου, ως της πλέον ενδεδειγμένης διαδικασίας για την επιλογή 

της καλύτερης πρότασης.

II. Αντίστοιχα καθιέρωση διαγωνισμών μελετών για έργα που σχετίζονται 

κυρίως με άλλους κλάδους.

III. Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον οικονομικά συμφέρουσας 

προσφοράς, με τη μέθοδο των δύο φακέλων και καθορισμό κατάλληλης 

φόρμουλας αξιολόγησης, η οποία να διασφαλίζει την ποιότητα στις παρεχό-

μενες υπηρεσίες και τον αποκλεισμό των επικίνδυνα χαμηλών προσφορών.

IV. Ετοιμασία και εισήγηση προς την αρμόδια αρχή κριτηρίων επιλογής που 

να αντιμετωπίζουν τους προσφοροδότες ισότιμα και δίκαια, όπως άλλωστε 

καθορίζεται από τις βασικές αρχές και το πνεύμα του περί Προσφορών του 

Δημοσίου Νόμου, τα οποία θα είναι τέτοια, που να συνάδουν με τα τοπι-

κά δεδομένα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη και επιβίωση των μελετη-

τικών γραφείων. 

V. Σωστή εκτίμηση του κόστους του έργου.

VI. Καθιέρωση ενδεδειγμένων αμοιβών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

των Συμβούλων Μελετητών, όπως συστήνονται από το ΕΤΕΚ. 

VII. Εφικτά χρονοδιαγράμματα, τα οποία να δεσμεύουν και τα δύο μέρη της 

σύμβασης (Εργοδότη/Μελετητές).

VIII. Αναλυτικό Πρόγραμμα Απαιτήσεων του Εργοδότη, το οποίο να δίδε-

ται στους μελετητές αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ανάθε-

σης Υπηρεσιών. 

IX. Αναβάθμιση του Συμβολαίου Ανάθεσης το οποίο να αντιμετωπίζει τα 

δύο μέρη ισότιμα και δίκαια. 

X. Σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής η οποία να επιλύει αμέσως τις διαφο-

ρές που τυχόν θα προκύψουν.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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XI. Διαδικασία προσφοροδότησης του έργου, η οποία να διασφαλίζει την 

καλύτερη οικονομική διαχείριση. 

XII. Ενίσχυση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλε-

κομένων μερών, Εργοδότη-Μελετητή-Εργολάβου.

7.2.2 Θεσμοθέτηση και καθιέρωση αξιοπρεπών ελάχιστων αμοιβών

Οι προσπάθειες για τη θεσμοθέτηση των ελάχιστων αμοιβών και υποχρεώ-

σεων των μελετητών/συμβούλων θα πρέπει να εντατικοποιηθούν.

Για τον καθορισμό των ελάχιστων αμοιβών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

οι επιπρόσθετες ευθύνες και τα καθήκοντα που έχουν επωμισθεί οι μελε-

τητές με την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών. 

Ταυτόχρονα, απαιτούνται ενέργειες για τη διασφάλιση της καθιέρω-

σης των ελάχιστων αμοιβών, τόσο προς τους μηχανικούς, όσο και προς 

τους πολίτες. 

7.2.3 Ενημέρωση των πολιτών και προβολή του ρόλου των μηχανικών

Η ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών είναι αποδεδειγμένα η καλύτε-

ρη μέθοδος για τη βελτίωση και επίλυση σημαντικών θεμάτων. Η ενημέ-

ρωση και κατανόηση από τον πολίτη της σημαντικότητας της παρουσίας 

του μελετητή/συμβούλου για την ποιότητα του έργου και τη διασφάλιση 

των συμφερόντων του, καθώς και των ανθρωποωρών εργασίας που απαι-

τούνται για αυτές τις υπηρεσίες, θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμι-

ση του ρόλου του μελετητή/συμβούλου και στην εποικοδομητική συνερ-

γασία μεταξύ των δύο μερών. 

7.2.4 Επιμόρφωση των μηχανικών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 

και ενίσχυση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ τους

Η συνεχής επιμόρφωση των μηχανικών του ιδιωτικού και του δημόσιου 

τομέα θεωρείται απαραίτητη για την ενημέρωση και τη θωράκιση των μη-

χανικών, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εποικοδο-

μητικής συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και για την εξύψωση του κύρους 

και της αξιοπρέπειας του επαγγέλματος.

Το ΕΤΕΚ μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά με την οργάνωση σεμιναρίων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και με την εξεύρεση οικονομικών 

πόρων για την επιχορήγηση των αυτοεργοδοτούμενων μηχανικών, οι οποί-

οι δεν καλύπτονται από τα προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπι-

νου Δυναμικού ή άλλα. 

7.2.5 Ενίσχυση της εποικοδομητικής συνεργασίας και του αλληλοσεβα-

σμού μεταξύ των μηχανικών

Η αναβάθμιση του επαγγέλματος των μηχανικών και του σημαντικού ρό-

λου που καλούνται να διαδραματίσουν έναντι της κοινωνίας, καθώς και η 

καταξίωση και ο σεβασμός από μέρους της κοινωνίας, συντελούνται κατά 

κύριο λόγο από τη συμπεριφορά των ίδιων των μηχανικών και με την τή-

ρηση των Κανόνων Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ κατά τον ουσιώδη χρόνο άσκη-

σης του επαγγέλματός τους.  

7.2.6 Αναβάθμιση Πειθαρχικού Συμβουλίου

Η έγκαιρη, δίκαιη και παραδειγματική επιβολή ποινών από το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο όταν δεν τηρούνται οι Κανονισμοί Δεοντολογίας, θα συμβάλει 

ουσιαστικά στον περιορισμό των παραβάσεων από μέρους των μελετητών 

και κατ’ επέκταση στην περιφρούρηση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας 

και του κύρους των μηχανικών. 

Επομένως απαιτείται η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Πειθαρχικού.

7.2.7 Εκσυγχρονισμός και ενοποίηση της νομοθεσίας 

Ο εκσυγχρονισμός, η ενοποίηση και η συγκέντρωση της νομοθεσίας, η ενι-

αία ερμηνεία της, καθώς και η άμεση πρόσβαση των μελετητών σε αυτήν 

μέσω διαδικτύου, θα βοηθήσει τα μέγιστα τους μελετητές κατά την εκτέ-

λεση των καθηκόντων τους.    

7.2.8 Βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης με την αξιοποίηση της τεχνο-

λογίας για την παροχή πληροφοριών και την υποβολή των εγγράφων κλπ. 

Παρόλο που στον τομέα αυτό έχουν γίνει σημαντικά βήματα, απαιτείται 

περαιτέρω συλλογική προσπάθεια για επίτευξη του επιδιωκόμενου στό-

χου. 

7.2.9 Άδεια άσκησης επαγγέλματος

To ETEK έχει εφαρμόσει ελάχιστη χρονική περίοδο για πρακτική εξάσκη-

ση των νέων μηχανικών για συγκεκριμένους κλάδους. Η εξάσκηση θα πρέ-

πει να είναι δομημένη και ελεγχόμενη, ώστε οι νέοι μηχανικοί να αποκτούν 

εμπειρία και γνώση για όλα τα στάδια των υπηρεσιών που θα προσφέρουν. 

Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί κατώτατος μισθός για τους ασκούμενους 

και να γίνει ουσιαστική προσπάθεια για την εξεύρεση οικονομικών πόρων 

για την παροχή κινήτρων προς τους εργοδότες να προσλαμβάνουν ασκού-

μενους μηχανικούς. 

7.2.10 Κατάλογος μελετητών

Η δημιουργία καταλόγου μελετητών/συμβούλων κατά κλάδο, που θα προ-

κύψει από πρόσφατη πληροφόρηση από τα Μέλη σχετικά με την απασχό-

λησή τους και αξιολόγηση των δεδομένων από την Υπηρεσία του Επιμε-

λητηρίου, καθώς και η ανάρτηση του καταλόγου στην ιστοσελίδα του, θα 

συμβάλει στην άμεση πληροφόρηση του πολίτη για τα άτομα που δικαι-

ούνται και ασχολούνται συστηματικά με την παροχή υπηρεσιών συμβού-

λων μελετητών. 

Ο κατάλογος θα πρέπει να αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

ώστε να επιτελεί τον σκοπό του, δηλαδή την άμεση ενημέρωση του κάθε 

ενδιαφερόμενου πολίτη, των αρχών και των μηχανικών.   
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Η πολεοδομική πολιτική και η ανάπτυξη ήταν 

στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε, 

στις 20 Ιουλίου, αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, με επι-

κεφαλής τον πρόεδρό του Στέλιο Αχνιώτη, με την 

υπουργό Εσωτερικών, Ελένη Μαύρου.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

υπουργείο Εσωτερικών, ανταλλάχθηκαν απόψεις 

για ζητήματα που άπτονται της ευρύτερης πολεο-

δομικής πολιτικής και των τρόπων αναζωογόνησης 

της ανάπτυξης.

Η υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στο θέμα της 

επίσπευσης της έκδοσης Αδειών Ανάπτυξης και τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς μια 

πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του 

κοινού.

Η βελτίωση στον τομέα της έκδοσης Αδειών Ανά-

πτυξης λειτουργεί υποστηρικτικά στην ευρύτερη 

οικονομία και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπά-

θεια για να συνεχιστεί, ανέφερε η υπουργός. 

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, επίσης, 

το θέμα της Πολεοδομικής Αμνηστίας. Η κ. Μαύρου 

ενημέρωσε το ΕΤΕΚ για την πορεία των προσπαθει-

ών για μεταρρύθμιση του συστήματος που ως στό-

χο έχει την προστασία των δικαιωμάτων των πολι-

τών που παραμένουν για δεκαετίες χωρίς τίτλους 

ιδιοκτησίας. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο κόσμος 

θα ανταποκριθεί με την Υποβολή Δηλώσεων Πρό-

θεσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι 

η 31η Οκτωβρίου 2012.

Από την πλευρά του το ΕΤΕΚ ζήτησε και πάλι από 

την Υπουργό την απλούστευση και επίσπευση των 

διαδικασιών και σμίκρυνση του χρόνου που απαι-

τείται για την έκδοση πολεοδομικών εγκρίσεων. 

Ζητήθηκε επίσης, επίσπευση της εφαρμογής για 

τις ενιαίες αρχές ελέγχου της ανάπτυξης. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, διάφορα 

μέτρα που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των 

σχετικών νομοθεσιών, κωδίκων και διαδικασιών 

και ενημερώθηκε το ΕΤΕΚ για το πώς προχωρούν 

οι σχεδιασμοί του υπουργείου αναφορικά με την 

ολοκλήρωση των υποδομών για ορθή διαχείριση 

αποβλήτων και απορριμμάτων.

Συνάντηση ΕΤΕΚ - υπ. Εσωτερικών με πολεοδομική 
πολιτική και ανάπτυξη στο επίκεντρο

Επίσκεψη μελών του ΕΤΕΚ 
στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού

Aντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ επισκέφθηκε, στις 18 Ιουλίου, τον Ηλε-

κτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

(ΑΗΚ). Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του ΕΤΕΚ για τις ερ-

γασίες αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν από την έκρη-

ξη στο Μαρί πέρυσι τον Ιούλιο και επίσης για την επάρκεια ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά τους θερινούς μήνες. 

Ο γενικός διευθυντής της ΑΗΚ, δρ Στέλιος Στυλιανού, ο διευθυντής του 

Σταθμού, κ. Αντώνης Ιωάννου και ο βοηθός διευθυντής του Σταθμού, 

κ. Κωνσταντίνος Ρούβας, είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους εκ-

πρόσωπους του ΕΤΕΚ για το τεράστιο και μεγαλεπήβολο έργο της απο-

κατάστασης του Σταθμού, τις μέχρι τώρα ενέργειες που έγιναν για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε, καθώς και τους σχεδι-

ασμούς της ΑΗΚ για την πλήρη επιδιόρθωση και επαναλειτουργία του 

Βασιλικού. 

Ο γενικός διευθυντής της ΑΗΚ, καλωσορίζοντας τα μέλη του ΕΤΕΚ στον 

Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό, τόνισε ότι τους τελευταίους 12 μήνες όλο 

το προσωπικό της ΑΗΚ κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες με στό-

χο την όσο το δυνατό μικρότερη ταλαιπωρία του κοινού καθώς και την 

όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Για την επαναλει-

τουργία του Βασιλικού συστάθηκε στην ΑΗΚ η μεγαλύτερη ομάδα έρ-

γου η οποία ανέλαβε την τάχιστη διεκπεραίωση πάνω από 250 επιμέ-

ρους έργων, τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και με τον πιο οι-

κονομικό και τεχνικά ορθό τρόπο. 

Τα μέλη του ΕΤΕΚ εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τον ταχύτατο 

ρυθμό αποκατάστασης καθώς και για την ακρίβεια των εργασιών και 

μετέφεραν τα συγχαρητήριά τους σε όλο το προσωπικό για την αφοσί-

ωσή του, τον επαγγελματισμό με τον οποίο εργάστηκαν και την άρτια 

τεχνογνωσία τους για την επίτευξη της αποκατάστασης του μεγαλύτε-

ρου Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού στην Κύπρο. 

Κατά την επίσκεψη τα μέλη του ΕΤΕΚ ξεναγήθηκαν στα εργοτάξια της 

Μονάδας Αρ. 5 καθώς και στον υπόλοιπο Σταθμό και είδαν από κο-

ντά την έκταση της καταστροφής αλλά και την πρόοδο των εργασιών.





Tο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, εκ 

μέρους της επιστημονικής ομάδας του Ευρωμε-

σογειακού Προγράμματος «Βυζάντιο - Πρώιμο Ισλάμ» 

παρουσίασε στις 14 Ιουνίου τον τόμο «Byzantium - 

Early Islam: Cultural heritage management. Shared 

experience beyond boundaries», στην αίθουσα Κα-

στελιώτισσα στη Λευκωσία. Η έκδοση περιλαμβά-

νει σε εκτενή μορφή τα πρακτικά του καταληκτικού 

συνεδρίου του Προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε 

το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008 και αποτελεί το 

επιστέγασμα του σημαντικού αυτού έργου. Το πρό-

γραμμα είχε ως βασικό στόχο την ανάλυση και πα-

ρουσίαση του επηρεασμού και της αλληλεπίδρασης 

των δύο αυτών πολιτισμών στην πολιτιστική κληρο-

νομιά των χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 

Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ και Παλαιστίνη.

Κατά την παρουσίαση στη Λευκωσία, χαιρετισμούς 

απηύθυναν ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώ-

της, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Κύ-

πρου, Κωνσταντίνος Κωνσταντή και η διευθύντρια 

του τμήματος Αρχαιοτήτων, Μαρία Χατζηκωστή.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του 

ΕΤΕΚ, το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euromed Heritage III 

Programme, με συντονισμό της Ελληνικής Εταιρείας 

για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολι-

τιστικής Κληρονομιάς, παράρτημα Θεσσαλονίκης, και 

με τη συνεργασία θεσμικών συνεταίρων από την Κύ-

προ, την Τουρκία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. 

Ο κ. Αχνιώτης συνεχάρη ιδιαιτέρως τον αρχιτέκτο-

να Βασίλη Ιερείδη, ο οποίος εκπροσώπησε επάξια το 

ΕΤΕΚ με τη συμμετοχή του στην επιστημονική ομάδα 

του Προγράμματος. Εκπροσώπηση την οποία το Επι-

μελητήριο είχε εντάξει στο πλαίσιο του ευρύτερου 

ενδιαφέροντος που επιδεικνύει για την προβολή της 

ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου. 

«Οι συντελεστές του προγράμματος», σημείωσε ο 

πρόεδρος του ΕΤΕΚ, «με την ενεργό εμπλοκή τους 

και το μεράκι τους απέδειξαν ότι ο κοινός πολιτισμός 

των λαών της μεσογειακής λεκάνης, με την ευρύτε-

ρη και την ειδικότερή του έννοια, δεν αποτελεί ένα 

απλό ακαδημαϊκό όραμα, αλλά αντίθετα έχει μια χει-

ροπιαστή διαχρονική αξία στην οποία οι λαοί αυτοί 

θα πρέπει να χτίσουν τις μελλοντικές τους σχέσεις 

αλλά και επιδιώξεις. Ανατρέχοντας κανείς στην έκ-

δοση αυτή, αισθάνεται πως εδώ υπάρχει ένας πο-

λιτισμός ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, ένας πολι-

τισμός που ξαπλώνεται στο βάθος του χρόνου, ένας 

πολιτισμός που κουβαλά μέσα του σημαντικά στοι-

χεία της ιστορίας μας και που αξίζει κανείς να τα με-

λετήσει και να τα αναλύσει.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η έκδοση που παρουσι-

άζεται σήμερα, θα συμβάλει τα μέγιστα στην περαι-

τέρω έρευνα, την καταγραφή και την προβολή της 

πλούσιας παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς 

και αρχιτεκτονικής των λαών αυτών της Μεσογεί-

ου. Τα μουσεία και οι εκδόσεις, μέσα στα οποία εί-

ναι συγκεντρωμένα και αποτυπωμένα τα έργα και οι 

επιτεύξεις του ανθρώπινου μόχθου, είναι φορείς της 

μνήμης ενός λαού, η οποία είναι απαραίτητο συστα-

τικό στοιχείο για την επιβίωσή του, αλλά, κυρίως, για 

τη συνειδητοποίηση της ιστορικής συνέχειας και των 

καταβολών του».

Ο κ. Αχνιώτης, αναφερόμενος στην αρχιτεκτονι-

κή κληρονομιά της Κύπρου, σημείωσε ότι αυτή «θέ-

λει προστασία και συντήρηση, θέλει αποκατάσταση 

για να ζήσει. Υπενθυμίζοντας την σχετική ευρωπα-

ϊκή Οδηγία που αναφέρει ότι ‘η αρχιτεκτονική δη-

μιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρμονική 

τους ένταξη στο περιβάλλον, ο σεβασμός των φυσι-

κών και αστικών τοπίων, όπως και της κοινής και ιδι-

ωτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν δημό-

σιο συμφέρον’, επισημαίνω ότι στην Κύπρο θέλουμε 

περισσότερο συντονισμό και ενέργειες στην Αρχιτε-

κτονική Πολιτική κυρίως ως προς τη διατήρηση, συ-

ντήρηση και χρήση της. 

Να θυμίσω απλώς ότι πολιτιστικές επενδύσεις όπως 

η Πύλη Αμμοχώστου και η Παλιά Ηλεκτρική προσδί-

δουν με ιδιαίτερο χρώμα, κουλτούρα και ρομαντισμό, 

νομιμοποίηση της ζωής στην παλιά Λευκωσία, γεγο-

νός το οποίο ανέβασε σημαντικά την ελκυστικότητα 

της παλιάς πόλης. Δεν είμαστε βέβαιοι αν αυτές οι 

μονάδες (όπως και άλλες παρόμοιες μονάδες ιδιωτι-

κής έμπνευσης) είναι οικονομικά βιώσιμες, αλλά έτσι 

κι αλλιώς είναι μονάδες που κάθε κοινωνία χρειάζε-

ται και χρηματοδοτεί συνυπολογίζοντας τη γενικότε-

ρη αξία και προσφορά τους στην κοινωνία».

Το Πρόγραμμα

Το Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα «Βυζάντιο - Πρώιμο 

Ισλάμ (Byzantium - Early Islam)» είχε στόχο την προ-

βολή της βυζαντινής και ισλαμικής πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς της Μεσογείου, και ξεκίνησε την εφαρμο-

γή του με τη συμμετοχή και του ΕΤΕΚ. 

Ήταν τριετές διεπιστημονικό πρόγραμμα το οποίο 

ενέκρινε η ΕΕ (στο πλαίσιο του Euromed Heritage III) 

και στο οποίο συμμετείχαν έξι οργανισμοί από πέντε 

χώρες της Μεσογείου, υπό τον συντονισμό της Ελ-

ληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλο-

ντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, παράρτημα 

Θεσσαλονίκης. Ο ρόλος των οργανισμών αυτών ήταν 

η από κοινού συμμετοχή τους σε έρευνες σχετικά 

με σημαντικά μνημεία, σε εκπαίδευση και κατάρτι-

w w w. e t e k . o r g . c y  

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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Η συμμετοχή του ΕΤΕΚ στο 3ετές πρόγραμμα 
«Βυζάντιο - Πρώιμο Ισλάμ» της ΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ
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Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί 

ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σχετι-

κά με την αρτιότητα και πληρότητα των μελε-

τών που υποβάλλονται για σκοπούς παραχώ-

ρησης άδειας οικοδομής. Για τον σκοπό αυτό 

το Επιμελητήριο έχει προχωρήσει στην έκδο-

ση της παρούσας εγκυκλίου με την οποία κα-

ταγράφονται κρίσιμες πρόνοιες του νόμου και 

δίνονται διευκρινίσεις, έτσι ώστε να μειωθούν 

οι αχρείαστες καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία 

προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Σχετικά με τις αιτήσεις για παραχώρηση άδειας 

οικοδομής, την κύρια υποχρέωση και ευθύνη 

υποβολής άρτιων μελετών χωρίς ελλείψεις την 

έχουν οι μελετητές. Επισημαίνεται επίσης ότι 

στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις 

ή υπάρχει η ανάγκη υποβολής διορθωμένων 

σχεδίων, το χρονικό περιθώριο υποβολής τους 

είναι ένας μήνας, εκτός και εάν ζητηθεί γρα-

πτώς από τον μελετητή παράταση. 

Σε ό,τι αφορά την άσκηση του οικοδομικού 

ελέγχου και τις αρμοδιότητες/ευθύνες του επι-

βλέποντος υπενθυμίζεται ότι ο επιβλέπων μη-

χανικός ο οποίος έχει κατάλληλα διοριστεί και 

αναλάβει την επίβλεψη του έργου οφείλει:

(α) Να μην συνεργεί ή να ανέχεται την έναρ-

ξη της εκτέλεσης ή υλοποίησης του υπό επί-

βλεψη έργου, προτού βεβαιωθεί για την ύπαρ-

ξη της σχετικής άδειας δυνάμει του άρθρου 3

(β) Να επιβλέπει, τηρουμένων των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε δυνά-

μει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το έργο 

σε όλα τα στάδια της εκτέλεσής του μέχρι και 

την αποπεράτωσή του.

Επισημαίνεται ότι με τον νόμο ν. 47(Ι) του 

2011 (άρθρο 10(3)) ο επιβλέπων μηχανικός 

μέσα σε περίοδο τριάντα ημερών από τη συ-

μπλήρωση της εργασίας ή την έναρξη χρήσης 

του συνόλου ή τμήματος της εργασίας οφείλει 

να υποβάλει στην αρμόδια αρχή πιστοποιητι-

κό με το οποίο να βεβαιώνεται η συμπλήρωση 

της εργασίας ή το στάδιο και ο βαθμός εκτέ-

λεσης της εργασίας ή τμήματός της και τα θέ-

ματα στα οποία η εργασία δεν είναι σύμφωνη 

με την άδεια, αντίστοιχα.

Παράλληλα, η αρμόδια αρχή, αν το κρίνει σκό-

πιμο, μέσα σε εύλογο χρόνο από τη συμπλήρω-

ση της εργασίας, δύναται να ζητήσει από τον 

επιβλέποντα μηχανικό να υποβάλει πλήρη έκ-

θεση αναφορικά με την εκτέλεση της εργασίας 

για την οποία εκδόθηκε άδεια, το στάδιο στο 

οποίο βρίσκεται η εκτέλεση της εργασίας και 

κάθε θέμα σε σχέση με το οποίο η εκτελεσθεί-

σα εργασία δεν είναι σύμφωνη με την άδεια.

Σημειώνεται ότι οι επιβλέποντες που δεν υπο-

βάλλουν το πιστοποιητικό εντός των χρονοδι-

αγραμμάτων που θέτει η νομοθεσία, παραβιά-

ζουν τη νομοθεσία, και διαπράττουν πειθαρχι-

κό αδίκημα. Περαιτέρω, δεν προστατεύουν τον 

εντολέα τους (κάτοχο της άδειας), καθώς στην 

περίπτωση που αυτός δεν υποβάλει εντός των 

χρονοδιαγραμμάτων αίτηση για έκδοση πιστο-

ποιητικού έγκρισης διαπράττει ποινικό αδίκη-

μα, ενώ μπορεί πρόσθετα να του επιβληθεί δι-

οικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι και €1000 για 

κάθε μήνα καθυστέρησης. 

Οι κωδικοποιημένες απαιτήσεις για το τι απαι-

τείται να υποβληθεί ανάλογα με την κάθε πε-

ρίπτωση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ 

(www.etek.org.cy), όπως επίσης:

1. Η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής μέ-

χρι τετρακατοικία με βάση το περί Πολεοδομί-

ας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οι-

κόπεδα) Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2002 

(ΚΔΠ 70/2002) και το περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 

2003 (ΚΔΠ 859 /2003). Κωδικός 01

2. Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής για την 

οποία απαιτείται Πολεοδομική Άδεια. Κωδικός 02

3. Αίτηση για έκδοση άδειας προσθηκών/με-

τατροπών για την οποία δεν απαιτείται Πολεο-

δομική Άδεια. Κωδικός 03

4. Αίτηση για έκδοση άδειας διαίρεσης γης σε 

οικόπεδα για την οποία απαιτείται Πολεοδομι-

κή Άδεια. Κωδικός 04

5. Αίτηση για έκδοση άδειας διαίρεσης οικο-

δομής ή γης και οικοδομής για την οποία απαι-

τείται Πολεοδομική Άδεια. Κωδικός 05

6. Αίτηση για έκδοση άδειας διαίρεσης οικο-

δομής ή γης και οικοδομής για την οποία δεν 

απαιτείται Πολεοδομική Άδεια. Κωδικός 06

7. Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρι-

σης. Κωδικός 08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ

Περιθώρια βελτίωσης των μελετών που 
υποβάλλονται για άδεια οικοδομής

ση στελεχών (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, συντηρη-

τές έργων κ.ά.), στην ανάπτυξη δράσεων για τη δι-

άσωση και την ενημέρωση γύρω από την πολιτιστι-

κή κληρονομιά, σε τρεις κυρίως χώρες της μεσογεια-

κής λεκάνης: το Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και 

την Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα χωριζόταν σε τέσσερις 

κατευθύνσεις που αφορούσαν: την περαιτέρω εκ-

παίδευση και κατάρτιση στον τομέα της αρχιτεκτο-

νικής κληρονομιάς από το Ισραήλ, την Κύπρο και την 

Παλαιστινιακή Αρχή και περιλάμβανε τρία εκπαιδευ-

τικά σεμινάρια, ερευνητικές δραστηριότητες, ανά-

πτυξη δράσεων πάνω στη βυζαντινή και την πρώι-

μη ισλαμική κληρονομιά και των σχετικών περιοχών, 

δραστηριότητες πληροφόρησης που συμπεριλαμβά-

νουν δημοσίευση του τελικού προϊόντος του προ-

γράμματος και συνέδριο. 

Εκτός από την προβολή της βυζαντινής και ισλαμικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου, το πρό-

γραμμα στόχευε στη δυνατότητα διαχείρισης της 

γνώσης διαμέσου της συνεργασίας των χωρών της. 

Πέραν του ΕΤΕΚ στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Ελλη-

νική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Ερευνητικό Πα-

νεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας 

(Εργαστήριο Διοίκησης και Προώθησης Πολιτισμού), 

το Παλαιστινιακό Εργαστήρι Ψηφιδωτών - Επιτροπή 

για την Προώθηση του Τουρισμού, η Ισραηλινή Διεύ-

θυνση Αρχαιοτήτων (τμήμα Συντήρησης) και το εργα-

στήριο συντήρησης της Ιταλίας Alchimia. 

Το «Κάθισμα της Παναγιάς» 

Αφορμή για τη σύσταση του Προγράμματος στάθηκε 

η ανακάλυψη, το 1992, ενός σημαντικού παλαιοχρι-

στιανικού προσκυνήματος, του «Καθίσματος της Πα-

ναγιάς» που χρονολογείται στον 5ο μ.Χ. αιώνα. 

Πρόκειται για έναν μεγάλο οκτάγωνο ναό (διάμετρος 

50 μέτρων), στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ο βρά-

χος, όπου, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα μέχρι στιγμής 

στοιχεία, η Παναγιά έφερε στον κόσμο τον Ιησού, και 

στη συνέχεια μετέβη στη Βηθλεέμ. Η θέση του ναού 

βρίσκεται σε περιοχή ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και 

τη Βηθλεέμ, κοντά στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, 

που έχτισε ως δωρεά το 450 μ.Χ. η σύζυγος πλούσιου 

αξιωματούχου της εποχής εκείνης. 

Το μνημείο ήρθε στο φως τυχαία, κατά τη διάνοιξη 

δρόμου από τις ισραηλινές αρχές, ενώ οι ανασκα-

φές ξεκίνησαν το 1999 με την ευθύνη της ισραη-

λινής αρχής αρχαιοτήτων, του Πατριαρχείου Ιεροσο-

λύμων, όπου ανήκει η περιοχή, και του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών. 

Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα - αρχαιολόγο ακαδη-

μαϊκό, Γιώργο Λάββα -επιστημονικό υπεύθυνο του 

προγράμματος-, η σπουδαιότητα του ναού οφείλεται 

όχι μόνο στο γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο μνημείο 

που αφιερώνεται στην Παναγία, αλλά και στην εύρε-

ση σημαντικών ψηφιδωτών, με διαφορετικά μοτίβα, 

που καταλαμβάνουν επιφάνεια 800 τ.μ. και έχουν δι-

ασωθεί μέχρι τις μέρες μας. 



Την αμφιβολία του εξέφρασε το ΕΤΕΚ προς τον 

υπουργό Γεωργίας, για το κατά πόσο οι προβλη-

ματισμοί και οι εισηγήσεις που κατατίθενται στη 

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Διαχείρισης 

για τα Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα κα-

θώς και για τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων, θα αποτελέσουν πραγματικά 

αντικείμενο παραγωγικής συζήτησης και προβλη-

ματισμού με στόχο την αναθεώρηση, σε περίπτω-

ση που αυτό τεκμηριώνεται, αποφάσεων η υλοποίη-

ση των οποίων φαίνεται να έχει ήδη δρομολογηθεί.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Γεωργίας (η οποία 

κοινοποιήθηκε και στην υπουργό Εσωτερικών), το Επι-

μελητήριο σημειώνει ότι το ΕΤΕΚ συμμετείχε στη Δη-

μόσια Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε για το 

πιο πάνω θέμα, στις 9 Μαΐου στη Λευκωσία, κατά την 

οποία οι εκπρόσωποί του κατέθεσαν προβληματισμό 

για το θέμα. Κατά την εν λόγω διαβούλευση είχε φα-

νεί ότι κάποιες από τις πρόνοιες του Σχεδίου Διαχεί-

ρισης είναι αντιφατικές και γι’ αυτό τον λόγο χρήζουν 

περαιτέρω μελέτης και συζήτησης. Τέτοιες πρόνοιες 

είναι, για παράδειγμα, οι στόχοι που έχουν τεθεί για 

μείωση των απορριμμάτων προς διαχείριση μέχρι το 

2020 σε σχέση με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί 

για τη δημιουργία τριών επαρχιακών μονάδων διαχεί-

ρισης συγκεκριμένης δυναμικότητας. 

Οι προβληματισμοί του Επιμελητηρίου ενισχύονται 

έχοντας υπόψη και τη μη αξιοποίηση/διάθεση των 

παράγωγων υλικών που προκύπτουν από τη λει-

τουργία της υφιστάμενης μονάδας για την περιοχή 

Λάρνακας και Αμμοχώστου αλλά και το δυσβάστα-

κτο οικονομικό κόστος με το οποίο έχουν επιβαρυν-

θεί οι δήμοι και οι κοινότητες της εν λόγω περιοχής.

Με βάση τα συμπεράσματα της πρόσφατης Δημό-

σιας Συζήτησης που το ΕΤΕΚ είχε διοργανώσει στη 

Λεμεσό στις 9 Απριλίου, της κατ’ ιδίαν συνάντησης 

που είχε αντιπροσωπεία του με εκπροσώπους του 

υπουργείου Εσωτερικών, όπως και σχετικών αναφο-

ρών στον ημερήσιο Τύπο, συμπεραίνεται ότι για το 

θέμα έχουν ληφθεί ήδη οι σχετικές αποφάσεις και 

έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές ενέργειες για την 

κατασκευή των επαρχιακών μονάδων. 

Τμήμα Περιβάλλοντος

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ίδιο θέμα το ΕΤΕΚ 

απέστειλε επιστολή και προς τον διευθυντή του 

τμήματος Περιβάλλοντος, στην οποία μεταξύ άλ-

λων αναφέρει ότι «Η προκήρυξη της Δημόσιας Δι-

αβούλευσης φαίνεται να συγκρούεται με δηλώσεις 

εκπροσώπων του υπουργείου Εσωτερικών, του προ-

έδρου του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης των Στερε-

ών και Οικιακών Αποβλήτων της Επαρχίας Λεμεσού 

αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων στον Τύπο βά-

σει των οποίων φαίνεται ότι ο σχεδιασμός της Μο-

νάδας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) της επαρχίας Λεμεσού βρίσκε-

ται σε τελικό στάδιο υλοποίησης». 

Στην ίδια επιστολή το Επιμελητήριο τονίζει ότι «δη-

μιουργούνται εύλογες απορίες αφού, ενώ ένα αρ-

μόδιο κυβερνητικό τμήμα, το τμήμα Περιβάλλο-

ντος, βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης για τη με-

λέτη που αφορά την εφαρμογή του εν λόγω σχε-

δίου, τα αποτελέσματα του οποίου αφορούν άμε-

σα σημαντικές αποφάσεις για τον σχεδιασμό των 

ΟΕΔΑ, το υπουργείο Εσωτερικών δηλώνει ότι έχουν 

ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις η υλοποίηση των 

οποίων βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Επιπλέον, ανα-

ντίρρητα δημιουργούνται και ερωτήματα σε σχέση 

με τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι 

οποιεσδήποτε προτάσεις και σχόλια που θα υπο-

βληθούν στη διαμόρφωση των όρων και των σχε-

δίων των προσφορών».

Το ΕΤΕΚ ζήτησε από το τμήμα Περιβάλλοντος να 

ενημερωθεί, σε εύθετο χρόνο, κατά πόσο και ποιες 

από τις εισηγήσεις/σχόλιά του, θα αποτελέσουν 

αντικείμενο για περαιτέρω μελέτη του εν λόγω 

Σχεδίου. Επιπρόσθετα, ζήτησε ενημέρωση για τη 

θέση και πιθανές ενέργειες του τμήματος Περιβάλ-

λοντος σε σχέση με τις εξαγγελίες και ειδικότερα 

τα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί από τους εκ-

προσώπους του υπουργείου Εσωτερικών αλλά και 

τον πρόεδρο του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Απο-

βλήτων για την επαρχία Λεμεσού, ως προς την υλο-

ποίηση των ΟΕΔΑ, χωρίς στην ουσία να έχει ληφθεί 

υπόψη η μελέτη και τα αποτελέσματα του Σχεδί-

ου Διαχείρισης για τα Οικιακά και Παρομοίου Τύπου 

Απόβλητα.
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«Κάποιες από τις πρόνοιες 
του Σχεδίου Διαχείρισης 
είναι αντιφατικές και για 
αυτό τον λόγο χρήζουν 
περαιτέρω μελέτης και 

συζήτησης»

Παραστάσεις ΕΤΕΚ για το Σχέδιο Διαχείρισης 
για τα Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου στη Λευκωσία η διάλεξη «Επιχει-

ρηματική Ηθική και Τεχνικά Επαγγέλματα» που διοργάνωσαν από 

κοινού το ΕΤΕΚ και το Κυπριακό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής. Κύ-

ριος εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο κ. Στέλιος Σταυρίδης, διευθύνων 

σύμβουλος του ομίλου Ideales.

Σε χαιρετισμό του στη διάλεξη ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώ-

της, τόνισε πως «εάν η επιχειρηματική ηθική και δεοντολογία ήταν 

περισσότερο ανεπτυγμένη δεν θα φτάναμε στα σημερινά αδιέξοδα 

και στην οικονομική - κοινωνική κρίση. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που το 

ΕΤΕΚ χαιρέτισε την ίδρυση και έγινε μέλος του Κυπριακού Ινστιτού-

του Επιχειρηματικής Ηθικής, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει 

τα μέγιστα σε αυτό τον τομέα. 

Για το Τεχνικό Επιμελητήριο και τους μηχανικούς η ευθύνη που προκύ-

πτει από τη διαφύλαξη της Επιχειρηματικής Ηθικής είναι πιο αναβαθ-

μισμένη. Οι μηχανικοί είναι από τις λίγες επαγγελματικές τάξεις όπου 

υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και εφαρμόζονται κώδικες δεοντολογί-

ας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα στην Κύπρο ο κώδικας δεοντολογίας 

είναι Κανονισμός ψηφισμένος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων». 

Ο κ. Αχνιώτης σημείωσε επίσης ότι «ο μηχανικός οφείλει να συνεισφέ-

ρει στο κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να είναι έτοιμος, δηλαδή, και αποφασι-

σμένος να μετέρχεται την όσμωση της αγοράς, τον διάλογο, την αντιπα-

ράθεση, τη διακινδύνευση σε όλες της τις μορφές».

ΔΙΑΛΕΞΗ

Επιχειρηματική Ηθική και Τεχνικά Επαγγέλματα
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Του Πλάτωνα Στυλιανού*

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-

πρου με ιδιαίτερη χαρά ανακοίνωσε πρόσφα-

τα την έκδοση των Κανονισμών Διαιτησίας ΕΤΕΚ 

(Έκδοση 2012). Ένας μεγάλος στόχος, που ξεκί-

νησε αρκετά χρόνια πριν, γίνεται πραγματικότη-

τα. Η έκδοση των Κανονισμών Διαιτησίας από το 

ΕΤΕΚ χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα τη συγγραφική 

ομάδα αφού είναι αποτέλεσμα πολυετούς, επί-

πονης και συστηματικής προσπάθειας.

Η έκδοση των Κανονισμών στοχεύει να καλύψει 

ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στην κατασκευα-

στική βιομηχανία, και όχι μόνο, αφού ο περί Διαι-

τησίας Νόμος, Κεφάλαιο 4 (πιο γνωστό σε όλους 

μας ως Cap 4), χρονολογείται και χρήζει άμεσης 

τροποποίησης. Ο περί Διαιτησίας Νόμος που τέ-

θηκε σε εφαρμογή στην Κύπρο το 1944 και πα-

ραμένει έκτοτε ο ίδιος, είναι στη βάση του πανο-

μοιότυπος με τον Arbitration Act 1950 του Ηνω-

μένου Βασιλείου, ο οποίος όμως έχει αναθεω-

ρηθεί πολλές φορές, με τελευταία έκδοση τον 

πολύ γνωστό Arbitration Act του 1996 (Α.Α. 96). 

Ο περί Διαιτησίας Νόμος αποτελείται από 33 άρ-

θρα τα οποία καλύπτουν αρκετά θέματα, αλλά 

χρειάζεται πλέον αναθεώρηση και εκσυγχρονι-

σμό αφού σε πολλά σημεία του δεν ανταποκρί-

νεται στα σημερινά δεδομένα. Ένας ακόμη λό-

γος που καθιστά τους εν λόγω Κανονισμούς πολύ 

σημαντικούς και απαραίτητους είναι το γεγονός 

ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάποιο άλλο εγχει-

ρίδιο ή κανονισμός που θα βοηθούσε τους διαι-

τητές στο πολύ δύσκολο (αλλά και πολύ σημαντι-

κό) έργο τους, στον τομέα της επίλυσης των δια-

φορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι Κανονι-

σμοί Διαιτησίας δεν είναι Νόμος, ούτε Κανονι-

στική Διοικητική Πράξη, (Κ.Δ.Π.) και δεν έχουν 

σκοπό να αντικαταστήσουν τον εκάστοτε ισχύο-

ντα περί Διαιτησίας Νόμο αλλά μόνο να τον συ-

μπληρώσουν. Είναι ένα βοηθητικό εργαλείο που 

θα διευκολύνει τον διαιτητή να εκτελέσει τα κα-

θήκοντά του ορθά, με επαγγελματισμό, σοβα-

ρότητα, ταχύτητα και σε εύλογο κόστος που εί-

ναι και η βασική αρχή της Διαιτησίας. Γι’ αυτό θα 

πρέπει ο διαιτητής να φροντίζει να ενημερώνει 

τα μέρη για τη χρησιμότητα των Κανονισμών, οι 

οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να υπογράφονται 

από όλους, ώστε να νομιμοποιείται η χρήση τους 

και να διευκολύνεται το έργο του διαιτητή.

Οι Κανονισμοί Διαιτησίας αποτελούνται από 20 

επιμέρους Κεφάλαια/Κανονισμούς και καλύ-

πτουν το πλήρες φάσμα των θεμάτων που συνα-

ντούμε σε μια Διαιτησία, όπως «Στόχος και Έναρ-

ξη Διαιτησίας», «Ειδοποιήσεις, Υπολογισμός Χρό-

νου», «Έναρξη Διαιτησίας», «Όροι Διορισμού Δι-

αιτητή», «Αμεροληψία Διαιτητή», «Προσόντα Δι-

αιτητή», «Δικαιοδοσία Διαιτητή», «Προετοιμασίες 

για τη Διαιτησία», «Έγγραφα/Δικόγραφα», «Προ-

καταρκτική Συνεδρία», «Η Ακροαματική Διαδικα-

σία», «Συνοπτική Διαδικασία», «Η Διαιτητική Από-

φαση» κλπ.

Συνοπτική Διαδικασία

Πολύ σημαντικό είναι ότι, για πρώτη φορά, πα-

ρουσιάζεται ο θεσμός της Συνοπτικής Διαδικα-

σίας. Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος 

που διαρκούν κάποιες διαιτησίες, εισήχθη η νέα 

μορφή διαιτησίας, η Συνοπτική Διαδικασία. Ελπί-

ζουμε ότι η Συνοπτική Διαδικασία θα συνεισφέ-

ρει πραγματικά στην ταχύτερη και ορθότερη δι-

εκπεραίωση των μικρών και απλών υποθέσεων 

Διαιτησίας. Η επιτυχία της Συνοπτικής Διαδικα-

σίας προϋποθέτει ιδιαίτερη προσοχή και αφο-

σίωση από τους διαιτητές αφού υπάρχουν πολύ 

αυστηρά χρονικά όρια τόσο για τα μέρη όσο και 

για τον διαιτητή, τα οποία εξηγούνται με σαφή-

νεια στον Κανονισμό 18 τον οποίο θα πρέπει οι 

διαιτητές να εφαρμόζουν πιστά. 

Οι Κανονισμοί συνοδεύονται επίσης από οκτώ 

Παραρτήματα, με τυπικές επιστολές και έγγραφα 

για σκοπούς βοήθειας των μερών και των διαι-

τητών, με απώτερο στόχο τη σωστή έναρξη, την 

ομοιομορφία και την απλοποίηση της διαδικασί-

ας της διαιτησίας.

Για σκοπούς επιμόρφωσης των διαιτητών στους 

νέους Κανονισμούς, το ΕΤΕΚ διοργάνωσε ήδη 

δύο σεμινάρια, στις 22 Μαρτίου 2012 και στις 

17 Μαΐου 2012, με θέμα «Κανονισμοί Διαιτησί-

ας ΕΤΕΚ - Υπηρεσία Διαιτησίας ΕΤΕΚ», και αναμέ-

νεται σύντομα επανάληψη του Σεμιναρίου και σε 

άλλες πόλεις. 

Το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς 

του για βελτίωση και αναβάθμιση, έχει προχω-

ρήσει σε σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής Δι-

αιτητών - Πραγματογνωμόνων, με σκοπό την πα-

ρακολούθηση και βελτίωση του θεσμού της Διαι-

τησίας και των Κανονισμών γενικότερα. 

Μέσω της έκδοσης των Κανονισμών και της επι-

κείμενης λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαιτη-

σίας, στόχος του ΕΤΕΚ είναι να καθιερωθεί ως 

ένα αναγνωρισμένο κέντρο διεξαγωγής διαιτη-

σιών (σε όλους τους τομείς της οικονομίας πέ-

ραν της μηχανικής επιστήμης), αφού η διεξαγω-

γή διαιτησιών αποτελεί νομοθετημένη αρμοδι-

ότητά του. Ο περί ΕΤΕΚ Νόμος, και συγκεκριμέ-

να το Άρθρο 5 (που καθορίζει τις αρμοδιότητες 

του ΕΤΕΚ), αναφέρει ότι το Επιμελητήριο «…ανα-

λαμβάνει Διαιτησίες, Επιδιαιτησίες και συμβιβα-

στικούς διακανονισμούς σχετικά με οποιοδήπο-

τε θέμα ή διαφορά που έχει σχέση με τη Μηχα-

νική Επιστήμη…».

Πώληση

Η έκδοση των Κανονισμών διατίθεται από το 

ΕΤΕΚ στην τιμή των €20, ανά αντίτυπο. Σε κάθε 

περίπτωση οι διαιτητές θα αγοράζουν τρία αντί-

τυπα τα οποία θα μεριμνούν να υπογράφονται 

από όλους (μέρη και διαιτητή). Έτσι θα επισημο-

ποιείται η πιστή εφαρμογή τους και θα ενισχύ-

εται το έργο των διαιτητών εφόσον κάθε μέρος 

θα έχει στην κατοχή του το υπογεγραμμένο κεί-

μενο των Κανονισμών και θα γνωρίζει τα πλαίσια 

στα οποία διεξάγεται η διαιτησία.

Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευ-

χαριστίες προς τα Μέλη της Επιτροπής Σύνταξης 

των Κανονισμών Διαιτησιών για την τριετή προ-

σπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και συγγραφής 

του περιεκτικού εγχειριδίου των Κανονισμών Δι-

αιτησίας. Ευχή της συγγραφικής ομάδας η εποι-

κοδομητική συμβολή των Κανονισμών στον το-

μέα της επίλυσης διαφορών αλλά και η καθιέρω-

σή τους στη μεγάλη οικογένεια των μηχανικών 

και στην κατασκευαστική βιομηχανία γενικότερα.

* Πολιτικός Μηχανικός - Διαιτητής

Πρόεδρος Επιτροπής Σύνταξης 

Κανονισμών Διαιτησίας

Έκδοση Κανονισμών 
Διαιτησίας από το ΕΤΕΚ 

Οι Κανονισμοί Διαιτησίας 
δεν είναι Νόμος, ούτε 

Κανονιστική Διοικητική 
Πράξη (Κ.Δ.Π.) και 
δεν έχουν σκοπό να 
αντικαταστήσουν τον 

εκάστοτε ισχύοντα Περί 
Διαιτησίας Νόμο
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ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Του Διαμαντή Ζαφειριάδη*

Τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότερο ακούμε και διαβάζουμε τον 

όρο «Έξυπνα Δίκτυα». Τα έξυπνα δίκτυα δεν είναι προϊόν επιστημονικής 

φαντασίας αλλά μια εξέλιξη των σημερινών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα έξυπνα δίκτυα θα επιτρέπουν την αποδοτικότερη χρήση της υπάρχουσας 

εγκατεστημένης ισχύος και της υποδομής μεταφοράς και διανομής ενέργει-

ας, με χαμηλότερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θα διευκο-

λύνουν επίσης την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χρήση 

φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Με τα έξυπνα δίκτυα θα μπορούμε να 

συνδέσουμε περιοχές με μεγάλη ζήτηση, όπως η κεντρική Ευρώπη, με περι-

οχές με μεγάλο δυναμικό σε ανανεώσιμη ενέργεια, όπως η νότια Ευρώπη ή η 

βόρεια Αφρική και να προσφέρουμε μια πιο βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και 

κέρδη για όλους τους λαούς του πλανήτη.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό ορίζεται στην ανακοί-

νωση «Έξυπνα Δίκτυα - Από την Καινοτομία στην Ανάπτυξη» (Απρίλιος 2011). 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέ-

πει να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των νοικοκυριών κατά 9% και την κατα-

νάλωση ενέργειας κατά 10%. Τα Έξυπνα Δίκτυα έχουν συνεπώς να διαδραμα-

τίσουν ζωτικό ρόλο για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της ολο-

κληρωμένης ενέργειας και την κλιματική αλλαγή (που εγκρίθηκε τον Δεκέμ-

βριο του 2008) αποκαλούμενη «20-20-20».

Οι τρεις ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης -CEN (Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός Τυποποίησης), CENELEC (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυ-

ποποίησης) και ETSI (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης Τηλεπικοινωνι-

ών)- συμμετέχουν σε ένα συνεχή διάλογο με τους εταίρους σε όλο τον κό-

σμο, προκειμένου να μοιραστούν τις γνώσεις και να συντονίσουν την ανά-

πτυξη των προτύπων που απαιτούνται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των Έξυπνων Δικτύων. 

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης έχουν δημιουργήσει μια ομάδα συ-

ντονισμού, Smart Grid Coordination Group (SG-CG), η οποία εργάζεται για 

την ανάπτυξη προτύπων για την επόμενη γενιά των δικτύων ηλεκτρικής 

ενέργειας, που είναι γνωστή ως Smart Grids. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ-

μα που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ομάδα αυτή έχει στόχο 

να παρουσιάσει μια πρώτη σειρά προτύπων για τα Έξυπνα Δίκτυα, καθώς και 

μια έκθεση που θα καλύπτει την ασφάλεια των πληροφοριών και των προ-

σωπικών δεδομένων μέχρι το τέλος του 2012. Το έργο αυτό διεξάγεται στο 

πλαίσιο της εντολής (mandate M/490) που είχε εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και με την ενεργό συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον χώρο της 

ενέργειας και της τεχνολογίας. Οι εργασίες για τα Έξυπνα Δίκτυα γίνονται σε 

συντονισμό με άλλες ομάδες εργασίας τυποποίησης που βρίσκονται σε εξέ-

λιξη σε σχέση με «έξυπνους μετρητές» και «ηλεκτρικά οχήματα» έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί ένα κοινό πλαίσιο. 

Θέλοντας να μοιραστούν τις γνώσεις και να συντονίσουν τις προσπάθειές 

τους με τους αρμόδιους σε μεγάλες αγορές σε όλο τον κόσμο, οι ευρωπαϊκοί 

οργανισμοί τυποποίησης πήραν την πρωτοβουλία να συγκαλέσουν μια υψη-

λού επιπέδου συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Ιουνίου 2012. Σε αυτή 

παρέστησαν αντιπροσωπείες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κο-

ρέα και τις ΗΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική 

Διεύθυνση Ενέργειας) αλλά και εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς όπως 

ο Διεθνής Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC), το Διεθνές Δί-

κτυο Δράσης για τα Smart Grids (ISGAN), τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνι-

ών - Τομέα Τυποποίησης (ITU-T), καθώς και από τα Ηνωμένα Έθνη και πιο συ-

γκεκριμένα το τμήμα της Βιομηχανικής Ανάπτυξης (UNIDO). Εμπειρογνώμο-

νες από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης και εκπρόσωποι των κυρι-

ότερων ευρωπαϊκών ενώσεων και ομοσπονδιών της βιομηχανίας έλαβαν επί-

σης μέρος στη διήμερη συνάντηση.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Ralph Sporer, πρόεδρος της Ομάδας Συντονι-

σμού δήλωσε: «Τα πρότυπα είναι απαραίτητα για να βοηθήσουν τα Έξυπνα Δί-

κτυα να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους. Είμαστε βέβαιοι ότι η συ-

νεργασία σχετικά με τις εργασίες τυποποίησης σε αυτόν τον σημαντικό και 

καινοτόμο τομέα θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 

πολιτικής στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο».

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φο-

ρέας της εκπόνησης και υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Κύπρο 

παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και θα ενημερώνει όλους τους ενδια-

φερόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Πηγή: www.cenelec.eu

*Λειτουργός Τυποποίησης του Κυπριακού 

Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Διεθνής συνεργασία στα Έξυπνα Δίκτυα 
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Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Μια φορά προσπαθούσα σε μια ραδιοφωνική 

εκπομπή να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι 

το φυσικό περιβάλλον για τον άνθρωπο. Φαίνεται ότι 

δεν τα κατάφερνα και πολύ καλά γιατί μετά από λίγο 

πήρε τηλέφωνο ένας ακροατής και είπε «γιατί ψά-

χνεις άλλες εξηγήσεις, δες πώς περιγράφουν οι διά-

φορες θρησκείες τον παράδεισο» και άρχισε να περι-

γράφει τον χριστιανικό παράδεισο.

Όλες οι θρησκείες θέτουν διάφορους όρους και περι-

ορισμούς μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να κατα-

λήξει στον παράδεισο. Και το ενδιαφέρον βρίσκεται 

στο πώς περιγράφεται αυτός ο παράδεισος.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μιλούσαν για υπέροχους κυνηγό-

τοπους, στη μυθολογία των Ιρλανδών ο παράδεισος 

περιγράφεται σαν ένα νησί, για τους αρχαίους Έλλη-

νες ήταν τα Ηλύσια Πεδία όπου μπορούσες να απο-

λαύσεις όλα όσα σου άρεσαν όταν ήσουν ζωντανός 

ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση μαζί με άλλους εκλε-

κτούς. 

Στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται αναφορά στους κήπους 

της Εδέμ και στο Ισλάμ γίνεται και πάλι αναφορά σε 

κάποιο κήπο.

Σε μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του 

West Virginia για τη σχέση της ευτυχίας με τις πολι-

τικές δέκα πόλεων όπου έγινε η μελέτη, τα στοιχεία 

έδειξαν τα πιο κάτω:

1. Εύκολες δημόσιες μεταφορές

2. Εύκολη πρόσβαση στα καταστήματα

3. Πολλά πάρκα και χώρους άσκησης

4. Πολλά θέατρα, μουσεία και χώρους μουσικής

5. Βιβλιοθήκες

6. Καθαριότητα σε δρόμους, πεζοδρόμια και δημόσι-

ους χώρους

7. Ασφάλεια όλες τις ώρες της μέρας

8. Ποιότητα του αέρα

9. Χαμηλό κόστος ζωής

10. Καλής ποιότητας πόσιμο νερό

11. Καλός τόπος για να μεγαλώνεις και να φροντίζεις 

παιδιά

12. Καλά σχολεία

Από τα 12 σημεία τα πέντε έχουν άμεση σχέση με το 

περιβάλλον και διερωτώμαι πόσα από αυτά είναι στις 

προτεραιότητες των κυπριακών πόλεων που εστιάζο-

νται συνήθως σε μεγάλα έργα όπως μαρίνες, εμπορι-

κά κέντρα, ψηλά κτίρια και άλλα έργα και όχι στις ανά-

γκες του πολίτη για καλύτερη ποιότητα ζωής όπως 

αυτή ορίζεται πιο πάνω.

Οι τοπικές αρχές δεν δίνουν συνήθως την αρμόζουσα 

σημασία στις θετικές επιδράσεις που μπορεί να έχει 

ένα πάρκο σε μια πόλη, αφού δεκάδες επιστημονικές 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι επισκέψεις σε πάρκα 

και χώρους πρασίνου μειώνουν το άγχος, προωθούν 

την κοινωνικότητα και δίνουν ιδιαίτερες ευκαιρίες δι-

ασκέδασης και ξεκούρασης σε παιδιά, ηλικιωμένους 

και ανάπηρους. 

Μια φράση που ακούγεται συχνά συνήθως όταν 

έχουμε εκλογές είναι η «ποιότητα ζωής».

Στην Ευρώπη η ποιότητα ζωής θεωρείται πραγμα-

τικά σοβαρό θέμα και μετριέται κάθε δύο με τρία 

χρόνια. Αν κοιτάξει κανείς τα θέματα που ερευνώ-

νται, για παράδειγμα στην Αγγλία, για να μετρη-

θεί το επίπεδο της ποιότητας ζωής των πολιτών 

θα βρει ότι τα θέματα που εξετάζονται έχουν πάρα 

πολύ ενδιαφέρον.

Τα περιβαλλοντικά, φυσικά, δεν λείπουν ούτε από 

εδώ και αυτά που μετρούν αφορούν τη διαχείριση 

σκουπιδιών, την ανακύκλωση, την ποιότητα του αέρα 

και την ποιότητα πόσιμου νερού.

Ακόμη ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που περιλαμβά-

νεται στις μετρήσεις είναι η ποιότητα του δομημέ-

νου περιβάλλοντος, η αισθητική των χώρων των κτι-

ρίων και της πόλης, οι χώροι πρασίνου, τα πάρκα, το 

κυκλοφοριακό και ο θόρυβος.

Τα υπόλοιπα πράγματα που μετριούνται έχουν σχέ-

ση με τους ανθρώπους, την εκπαίδευση, τα εισοδή-

ματα, τις δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη, την 

ιδιοκατοίκηση, την υγεία, την ασφάλεια, τον κοινωνι-

κό ιστό, τη συμμετοχή και τη δυνατότητα επίτευξης 

των ατομικών στόχων.

Όταν, όμως, είμαστε σε μια πόλη χωρίς πράσινο, όπου 

υπάρχει πολυκοσμία, θόρυβος και κακή ποιότητα του 

αέρα, τότε αναπτύσσονται μια σειρά από άλλα προ-

βλήματα όπως το άγχος και ψυχικά νοσήματα, όπως 

για παράδειγμα η σχιζοφρένεια που έχει πολύ με-

γαλύτερες πιθανότητες να εμφανιστεί σε κατοίκους 

των πόλεων παρά αλλού.

* Επίτροπος Περιβάλλοντος

Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Εκ μέρους της Ομάδας του “Let’s do it Cyprus” θα ήθελα να σας καλέσω να λά-

βετε και εσείς μέρος στη μεγαλύτερη εκστρατεία καθαρισμού που έγινε ποτέ 

στην Κύπρο.

Το “Let’s Do It World!” είναι μια διεθνής εθελοντική καμπάνια που ξεκίνησε 

το 2008 στην Εσθονία και είχε στόχο τον καθαρισμό όλης της χώρας μέσα σε 

μία μέρα. Από τότε το “Let’s Do It” έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως και έχει εφαρ-

μοστεί επιτυχώς σε πάνω από 100 χώρες. Πολίτες από όλο τον κόσμο έχουν 

καθιερώσει ετήσιους καθαρισμούς στις πόλεις τους δίνοντας ένα μήνυμα αι-

σιοδοξίας και αλτρουισμού για το περιβάλλον αλλά και την ελπίδα για ένα κα-

λύτερο μέλλον. 

Σε συνεργασία με τους διοργανωτές της καμπάνιας από άλλες χώρες, πιστεύουμε 

πως ήρθε η ώρα το «Let’s do it» να έρθει και στην Κύπρο. Ξεκινήσαμε τις προετοι-

μασίες και χρειαζόμαστε και τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση.

Ημερομηνία της κοινής μας δράσης έχει οριστεί το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο κάθε φορέας, υπηρεσία, κυβερνητικό τμήμα, ημικρατικός οργανισμός, ακαδη-

μαϊκό ίδρυμα, εταιρεία, πολιτικό κόμμα ή εθελοντική/ΜΚΟ οργάνωση που δηλώνει 

συμμετοχή μπορεί να οργανώσει τη δική της δράση και να συντονίζει τους εθελο-

ντές και τους φορείς που θα λάβουν μέρος στην περιοχή της. 

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια σημαντική είναι και η δική σας συμμετοχή. Σας κα-

λούμε να φέρετε τη συγκεκριμένη καμπάνια στην περιοχή σας και να στηρίξετε τις 

τοπικές εθελοντικές δράσεις.

Αν αποφασίσετε να λάβετε μέρος τότε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Η συμμετοχή σας μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα όπως:

• Συμβολή στον εντοπισμό περιοχών που χρειάζονται καθάρισμα και η σήμαν-

ση τους

• Οργάνωση ομάδας εθελοντών που θα λάβουν μέρος στον καθαρισμό και

• Βοήθεια με τη μεταφορά των σκουπιδιών, εξασφάλιση υλικών και μεταφορά 

εθελοντών.

Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρί-

νιση ή ακόμη αν θέλετε να διευθετηθεί συνάντηση για συζήτηση του θέματος.

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος 22803460, Νατάσα Ιω-

άννου 99336017, letsdoitcyprus@gmail.com.

 

*Επίτροπος Περιβάλλοντος

Η επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος 
στην ψυχολογία μας

“Let’s do it Cyprus”
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Του δρα Πόλυ Μιχαηλίδη*

Η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας απο-

τελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης των κοινωνιών 

και των οικονομιών, αφού αναγνωρίζεται από όλους ότι 

μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην παραγωγικότη-

τα, την οικονομική ανάπτυξη, τη διάδοση της γνώσης 

και την ελευθερία του λόγου. Η σωστή δε ανάπτυξη και 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να οδηγή-

σει, ακόμη, σε ένα περιβάλλον στο οποίο η δημιουργία, 

η μετάδοση, η διάχυση και η αξιοποίηση της πληροφο-

ρίας αποτελούν σημαντική οικονομική, κοινωνική, πολι-

τική και πολιτιστική δραστηριότητα που οδηγεί σε ανα-

βάθμιση όλους τους τομείς στους οποίους έχουν επί-

δραση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την υλοποίηση του 

Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda) στο πλαί-

σιο της δημιουργίας εκείνων των συνθηκών στα κρά-

τη μέλη, οι οποίες θα κάνουν δυνατή την αειφόρο οι-

κονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ενιαίας ευρω-

παϊκής αγοράς σ’ ένα διαρκώς εξελισσόμενο και αντα-

γωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Οι προτάσεις στρατη-

γικής που περιέχονται στο Θεματολόγιο, καλύπτονται 

στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας και καθορίζονται στο Έγγραφο Ψηφιακής Στρα-

τηγικής της Κύπρου, που εγκρίθηκε από το Υπουργι-

κό Συμβούλιο (Φεβρουάριο 2012). Βασικοί στόχοι του 

είναι η ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών, η καθο-

λικότητα των προσβάσεων, η ανάπτυξη των εφαρμο-

γών, η επιμόρφωση και η συμμετοχή των πολιτών και 

η αξιοποίηση των νέων ευκαιριών, που προσφέρουν 

οι νέες τεχνολογίες.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Στρατηγικής για 

την Ψηφιακή Κύπρο είναι η ανάπτυξη νέων Δικτυα-

κών Υποδομών, ώστε να διασφαλιστεί η συνδεσιμό-

τητα των πολιτών, των επιχειρήσεων και γενικότερα 

όλων των χρηστών, για να μπορούν να έχουν πρό-

σβαση και να αξιοποιούν όλες τις νέες υπηρεσίες, τις 

εφαρμογές, την πληροφόρηση και τις διευκολύνσεις 

που παρέχει το νέο ψηφιακό περιβάλλον της σύγ-

χρονης κοινωνίας, στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. 

Η ανάπτυξη των νέων υποδομών επιφέρει σημαντι-

κές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των παροχέων 

και προϋποθέτει αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες 

για την ανάπτυξη των νέων δικτύων και τη μετάβαση 

σε αυτά. Η δε αναγκαία ανάπτυξη συγκεντρώνει πολύ 

μεγαλύτερες πιθανότητες για να είναι βιώσιμη, εφό-

σον γίνεται στο πλαίσιο ενός υγιούς ρυθμιστικού περι-

βάλλοντος. Στην Κύπρο λόγω της οικονομικής κρίσης 

που διανύουμε, και με δεδομένη την επίσημη θέση 

της πολιτείας ότι δεν θα συμμετέχει άμεσα σε επεν-

δύσεις, αλλά θα αναμένει πρώτα την εκδήλωση των 

πρωτοβουλιών των παροχέων και του ιδιωτικού τομέα 

στην ανάπτυξη των υποδομών, ο ρόλος της ρύθμισης 

αναβαθμίζεται.

Επομένως, η ex-ante (εκ των προτέρων) ρυθμιστική 

δραστηριότητα η οποία μπορεί ν’ αναληφθεί εντός 

της σφαίρας δραστηριοτήτων του Γραφείου του Επι-

τρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τα-

χυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό 

τις περιστάσεις λόγω του καταλυτικού ρόλου που 

μπορεί να διαδραματίσει στη διαμόρφωση ενός σύγ-

χρονου τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Κυ-

πριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο των δράσεών του, 

το ΓΕΡΗΕΤ έχει καταθέσει δημόσια, με έγγραφό του, 

Στρατηγική Ρύθμισης στην ανάπτυξη της ευρυζωνι-

κής πρόσβασης για την Κύπρο, υιοθετεί τους στόχους 

του ψηφιακού θεματολογίου και τροφοδοτεί τη στρα-

τηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας για την «Ψηφια-

κή Κύπρο» με την προώθηση οριζόντιων δράσεων, οι 

οποίες θα συνδράμουν στην ανάπτυξη εθνικών υπο-

δομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ικανών να υπο-

στηρίξουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες: (α) 

σε προσιτές τιμές, (β) σε συνθήκες ασφάλειας με εγ-

γυημένη επιχειρησιακή συνέχεια, (γ) με γνωστό και 

αποδεκτό επίπεδο ποιότητας σε όλη την επικράτεια 

που ελέγχει η Δημοκρατία.

Οικονομική κρίση

Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος ανά νοικοκυ-

ριό, παρόλο που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά 

τους πλείστους τομείς κατανάλωσης, είναι δυνατό να 

ενισχύσει την κατανάλωση στον τομέα των υπηρεσι-

ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδιαίτερα δε σε ό,τι 

αφορά στις υπηρεσίες ενημέρωσης/ψυχαγωγίας. Η 

έρευνα αγοράς του ΓΕΡΗΕΤ (Απριλίου ’11) ενισχύει τη 

θέση αυτή, αφού ποσοστό καταναλωτών με χαμηλό-

τερους εισοδηματικούς πόρους διατηρεί σταθερή ευ-

ρυζωνική πρόσβαση, ενώ (στην ίδια έρευνα) διατυπώ-

νεται σαφής προοπτική συνδρομής σε συνδρομητι-

κή τηλεόραση (IPTV, Cable TV) ως επακόλουθο. Πρό-

σφατες κινήσεις παροχέων στην κυπριακή αγορά, είτε 

μέσω της εξασφάλισης περιεχομένου για την ενίσχυ-

ση του τριπλού προϊόντος (σταθερή τηλεφωνία, δια-

δίκτυο, τηλεόραση), είτε με την προσφορά δεσμοποι-

ημένου τετραπλού προϊόντος (σταθερή & κινητή τη-

λεφωνία, διαδίκτυο, τηλεόραση) ενισχύουν την εκτί-

μηση αυτή. 

Στη Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση το περιορισμέ-

νο μέγεθος της κυπριακής αγοράς, η πληθυσμιακή πυ-

κνότητα στο νησί και ο αναπόφευκτος συσχετισμός της 

απαιτούμενης επένδυσης για την εγκατάσταση και λει-

τουργία δικτυακής υποδομής με: (α) απόκτηση οικο-

νομιών κλίμακας, (β) ανάκτηση της επένδυσης, και (γ) 

επιθυμητή κερδοφορία, καθορίζουν τη διαθεσιμότητα 

σταθερών δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης πέραν του 

δικτύου του εγκατεστημένου παροχέα. Κατ’ επέκταση, 

τα δεδομένα αυτά καθορίζουν και τον βαθμό ουσια-

στικού ανταγωνισμού στην αγορά: Δηλαδή, εντός των 

αστικών κέντρων οι καταναλωτές απολαμβάνουν αντα-

γωνιστικές υπηρεσίες, οι οποίες προέρχονται από δί-

κτυα της ίδιας (xdsl) ή και διαφορετικής τεχνολογίας 

(xdslvscable). Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει στις αγροτικές 

περιοχές, όπου ο ανταγωνισμός περιορίζεται σε επίπε-

δο υπηρεσιών και όχι δικτύων, αφού μόνο ο εγκατε-

στημένος παροχέας διατηρεί δίκτυο ευρυζωνικής πρό-

σβασης.

Η προώθηση του ανταγωνισμού (στο μεταβατικό στά-

Ρυθμιστικό Περιβάλλον και ο ρόλος του 
στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
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διο) στις περιοχές, όπου παρατηρείται ανάπτυξη στα-

θερών δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης (xdsl, cable) 

υιοθετεί ρυθμιστικά μοντέλα, τα οποία ανταποκρίνονται 

στην προσέγγιση της «κλιμακωτής επένδυσης». Τα μο-

ντέλα αυτά περιλαμβάνουν:

1. Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό υπο/βρόχο

2. Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης συχνοτήτων στο δί-

κτυο πρόσβασης (ANFP) για τις τεχνολογίες πρόσβα-

σης xdsl

3. Ρύθμιση των δικαιωμάτων διέλευσης

4. Προσφορά ευκολιών σύνδεσης με το δίκτυο πυρήνα 

του εναλλακτικού παροχέα

5. Παροχή συνεγκατάστασης.

Η μετάβαση από το χάλκινο δίκτυο πρόσβασης του 

εγκατεστημένου παροχέα σε δίκτυο οπτικών ινών, σύμ-

φωνα με σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

διατηρεί αντίστοιχες ρυθμιστικές υποχρεώσεις. Παράλ-

ληλα όμως, αναγνωρίζεται η ανάγκη της υιοθέτησης 

ρυθμιστικών μέτρων, τα οποία θα μειώνουν τον επιχει-

ρηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνει ο παροχέας, που 

θα αναλάβει τη δημιουργία υποδομής νέας γενιάς, χω-

ρίς να δημιουργείται βέβαια ένα περιβάλλον επαναφο-

ράς μονοπωλιακού καθεστώτος στην πρόσβαση, ή να 

υιοθετούνται μέτρα, τα οποία να ευνοούν το υφιστά-

μενο καθεστώς. 

Ρυθμιστικά μέτρα

Το ΓΕΡΗΕΤ στην παρούσα φάση αξιολογεί ρυθμιστικά 

μέτρα τα οποία ανήκουν σε δύο κατηγορίες: (α) Ρυθμι-

στικά μέτρα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στο οικο-

νομικό και ανταγωνιστικό σκέλος της προσφοράς πρό-

σβασης σε δίκτυα νέας γενιάς, και (β) μέτρα ευρύτε-

ρης πολιτικής τα οποία έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στο 

πλαίσιο της υλοποίησης της Κοινωνίας της Πληροφο-

ρίας.

Ως εκ τούτου, σε ό,τι αφορά στα ρυθμιστικά μέτρα, το 

ΓΕΡΗΕΤ προσανατολίζεται:

1. Στην προσέγγιση της επένδυσης σε δίκτυα νέας γε-

νιάς ως έργου «μακράς πνοής» με πολύ υψηλό επίπεδο 

και ευεργετικό αντίκτυπο στην αγορά

2. Στη διαμόρφωση ενός χρονοδιαγράμματος μετάβα-

σης από τεχνολογία χαλκού σε τεχνολογία οπτικής ίνας 

στο δίκτυο πρόσβασης, πριν το 2020 

3. Στην τυποποίηση του τερματισμού της πρόσβασης 

στο υποστατικό κάθε συνδρομητή καθώς και της εσω-

τερικής καλωδίωσης σε κτίρια, σε συνεργασία με την 

αγορά και άλλες αρμόδιες αρχές.

Σε ό,τι αφορά στις εισηγήσεις ευρύτερης πολιτικής, το 

ΓΕΡΗΕΤ προσανατολίζεται να εισηγηθεί στον αρμόδιο 

υπουργό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 

ούτως ώστε να διασφαλιστεί:

1. Η υποχρεωτική σύνδεση, έστω και αν αυτή δεν είναι 

ενεργή σε πρώτο χρόνο, όλων των υποστατικών στους 

εσωτερικούς δακτύλιους του ANFP με οπτική ίνα

2. Η ανάπτυξη υπηρεσιών e-government καθώς και η 

προώθηση επενδύσεων σε έργα e-commerce, ούτως 

ώστε να δικαιολογείται η μετάβαση των χρηστών σε δί-

κτυα νέας γενιάς.

Κινητή Τηλεφωνία

Στην Κινητή Τηλεφωνία αναμένονται εξίσου σημα-

ντικές εξελίξεις, δεδομένης της συνεχώς αυξανό-

μενης ζήτησης ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσι-

ών αλλά και της μεγάλης διείσδυσης των εν λόγω 

υπηρεσιών στην κυπριακή κοινωνία. Η ικανοποίηση 

των αναγκών και της ζήτησης στον τομέα της Κινη-

τής Τηλεφωνίας απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις και 

πρόσθετους πόρους. Με βάση τη νέα νομοθεσία 

που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στις 18 Μαΐου του 

2012, η αδειοδότηση των απαιτούμενων πόρων και 

των δικτυακών υποδομών χωρίζεται σε δύο τομείς: 

α) στον τομέα εκείνο όπου το τμήμα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έρ-

γων είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση του ραδιο-

φάσματος και β) στον τομέα όπου το ΓΕΡΗΕΤ αδει-

οδοτεί τις υποδομές και την προσφορά των υπηρε-

σιών, όταν και εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασί-

ες αδειοδότησης των ραδιοσυχνοτήτων. Ρυθμιστικά, 

στην Κινητή Τηλεφωνία υπάρχει ρύθμιση στα τέλη 

τερματισμού, ενώ στην αγορά εκκίνησης υπάρχει 

η υποχρέωση για πρόσβαση στο κινητό δίκτυο της 

Cyta για τη λειτουργία Ιδεατών Δικτύων Κινητής Τη-

λεφωνίας (των γνωστών MVNO’ s).

Επίγεια Ψηφιακή Tηλεόραση

Ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο έχουν 

γίνει και γίνονται σημαντικές επενδύσεις στην κυ-

πριακή αγορά, είναι η Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση, 

η οποία έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη ζωή των 

πολιτών με τον τερματισμό των αναλογικών μετα-

δόσεων τον Ιούλιο του 2011. Και σε αυτή την περί-

πτωση, η παρέμβαση του ΓΕΡΗΕΤ στην αγορά εί-

ναι (και θα παραμείνει) σημαντική για τη μετέπει-

τα πορεία των ψηφιακών μεταδόσεων. Συγκεκρι-

μένα, το ΓΕΡΗΕΤ προωθεί τη διενέργεια νέας εξέ-

τασης της σχετικής αγοράς των ραδιοτηλεοπτικών 

μεταδόσεων, που θα συμπεριλάβει και τους εναλ-

λακτικούς τρόπους παροχής τηλεοπτικού σήματος, 

όπως π.χ. την Καλωδιακή και τη Δορυφορική Τηλε-

όραση, την Τηλεόραση μέσω Κινητής Τηλεφωνίας 

και την IPTV Τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου IP. Δε-

δομένου ότι ο παροχέας στην αγορά της Ψηφιακής 

Τηλεόρασης θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες σε 

κοστοστρεφείς τιμές, το ΓΕΡΗΕΤ έχει ήδη λάβει όλα 

τα σχετικά οικονομικά στοιχεία και προβαίνει στην 

αξιολόγησή τους.

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Παράλληλα με τις δράσεις για την ανάπτυξη των υπο-

δομών, το ΓΕΡΗΕΤ αναπτύσσει σημαντική δραστηριότη-

τα στον τομέα της Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφορι-

ών, ο οποίος αποτελεί βασικό άξονα της ανάπτυξης και 

διάδοσης της νέας Τεχνολογίας των Επικοινωνιών και 

της Πληροφορικής. Λαμβάνοντας υπόψη την παγκο-

σμιοποίηση των επικοινωνιών, ιδιαίτερα δε με τη χρή-

ση του διαδικτύου, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμε-

νους κινδύνους, που αντιμετωπίζουν οι χρήστες σε όλα 

τα επίπεδα, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη λή-

ψης μέτρων επαρκούς προστασίας αλλά και καθολικής 

συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων της κοινωνίας 

(δημόσιων και ιδιωτικών) σε εθνικό, ευρωπαϊκό και δι-

εθνές επίπεδο. Επενδύοντας στον τομέα της ασφάλει-

ας, βοηθούμε στην αύξηση της εμπιστοσύνης των χρη-

στών στις νέες υπηρεσίες και συμβάλλουμε στην ευρύ-

τερη ανάπτυξη των οικονομιών και των κοινωνιών μας. 

Τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι επιχειρήσεις θα πρέ-

πει να αξιολογούν τις επενδύσεις στον τομέα αυτό, σε 

σχέση με το κόστος, που θα έχουν σε περίπτωση απο-

τυχίας των μηχανογραφικών τους συστημάτων, ή συ-

στημάτων επικοινωνιών, π.χ. από κακόβουλες ενέργει-

ες, παραλείψεις χρηστών, ή φυσικά καταστροφικά αίτια, 

π.χ. σεισμούς, πλημμύρες κλπ. 

Κυβερνοασφάλεια

Το ΓΕΡΗΕΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 

έχει πρόσφατα ολοκληρώσει την ετοιμασία Εθνι-

κής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια, η οποία 

έχει κατατεθεί στον υπουργό Συγκοινωνιών και Έρ-

γων για προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε 

να καθοριστεί η συνολική πολιτική του κράτους επί 

του σημαντικού αυτού θέματος. Ταυτόχρονα εφαρ-

μόζονται και προωθούνται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις 

για τον έλεγχο της επιχειρησιακής συνέχειας των 

δημοσίων δικτύων, την πλήρη λειτουργικότητα των 

Ομάδων Άμεσης Ανταπόκρισης (CERTs - Computer 

Emergency Response Teams) για συμβάντα παραβί-

ασης της ηλεκτρονικής ασφάλειας, καθώς και δια-

δικασίες κοινοποίησης συμβάντων παραβίασης της 

ασφάλειας. Οι δράσεις στον τομέα αυτό αποτελούν 

μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας και αποτελούν ανα-

πόσπαστο μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Ψηφιακή Κύπρο.

Το ΓΕΡΗΕΤ αναγνωρίζει το γεγονός ότι η υφιστάμε-

νη οικονομική ύφεση δημιουργεί περιορισμούς στη 

δυνατότητα σχετικής οικονομικής στήριξης από το 

κράτος και, παράλληλα, προκαλεί επιφυλάξεις σε 

φορείς του ιδιωτικού τομέα για ανάληψη μεγάλων 

επενδύσεων σε έργα υποδομής, όπως απαιτεί άλλω-

στε και η υλοποίηση των στόχων της «Ψηφιακής Κύ-

πρου» και του «Ψηφιακού Θεματολογίου». Ταυτόχρο-

να, όμως, η διαμόρφωση Στρατηγικής Ρύθμισης με 

χρονικό ορίζοντα αναθεώρησης το 2015, βασισμέ-

νης σε αξιολόγηση στοιχείων και γεγονότων από τον 

ευρωπαϊκό χώρο και την κυπριακή αγορά, αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση, ούτως ώστε μέσα σε συνθή-

κες ρυθμιστικής ασφάλειας, η αγορά να αξιοποιήσει 

την προοπτική που δημιουργείται από τις συντονι-

σμένες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

εσωτερική αγορά και να εξυπηρετήσει τον ευρύτερο 

στόχο πολιτικής, που είναι η ανάπτυξη της ανταγω-

νιστικότητας της οικονομίας της Κύπρου.

* Επίτροπος Ρύθμισης Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ)
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Δ I E Θ N H

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 11 Ιουλίου προτάσεις για την επί-

τευξη στόχων που θα μειώσουν περαιτέρω σε σημαντικό βαθμό τις εκπο-

μπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα καινούργια αυτοκίνητα και τα ελαφρά 

εμπορικά οχήματα (ημιφορτηγά) έως το 2020. 

Με τις προτάσεις αυτές θα μειωθούν οι μέσες εκπομπές από τα καινούργια αυ-

τοκίνητα από 135,7g το 2011 σε 95g CO2 ανά χλμ (g CO2/χλμ) το 2020, με υπο-

χρεωτικό στόχο 130g το 2015. Οι εκπομπές από τα ημιφορτηγά θα μειωθούν από 

181,4g το 2010 (το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία) σε 

147g CO2/χλμ το 2020, με υποχρεωτικό στόχο τα 175g το 2017. 

Οι υποχρεωτικοί στόχοι για το 2020 προβλέπονται ήδη στην ισχύουσα νομοθε-

σία αλλά πρέπει να υλοποιηθούν. Έπειτα από εμπεριστατωμένη τεχνική και οικο-

νομική ανάλυση την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή, οι κανονισμοί που προτείνονται 

καθορίζουν τον τρόπο επίτευξης των στόχων. 

Η επίτροπος Connie Hedegaard, αρμόδια σε θέματα Δράσης για το Κλίμα, δή-

λωσε τα εξής: «Με τις προτάσεις μας όχι μόνο προστατεύεται το περιβάλλον και 

εξοικονομούν χρήματα οι καταναλωτές, αλλά επίσης ενισχύονται η καινοτομία 

και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό θα έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων απασχόλησης. Πρό-

κειται σαφώς για μια επωφελή για όλους κατάσταση. Αποτελεί άλλο ένα σημαντι-

κό βήμα προς μια ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Πρέ-

πει να προετοιμαστούν επιπλέον μειώσεις του CO2 μετά το 2020 και αυτές θα 

εξεταστούν βάσει διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους». 

 

Καθαρές οικονομίες

Από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει ότι οι στόχοι του 2020 είναι επιτεύξι-

μοι, οικονομικά υγιείς και αποδοτικοί σε σχέση με το κόστος: η τεχνολογία είναι 

άμεσα διαθέσιμη, το κόστος της είναι αισθητά χαμηλότερο από το προβλεπόμε-

νο και η εφαρμογή της αναμένεται ότι θα τονώσει την απασχόληση, θα αυξήσει 

το ΑΕΠ και θα ωφελήσει τους καταναλωτές και τη βιομηχανία.

Ο ιδιοκτήτης κάθε καινούργιου αυτοκινήτου θα εξοικονομεί από το κόστος 

των καυσίμων περίπου €340 κατά μέσο όρο το πρώτο έτος, ήτοι κατ’ εκτίμη-

ση €2904-€3836 συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου (13 έτη), 

σε σύγκριση με τον στόχο για το 2015. Για τα ημιφορτηγά, η μέση εξοικονόμηση 

από το κόστος των καυσίμων εκτιμάται σε περίπου €400 το πρώτο έτος και σε 

€3363-€4564 κατά τα 13 έτη της διάρκειας ζωής τους.

Συνολικά, οι καταναλωτές θα εξοικονομούν περίπου €30 δις τον χρόνο από το 

κόστος των καυσίμων και εκτιμάται ότι οι στόχοι θα μπορούσαν να επιφέρουν 

αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά €12 δις ετησίως και των δαπανών για την απασχό-

ληση κατά περίπου €9 δις ετησίως. Οι προτάσεις αυτές αναμένεται ότι θα επι-

τρέψουν την εξοικονόμηση 160 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου -αξίας περί-

που €70 δις σε σημερινές τιμές- και περίπου 420 εκατομμυρίων τόνων CO2 κατά 

την περίοδο έως το 2030. 

 

Τόνωση της καινοτομίας

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θεωρείται ηγέτης στον τομέα της τεχνολο-

γίας παγκοσμίως, κυρίως λόγω των σημαντικών επενδύσεών της στην καινοτομία 

σε συνδυασμό με μια απαιτητική εγχώρια αγορά. Η εκτίμηση από την Επιτροπή 

των επιπτώσεων των προτάσεων δείχνει ότι ο τομέας έχει μεγάλες δυνατότητες 

καινοτομίας και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Οι στόχοι του 2020 προσφέρουν ένα σαφές και σταθερό νομικό περιβάλλον για 

τις επενδύσεις και θα τονώσουν περαιτέρω την καινοτομία από τους παραγω-

γούς οχημάτων και τους προμηθευτές κατασκευαστικών στοιχείων, ενισχύοντας 

περαιτέρω το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της βιομηχανίας της ΕΕ. Η καθιέρωση 

παρόμοιων προτύπων απόδοσης ως προς τις εκπομπές CO2 ή τα καύσιμα σε τρί-

τες χώρες θα αύξανε τη ζήτηση για τεχνολογίες μείωσης του CO2 και πιο απο-

δοτικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ευρώπη.

 

Θέσεις απασχόλησης

Η ανάγκη για νέες τεχνολογίες και βελτιώσεις στην οικονομία καυσίμου θα έχει 

θετικό αντίκτυπο στη ζήτηση για κατασκευαστικά στοιχεία. Η οικονομία καυσίμου 

αναμένεται ότι θα έχει ευεργετική επίδραση στην απασχόληση, καθώς η οικονο-

μία καυσίμου αυξάνει την αξία των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται και επι-

φέρει αναλογικά υψηλότερη ζήτηση εργασίας δεδομένου ότι η κατασκευή οχη-

μάτων αποτελεί δραστηριότητα με υψηλή ένταση εργασίας.

 

Επόμενα βήματα 

 Οι προτάσεις θα υποβληθούν προς συζήτηση και έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Οι προ-

τάσεις θα τροποποιήσουν δύο ισχύοντες κανονισμούς με τους οποίους θεσπίζο-

νται δεσμευτικές απαιτήσεις για τους κατασκευαστές με σκοπό την επίτευξη του 

υποχρεωτικού στόχου του 2015 για τα αυτοκίνητα και του στόχου του 2017 για τα 

ημιφορτηγά. Τα μέτρα εφαρμογής των κανονισμών έχουν ήδη θεσπιστεί και οι εκ-

πομπές CO2 από καινούργια οχήματα παρακολουθούνται σε ετήσια βάση.

 

Ιστορικό του φακέλου

Οι προτάσεις αποτελούν μια περαιτέρω συμβολή στην επιδίωξη της ΕΕ να μειώ-

σει, έως το 2020, τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο του-

λάχιστον 20% χαμηλότερο από τα επίπεδα του 1990 και να προχωρήσει προς 

την απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα, σύμφωνα με την πο-

λιτική της ΕΕ κατά της κλιματικής αλλαγής και τη λευκή βίβλο για τις μεταφορές. 

Τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά αντιπροσωπεύουν από κοινού το 15% περίπου 

των εκπομπών CO2 της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από τον εφο-

διασμό σε καύσιμα.

Περαιτέρω μειώσεις των εκπομπών CO2 
από επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά
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Με την ευκαιρία του διορισμού και της 

έναρξης της λειτουργίας όλων των Επι-

τροπών του ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο απέστειλε 

επιστολές προς όλα τα μέλη των Επιτροπών στις 

οποίες σημειώνει: 

1. Ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών του ΕΤΕΚ 

προκύπτει από το Γενικό Πλαίσιο Λειτουργίας 

των Επιτροπών σύμφωνα με την παράγραφο 

2.5.1 του οποίου: 

«Οι Επιτροπές είναι όργανα των Αιρετών Σωμά-

των του ΕΤΕΚ με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χα-

ρακτήρα, ούτως ώστε τα σώματα αυτά να εξυπη-

ρετούν τον σκοπό και τις αρμοδιότητες που τους 

αναθέτει ο Νόμος, για τα θέματα που παραπέ-

μπονται σε αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητές τους».

2. Όσον αφορά την επικοινωνία των Επιτροπών 

με το ΕΤΕΚ σημειώνεται ότι η τήρηση πρακτικών 

είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της 

κάθε Επιτροπής καθώς και για την παρακολούθη-

ση των θεμάτων που την απασχολούν. 

3. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε Επιτροπή 

επιθυμεί την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης 

όπως π.χ. την προώθηση οποιουδήποτε θέ-

ματος, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, τη 

διευθέτηση συναντήσεων με άλλους φορείς 

ή την εκπροσώπηση του ΕΤΕΚ, θα πρέπει να 

προχωρεί στην υποβολή σχετικού υπομνήμα-

τος/ σημειώματος προς τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ. 

Στο εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να περιλαμ-

βάνεται σύντομη περιγραφή, και σχετική τεκ-

μηρίωση για το αίτημα/εισήγηση που υποβάλ-

λεται, ώστε να δίνεται η ανάλογη έγκριση για 

την οποία δυνατό να απαιτείται απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής ή και του Γενικού Συμ-

βουλίου του ΕΤΕΚ.

4. Για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω, για λό-

γους ομοιόμορφης επικοινωνίας των Επιτροπών 

με το Επιμελητήριο καθώς και για σκοπούς τή-

ρησης των πρακτικών, οι Επιτροπές καλούνται να 

χρησιμοποιούν τα πρότυπα έγγραφα και τα οποία 

αφορούν: 

- Πρότυπο εντύπου για Πρακτικά

- Πρότυπο εντύπου για εσωτερική επικοινωνία 

με τη διεύθυνση και τα θεσμικά όργανα του ΕΤΕΚ, 

υποβολή εισηγήσεων, υπομνημάτων κλπ.

Περιφερειακές

Στο μεταξύ, το ΕΤΕΚ ενέκρινε τα Σχέδια Δράσης 

και τους Στόχους που υπέβαλαν οι Περιφερεια-

κές Επιτροπές Λεμεσού, Λάρνακας-Αμμοχώστου 

και Πάφου.

Εξάλλου, η Περιφερειακή Επιτροπή Λάρνακας-

Αμμοχώστου υπέβαλε εισήγηση για επαγγελ-

ματική ασφάλιση των μελών του ΕΤΕΚ, η οποία 

προωθήθηκε για μελέτη και αξιοποίηση προς 

την Επιτροπή «Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανι-

κής από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και 

Ασφάλειας Επαγγελματικής Ευθύνης».

Ειδικότητας

Το ΕΤΕΚ ενέκρινε, επίσης, το Σχέδιο Δράσης των 

Επιτροπών Ειδικότητας, Μηχανολογικής Μηχανι-

κής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλεί-

ων, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Πολεοδομίας 

Χωροταξίας, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Αρχι-

τεκτονικής Μηχανικής. 

Λειτουργία Επιτροπών ΕΤΕΚ

Ξένοι αρχιτέκτονες 
για την κριτική 

επιτροπή 
αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού

To ETEK εισηγήθηκε προς τα Δημόσια 

Έργα τέσσερις ταλαντούχους αρχιτέ-

κτονες από τον διεθνή χώρο για να συμ-

μετάσχουν στην κριτική επιτροπή του 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το νέο 

Κυπριακό Μουσείο.

Οι αρχιτέκτονες είναι: ο Ισπανός Rafael 

Moneo, ο Ελβετός Bernard Tschumi και οι 

Πορτογάλοι Alvaro Siza Vieira και Paulo David.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Φυσικά Γεωμορφώματα της Κύπρου»

N E A  TO Y  E T E K

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ

Υποβολή εγγράφου ανάθεσης 
(εξουσιοδότησης εντολέα) 

Έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι οικοδομικές αρχές απαιτούν την υποβολή 

νέας εξουσιοδότησης εντολέα για κάθε αίτηση για μετατροπή, προσθήκη, έκδοση πιστοποι-

ητικού έγκρισης κλπ, παρόλο που δεν έχει διορισθεί από τον αιτητή νέος μελετητής για σκοπούς 

ολοκλήρωσης και νόμιμης χρήσης της οικοδομής.

Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, εάν δεν διορισθεί νέος μελετητής / 

επιβλέπων, η εξουσιοδότηση του αρχικού μελετητή / επιβλέποντος μηχανικού η οποία κατατί-

θεται πριν την παραχώρηση οικοδομικής άδειας εφαρμόζεται για όλα τα στάδια της μελέτης και 

εκτέλεσης της οικοδομής, μέχρι και την αποπεράτωσή της.

Συνεπώς, εφόσον ο κατάλληλα εξουσιοδοτημένος μελετητής / επιβλέπων δεν έχει αλλάξει, δεν 

πρέπει να απαιτείται νέα εξουσιοδότηση εντολέα (έγγραφο ανάθεσης) για αιτήσεις που αφορούν 

μετατροπές, προσθήκες, έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης κλπ. πριν την ολοκλήρωση και νόμιμη 

χρήση της οικοδομής.

O Ροταριανός Όμιλος Λευκωσίας «Σαλαμίς», ο Σύλλογος Πολιτικών 

Μηχανικών Κύπρου, Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας-Κερύνειας, το ΕΤΕΚ, 

η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Λευκωσίας και ο Σύνδεσμος 

Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου διοργανώνουν  φωτογραφικό 

διαγωνισμό με θέμα «Φυσικά Γεωμορφώματα της Κύπρου».

Κατηγορία Α: Φωτογραφικός Διαγωνισμός (ανοικτός σε όλους): 1ο βρα-

βείο €250. Κατηγορία Β: Σύνθεση φωτογραφίας και περιγραφής εξέ-

λιξης γεωμορφώματος (ανοικτός σε πρόσωπα κάτω των 25 ετών): 1ο 

βραβείο €150.

• Φωτογραφίες θα εκτεθούν προς πώληση σε έκθεση

• Τα έσοδα από την πώληση των φωτογραφιών θα διατεθούν για αγορά 

αντλιών που τροφοδοτούνται με φωτοβολταϊκά σε περιοχή της Ζιμπά-

μπουε που μαστίζεται από τη φτώχεια, το AIDS και την εγκατάλειψη 

της υπαίθρου

• Η εξέλιξη των γεωμορφωμάτων θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση

• Υλικό που θα συλλεχθεί θα καταχωρηθεί σε ειδική ιστοσελίδα.

Προθεσμία Υποβολής: 25 Ιανουαρίου 2013. Λεπτομέρειες και όροι 

διαγωνισμού: www.spolmik.org.





Σε παρέμβασή του, τον περασμένο Μάιο, μετά 

από ενημέρωση που είχε από μέλη του, το ΕΤΕΚ 

ενημέρωσε τον διευθυντή του τμήματος Εσωτερικών 

Προσόδων (σε σχέση με πληροφόρηση που ζητείται 

από λειτουργούς του τμήματος) σχετικά με την άσκη-

ση επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη από εται-

ρείες περιορισμένης ευθύνης.

Στην παρέμβασή του το Επιμελητήριο αναφέρει ότι 

«Βάσει του νομικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση 

και λειτουργία του ΕΤΕΚ, στο μητρώο μελών του εγ-

γράφονται και έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλ-

ματος, με την προϋπόθεση ότι τους έχει εκδοθεί η 

ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος, μόνο φυσικά 

πρόσωπα. Μελετητικές εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης δεν μπορούν βάσει της ισχύουσας σχε-

τικής νομοθεσίας να ασκούν επάγγελμα σε κλάδο 

μηχανικής επιστήμης. Σημειώνεται ότι τον περα-

σμένο Φεβρουάριο κατατέθηκε στη Βουλή η τρο-

ποποίηση της Περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας η οποία θα 

δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες, νοουμένου ότι 

πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προ-

βλέπονται στη νομοθεσία, να παρέχουν μελετητι-

κές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη μηχανική». 

Επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ ενημέρωσε το τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων ότι «όλα τα συμφωνητικά έγγραφα όπως εί-

ναι το έντυπο Εξουσιοδότησης Εντολέα (Κανονισμός 4 

(2) των Περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανο-

νισμών), το οποίο υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές για 

την αδειοδότηση, καθώς και τα σχετικά συμβόλαια για 

ανάθεση εργασίας, υπογράφονται από τους συμβαλ-

λόμενους μηχανικούς ως φυσικά πρόσωπα τα οποία 

φέρουν και την ευθύνη για τη μελέτη τους». 

Στη σχετική επιστολή του το Επιμελητήριο σημείωσε 

ότι «ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, σημειώνεται ότι 

πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα στη μηχανική επι-

στήμη, δύνανται να εξασφαλίζουν/αναθέτουν υπη-

ρεσίες σε τρίτους, περιλαμβανομένων και εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης, νοουμένου ότι οι υπηρεσίες 

αυτές είναι υποστηρικτικές/βοηθητικές στην εκτέ-

λεση της εργασίας τους, όπως είναι π.χ. γραφειακή 

και λογιστική υποστήριξη και δεν συνιστούν άσκηση 

επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη».

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Αρνητική θέση για 
χοιροτροφική μονάδα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

«Ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε 

Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις Νόμος του 2012»

Κατασκευή αποθήκης καυσίμων 
στη Βάσα Κελλακίου

Άσκηση επαγγέλματος στη μηχανική και εταιρείες 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Την απόρριψη της αίτησης του κ. Κυριάκου Στα-

σή, για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά πα-

ρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για 

προσθήκες/μετατροπές (νομιμοποίηση αυθαίρετων) 

σε υφιστάμενη αδειούχα χοιροτροφική μονάδα, στο 

Μένοικο, εισηγήθηκε το ΕΤΕΚ προς το συμβούλιο 

Μελέτης Παρεκκλίσεων.

Στην επιχειρηματολογία του το Επιμελητήριο τονίζει, 

μεταξύ άλλων, ότι η πιο πάνω αίτηση αφορά ανάπτυ-

ξη η οποία έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί παράνο-

μα με απόφαση του αιτητή, χωρίς την εξασφάλιση 

των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, και χωρίς 

να λάβει τα δέοντα μέτρα για την προστασία του πε-

ριβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερό-

μενη αίτηση:

- Χωροθετείται σε Γεωργική Ζώνη Γ3 αντί σε ζώνη 

όπου επιτρέπεται η μαζική εκτροφή ζώων συμπερι-

λαμβανομένων των χοίρων.

- Απέχει μόνο 600 μ. από την οικιστική ζώνη αντί το 

λιγότερο 2000 μ. με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 

επηρεασμού των ανέσεων των οικιστικών περιοχών.

- Απέχει μόνο 100 μ. αντί το λιγότερο 2000 μ. από 

τον προτεινόμενο αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτρι-

μιθιάς-Αστρομερίτη γεγονός το οποίο μπορεί να 

προκαλέσει οχληρία στους διερχόμενους και οπτική 

ρύπανση. 

- Παρόλο ότι είχε εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής στο 

παρελθόν, τα υφιστάμενα υποστατικά δεν συνάδουν 

με τα εγκεκριμένα σχέδια και ξεπερνούν 100% τον 

επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης και η ολική χω-

ρητικότητα των προτεινόμενων προσθηκών ανέρχε-

ται στο 635% αντί του 10% της κυβικής χωρητικό-

τητας των αδειούχων οικοδομών. 

Σχόλια και εισηγήσεις κατέθεσε το 

Επιμελητήριο προς την κοινοβου-

λευτική επιτροπή Συγκοινωνιών και 

Έργων αναφορικά με το Νομοσχέδιο 

«ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμε-

σολάβησης σε Αστικές και Εμπορικές 

Υποθέσεις Νόμος του 2012»:

1. Στο άρθρο 5, εδάφιο (2) να προ-

στεθεί παράγραφος με την ακόλουθη 

διατύπωση: 

(γ) Πρόσωπο που είναι μέλος του Επι-

στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου (ΕΤΕΚ) δύναται να εγγραφεί 

ως διαμεσολαβητής στο Μητρώο που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1), το οποίο 

τηρεί το ΕΤΕΚ, υπό τις πιο κάτω προ-

ϋποθέσεις:

(i) Να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Διαιτητών του ΕΤΕΚ.

(ii) Να έχει παρακολουθήσει ειδικό 

πρόγραμμα διαπίστευσης ως διαμε-

σολαβητής διάρκειας τουλάχιστο 16 

ωρών, που διοργανώνεται από το ΕΤΕΚ 

ή αντίστοιχο πρόγραμμα.

(iii) Να υποβάλει αίτηση για εγγραφή

2. Τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 20 

επαναλαμβάνουν τα εδάφια (4) και (5) 

του άρθρου 17.

3. Το ΕΤΕΚ έχει την άποψη ότι οι δια-

τάξεις του παρόντος Νόμου δεν πρέ-

πει να περιορίζονται σε διασυνοριακές 

διαφορές μόνο, άλλα θα πρέπει να 

εφαρμόζονται και σε εσωτερικές δι-

αδικασίες διαμεσολάβησης, σύμφωνα 

με την παράγραφο 8 του προοιμίου 

της Οδηγίας 2008/53/ΕΚ.

Θετικά τοποθετήθηκε το Επιμελητήριο στην Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώ-

σεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) -Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων Νόμος 140(Ι)/2005-Άρθρο15(7)-, στην αίτηση για ανέγερση εγκατά-

στασης αποθήκευσης καυσίμων στη Βάσα Κελλακίου.

Σε σχετική επιστολή του προς το τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργί-

ας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το ΕΤΕΚ προσθέτει ότι πάγια θέση του 

είναι να ενδυναμωθούν και να αναβαθμισθούν οι διαδικασίες ελέγχου και παρα-

κολούθησης των εργασιών του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, 

έτσι που να διαπιστώνεται ότι οι όποιοι όροι συνοδεύουν την πολεοδομική άδεια 

τηρούνται.
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Η υπηρεσία Ενέργειας, του υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο πλαίσιο της 

εφαρμογής των περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπη-

ρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμών του 2012 (ΚΔΠ 184/2012) έχει ανακοινώσει ότι δέχεται 

αιτήσεις από ενδιαφερόμενους φορείς (εκπαιδευτικοί και εξεταστικοί οργανισμοί) για έγκριση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και των εκπαιδευτών και για έγκριση εξεταστικού οργανισμού. Στους 

Κανονισμούς ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που 

θα πρέπει να παρέχονται από τα διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης των υποψήφιων ενεργειακών 

εκλεκτών, τα προσόντα των εκπαιδευτών και οι απαιτήσεις για έγκριση των εξεταστικών οργανισμών.

Οι σχετικοί Κανονισμοί (ΚΔΠ 184/2012), ο Νόμος και άλλα σχετικά Διατάγματα έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy), στον ιστοχώρο της 

υπηρεσίας Ενέργειας κάτω από την ενότητα Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτική Χρήση Ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες: 22409336, 22409337, 22409344.

Τρία έργα τέχνης με αναφορές στην κυπριακή 

πραγματικότητα και τις κοινές ευρωπαϊκές κα-

ταβολές έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία 

των εγκαταστάσεων του «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. 

Ένα τέταρτο έργο, το οποίο πριν από το 1974 ήταν 

τοποθετημένο στο αεροδρόμιο Λευκωσίας και είχε 

έκτοτε φυλαχθεί, κοσμεί επίσης το κτίριο.

Τα έργα επιλέχθηκαν με διεθνή διαγωνισμό που 

διενεργήθηκε από το υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων για τη φιλοτέχνηση έργου τέχνης που θα κο-

σμεί εξωτερικά το Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας με 

αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας.

Ένα από τα έργα αυτά ανήκει στον πολιτικό μηχανικό 

Νίκο Κυπριανού, ο οποίος κέρδισε το πρώτο βραβείο 

με το έργο «Μαζί». Η γλυπτική σύνθεση αποτελείται 

από 27 τροχούς ποδηλάτου που τοποθετούνται σε 

σειρά κατά μήκος του διαμήκους άξονα της λίμνης.

Στις εγκαταστάσεις του «Φιλοξενία» φιλοξενούνται 

πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συνέδρια για τις ανά-

γκες της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

οποία ανέλαβε η Κύπρος από την 1η Ιουλίου 2012. 

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα χώ-

ρων, εξοπλισμών και απαραίτητης υποδομής, ενώ 

διαθέτουν κατάλληλους χώρους διεξαγωγής των 

διαφόρων ειδών συναντήσεων που απαιτούνται, 

δηλαδή των συναντήσεων υψηλού επιπέδου, των 

γευμάτων εργασίας υπουργών και των συναντήσε-

ων των ομάδων εργασίας. 

Πρόσκληση για έγκριση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και Εξεταστικών Οργανισμών 

για τους ενεργειακούς ελεγκτές

Έργο τέχνης συνάδελφου στo «Φιλοξενία» 

Επιστημονική Ημερίδα

Το τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

(ΣΑΚ) προσκαλούν νέους αρχιτέκτονες να παρουσιάσουν τις διπλωματικές τους εργασίες σε 

επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Σύγχρονες ιδέες και προκλήσεις: συζητώντας τη Διπλωματική 

Εργασία του Αρχιτέκτονα». Η ημερίδα θα γίνει στη Λευκωσία στις 11 Οκτωβρίου 2012. Πληρο-

φορίες - Δήλωση Συμμετοχής: http://www.frederick.ac.cy/diplomeeting

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με 

αφορμή το τραγικό ατύχημα που 

συνέβη σε ξενοδοχείο της επαρχίας 

Αμμοχώστου, και είχε ως αποτέλεσμα 

τον θανάσιμο τραυματισμό οχτάχρονου 

παιδιού από τη Ρωσία, για το οποίο εκ-

φράζει τη βαθιά του θλίψη, επιθυμεί να 

τονίσει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία 

που ρυθμίζει τα θέματα Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία, κάθε εργοδότης 

έχει υποχρέωση:

• Να διευθύνει την επιχείρησή του ή να 

διεξάγει τις δραστηριότητές του με τέ-

τοιο τρόπο και να παρέχει τέτοιες πλη-

ροφορίες ώστε να διασφαλίζει, καθόσον 

είναι ευλόγως εφικτό ότι πρόσωπα που 

δεν εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά που 

μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστη-

ριότητες της επιχείρησής του, δεν θα 

εκτίθενται σε κίνδυνο.

• Να λαμβάνει μέτρα ώστε τα διαφανή και 

ιδιαίτερα τα υαλωτά τοιχώματα εφόσον 

βρίσκονται κοντά σε διαδρόμους κυκλο-

φορίας να επισημαίνονται ευκρινώς και να 

είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλεί-

ας ή να χωρίζονται από τους διαδρόμους 

κυκλοφορίας ούτως ώστε οποιαδήποτε 

πρόσωπα να μην έρχονται σε επαφή με τα 

τοιχώματα αυτά ούτε να τραυματίζονται 

από τυχόν θραύσματά τους.

• Να διευθετεί ώστε στις θύρες που 

είναι διαφανείς να τοποθετείται κατάλ-

ληλη σήμανση στο ύψος των οφθαλμών, 

λαμβανομένου υπόψη και του ύψους 

παιδιών που είναι πιθανό να ευρίσκονται 

στο υποστατικό τους.

• Εφόσον οι διαφανείς επιφάνειες των 

θυρών δεν είναι κατασκευασμένες από 

υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος 

τραυματισμού οποιουδήποτε προσώπου 

από θραύσματα, να φροντίζει ώστε αυ-

τές να προστατεύονται από τις κρούσεις.

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κα-

λεί όλους τους εργοδότες για άλλη μία 

φορά να φροντίζουν να λαμβάνονται όλα 

τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα 

ώστε να διασφαλίζεται η ζωή, η αρτιμέλεια 

και η υγεία όλων όσων βρίσκονται στους 

χώρους τους οποίους διαχειρίζονται.

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επισήμανση 
γυάλινων 

τοιχωμάτων
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Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμ-

μετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αντίστρο-

φη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» 

(ERACOBUILD) που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας. 

Στόχος του έργου είναι η έρευνα, ανάπτυξη και επι-

κοινωνία μιας ενιαίας πρακτικής προσέγγισης για 

την ανακαίνιση κατοικιών με τη δυνατότητα να συμ-

βάλουν ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας σε τρεις χώρες: Ελλάδα, Κύπρο και Ηνω-

μένο Βασίλειο. Το έργο έχει συνολική διάρκεια τρία 

χρόνια, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2015.

Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η δημι-

ουργία μιας ανεξάρτητης και αμερόληπτης υπηρε-

σίας που θα καταστήσει τις ενεργειακές αναβαθμί-

σεις ευκολότερες, πιο οικονομικές και πιο εύκολα 

προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο φάσμα νοικοκυριών.

Ο τελικός στόχος του ερευνητικού αυτού προ-

γράμματος είναι η δημιουργία μίας μονοθυριδικής 

υπηρεσίας που θα βοηθά όλους όσους επιθυμούν 

να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπι-

τιού τους, να το πραγματοποιήσουν με τον πλέον 

ανώδυνο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο, μεγιστοποι-

ώντας την απόδοση της επένδυσής τους, με μακρο-

πρόθεσμα οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία 

αλλά και για τον προϋπολογισμό της οικογένειας.

Εκτός από την αρχική ενεργειακή επισκόπηση το 

πρόγραμμα θα προσφέρει στα ενδιαφερόμενα νοι-

κοκυριά, με λεπτομερή τελική μελέτη, ένα σχέδιο 

δράσης για την υλοποίηση της ενεργειακής ανα-

βάθμισης, πρόσβαση σε επιλεγμένους επαγγελμα-

τίες του κλάδου, καθοδήγηση για τη χρηματοδό-

τηση της αναβάθμισης, καθώς επίσης και συνεχή 

υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης 

όσο και μετά την ολοκλήρωσή της ούτως ώστε να 

εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση των οφελών της 

επένδυσης.

Στην Κύπρο θα εξετασθούν 20 περιπτώσεις ριζικών 

ανακαινίσεων και για τις πέντε θα προταθούν συ-

γκεκριμένα μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν με στό-

χο αυτές να καταστούν κατοικίες χαμηλού άνθρακα 

και να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Μέσα από το έργο θα δημιουργηθούν Συμβουλευτι-

κή Ομάδα και Ομάδα Εγκαταστατών. Οι δύο ομάδες 

σε κοινές συναντήσεις θα ανταλλάσσουν πληροφο-

ρίες και απόψεις σχετικές με την πρόοδο και την 

υλοποίηση του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

info@cea.org.cy, 22667716.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα

Αποτελέσματα αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού της Κεντρικής 

Συνεργατικής τράπεζας

ΗΣυνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικός Φορέας Συ-

νεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων) ανακοίνωσε, πρόσφα-

τα, ότι η κριτική επιτροπή -μετά την αξιολόγηση των τελικών 

προτάσεων που υποβλήθηκαν- στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 

για τα κεντρικά γραφεία και άλλες υπηρεσίες του Οργανισμού 

στη Λευκωσία, απένειμε τρία βραβεία, τρεις επαίνους και μία 

εύφημο μνεία, ως ακολούθως:

- 1ο Βραβείο: Δημήτρης Κωνσταντίνου, Γεώργιος Τσολάκης

- 2ο Βραβείο: Χρύσανθος Χρυσάνθου

- 3ο Βραβείο: Κωνσταντίνος Λεφάκης, Βαρβάρα Καράογλου, 

Αλεξία Πρασσά, Μάνος Τουρπάλης, Γιώργος Καρακώστας, Αλεξία 

Φιλίππου Κορίνα Βουλγαρίδου και Χριστόδουλος Αντωνιάδης.

- Έπαινος: Πιερής Κωνσταντίνου

- Έπαινος: Νεκτάριος Αυξεντίου, Ανάργυρος Μούγιακος και 

Ζωή Στασινοπούλου

- Έπαινος: Αιμίλιος Μιχαήλ, Χρίστος Χ’’Χρίστος και Βασίλης Ιε-

ρείδης

- Εύφημος μνεία: Στυλιανή Δαούτη, Γεώργιος Μητρούλιας, Μι-

χαήλ Ιωάννης Ραφτόπουλος.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμό αποτελείτο από τους: Ερω-

τόκριτος Χλωρακιώτης (ΓΔ ΣΚΤ), πρόεδρος, Παναγιώτης Φιλίπ-

που, Δημητράκης Σταύρου, Γιώργος Στροβολίδης – Μέλη ΔΣ 

ΣΚΤ, Θάλεια Κάλλη – Αρχιτέκτονας ΣΚΤ, Βάσος Ολύμπιος, Δη-

μήτρης Οικονομίδης – ΕΤΕΚ, Χρύσανθος Πισσαρίδης – ΣΠΜΑΚ, 

Μαργαρίτα Δανού – ΣΑΚ.

Διευθυντές έργου: Γραφείο Α/φοί Θράσου και Συνεργάτες – Πά-

νος Σαματάς, αρχιτέκτονας. 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 30 Μαΐου 2012 στη Λευκωσία, ανοικτό 

εργαστήρι για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και 

καλών πρακτικών στην αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού 

Κώδικα στο πλαίσιο του προγράμματος OPEN-SME (Open-Source Software 

Reuse Service for SMEs), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(ΕΕ), κάτω από το 7ο πακέτο πλαίσιο (fp7).

Στόχος του προγράμματος ήταν να δώσει έμφαση σε καλές πρακτικές υιοθέτη-

σης ανοικτών λογισμικών μέσω επαναχρησιμοποίησης λογισμικού και ειδικότερα 

μέσω της κοινής χρήσης λειτουργικών μονάδων λογισμικού μεταξύ διαφορε-

τικών οργανισμών, διαφορετικών ομάδων ανάπτυξης αλλά και διαφορετικών 

περιοχών εφαρμογής. 

Στο εργαστήρι έλαβαν μέρος περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες τόσο από τον 

χώρο των μικρομεσαίων εταιρειών πληροφορικής όσο και από την πανεπιστημι-

ακή κοινότητα και τους δημόσιους φορείς. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο γενικός ταμίας του ΕΤΕΚ και μηχανικός 

της πληροφορικής Αντώνης Βαλανίδης.

Εργαστήρι παρουσίασης 
των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊ-

κού προγράμματος OPEN-SME
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Η ισχυρή δυναμική της κυπριακής αγοράς πληρο-

φορικής και τηλεπικοινωνιών, αλλά και ο κατα-

λυτικός ρόλος τον οποίο μπορεί να παίξει ειδικά σε 

εποχή κρίσης σαν αυτή που βιώνουμε τον τελευταίο 

καιρό, αναδείχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στο 

InfoCom.Cy 2012. 

Το 4ο κατά σειρά συνέδριο –θεσμός πλέον για την Κύ-

προ– πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου στη Λευκωσία 

και σ’ αυτό συμμετείχαν πολλοί κυβερνητικοί και θε-

σμικοί αξιωματούχοι, αλλά και εκατοντάδες ανώτερα 

στελέχη επιχειρήσεων απ’ όλους τους τομείς.

Το συνέδριο εξέτασε στις τέσσερις ενότητές του τις 

πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις, που –όπως όλα δεί-

χνουν– αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Περισ-

σότεροι από 50 ομιλητές παρουσίασαν τους προβλη-

ματισμούς τους σχεδόν για κάθε πτυχή της ψηφιακής 

καθημερινότητας.

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της οργανωτικής 

επιτροπής, Κώστας Νόστης και Σολωμός Κυριάκου, 

επεσήμαναν στους χαιρετισμούς τους την κρισιμό-

τητα των υποδομών ΤΠΕ για την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα, τόνισαν τη σημασία του διαδι-

κτύου ως κοινωνικό αγαθό και έκαναν λόγο για το 

στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, για το μέλλον 

που «έφτασε αλλού κι είναι πια καιρός να φτάσει 

και στην Κύπρο».

Ο υφυπουργός Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ανδρέ-

ας Μαυρογιάννης, αφού επεσήμανε τον καλό 

χρονισμό του συνεδρίου, υπογράμμισε ότι το 

μεγαλύτερο στοίχημα για την Ευρώπη είναι η 

εξισορρόπηση μεταξύ της δημοσιονομικής εξυ-

γίανσης και της ανάπτυξης. Τόνισε δε, ότι η Προ-

εδρία προσδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία στην 

Κύπρο, αναφέροντας ως τομείς προτεραιότητας 

στον χώρο της ψηφιακής καθημερινότητας, τις 

ψηφιακές υπογραφές και την αξιοποίηση των 

κρατικών δεδομένων προς όφελος της κοινωνί-

ας, σε συνδυασμό με την ανάδειξη «ψηφιακών 

πρωταθλητών».

Νέα μέσα για νέα οικονομία 

Η δεύτερη ενότητα με τίτλο «Smartphones @ Mobile 

Internet: θαυμαστός καινούργιος κόσμος» ξεκίνησε 

με ομιλίες των Λούη Ηλιάδη (Inteliscape), Kristijan 

Kramaric (Microsoft), Δημήτρη Χατζηγεωργίου 

(SAP Hellas & Cyprus) και Stijn Rommens (Palo Alto 

Networks), οι οποίοι παρουσίασαν διαδοχικά προτά-

σεις για καινοτόμες εφαρμογές, τα πλεονεκτήματα 

των νέων Windows 8, τεχνολογική πλατφόρμα για την 

αξιοποίηση των κινητών συσκευών και τρόπους δια-

χείρισης «κατανεμημένης» επιχείρησης. 

Στο πάνελ της ίδιας ενότητας, εκπρόσωποι των 

Cytamobile-Vodafone, MTN, MT Technoline, Alpan, 

Teleunicom Cyprus, m-STAT, Globo Mobile και Public 

Κύπρου αναφέρθηκαν διεξοδικά στις ραγδαίες αλ-

λαγές σε όλα τα επίπεδα τις οποίες έχει προκαλέσει 

η επικράτηση στην αγορά των smartphones με τις 

πλούσιες τεχνολογικές δυνατότητες, που ελκύουν 

αλλά και προβληματίζουν δεόντως τους καταναλωτές.

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με τρεις σύντομες παρουσιά-

σεις καινοτομικών εφαρμογών (Wadja, Braille Messenger, 

Olympic Air) που έδωσαν το στίγμα των νέων οριζόντων 

που ανοίγονται για εφαρμογές καθημερινής χρήσης, 

ακόμα και για ειδικές ομάδες πληθυσμού. 

Η μετά-TV εποχή

Το θέμα της τηλεόρασης απασχόλησε την τρίτη 

ενότητα του Συνεδρίου, η οποία εστιάστηκε στη 

νέα εποχή «πέρα από το ‘μαύρο κουτί’» (The new TV 

era - Beyond the “black box”). Από πλευράς κύριων 

ομιλητών, ο πρόεδρος του Mega Κύπρου, Κωνστα-

ντίνος Κατσαρός, παρουσίασε τα προβλήματα του 

κλάδου (η τηλεόραση πέθανε αλλά δεν το ξέρουμε, 

τόνισε χαρακτηριστικά) και διερωτήθηκε δημόσια 

για το μέλλον του στην εποχή των προκλήσεων που 

διανύουμε, ο Αθαν. Καρανάσης της ADTRAN επεσή-

μανε την ανάγκη των καταναλωτών για υψηλότερες 

ταχύτητες και περισσότερο ποιοτικό περιεχόμενο, 

ενώ ο Δημήτρης Παπαβασιλείου της Cisco τόνισε 

ότι αλλάζει η δυναμική της αγοράς και κάνουν την 

εμφάνισή τους νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς 

η πληροφορία έχει ως τελικό αποδέκτη τέσσερις και 

πλέον διαφορετικές οθόνες.

Αντοχή μέσα από συνέργειες

Στο CEO Summit που ακολούθησε, ο κ. Πρωτοπαπάς 

της Hellas Sat αποκάλυψε την ύπαρξη σχεδίων για 

τοποθέτηση σε τροχιά δυο νέων δορυφόρων στις 

39ο μετά την κυπριακή «ψήφο εμπιστοσύνης» στο 

πρόγραμμα, με επανεξαγορά της ελληνο-κυπριακής 

θέσης έως το 2041. Πάντως, η θέση του ΟΤΕ δεν έχει 

εκφραστεί ακόμα, με πιθανότερη εκδοχή εκείνη της 

μακροχρόνιας ενοικίασης του ελληνικού μεριδίου. 

To συνέδριο ολοκληρώθηκε με την απονομή των 

InfoCom Awards Cy, σε άτομα και επιχειρήσεις που 

συνέβαλαν στη διάρκεια του περασμένου χρόνου με 

τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, αλλά και τις προσωπικές 

επιδόσεις τους στην ανάπτυξη των ΤΠΕ στην Κύπρο.

4ο Συνέδριο InfoCom.Cy στη Λευκωσία

Συνέδριο για την Ασφάλεια και την Υγεία στις Κατασκευές

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 9 Ιουνί-

ου, το διεθνές συνέδριο «Ασφάλεια και Υγεία Κατά 

τη Μελέτη και Εκτέλεση Κατασκευαστικών Έργων», σε 

ξενοδοχείο στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Επαρχιακό 

Συμβούλιο Λευκωσίας-Κερύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ, τελού-

σε υπό την αιγίδα της υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων, Σωτηρούλας Χαραλάμπους, και συμμε-

τείχαν σε αυτό, με εισηγήσεις, διακεκριμένοι καθηγητές 

και άλλοι επιστήμονες από το εξωτερικό και την Κύπρο.

Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυνε ο πρόεδρος του 

ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης.
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Δημόσια 
διαβούλευση για 
χημικές ουσίες

Conference on Green Energy

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια 

αρχή της Κύπρου για εφαρμογή του Ευρω-

παϊκού Κανονισμού Αρ. 1907/2006 (REACH), 

πληροφορεί τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι 

έχει αρχίσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημόσια 

διαβούλευση για πιθανή ένταξη δέκα επικίν-

δυνων χημικών ουσιών (πίνακας) που έχουν 

χαρακτηριστεί «μεγάλης ανησυχίας» (SVHC), 

στον κατάλογο των Αδειοδοτούμενων Χημι-

κών Ουσιών. 

Ονομασία Χημικής Ουσίας Αριθμός EC 

Pentazinc chromate 

octahydroxide 256-418-0 

Arsenic acid 231-901-9 

Formaldehyde, oligomeric 

reaction products 

with aniline (technical MDA) 500-036-1 

Potassium hydroxyocta-

oxodizincatedichromate 234-329-8 

Strontium chromate 232-142-6 

1,2-Dichloroethane (EDC) 203-458-1 

Dichromium tris(chromate) 246-356-2 

2,2'-dichloro-4,4'-

methylenedianiline (MOCA) 202-918-9 

N,N-Dimethylacetamide (DMAC) 204-826-4 

Bis(2-methoxyethyl) 

ether (Diglyme) 203-924-4 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπό-

μενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 

Προϊόντων (ECHA) διαδικασιών και με τη λήξη 

της περιόδου διαβούλευσης στις 19 Σεπτεμβρί-

ου 2012, οι συγκεκριμένες χημικές ουσίες μπο-

ρεί να χαρακτηρισθούν ως Αδειοδοτούμενες Χη-

μικές Ουσίες και να ενταχθούν στο Παράρτημα 

XIV του REACH. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση 

που οι ουσίες αυτές ενταχθούν στο Παράρτημα 

XIV του REACH, η χρήση τους θα επιτρέπεται 

μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι τα οφέλη από τη 

συγκεκριμένη χρήση υπερισχύουν των αρνητι-

κών επιπτώσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κα-

νονισμό REACH και για τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλει στους παραγωγούς, εισαγωγείς και 

χρήστες χημικών προϊόντων παρέχονται στην 

ιστοσελίδα του τμήματος Επιθεώρησης Εργα-

σίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.

mlsi.gov.cy/dli.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κοκτέιλ πάρτι του Σ.Μ.ΜΗ.Κ - Σ.Ε.Μ

Στις 4 Ιουλίου 2012 ο Σύνδεσμος Μηχα-

νολόγων Μηχανικών Κύπρου (Σ.Μ.ΜΗ.Κ 

- Σ.Ε.Μ) διοργάνωσε κοκτέιλ πάρτι, στον χώρο 

των «Σπηλιών» στο Πάρκο της Ακρόπολης.

Βασικός σκοπός της συγκέντρωσης ήταν η 

γνωριμία των μελών με το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο, η ενημέρωσή τους για τους στό-

χους και το όραμα του Συνδέσμου καθώς και 

η συζήτηση και καταγραφή των θέσεων των 

μελών του.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου, Ελίζα Βασι-

λείου, στην παρουσίασή της ανέφερε πως 

«Ένας επαγγελματικός σύνδεσμος είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός, και ως τέτοιος οφεί-

λει να δρα και να εξελίσσεται στο πλαίσιο 

των ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών 

και τεχνολογικών εξελίξεων. Γι’ αυτό τον 

λόγο θεωρούμε πολύ σημαντική τη διαρκή 

επαφή και επικοινωνία τόσο με τα μέλη 

που τον απαρτίζουν όσο και με τους άλλους 

κλάδους της μηχανικής. Έτσι λοιπόν, το 

όραμα και ο στόχος μας είναι η δημιουρ-

γία ενός εξωστρεφούς συνδέσμου που θα 

απευθύνεται απευθείας στην κοινωνία και 

θα μάχεται για το δημόσιο συμφέρον και 

τη σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας».

Η μεγάλη συμμετοχή των μελών του Συνδέ-

σμου και εκπροσώπων άλλων επαγγελματικών 

συνδέσμων ήταν πολύ ενθαρρυντική και απέ-

δειξε ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να 

φέρει εξαίσια αποτελέσματα.

Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών έχει 

δεσμευτεί να συνεχίσει την προσπάθεια και 

το έργο όλων όσων έχουν εργαστεί και συ-

νεχίζουν να εργάζονται για το μέλλον των 

μηχανολόγων μηχανικών και των μηχανικών 

γενικότερα.

Πραγματοποιήθηκε, στις 13 Ιουνίου στη Λευκω-

σία, το συνέδριο “Conference on Green Energy”. 

Το συνέδριο ήταν μια πρωτοβουλία της πρεσβείας 

της Δανίας στην Κύπρο και της Δανικής Υπηρεσίας 

Ενέργειας, στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδιοργανωτές ήταν ο Σύν-

δεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου και ο 

Κυπροσκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος. 

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία GRUNDFOS 

- Chr. Mavromatis (pumps) Ltd.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση της 

βιώσιμης παραγωγής και διανομής ενέργειας. Πα-

ρουσιάστηκαν παραδείγματα ενεργειακής αποδοτι-

κότητας που χρησιμοποιούνται στη Δανία και που 

μπορούν να παρέχουν πρακτικές λύσεις και για την 

Κύπρο τόσο σε θέματα ηλιακής όσο και αιολικής 

ενέργειας. Απώτερος σκοπός ήταν να προωθηθεί 

η ατζέντα της πράσινης οικονομίας, που ήταν μία 

από τις προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συνέδριο σημείωσε τεράστια επιτυχία, γεγονός 

που φάνηκε τόσο από τον μεγάλο αριθμό των συμ-

μετοχών όσο και από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερω-

τήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε.
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1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 «Ναυτίλος 2012»
Το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη παρουσιάζει το 

τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Θάλασσας «Ναυτίλος 2012», υπό 

την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το υπουρ-

γείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον Δήμο Λεμεσού. Το 

φεστιβάλ έχει ως στόχο να αναδείξει την ιστορική σχέση της Κύπρου τόσο με τις ευρωπαϊκές 

όσο και με άλλες ναυτικές δυνάμεις της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, καθώς και την επιρροή 

της θάλασσας στη λογοτεχνία και τις τέχνες. Για σχεδόν πέντε συνεχείς μήνες, το Ίδρυμα Ευα-

γόρα και Κάθλην Λανίτη θα μεταφέρει τη θάλασσα και τον μαγευτικό κόσμο της όχι μόνο στην 

καρδιά της Λεμεσού αλλά και σε όλο το νησί. Έτσι, το «Ναυτίλος 2012» αποτελεί μια μοναδική 

πρωτοβουλία που περιλαμβάνει εκδηλώσεις εμπνευσμένες από τον κόσμο της θάλασσας. Από 

εικαστικές δημιουργίες μέχρι εκθέσεις φωτογραφίας και κινηματογράφο, οι δραστηριότητες, οι 

οποίες θα διαρκέσουν πέντε μήνες και θα λάβουν χώρο στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη και σε 

διάφορους δημόσιους χώρους της πόλης, θα προβάλουν τη σημαντική θέση της Κύπρου ως 

γέφυρα μεταξύ ιστορίας και σύγχρονης ναυτικής πραγματικότητας. Περπατώντας τους δρόμους 

της Λεμεσού, οι κάτοικοι της πόλης και οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τους ρυθμούς μιας πόλης 

που συμβαδίζει με το δροσερό θαλάσσιο περιβάλλον.

Δωρεάν είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις. Πληροφορίες: www.lanitisfoundation.org, 

25342123.

Πέθανε ένας πολιτικός και πάει στον παράδει-

σο. Εκεί ο Άγιος Πέτρος του λέει:

- Επειδή ήσουν μεγάλος πολιτικός θα σε αφή-

σω να περάσεις μία μέρα στην κόλαση και μία 

στον παράδεισο και μετά να επιλέξεις πού σου 

αρέσει πιο πολύ να μείνεις…

Παίρνει το ασανσέρ ο πολιτικός και κατεβαίνει 

στην κόλαση, εκεί ανοίγει μια πύλη και βλέπει 

μπροστά του ένα τεράστιο γήπεδο του γκολφ, 

κάτι φίλους του πολιτικούς που είχαν πεθάνει 

και αυτοί, ντυμένοι όλοι στην τρίχα, να παί-

ζουν, να πίνουν και να διασκεδάζουν με κάτι 

νεαρές κοπέλες. Για πότε πέρασε το 24ωρο 

χαμπάρι δεν πήρε. Την άλλη μέρα παίρνει το 

ασανσέρ και ανεβαίνει στον παράδεισο όπου 

πέρασε μία μέρα πηδώντας από σύννεφο σε 

σύννεφο και παίζοντας άρπα όλη μέρα!

Έρχεται ο Άγιος Πέτρος το πρωί και του λέει:

- Τι αποφάσισες να διαλέξεις;

- Κοίτα Άγιε Πέτρο καλός ο παράδεισος αλλά 

σαν την κόλαση δεν έχει!

«Εντάξει», του λέει ο Άγιος Πέτρος. Παίρ-

νει λοιπόν πάλι το ασανσέρ ο πολιτικός και 

κατεβαίνει στην κόλαση. Ανοίγει η πύλη και 

βλέπει μπροστά του μια τεράστια έρημο γεμά-

τη σκουπίδια, τους φίλους του ντυμένους με 

κουρέλια και κάτι γριές να τους την πέφτουν. 

Τρελάθηκε! Τρέχει στον Άγιο Πέτρο και του 

λέει:

- Τι πράγματα είναι αυτά… εγώ άλλα είδα 

χθες… άλλα έζησα…

Οπότε του απαντά ο Άγιος Πέτρος: 

- Χθες ήταν προεκλογική εκστρατεία. Σήμερα 

ψήφισες!

To ξέρατε ότι:
Ο Ρόμπερτ Φούλτον (Robert Fulton, 14 Νοεμβρίου 1765 - 24 Φεβρουαρίου 1815) 

ήταν Βορειοαμερικανός μηχανικός και ο πρώτος που πραγματοποίησε πρακτικά το 

1803 την πρόωση (ο όρος πρόωση πλοίου σημαίνει κίνηση του πλοίου. Επικράτησε 

όμως να αναφέρεται μόνο για τα μηχανοκίνητα) των πλοίων με ατμοκίνηση, πρό-

βλημα που αντιμετωπίσθηκε από το 1690 από τον Ντενί Παπέν και που είχε λυθεί 

μερικώς από τον μαρκήσιο Ζοφρουά Ντ’Αμπάνς.

Το ανέκδοτο του μήνα

13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σύγχρονου Ψηφιδωτού 
και Παγκύπρια Έκθεση Ψηφιδωτού

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Σύγχρονου Ψηφιδωτού (A.I.M.C. - International Association of 

Contemporary Mosaic) οργανώνει κάθε δύο χρόνια παγκόσμιο συνέδριο το οποίο πραγματο-

ποιείται σε χώρα μέλος του Οργανισμού. Το 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σύγχρονου Ψηφιδωτού 

θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηένου, στο Καλλινίκειο Δημο-

τικό Μουσείο Αθηένου, στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2012. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της 

Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ. 

Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν από καταξιωμένους καλλιτέχνες και 

ειδήμονες στην τέχνη του ψηφιδωτού, με θέματα όπως: το σύγχρονο ψηφιδωτό ως μορφή 

τέχνης, ο ρόλος του στην αρχιτεκτονική και το αστικό περιβάλλον και η μετάβαση από το αρ-

χαίο, παραδοσιακό, βυζαντινό στο σύγχρονο ψηφιδωτό. Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η 

ελληνική και η αγγλική και θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 (19:00), θα εγκαινιαστεί έκθεση αφίσας, 

στην οποία θα λάβουν μέρος οι ψηφοθέτες καλλι-

τέχνες από το εξωτερικό. Παράλληλα θα πραγματο-

ποιηθεί Παγκύπρια Έκθεση Ψηφιδωτού με μοναδικά 

ψηφιδωτά των Κύπριων ψηφοθετών. Τα εγκαίνια της 

έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 18 Σεπτεμβρίου 

2012 (20:00). Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 

τις 31 Οκτωβρίου 2012. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.athienoumuseum.

org.cy, mosaic2012cy@gmail.com.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Αρχιτέκτονας Τοπίου Εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΕΤΕΚ για συνεργασία σε επίπεδο δια-

γωνισμού. Αντρέας Αντρέου, τηλέφωνο 96890279 ή a.andreou@asquarearchitects.com 

• Πολιτικός Μηχανικός Για εργασία στο Μπαχρέιν και Κατάρ. John Papachristos, τηλέφωνο 

22679800.

• Πολιτικός Μηχανικός Για εργασία στη Νιγηρία. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, τηλέφωνο 

99635205.

 

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, ΕΜΠ.

• Αρχιτέκτονας Πτυχίο αρχιτεκτονικής, ΑΠΘ. MSc Computer Aided Environmental Design, 

University of Sheffi eld.

• Αρχιτέκτονας Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Πολιτικός Μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΑΠΘ.

• Πολιτικός Μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Glamorgan.

• Πολιτικός Μηχανικός Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ.

• Πολιτικός Μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ.

• Μηχανολόγος Μηχανικός Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με-

ταπτυχιακό «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός», Πολυτεχνική Σχολή Πανεπι-

στημίου Κύπρου.

• Μηχανολόγος Μηχανικός Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με-

ταπτυχιακό στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων, ΤΕΠΑΚ.

• Μηχανολόγος Μηχανικός BSc in Automotive Engineering, Frederick University. MSc in 

Engineering Management, Frederick University.

• Μηχανολόγος Μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, ΤΕΠΑΚ. Μεταπτυχιακό 

στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων.

• Μηχανολόγος Μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου, Frederick University. 

• Μηχανολόγος Μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου. MSc in 

Building Services Engineering, Brunel University, UK.

• Μηχανολόγος Μηχανικός BEng in Mechanical Engineering, University of Portsmouth, UK. 

MEng in Mechanical Engineering, University of Portsmouth, UK.

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Budapest University.

• Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Πληροφορικής BSc and MSc in Electrical and Computer 

Engineering, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός BSc in Electrical Engineering, Frederick University

• Χημικός Μηχανικός Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Μεταπτυχι-

ακό στην Περιβαλλοντική & Υγειονομική Μηχανική, Πολυτεχνείο Κρήτης.

• Αγρονόμος Τοπογράφος Πτυχίο Αγρονομικής Τοπογραφικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης.

• Γεωλόγος Μηχανικός Πτυχίο Γεωλόγου, ΕΜΠ.

Το Επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκο-

πό αυτό, ενημερώνει τα μέλη του και το κοινό μέσω του Ενημερωτικού του Δελτίου για ενδιαφέροντα ερευνητικά 

προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μέλη του ΕΤΕΚ και άλλους όμορους οργανισμούς. 

Η δημοσίευση άρθρων που αναφέρονται σε ερευνητικά προγράμματα εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής 

Επιτροπής. Θα ήταν επιθυμητό όπως τα άρθρα αυτά αποστέλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του Ενημερωτι-

κού Δελτίου με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ώστε να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

Το μέγεθός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις. Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών ή/και οργανισμών που χρη-

ματοδοτούν ή/και συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα θεωρείται θεμιτή, αλλά δεν θα δημοσιεύονται άρθρα 

εμπορικού ή/και διαφημιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ονομαστική αναφορά σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πληροφορίες ή καταχώρηση αγγελιών: 22877647 ή cyprus@etek.org.cy

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
• Φλώρος Παντελή (πολιτικός μηχανικός), για την 

ποιότητα σκυροδέματος, τη στατικότητα και άλλα 

προβλήματα σε διαμερίσματα κτιριακού συγκρο-

τήματος στο Πισσούρι.

• Νίκος Μασούρας (πολιτικός μηχανικός), για κα-

κοτεχνίες και άλλα προβλήματα και κοστολόγησή 

τους, κατά την ανέγερση αποθήκης και γκαράζ στη 

βιοτεχνική περιοχή Λειβαδιών Λάρνακας.

• Μιχάλης Πίττας (πολιτικός μηχανικός), για την 

ασφάλεια του τοίχου αντιστήριξης κατά μήκος οι-

κοπέδου στην Παλλουριώτισσα.

• Κωνσταντίνος Κοζάκος (πολιτικός μηχανικός), 

για υγρασίες, λάθη, παραλείψεις και άλλες κακοτε-

χνίες σε οικία στην Έγκωμη.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
• Πλάτωνας Στυλιανού (πολιτικός μηχανικός), για 

τις διαφορές μεταξύ εργολάβου και του Εργοδότη, 

αναφορικά με συμβόλαιο για την προμήθεια και 

εγκατάσταση αγωγών αποχετεύσεων και συνα-

φών εργασιών για το έργο Αποχετευτικό Μείζονος 

Λευκωσίας. 

• Σάββας Κωνσταντίνου (πολιτικός μηχανικός), 

για Κανονισμούς Δεοντολογίας των μελών του 

ΕΤΕΚ – άδεια διορισμού νέου εγγεγραμμένου μη-

χανικού – επιμετρητή – για έργο κατοικίας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Άκης Χαραλάμπους, Γιάννης Αρμεύτης και Τεύ-

κρος Αγγελίδης (αρχιτέκτονες), στην Ειδική Επι-

τροπή Άσκησης Αισθητικού Ελέγχου, του τμήμα-

τος Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Επαρχιακού 

Γραφείου Λεμεσού.

• Ηρακλής Αχνιώτης (αρχιτέκτονας - πολεοδό-

μος) και Πέτρος Βαφεάδης (πολιτικός μηχανικός), 

στις τριμελείς επιτροπές που προνοεί ο περί Πο-

λεοδομίας και Χωροταξίας Τροποποιητικός Νόμος 

του 2011 - Άρθρο 46Α(12) Περί Ρυθμίσεως Οδών 

και Οικοδομών Νόμος του 2011 - Άρθρο 10Δ(8).

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι
Νέο Κεντρικό 

Συμβούλιο Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
Σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύ-

πρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), στις 26 Μαΐου 2012, στη Λευκωσία, 

οι εκπρόσωποι των Συνδέσμων - Μελών της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 

στο Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, καταρτί-

στηκαν  σε σώμα ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 2012-2014

Κώστας Ρουσιάς Πρόεδρος

Πέτρος Ευλογημένος Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Μίκαλος  Γενικός Γραμματέας

Χρίστος Χρίστης Βοηθός Γενικός Γραμματέας

Φραγκόπουλος Σάββα Ταμίας

Αντώνης Πετρίδης Μέλος

Στέλιος Κούννας Μέλος

Ηρακλής Πασσάδης Μέλος

Χάρης Ιωάννου Μέλος

Μιχάλης Μιχαήλ Μέλος

Μηνάς Μηνά Μέλος 






