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«Βραβεία 
Ανάπτυξης» 
στη Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμεσού 

απένειμε, στις 17 

Ιουλίου, τα «Βραβεία 

Ανάπτυξης, με στόχο 

τη δημόσια αναγνώριση 

εξαιρετικών δειγμάτων 

έργων που προωθούν 

την υψηλού επιπέδου 

αρχιτεκτονική και την 

επιχειρηματικότητα 

στην περιοχή του 

δήμου.

Στη φωτογραφία του 

εξωφύλλου το κτίριο 

της βιβλιοθήκης 

«Βασίλης Μιχαηλίδης», 

του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

(αρχιτέκτονες Λαζάρου 

- Μιχαήλ, ιδιοκτήτης 

ΤΕΠΑΚ, πολιτικός 

μηχανικός Hyperstatic), 

στο οποίο απονεμήθηκε 

το τρίτο βραβείο.

Ρεπορτάζ στη σελίδα 28

Το ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανι-

σμός όλων των Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για να μπορεί να 

ασκεί κάποιος τη Μηχανική πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. Το 

Επιμελητήριο εγγράφει τα μέλη του (ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς 

όρους, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον 

Κύπριο πολίτη. Μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το Επιμελητήριο 

προσφέρει στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και πραγματογνωμοσυ-

νών σε θέματα που αφορούν τους κλάδους του.



Tρεις για αρκετό καιρό πολυσυζητημένες εξελίξεις 

ήρθαν να ταράξουν το κατά τα άλλα ήσυχο τηλεπι-

κοινωνιακό τοπίο των τελευταίων μηνών στον τόπο 

μας, αποδεικνύοντας ότι ο τομέας μπορεί και προχωρεί με 

καλπάζουσα ακόμη ταχύτητα, όσο και εάν και αυτός ταλα-

νίζεται εν μέρει από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Τρεις 

εξελίξεις που έχουν ως στόχο την ακόμη καλύτερη παροχή 

υπηρεσιών, την περαιτέρω επένδυση σε υποδομές και αν-

θρωποδύναμη, υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν ακόμη μέσα στη δίνη της οικονομικής 

κρίσης εκείνες οι πολυαναμενόμενες και δυσεύρετες ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Από τις 31 Μαΐου ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δι-

καιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στην κινητή τη-

λεφωνία, που θα οδηγήσει έτσι στην ίδρυση και λειτουργία του 3ου αυτόνομου 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας. Αν και αρχικά ως προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων καθορίστηκε η 24η Ιουλίου, δόθηκε πρόσφατα παράταση μέχρι την 10η 

Σεπτεμβρίου, αφού όπως φημολογείται πολλές από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες 

ζήτησαν να τους δοθεί μεγαλύτερος χρόνος για να προετοιμάσουν τις προτάσεις 

και τις προσφορές τους. Η τιμή επιφύλαξης της διαγωνιστικής διαδικασίας τέθηκε 

στα €12,3 εκατ. Σημειώνεται ότι η ΜΤΝ κατέβαλε το 2008 για την άδειά της το 

ποσό των €22 εκατ. στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ άλλα τόσα κατέβαλε έπει-

τα και η CYTA. Αν και είναι δύσκολο να προβλεφθεί το τελικό ποσό κατακύρωσης 

της άδειας, είναι βέβαιο ότι πολλά ακόμη εκατομμύρια θα επενδυθούν από την 

πλειοδότρια εταιρεία σε υποδομές και εξοπλισμό και αρκετές 

νέες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν για τους μηχανικούς του το-

μέα (και όχι μόνο), για να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει το νέο 

αυτό δίκτυο.

Ταχύτητες 4G

Παράλληλα, οι λάτρεις της τεχνολογίας και ειδικότερα των υψη-

λών ταχυτήτων θα έχουν πολύ πιθανόν τη δυνατότητα εντός 

του 2014 να δοκιμάσουν υψηλές ταχύτητες 4G, αφού όπως φαίνεται θα δοθεί 

άδεια στους τοπικούς παρόχους να αναπτύξουν τα δικά τους δίκτυα 4ης γενιάς. 

Αν και δεν θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που επιχειρούν αυτό το εγχείρημα, 

αφού τα πρώτα εμπορικά δίκτυα 4ης γενιάς έχουν ενεργοποιηθεί στην Ευρώπη 

από τον Δεκέμβριο του 2009 (όταν στην Κύπρο γινόταν ακόμη εισαγωγή του 3G), 

αυτό το εγχείρημα αποτελεί σοβαρή επένδυση από τους παρόχους του τόπου μας, 

για ανάπτυξη των υποδομών τους προς την ορθή κατεύθυνση της νέας γενιάς δι-

κτύων, αφού με βάση τις προβλέψεις του GSM Association μέχρι το 2015 θα υπάρ-

χουν παγκοσμίως 200 δίκτυα 4ης γενιάς, σε πέραν από 70 χώρες, ενώ κατά την ίδια 

περίοδο ο αριθμός χρηστών προβλέπεται να εκτοξευθεί από 7 εκατ. σε περίπου 

300 εκατ. H τεχνολογία 4G παρέχει στους χρήστες κινητής τηλεφωνίας όχι μόνο 

πολύ υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο (εφάμιλλες του σταθερού 

διαδικτύου μέσω τεχνολογίας DSL), αλλά και πολύ καλύτερης ποιότητας συνδέσεις. 

Στην παγκόσμια αλλά και εγχώρια αγορά έχουν ήδη εισαχθεί αρκετές κινητές συ-

σκευές, τηλέφωνα και tablets, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτή τη νέα τεχνολογία. 

Παράλληλα, οι πάροχοι καλούνται να προσαρμόσουν τα μοντέλα χρέωσης υπηρε-

σιών κινητού διαδικτύου και αντί να χρεώνουν βασιζόμενοι αποκλειστικά στον όγκο 

της πληροφορίας που ο χρήστης ανταλλάσσει με το διαδίκτυο, να χρεώνουν πλέ-

ον με βάση την ταχύτητα και την ποιότητα με την οποία διεκπεραιώνεται αυτή η 

ανταλλαγή, παρόμοια με το πώς αυτό γίνεται στις υπηρεσίες σταθερού διαδικτύου.

Και όλα αυτά, καθώς πορευόμαστε προς το 2017, χρονιά ορόσημο για το διαδί-

κτυο, αφού κατά το συγκεκριμένο έτος αναμένεται ότι ο μισός πληθυσμός της Γης 

θα είναι συνδεμένος στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τη μελέτη «Visual Networking 

Index Forecast 2012-2017» της εταιρείας Cisco, η διακίνηση δεδομένων μέσω του 

πρωτοκόλλου internet (IP) σε παγκόσμιο επίπεδο θα τριπλασιαστεί στο διάστημα 

μεταξύ 2012 και 2017. Έως το 2017 θα υπάρχουν περίπου 3,6 δισ. χρήστες διαδι-

κτύου -ποσοστό άνω του 48% του προβλεπόμενου παγκόσμιου πληθυσμού (7,6 

δισ.)- ενώ το 2012 υπήρχαν περίπου 2,3 δισ. χρήστες διαδικτύου - περίπου το 32% 

του παγκόσμιου πληθυσμού (7,2 δισ.).

Περιαγωγή

Η τρίτη μεγάλη εξέλιξη των ημερών αυτών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ήταν η 

επισημοποίηση της πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργήσει τα τέλη πε-

ριαγωγής (τα γνωστά «roaming fees») εντός των συνόρων της Ένωσης. Η Ευρωπαία 

επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα κ. Neelie Kroes υποστηρίζει ότι το γεγονός ότι 

όταν ταξιδεύουμε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, στα έξοδά 

μας, εκτός από τα εισιτήρια ή τη διαμονή μας, συνυπολογί-

ζεται και το κόστος των τηλεπικοινωνιών μας, αποτελεί ένα 

φυσικό όριο στις μετακινήσεις μας ως Ευρωπαίοι πολίτες και 

αυτό πρέπει να σταματήσει. Το πακέτο μέτρων που κατατέ-

θηκε από την κ. Kroes συμπεριλαμβάνει και την ουδετερό-

τητα στο διαδίκτυο, που έχει σκοπό την απαγόρευση των 

παρεμβάσεων των παρόχων σε υπηρεσίες όπως το Skype, 

το WhatsApp και το Viber, που γίνονται σε κάποιες χώρες της Ένωσης, με σκοπό την 

ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχουν οι ίδιοι οι πάροχοι και την περιθωριοποίηση 

οποιωνδήποτε άλλων, πιο οικονομικών, εναλλακτικών υπηρεσιών.

Η συνέπεια της απόφασης αυτής μπορεί να είναι η μείωση των εσόδων των παρό-

χων κινητής τηλεφωνίας, αλλά συγχρόνως οι χρήστες αναμένεται να χρησιμοποι-

ούν περισσότερο πια τα τηλέφωνά τους ενώ ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αντισταθμίζοντας έτσι τις τυχόν ζημιές μέσα από την αυξανόμενη κατανάλωση, 

ειδικά για τις υπηρεσίες κινητού διαδικτύου. Οι πάροχοι καλούνται λοιπόν εντός 

περίπου ενός έτους να αναδομήσουν τα δίκτυά τους για να υποστηρίξουν αυτή 

την αυξανόμενη κίνηση που θα προκύψει από την χωρίς ευρωπαϊκά σύνορα πλέον 

παροχή υπηρεσιών. 

Αν και στο παρελθόν οι πιο πάνω εξελίξεις είχαν αρκετές φορές συζητηθεί, μεταξύ 

παρόχων και ρυθμιστικών αρχών, ήρθε τώρα η στιγμή τους και αναμένεται πως θα 

κρατήσουν ψηλά το ενδιαφέρον του τομέα κατά τους επόμενους μήνες, δίνοντας 

παράλληλα στον τόπο μας μια τόσο πολυπόθητη πνοή ανάπτυξης. Αναμένεται με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε σύντομα περαιτέρω εξελίξεις και στον τομέα των 

σταθερών υπηρεσιών, όπως η ανάπτυξη ενός παγκύπριου δικτύου οπτικών ινών, 

που θα συνθέσει πλέον όλα τα υποστατικά, οικιακά και εμπορικά, στο διαδίκτυο, με 

ταχύτητες πολύ πιο υψηλές από τις σημερινές. 

 Γιάννης Μιχαηλίδης

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
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Η ανάπτυξη στις τηλεπικοινωνίες εν καιρώ κρίσης

Αρκετές νέες 
θέσεις εργασίας 
θα ανοίξουν για 
τους μηχανικούς 

του τομέα
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Επιστολή προς τον υπουργό Συγκοινωνιών και 

Έργων Τάσο Μητσόπουλο απέστειλε, στις αρχές 

Ιουλίου, το ΕΤΕΚ εκφράζοντας την έντονη άποψη 

ότι η μονομερής αλλά και πρωτόγνωρη απόφαση 

του υπουργείου να προχωρήσει στην ετοιμασία 

πρότασης για τροποποίηση της νομοθεσίας του Τε-

χνικού Επιμελητηρίου (πρόνοια για τις Αμοιβές για 

υπηρεσίες μηχανικών), παρά την αιτιολογημένη και 

τεκμηριωμένη αντίθεση του ΕΤΕΚ, διασαλεύει και 

πλήττει τις σχέσεις εποικοδομητικής συνεργασίας 

μεταξύ του υπουργείου και του Επιμελητηρίου. Η 

επιστολή τονίζει επίσης ότι η εν λόγω ενέργεια του 

υπουργείου πλήττει και προσβάλλει τον χαρακτήρα 

του Επιμελητηρίου

Όπως προκύπτει από αλληλογραφία που κοινοποιή-

θηκε στο ΕΤΕΚ, η ουσία του θέματος, ότι δηλαδή η 

συγκεκριμένη πρόνοια δεν είναι ανενεργή (inactive), 

δεν έχει επισημανθεί κατά τη διαβούλευση της κυ-

πριακής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στο πλαίσιο του μνημονίου με την τρόικα. Το Επι-

μελητήριο αναφέρει στον κ. Μητσόπουλο ότι «το 

υπουργείο σας θα έπρεπε να είχε μεριμνήσει ώστε 

αυτή η διευκρίνιση να διαβιβαστεί στην Επιτροπή 

ενόψει του ότι είναι σε αυτό τον λόγο που γίνεται 

τώρα επίκληση από την εκπρόσωπό της. 

Ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει παρέλθει, χω-

ρίς ευθύνη του ΕΤΕΚ, είναι κρίσιμο να επισημανθεί 

ότι παραμένει η πρόθεση του Επιμελητηρίου να 

προχωρήσει στη θέσπιση των κανονισμών όταν οι 

συνθήκες το επιτρέψουν και νοουμένου ότι τούτο 

θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η 

κείμενη νομοθεσία, δηλαδή, σύμφωνα με τις πρό-

νοιες του άρθρου 15(3) της οδηγίας υπηρεσιών, και 

για αυτό σας είχαμε ενημερώσει και κατά τη μεταξύ 

μας συνάντηση κατά την οποία ζητήθηκε από μέ-

ρους του υπουργείου σας η επιχειρηματολογία αυτή 

να κατατεθεί από το ΕΤΕΚ. 

Είναι σε εκείνο το στάδιο που θα πρέπει να εξε-

ταστεί κατά πόσο για τη θέσπιση των κανονισμών 

υπάρχει σαφώς καθορισμένη οικονομική τεκμη-

ρίωση ή/και δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο 

δημοσίου συμφέροντος, όπως αναφέρετε στην 

επιστολή σας. Δεν θα πρέπει, επίσης, να σας δια-

φεύγει ότι η περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία εξετάστηκε στο 

πλαίσιο της εναρμόνισης με την Οδηγία που αφο-

ρά τις υπηρεσίες, και κρίθηκε ότι δεν συντρέχει 

λόγος τροποποίησης ή απάλειψης του συγκεκρι-

μένου άρθρου αφού από μόνο του δεν δημιουργεί 

οποιονδήποτε περιορισμό.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί, επίσης, η ρητή 

δέσμευση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρα-

τίας σε συνάντηση με εκπροσώπους του ΕΤΕΚ, 

που πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από την εκλογή 

του, για προώθηση των κανονισμών, δέσμευση την 

οποία το Επιμελητήριο συνειδητά επέλεξε να μην 

επικαλεστεί στο παρόν στάδιο, αντιλαμβανόμενο τις 

προτεραιότητες της κυβέρνησης αυτή την ιδιαίτερα 

δύσκολη περίοδο.

Η παραγνώριση της επιχειρηματολογίας που το 

ΕΤΕΚ αλλά και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Δημοκρατί-

ας, μέσω της Νομικής υπηρεσίας της, έχουν παρα-

θέσει κατά τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους 

της τρόικας και η παράλειψη του υπουργείου σας 

να ζητήσει στοιχειώδεις έστω διευκρινίσεις για το 

θέμα, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, ιδιαίτερα αν 

ληφθεί υπόψη ότι υπηρεσιακοί στο υπουργείο δι-

ατυπώνουν από τη γένεση του θέματος ενστάσεις 

και προβάλλουν προσκόμματα σε σχέση με την 

προώθησή του».

Το ΕΤΕΚ, στην επιστολή του καλεί τον υπουργό Συ-

γκοινωνιών «να αποσύρει το νομοσχέδιο, να μερι-

μνήσει ώστε το θέμα να τεθεί στους εκπροσώπους 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πραγματική του δι-

άσταση, διευκρινίζοντας δηλαδή ότι η πρόνοια αυτή 

δεν είναι ανενεργή αλλά ότι το θέμα είναι υπό συ-

ζήτηση και γι’ αυτό δεν δικαιολογείται η κατάργησή 

της καθώς και το γεγονός ότι με την παραμονή της 

συγκεκριμένης πρόνοιας μέχρι να καταστεί δυνατή 

η ψήφιση κανονισμών που να είναι σύννομοι, δεν 

δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα ή/και περιο-

ρισμός στην αγορά υπηρεσιών».

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, και δεδομένης της τρο-

πής που το θέμα έχει πάρει ο υπουργός ενημερώ-

θηκε ότι το Επιμελητήριο θα ενεργήσει προς απο-

τροπή της εξέλιξης αυτής υπερασπιζόμενο τη θέση 

του, που είναι και καθολική απαίτηση των Κυπρίων 

μηχανικών μελών του.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Απαρέσκεια και αντίδραση ΕΤΕΚ στην προσπάθεια του υπουργείου 

Συγκοινωνιών για κατάργηση της δυνατότητας θέσπισης Αμοιβών

Με συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, συ-

νεχίστηκε στις 26 Ιουλίου ο κύκλος επαφών με κοινοβουλευτικά 

κόμματα που εγκαινίασε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. 

Οι συναντήσεις άρχισαν με συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΕΥΡΩΚΟ, 

ενώ έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Γιαν-

νάκη Ομήρου.

Στην ατζέντα των συναντήσεων περιλαμβάνονται οι προτάσεις του ΕΤΕΚ 

για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και κυρίως του κλάδου της 

οικοδομικής βιομηχανίας, καθώς και εισηγήσεις του Επιμελητηρίου για 

ανακοπή της αυξητικής τάσης της ανεργίας στους κλάδους μηχανικής.

Σημαντικό θέμα που θέτει το ΕΤΕΚ στο τραπέζι των συναντήσεων είναι 

και η προσπάθεια του για προώθηση κανονισμών που να αφορούν ελάχι-

στες υπηρεσίες στους κλάδους της μηχανικής, και αντίστοιχες συνιστώ-

μενες αμοιβές. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ ενημέρωσαν 

για την μονομερή απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων να 

προχωρήσει στην ετοιμασία πρότασης για τροποποίηση της νομοθεσί-

ας του ΕΤΕΚ για απάλειψη της σχετικής πρόνοιας, με επίκληση σχετικής 

πρόνοιας του Μνημονίου με την Τρόικα. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενημε-

ρώθηκε επίσης για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής 

του Υπουργείου, αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ είχε συνάντηση με κλιμάκιο 

της Τρόικα κατά την οποία υποστήριξε, με επιτυχία, την επιχειρηματολο-

γία του σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω τροποποί-

ηση δεν θα έπρεπε να προωθηθεί και ότι επήλθε συμφωνία για διαβού-

λευση πριν από την πιθανή προώθηση των σχετικών κανονισμών, η οποία 

αναμένεται να διατυπωθεί στο αναθεωρημένο κείμενο του μνημονίου.

Δύο άλλα θέματα που επισημαίνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο στις 

συναντήσεις είναι ακόμα δύο τροποποιήσεις της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσί-

ας. Η μία αφορά την τροποποίηση άρθρου που αφορά τους μηχανικούς 

που υπηρετούν στη δημόσια και την εκπαιδευτική υπηρεσία. Η δεύτερη 

τροποποίηση αφορά αίτημα του ΕΤΕΚ ώστε να του δοθεί η ευχέρεια 

να ενοποιεί, διαχωρίζει, καταργεί ή υποδιαιρεί τους κλάδους μηχανικής 

επιστήμης στο μητρώο μελών του, έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα 

της διαφορετικότητας που προκύπτει από τα πτυχία που προσφέρονται 

από διάφορα πανεπιστήμια.

Κύκλος επαφών ΕΤΕΚ με κοινοβουλευτικά κόμματα



Το Επιμελητήριο μελέτησε και τις δύο δέσμες 

μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από την κυ-

βέρνηση για την προστασία των ευάλωτων ομά-

δων του πληθυσμού, τη συγκράτηση του ρυθμού 

αύξησης της ανεργίας, την επανεκκίνηση της οι-

κονομίας και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και 

του κράτους.

Το ΕΤΕΚ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για 

την εξαγγελία των μέτρων αυτών, αφού θεωρεί 

ότι, κάτω από τις περιστάσεις των οικονομικά 

δύσκολων συνθηκών και των ασφυκτικών χρο-

νοδιαγραμμάτων, τα εξαγγελθέντα μέτρα κινού-

νται προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να 

συνεισφέρουν άμεσα στην επανεκκίνηση της οι-

κονομίας. Εξέφρασε, επίσης, την αισιοδοξία του 

για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

εφαρμογή των μέτρων αυτών, αφού αρκετά από 

αυτά περιλαμβάνονται είτε άμεσα είτε έμμεσα 

στις εισηγήσεις που είχε υποβάλει το ΕΤΕΚ προς 

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, με την επιστολή ημε-

ρομηνίας 15.04.2013. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

πιο κάτω μέτρα:

• Μείωση του χρόνου έκδοσης πολεοδομικής 

άδειας ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα

• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και εν-

θάρρυνση της άμεσης εκτέλεσης μικρομεσαίων 

έργων

• Διευκόλυνση των επιχειρήσεων που συμμε-

τέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου με την 

αντικατάσταση της εγγύησης, με δέσμευση για 

μη απόσυρση της προσφοράς και επιπρόσθετα 

τη μείωση του ύψους της εγγύησης για την πιστή 

εκτέλεση του έργου

• Προώθηση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου που 

θα διέπει τις ΣΔΙΤ

• Προσπάθεια για εξασφάλιση πρόσθετων κον-

δυλίων και αυξημένη συνεισφορά της ΕΕ

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και 

εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

• Περαιτέρω μείωση της τιμής του ηλεκτρικού 

ρεύματος, το συνολικό ύψος της οποίας θα φθά-

νει το 9,5%

• Εργοδότηση 6.000 ανέργων στην τουριστική 

βιομηχανία. Απαραίτητη προϋπόθεση η πρόσλη-

ψη εγγεγραμμένων ανέργων, νόμιμων και μόνι-

μων κατοίκων Κύπρου τα τελευταία 5 χρόνια

• Πρόσθετη φορολογική έκπτωση από το εισό-

δημα εταιρείας, ύψους μέχρι και 25%, για κάθε 

επιπρόσθετο εργαζόμενο που θα εργοδοτηθεί

• Υλοποίηση του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανι-

κής Επιχειρηματικότητας 

Συμπληρωματικές παράμετροι

Παράλληλα, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι κάποια 

από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, και σχετί-

ζονται με τις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ, θα μπορούσαν 

να έχουν καλύτερα αποτελέσματα αν κατά την 

εφαρμογή τους λαμβάνονταν υπόψη και οι ακό-

λουθες παράμετροι: 

1. Ε  πιτάχυνση διαδικασιών για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότη-

τας 50 MW από 24 εταιρείες που έχουν επιλεγεί 

– Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει 

η απαραίτητη συνεννόηση με τον Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για να βρεθούν 

οι βέλτιστες πρακτικές και να εξεταστούν όλες οι 

παράμετροι για την υλοποίηση του μέτρου αυ-

τού, αφού όπως έχουμε ενημερωθεί η διείσδυση 

ενέργειας στο υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρικής 

ενέργειας της Κύπρου δεν μπορεί να είναι απερι-

όριστη. 

2. Προς απόκτηση εργασιακής πείρας για απο-

φοίτους πανεπιστημίων, να δοθεί η ευκαιρία σε 

1000 ανέργους να απασχοληθούν στον ιδιωτικό 

ή στον δημόσιο τομέα με μηνιαίο επίδομα ύψους 

500 ευρώ – Όπως συζητήθηκε και στη συνάντη-

ση του ΕΤΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

το μέτρο αυτό θα πρέπει να ικανοποιεί και την 

απαίτηση της πρακτικής άσκησης για τους απο-

φοίτους σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης 

(αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς) για να 

εξασφαλίσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από 

το Επιμελητήριο. 

3. Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ντόπιου 

εργατικού δυναμικού μέσα από την ελαστικοποί-

ηση των ωρών εργασίας – Η εισαγωγή κριτηρίων 

όπως είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε 

επίπεδο ανάλογο με τη φύση της εργασίας που 

απαιτείται διασφαλίζει την καλύτερη αξιοποίηση 

του ντόπιου εργατικού δυναμικού που είναι και ο 

στόχος του μέτρου αυτού.

4. Σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρι-

κής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών για 

εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές και 

για δημόσια κτίρια – Το Τεχνικό Επιμελητήριο θε-

ωρεί ότι το μέτρο αυτό θα έχει καλύτερα αποτε-

λέσματα με την εφαρμογή της εισήγησής του για 

ενεργειακές παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια, το 

κόστος των οποίων να επωμιστεί αρχικά ο ιδιώ-

της επενδυτής, ο οποίος θα αποπληρώνεται στη 

συνέχεια από το κράτος, από τη διαφορά που θα 

προκύπτει στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργει-

ας (πριν και μετά τις ενεργειακές παρεμβάσεις). 

Επιπρόσθετα δημιουργούνται και δεκάδες νέες 

θέσεις εργασίας. 

5. Η δημιουργία Αρχής Διαχείρισης Κρατικής 

Περιουσίας με σκοπό την αναπτυξιακή αξιοποίη-

σή της – Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι θα πρέπει καταρχήν 

να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες ώστε να καθο-

ριστεί το ποσοστό κρατικής ιδιοκτησίας που θα 

χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρ-

χές ή και με ιδιώτες για επικερδείς χρήσεις, και το 

ποσοστό χρήσης της κρατικής γης για σκοπούς 

δημόσιας ωφέλειας.

6. Για όλες τις αναπτύξεις παρέχεται κίνητρο 

αύξησης 5% του καθορισμένου συντελεστή, σε 

περίπτωση που το σύνολο των ενεργειακών ανα-

γκών καλύπτονται από ΑΠΕ – Το Επιμελητήριο 

συμμετέχει στις συναντήσεις για την ετοιμασία 

της Εντολής του υπουργού Εσωτερικών σε σχέση 

με την παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση της 

χρήσης ΑΠΕ σε αστικές χρήσεις και αναπτύξεις 

κατά την τρίτη θεσμική αναθεώρηση των τοπι-

κών σχεδίων. Ωστόσο, θεωρεί ότι το ποσοστό αύ-

ξησης του συντελεστή δόμησης που παραχωρεί-

ται ως κίνητρο, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο 
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αν αναλογιστεί κανείς ότι σε άλλο μέτρο της ίδιας 

δέσμης παραχωρείται αύξηση του συντελεστή 

μέχρι και 30%, χωρίς να έχουμε τα οφέλη της 

πράσινης ανάπτυξης.

7. Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκη-

σης – Ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να επα-

ναπροσδιοριστεί ριζικά ενώ το ίδιο θα πρέπει 

να επικεντρωθεί σε εποπτικό, συντονιστικό και 

υποστηρικτικό ρόλο με ταυτόχρονη βελτίωση 

της παραγωγικότητας του τομέα. Για παράδειγ-

μα, αντί οι λειτουργοί του Δημοσίου να εκπονούν 

μελέτες για δημόσια κατασκευαστικά έργα όπως 

οι προσφυγικοί συνοικισμοί και οι δρόμοι, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο και 

την πάταξη της παράνομης ανάπτυξης και στην 

ταχεία έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών 

αδειών. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η απα-

σχόληση στον ιδιωτικό τομέα ενώ παράλληλα και 

ποικιλοτρόπως θα αυξάνονται και τα έσοδα του 

κράτους αφού θα περιοριστεί η παρανομία στην 

ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό. 

Περαιτέρω μελέτη

Επιπρόσθετα, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι κάποια 

από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, και είτε πε-

ριλαμβάνονται στις προαναφερόμενες εισηγήσεις 

του ΕΤΕΚ είτε αποτελούν μέρος διαχρονικών θέ-

σεων του ΕΤΕΚ, χρήζουν περαιτέρω μελέτης πριν 

την εφαρμογή τους ως έχουν εξαγγελθεί προς 

αποφυγή ανεπιθύμητων και μη αναστρέψιμων 

συνεπειών για τον τόπο και τις μελλοντικές γενιές: 

1. Ετοιμασία ενός οδικού χάρτη με εισηγήσεις 

για τη Διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής και 

ακολούθως το Εθνικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 

Εθνική Ενεργειακή Πολιτική – Θέση του ΕΤΕΚ εί-

ναι ότι, αντί της ετοιμασίας «οδικού χάρτη», θα 

πρέπει το κράτος να προχωρήσει στη σύσταση 

συμβουλευτικού σώματος άρτια στελεχωμένου 

με όρους εντολής τον σχεδιασμό της μακροχρό-

νιας Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής του κράτους. 

Το Επιμελητήριο είχε προ διετίας εισηγηθεί τη 

σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής 

(ΣΕΣ) με σκοπό τη λήψη στρατηγικών αποφά-

σεων και τον καθορισμό μακροχρόνιας εθνικής 

ενεργειακής πολιτικής, δίνοντας παράλληλα κα-

τευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία των δια-

φόρων σχετικών θεσμικών φορέων. Όπως έχου-

με ενημερωθεί, η εισήγησή μας αυτή εγκρίθηκε 

προς το τέλος της θητείας του προηγούμενου 

Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, το Επι-

μελητήριο θεωρεί ότι θα πρέπει να επισπευσθεί 

η έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο με τη 

δημιουργία όλων των αναγκαίων υποδομών. Αυτό 

θα συμβάλει άμεσα στη μείωση του κόστους και 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επι-

χειρήσεων και του τουριστικού μας προϊόντος.

1.  Αύξηση των συντελεστών δόμησης - Το Επι-

μελητήριο σημειώνει ότι πρωταρχικός στόχος 

του μέτρου αυτού δεν πρέπει να είναι άλλος 

παρά η ενθάρρυνση της ταχείας επανεκκίνησης 

της οικοδομικής δραστηριότητας και η άμεση 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, 

το Επιμελητήριο θεωρεί ότι με δεδομένη την 

ειλημμένη πολιτική απόφαση για παραχώρηση 

πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών εντός 

τριμήνου θα πρέπει η παραχώρηση του επιπλέον 

συντελεστή δόμησης να είναι στοχευμένη και να 

αφορά έργα η υλοποίηση των οποίων θα πρέπει 

να ξεκινήσει το αργότερο εντός των επόμενων 

μηνών. Τα έργα που θα επωφεληθούν από το μέ-

τρο αυτό θα πρέπει να έχουν, επίσης, δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα ταχείας ολοκλήρωσης, πάντοτε 

με τη συνεργασία και των δημόσιων αρχών και 

τη δέσμευσή τους ότι θα ευκολύνουν τα μέγιστα 

την ιδιωτική πρωτοβουλία. Το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει 

επιπλέον ότι, για την επίτευξη του δεδηλωμένου 

επιδιωκόμενου στόχου, θα πρέπει να θεωρηθεί 

αυτονόητο ότι ο επιπλέον συντελεστής δόμησης 

θα παραχωρείται μόνο για σημαντική νέα   οικοδο-

μική δραστηριότητα. 

2.  Διεύρυνση του φάσματος των επιτρεπό-

μενων αναπτύξεων γης σε εκτός ορίου περιοχές 

– Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι ως μέτρο για αύξηση της οι-

κοδομικής δραστηριότητας θα πρέπει να ληφθούν 

προσεκτικές αποφάσεις, οι συνέπειες των οποίων 

θα είναι αναστρέψιμες και δεν θα απειλούν να συν-

θλίψουν μεσοπρόθεσμα άλλους τομείς ή να δημι-

ουργήσουν, μακροπρόθεσμα, ακόμα μεγαλύτερο 

πολεοδομικό χάος στον τόπο και αρνητικό αντίκτυ-

πο για τις μελλοντικές γενιές. Ως εκ τούτου, το ΕΤΕΚ 

εισηγείται ότι το μέτρο αυτό είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιηθεί για στρατηγικής σημασίας έργα 

(υγεία, παιδεία, πολιτισμός, έρευνα και καινοτομία), 

αναπτύξεις δηλαδή που θα είναι είτε βιώσιμες και 

αυτοσυντηρούμενες, είτε θα δημιουργήσουν πολ-

λαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις στους πολίτες 

και θα λαμβάνουν υπόψη την αειφορία και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

3.  Η παραχώρηση αδειών σε μεικτές του-

ριστικές αναπτύξεις όπως τα condo hotels – Το 

ΕΤΕΚ εισηγείται ότι ειδικότερα για τις περιπτώ-

σεις αδειοδότησης υφιστάμενων τουριστικών 

μονάδων θα πρέπει να μελετηθεί επισταμένα η 

βιωσιμότητα τέτοιων αναπτύξεων λαμβάνοντας 

υπόψη παραμέτρους όπως οι αναλογίες κτιστού/

ελεύθερου χώρου και οι σχέσεις ιδιωτικού/κοι-

νόχρηστου χώρου οι οποίοι πιθανόν να προκα-

λέσουν σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας 

που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και «συγκα-

τοίκηση» μέσα σε περισσότερο στενά περιθώρια 

διαφορετικών καθεστώτων επισκεπτών/ιδιοκτη-

τών με κίνδυνο να πληγεί ανεπανόρθωτα η ποιό-

τητα του τουριστικού μας προϊόντος.

Το Επιμελητήριο υπενθυμίζει στην επιστολή του 

προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θέματα τα 

οποία είχε εισηγηθεί και δεν περιλαμβάνονται σε 

αυτά που έχουν εξαγγελθεί: 

1. Τη θεσμοθέτηση της περιοδικής επιθεώρησης 

δημοσίων κτιρίων σε πρώτο στάδιο (και ακολού-

θως ιδιωτικών κτιρίων), και συνεπακόλουθα της 

συντήρησης οικοδομών – Το μέτρο αυτό θα αυ-

ξήσει τα ποσοστά απασχόλησης, αλλά και ταυ-

τόχρονα τα επίπεδα της δημόσιας ασφάλειας. Ο 

περιοδικός προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη 

συντήρηση των κτιρίων και κυρίως αυτών του δη-

μοσίου κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια του 

κοινού. Υπάρχει αρχικό κόστος, αλλά με μια ολο-

κληρωμένη αποτίμηση κόστους-οφέλους για όλη 

τη διάρκεια του μέτρου θα καταφανούν τα με-

σοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ωφελήματα. Η 

περιοδική συντήρηση αναμένεται να αποφέρει σε 

όλους κέρδος, στους ιδιοκτήτες, στους χρήστες, 

στο κράτος, στην κοινωνία και στην οικονομία. Η 

περιοδική συντήρηση των οικοδομών δεν θα λύ-

σει μόνο το πρόβλημα της επικινδυνότητας, αλλά 

θα τονώσει τον κατασκευαστικό κλάδο και θα αυ-

ξήσει σημαντικά την απασχόληση στον τομέα.

2. Την ενοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση – Το 

μέτρο αυτό έχει στόχο την εξοικονόμηση πόρων 

και συνεπακόλουθα τη μείωση του κόστους στην 

προσφορά υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες 

και τον πολίτη. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η 

εγκαθίδρυση και λειτουργία Ενιαίων Αρχών Ελέγ-

χου της Ανάπτυξης, κατά κύριο λόγο μία σε κάθε 

επαρχία, με στόχο την καλύτερη, ομοιόμορφη και 

ταχύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την αδει-

οδότηση της ανάπτυξης. Ένα άλλο παράδειγμα θα 

μπορούσε να είναι η συμπλεγματοποίηση των 

γενικότερων υπηρεσιών που προσφέρονται από 

τις τοπικές αρχές όπως είναι τα συνεργεία για τη 

συντήρηση του οδικού φωτισμού και της υδροδό-

τησης των οικιστικών μονάδων και άλλων κτιρίων. 

3. Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής 

ίδιας συνεισφοράς για συγχρηματοδοτούμενα 

από την ΕΕ έργα – Η Κύπρος όπως έχει πράξει και 

η Ελλάδα να ζητήσει να εξαιρεθεί από την υπο-

χρέωση να καταβάλλει ποσοστό του κόστους για 

την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 

και προγραμμάτων.

4. Στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για 

σκοπούς ανάπτυξης – Για παράδειγμα η μείωση 

του ΦΠΑ για πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως του 

εμβαδού για τα επόμενα τρία χρόνια, και επιπρό-

σθετα, για συντηρήσεις και ανακαινίσεις κτιρίων 

στο άμεσο μέλλον. Το μέτρο αυτό θα δώσει ένα 

επιπλέον κίνητρο στους συμπολίτες μας οι οποίοι 

είχαν προγραμματίσει τις επενδύσεις αυτές και 

λόγω της οικονομικής κατάστασης έχουν με-

ταθέσει την υλοποίηση της απόφασής τους για 

μεταγενέστερο στάδιο. 

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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Σε συνέχεια της συνάντησης που είχε αντιπροσω-

πεία του Επιμελητηρίου με τον υπουργό Εσωτερι-

κών Σωκράτη Χάσικο, στις 23 Μαΐου 2013, στάλθηκε 

στο υπουργείο σύνοψη των συζητηθέντων θεμάτων. 

1.  Επιτάχυνση της πολεοδομικής και οικοδομικής 

αδειοδότησης, ταχεία έκδοση εγκρίσεων και εκσυγ-

χρονισμένων τίτλων ιδιοκτησίας – πρακτικοί τρόποι 

υλοποίησης. Το Επιμελητήριο πρότεινε τα εξής:

• Εποπτικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός ρό-

λος υπηρεσιών Δημοσίου με ταυτόχρονη βελτίωση 

της παραγωγικότητάς τους. 

• Δημιουργία μιας σύγχρονης Νομοθεσίας με συνο-

πτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή που θα υπο-

στηρίζεται από Καθοδηγητικά/εγκριμένα έγγραφα. 

Άμεση ανάγκη σύνταξης Οικοδομικού Κώδικα. 

• Προώθηση της φιλοσοφίας του αυτοελέγχου με 

τον παράλληλο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού συ-

στήματος δειγματοληπτικού ελέγχου από τις δημό-

σιες υπηρεσίες και των αντίστοιχων επιπτώσεων για 

τους παραβάτες, για την πάταξη της παρανομίας και 

τη διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας των έρ-

γων. Διαρκείς διορθώσεις του συστήματος μέσω αξιο-

λόγησης των αποτελεσμάτων και ανοιχτή επικοινωνία 

ΕΤΕΚ-Αρμόδιων Αρχών. Έλεγχος σωστής εφαρμογής 

του αυτοελέγχου. 

• Απλοποίηση των περίπλοκων και χρονοβόρων δι-

αδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας και καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη. Όλες οι υπηρεσίες, Αρχές, 

Τμήματα που εμπλέκονται με την αδειοδότηση πρέπει 

να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες τους και να κωδι-

κοποιήσουν τις απαιτήσεις τους που πρέπει να είναι 

κοινές σε όλες τις επαρχίες.

• Διαφοροποίηση της διαχείρισης υποθέσεων ανα-

πτύξεων, οι οποίες πρόκειται (αποδεδειγμένα) να ολο-

κληρωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε 

αυτή την περίπτωση οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να 

εξετάζονται μεμονωμένα κατά προτεραιότητα και 

με ειδικές διαδικασίες, οι οποίες να επιταχύνουν την 

αδειοδότηση. 

Η συζήτηση εστίασε στο θέμα του αυτοελέγχου, με 

ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ευθύνης του μελε-

τητή και/ή επιβλέποντος μηχανικού στις περιπτώσεις 

παραβίασης της νομοθεσίας. Το Επιμελητήριο ανα-

γνωρίζει την αναγκαιότητα νομοτεχνικής επεξεργα-

σίας του θέματος από το υπουργείο και το ίδιο ήδη 

επεξεργάζεται τους πιθανούς τρόπους διαχείρισης 

του ζητήματος. Η πρόσφατη θεσμοθέτηση της παρο-

χής μελετητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μηχανικής 

από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που θα τηρούν 

ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης με συγκεκριμέ-

νες προϋποθέσεις και εγγεγραμμένες όπως προνοεί 

ο Περί ΕΤΕΚ Νόμος, αποτελεί μία πιθανή διέξοδο, η 

οποία θα μελετηθεί πώς μπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά. Επιπλέον, το Επιμελητήριο είναι σε 

άμεση επικοινωνία με το τμήμα Πολεοδομίας και Οι-

κήσεως για τη ρύθμιση του θέματος του αυτοελέγχου, 

ενώ διαθέτει και πειθαρχικό σώμα, το οποίο δύναται 

να επιβάλλει κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβίασης 

των κανονισμών δεοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση, 

το θέμα πρέπει να επανέλθει σύντομα, με την προϋ-

πόθεση της παράλληλης βελτίωσης των παραμέτρων 

επιτάχυνσης της αδειοδότησης που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω και είναι εξίσου σημαντικές για την αποτε-

λεσματική εφαρμογή του αυτοελέγχου.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των τίτλων ιδιοκτησίας που εκ-

κρεμούν, επισημάνθηκε από το Επιμελητήριο πως το 

τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αποτελεί το 

τελευταίο στάδιο της διαδικασίας έκδοσης των τίτλων 

και ότι είναι σημαντικό και αναγκαίο να καταγραφούν 

και τα προηγούμενα στάδια στα οποία εντοπίζονται 

οι καθυστερήσεις, ώστε να καταρτιστεί οργανωμένο 

και αποτελεσματικό σχέδιο συνολικής αντιμετώπισής 

τους. Το Επιμελητήριο αναμένει ενημέρωση σχετικά 

με τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης, καθώς 

και της συνάντησης για το εν λόγω ζήτημα με τους δη-

μάρχους, στην οποία αναφερθήκατε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης. Επιπλέον, λόγω της επείγουσας φύσης 

του ζητήματος, το Επιμελητήριο επιθυμεί να ενισχύσει 

με όποιο τρόπο του ζητηθεί τη διευθέτηση αυτού του 

θέματος, το οποίο και πρέπει να επανέλθει το συντομό-

τερο σε επόμενη συνάντηση, με στόχο τον έλεγχο της 

προόδου του και τον περαιτέρω σχεδιασμό.

2.  Παροχή πολεοδομικών και άλλων κινήτρων 

(αλλά και προϋποθέσεων και όρων) ενθάρρυνσης της 

ανάπτυξης. Η συζήτηση για την παροχή κινήτρων, 

έπειτα και από τη δημοσιοποίηση στις 3 Ιουνίου 2013 

της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορι-

κά με το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για 

σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότη-

τας στην Κύπρο, πρέπει να επανέλθει το ταχύτερο. Σε 

κάθε περίπτωση, το Επιμελητήριο θεωρεί πως η πα-

ραχώρηση του επιπλέον συντελεστή δόμησης πρέπει 

να είναι στοχευμένη και να αφορά έργα η υλοποίηση 

των οποίων θα ξεκινήσει το αργότερο εντός των επό-

μενων μηνών. Τα έργα που θα επωφεληθούν από το 

μέτρο αυτό θα πρέπει να έχουν, επίσης, δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα ταχείας ολοκλήρωσης, πάντοτε με 

τη συνεργασία και των δημόσιων αρχών και τη δέ-

σμευσή τους ότι θα διευκολύνουν τα μέγιστα την 

ιδιωτική πρωτοβουλία. Το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει επιπλέον 

ότι, για την επίτευξη του δεδηλωμένου επιδιωκόμε-

νου στόχου, θα πρέπει να θεωρηθεί αυτονόητο ότι 

ο επιπλέον συντελεστής δόμησης θα παραχωρείται 

μόνο για σημαντική νέα οικοδομική δραστηριότητα. Η 

θέση του Επιμελητηρίου συνολικά για το ζήτημα των 

κινήτρων συνοψίζεται στα παρακάτω:

• Πρέπει να δοθούν κίνητρα σε αναπτύξεις που θα 

υλοποιηθούν αμέσως, θα δημιουργήσουν θέσεις 

εργασίας σε περισσότερους του ενός τομείς της πα-

ραγωγικής αλυσίδας και προτίθενται να αξιοποιήσουν 

κατά προτεραιότητα και σε μεγάλο ποσοστό το εγχώ-

ριο ανθρώπινο δυναμικό, υποστηρίζοντας τον παρα-

γωγικό ιστό της Κύπρου και ενεργοποιώντας την οικο-

δομική δραστηριότητα. Τα κίνητρα θα παραχωρούνται 

όταν αποδεδειγμένα ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, 

και πρέπει να αποσύρονται αμέσως σε περίπτωση που 

οι προϋποθέσεις παραβιαστούν. 

• Τα κίνητρα που θα δοθούν στον τομέα της ανά-

πτυξης των ακινήτων θα πρέπει να αφορούν έργα 

με αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως 

είναι τα κτίρια με μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, 

τα οποία προωθούν τις αρχές της πράσινης βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

• Τα κίνητρα –εφόσον σέβονται τις γενικές αρχές 

των Τοπικών Σχεδίων– μπορούν να αφορούν: 

- Φορολογικά κίνητρα (π.χ. μείωση ΦΠΑ ή ταχεία 

απόσβεση ή μείωση φόρου κεφαλαιουχικών κερδών),

- εξαίρεση από υποχρεώσεις (π.χ. εξαγορά χώρων 

στάθμευσης), και

- ταχεία έκδοση Πολεοδομικής και Οικοδομικής 

Άδειας με τη διαδικασία καθορισμένης συνάντησης 

Μελετητή με τους Λειτουργούς Αρμόδιας Αρχής.

3.  Νομοσχέδιο για τη φορολόγηση της ακίνητης 

ιδιοκτησίας. Το Επιμελητήριο θεωρεί πως το νομο-

σχέδιο θα δημιουργήσει αναπόφευκτα αδικίες και 

στρεβλώσεις σε κάποιες ομάδες, ανεξάρτητα από τη 

μεθοδολογία και την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί 

για τον υπολογισμό της φορολογίας. Το ΕΤΕΚ προτείνει 

οι βασικές αρχές που θα πρέπει να τηρηθούν να είναι 

οι εξής:

• Θα πρέπει να επιβληθεί μία κατ’ αποκοπή φορολο-

γία ανά τίτλο ιδιοκτησίας ανάλογα και με την κατηγο-

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

Θ Ε Μ ΑΤΑ

10

Συμφωνηθέντα και απορρέοντα της συνάντησης 
υπουργού Εσωτερικών και ΕΤΕΚ

›





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

Θ Ε Μ ΑΤΑ

12

Στο τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα μπορούν να πραγμα-

τοποιούν την άσκησή τους οι διπλωματούχοι μηχανικοί, εγγεγραμ-

μένοι στον κλάδο Αγρονομικής-Τοπογραφικής του ΕΤΕΚ, για σκοπούς 

εγγραφής τους στο Μητρώο Αρμοδίων Χωρομετρών.

Η διευθέτηση αυτή έγινε με την ψήφιση Κανονισμού από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, στις 27 Ιουνίου 2013. Ο Κανονισμός ετοιμάστηκε από 

το τμήμα Κτηματολογίου και υποστηρίχθηκε από το ΕΤΕΚ. 

Ο Κανονισμός επιλύει ένα σοβαρό πρόβλημα αφού αρκετοί νεαροί το-

πογράφοι μηχανικοί δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να εξασφαλίσουν ερ-

γοδότηση για να κάνουν ένα χρόνο πρακτική άσκηση και να μπορέσουν 

να εγγραφούν στο Μητρώο.

Σύμφωνα με το άρθρο 26(β) του περί Χωρομετρίας Νόμου του 2005 

(Ν.67(Ι)2005), για να μπορεί ένας διπλωματούχος μηχανικός, εγγε-

γραμμένος στον κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής του 

ΕΤΕΚ, να εγγραφεί στο Μητρώο Αρμοδίων Χωρομετρών και να δικαι-

ούται να διεξάγει κτηματικές χωρομετρικές εργασίες ως ιδιώτης, απαι-

τείται να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο πείρα, την οποία απέκτησε είτε με 

εργασία στο τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είτε σε ιδιωτικό 

γραφείο το οποίο ασχολείται τα τελευταία πέντε χρόνια με κτηματικές 

χωρομετρικές εργασίες.

Δεδομένου ότι σήμερα στον ιδιωτικό τομέα τα γραφεία που 

ασχολούνται με τις εν λόγω εργασίες δεν είναι σε θέση να ερ-

γοδοτήσουν, ώστε να αποκτηθεί εμπειρία, όλους τους νέους δι-

πλωματούχους τοπογράφους μηχανικούς και επειδή το πρόβλη-

μα αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω της πρώτης αποφοίτησης, το 

2013, τοπογράφων μηχανικών και μηχανικών γεωπληροφορικής 

από το ΤΕΠΑΚ, το Κτηματολόγιο εισηγήθηκε να καταρτιστούν Κα-

νονισμοί, οι οποίοι να ρυθμίζουν την απασχόληση περιορισμένου 

αριθμού διπλωματούχων μηχανικών στο τμήμα, εγγεγραμμένων 

στο ΕΤΕΚ, για ένα χρόνο.

Ως ημερομηνία έναρξης αποδοχής των αιτήσεων ορίστηκε η 1η Αυ-

γούστου 2013.

Για το 2013 υπάρχουν πέντε κενές θέσεις και η άσκηση, διάρκειας δώ-

δεκα μηνών, θα αρχίσει στις 2.9.2013. Η εκπαιδευτική αμοιβή καθορί-

στηκε από τον υπουργό Οικονομικών και ανέρχεται στα €260 μηνιαίως.

 

Για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy/site-article-

215-52-el.php) ή στον ανώτερο κτηματολογικό λειτουργό κ. Ελίκκο Ηλία 

(τηλ. 22402890) ή στους κτηματολογικούς λειτουργούς κ. Κυριάκο Παπαϊ-

ωάννου (τηλ. 22804873) και κ. Γιόλα Ρούσου (τηλ. 22402885).

ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Απόκτηση πείρας για την εγγραφή τοπογράφων 
στο μητρώο αρμόδιων χωρομετρών

ρία του ακινήτου, και

• θα πρέπει να συντρέχει και να αθροίζεται η φο-

ρολόγηση της συσσωρευμένης ακίνητης ιδιοκτησίας 

ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ακολουθώντας την 

προσέγγιση του υφιστάμενου νόμου, διατηρώντας 

δηλαδή ένα ποσό αφορολόγητο αλλά αυξάνοντας 

τους συντελεστές φορολόγησης. 

Με την πιο πάνω υβριδική προσέγγιση αυξάνεται κατά 

πολύ η φορολογική βάση για το 2013, αλλά ταυτόχρο-

να διατηρείται και η υποχρέωση καταβολής υψηλό-

τερου, από την απλή αναλογική, φόρου αυτών που 

έχουν συσσωρευμένο πλούτο σε ακίνητα. 

Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, το Επιμελητήριο 

εκτιμά πως λόγω της επείγουσας ανάγκης για ταχεία 

επανεκτίμηση των αξιών, πρέπει να εμπλακεί απαραί-

τητα και ο ιδιωτικός τομέας και να αξιοποιηθούν οι 

ιδιώτες εκτιμητές, με στόχο την αποτελεσματικότερη 

και ταχύτερη ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας. Πα-

ρόλο που το υπουργείο θεωρεί πως ο στόχος μπορεί 

να επιτευχθεί με την εντατική εργασία του δημόσιου 

τομέα, ενώ επιπλέον δεν υπάρχουν κονδύλια για την 

ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, από τη συζήτηση 

που ακολούθησε το Επιμελητήριο θεωρεί πως η κυ-

βέρνηση θα στραφεί στον ιδιωτικό τομέα αφού εξα-

ντλήσει κάθε δυνατότητα των αρμοδίων τμημάτων 

του Δημοσίου κι εφόσον είναι αδύνατον να τηρηθεί 

το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. 

Σε συνέχεια των πιο πάνω, το Επιμελητήριο θεωρεί 

πως ο υπουργός θα εξετάσει και την περίπτωση της 

αυτοδήλωσης, ώστε με την προσφορά των κατάλλη-

λων κινήτρων και αντικινήτρων από την κυβέρνηση, ο 

πολίτης να γίνει συνεργάτης σε αυτή τη διαδικασία 

και να δηλώσει ο ίδιος αυτοβούλως τα περιουσιακά 

του στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, το Επιμελητήριο 

επιθυμεί ενημέρωση για την εξέλιξη του ζητήματος 

και άμεση επανεξέταση του ενδεχόμενου εμπλοκής 

του ιδιωτικού τομέα στην επανεκτίμηση των τίτλων 

ιδιοκτησίας.

4.  Επαναξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτή-

των με βάση τα νέα δεδομένα. Σε αυτό το ζήτημα 

υπήρχε ταύτιση απόψεων, πως η ανάπτυξη μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο αν δοθεί προτεραιότητα στον ιδιωτι-

κό τομέα. Τα μέτρα για μείωση της ανεργίας πρέπει να 

βασίζονται στην προώθηση έργων, τα οποία αξιοποι-

ούν κυπριακό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και εισάγουν 

νέες ‘πράσινες’ τεχνολογίες και υλικά στην κατασκευή, 

λειτουργώντας παράλληλα ως πρότυπα ανάπτυξης και 

πρωτοπορίας. Το Επιμελητήριο θεωρεί πως πρέπει να 

ληφθούν μέτρα ώστε:

• Να προωθηθούν έργα που θα δημιουργήσουν 

συνέργειες και θα έχουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυ-

πο, όπως είναι π.χ. η υλοποίηση μικρών και μεσαίων 

περιφερειακών πολεοδομικών έργων, τα οποία εκτι-

μάται ότι θα δώσουν κίνητρο και στον ιδιωτικό τομέα 

να επενδύσει, δημιουργώντας σαφώς περισσότερες 

θέσεις εργασίας.

• Τα κίνητρα που θα δοθούν στον τομέα της ανάπτυ-

ξης των ακινήτων να αφορούν έργα με αναβαθμισμέ-

να ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι τα κτίρια με 

μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, η δε επανένταξη 

των ανέργων να είναι στοχευμένη και να συνδυάζεται 

με την απόκτηση των κατάλληλων, σύγχρονων, δεξιο-

τήτων και προσόντων.

Επιπλέον, το Επιμελητήριο υποστηρίζει θερμά την ει-

σαγωγή φορολογικών κινήτρων για άμεση επανεκκί-

νηση του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα της κατασκευ-

αστικής βιομηχανίας, και αναμένει από το υπουργείο 

τις ανάλογες ενέργειες προς αυτόν το σκοπό.

5.  Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση υφιστάμε-

νων οικοδομών. Το Επιμελητήριο υποστηρίζει άμεση 

και ταχεία θεσμοθέτηση της επιθεώρησης των δη-

μοσίων κτιρίων σε πρώτο στάδιο, και ακολούθως των 

ιδιωτικών κτιρίων, με κατάλληλη τροποποίηση της περί 

Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας, ώστε να θεσμοθε-

τηθεί η περιοδική επιθεώρηση και συντήρηση οικοδο-

μών, μέτρο που θα αυξήσει τα ποσοστά απασχόλησης, 

αλλά κυρίως τα επίπεδα της δημόσιας ασφάλειας. Ο 

περιοδικός προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη συντή-

ρηση των κτιρίων, ιδιαίτερα εκείνων δημόσιας χρήσης, 

κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια του κοινού. 

Πρόσφατα περιστατικά προβλημάτων και αστοχιών 

σε κατασκευές αποδεικνύουν πως το ζήτημα είναι 

κρίσιμο και πως η επιθεώρηση και η συντήρηση των 

κτιρίων, σε συνδυασμό με μέτρα για την αντιμετώπιση 

των κτισμάτων που κινδυνεύουν άμεσα, θα αποτελέ-

σει σημαντικό παράγοντα πρόληψης ατυχημάτων.

Το Επιμελητήριο είναι διαθέσιμο για αναλυτικότερη 

παρουσίαση της πρότασής του, ώστε να απαντηθούν 

οι αμφιβολίες που εκφράστηκαν αναφορικά με την 

τεκμηρίωση της σχέσης μεταξύ επιθεώρησης και συ-

ντήρησης. Επιπλέον, η τακτική επιθεώρηση και συντή-

ρηση των υφιστάμενων οικοδομών θα τονώσει τον 

κατασκευαστικό κλάδο, θα δημιουργήσει θέσεις ερ-

γασίες, θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής των οικοδομών, 

ενώ θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις και συ-

νέργειες για την ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση 

του ενεργειακού τους κόστους. Το Επιμελητήριο ανα-

γνωρίζει πως υπάρχει αρχικό κόστος εάν υιοθετηθεί η 

πρότασή του, αλλά με μια ολοκληρωμένη αποτίμηση 

κόστους-οφέλους για όλη τη διάρκεια του μέτρου 

θα αποδειχθούν τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα οφέλη. Η περιοδική συντήρηση 

αναμένεται να αποφέρει σε όλους κέρδος, στους ιδιο-

κτήτες, στους χρήστες, στο κράτος, στην κοινωνία και 

στην οικονομία.





Τον Νοέμβριο του 2009, ο τότε υπουργός Εσωτερι-

κών, μετά από συνάντηση που είχε με αντιπροσω-

πεία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύ-

πρου, είχε δηλώσει ότι ο Αυτοέλεγχος συνέβαλε στην 

επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αδειών οικοδομής. 

«Σε λιγότερο από ένα μήνα εκδίδονται άδειες, κυρίως 

όταν αυτές αφορούν μικρές αναπτύξεις», είπε ο υπουρ-

γός. «Με την ενεργοποίηση της διαδικασίας του Αυτοέ-

λεγχου από τους μελετητές και τη σχετική εξέταση πολεοδομικής αίτησης εντός 

30 εργάσιμων ημερών, 1.900 πολεοδομικές αιτήσεις έτυχαν χειρισμού», εξήγησε 

ο κ. Συλικιώτης ο οποίος μάλιστα είχε τονίσει την ανάγκη να επεκταθεί ο θεσμός.

Ο Αυτοέλεγχος ήταν ένα διαδικαστικό μέτρο που εισήχθη για την ταχύτερη 

έκδοση πολεοδομικών αδειών για συγκεκριμένες αναπτύξεις. Προνοεί ότι οι 

μελετητές ενός έργου συμπληρώνουν οι ίδιοι ένα ειδικό τυποποιημένο έντυ-

πο, φιλικό προς τον χρήστη, με το οποίο καταγράφονται όλα τα κρίσιμα από 

πολεοδομικής άποψης δεδομένα και βεβαιώνεται ότι αυτά είναι σύμφωνα με 

τα επιτρεπόμενα. Η εφαρμογή του άρχισε το 2008 και από τότε τα πλεονε-

κτήματα, προς όφελος του πολίτη αλλά και της οικονομίας γενικότερα, είναι 

πολλά: Μείωση του χρόνου έκδοσης αδειών αλλά και του διοικητικού φόρτου 

τόσο των πολεοδομικών αρχών όσο και των μελετητών. Μετά από θετική αξι-

ολόγησή του, το 2011 ο θεσμός επεκτάθηκε από την κυβέρνηση και για άλλες 

αναπτύξεις. Το ΕΤΕΚ ήταν και είναι βασικός εταίρος 

στη σύλληψη, τον σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή 

του θεσμού του Αυτοελέγχου. 

Γνωρίζοντας ότι κάθε καινοτομία έχει περιθώρια 

βελτίωσης, έτσι και στην περίπτωση αυτή χρέος της 

Πολιτείας είναι να εξετάσει τυχόν αδυναμίες με γνώ-

μονα την επίλυσή τους. 

Θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι αποτελεί μονόδρομο η προ-

σεκτική αλλά μεθοδευμένη επέκταση του Αυτοελέγ-

χου και για σκοπούς έκδοσης οικοδομικών αδειών. Η 

περαιτέρω βελτίωση του θεσμού, ο καταρτισμός μηχανισμών διασφάλισης της 

ποιότητας και ο δίκαιος, ταχύς και αποτελεσματικός καταμερισμός των ευθυ-

νών σε όλους τους εμπλεκόμενους είναι αναμφισβήτητα στόχοι που θα πρέπει 

να επιτευχθούν. 

Θεμελιώδης και κρίσιμη, στην όλη διαδικασία βελτίωσης του θεσμού, εί-

ναι η διασφάλιση, για ευνόητους λόγους, της ανεξαρτησίας του μελετητή-

επιβλέποντος από τον ιδιοκτήτη του έργου, κυρίως στις περιπτώσεις που 

αυτός είναι επιχειρηματίας ανάπτυξης γης. 

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο ο εκσυγχρονισμός 

της οικοδομικής νομοθεσίας με την ετοιμασία ολοκληρωμένων και φιλικών 

προς τους μελετητές και τις αρμόδιες αρχές τεχνικών απαιτήσεων και κανο-

νισμών (Οικοδομικός Κώδικας), ένας άξονας στον οποίο, επίσης, το ΕΤΕΚ έχει 

στοχεύσει και για την υλοποίηση του οποίου είναι απαραίτητη και καθοριστική 

η συμβολή του υπουργείου Εσωτερικών.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, είναι ξεκάθαρο ότι, όπως και σε άλλες περιπτώ-

σεις έτσι και στην εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας για τον Αυτοέλεγχο, 

παρατηρούνται ενίοτε καταχρηστικές παραβιάσεις, όπως εξόφθαλμη υπέρβα-

ση του συντελεστή δόμησης. Είναι προφανές ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο με-

λετητής-επιβλέπων μηχανικός φέρει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Την ίδια ώρα, 

ωστόσο, είναι το ίδιο προφανές ότι μερίδιο ευθύνης φέρουν τόσο ο ιδιοκτήτης 

όσο και ο εργολήπτης του έργου. Όταν δε οι δύο τε-

λευταίοι ρόλοι συμπίπτουν, όπως συμβαίνει στις περι-

πτώσεις επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, και η σχέση 

με τον μελετητή-επιβλέποντα είναι σχέση εργοδότη 

με υπάλληλο, είναι αυτονόητο ότι θα δημιουργούνται, 

σε αρκετές περιπτώσεις, στρεβλώσεις και προβλήματα 

λόγω ακριβώς αυτής της σχέσης εξάρτησης. Οι πιέσεις 

για τέτοιου είδους πρακτικές και προσεγγίσεις που 

οδηγούν σε παραβιάσεις και υπερβάσεις των επιτρε-

πόμενων από τη νομοθεσία είναι, δυστυχώς, αναμε-

νόμενο να ενταθούν ενόψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και είναι γι’ 

αυτό που η Πολιτεία θα πρέπει να εγκύψει στο πρόβλημα και να προστατεύσει 

τον ανυποψίαστο αγοραστή και τον απλό πολίτη, έχοντας κατά νου ποιοι είναι 

αυτοί που, τελικά, επωφελούνται υπέρμετρα από την παρανομία.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Επιμελητήριο έχει επανειλημμένα υποστη-

ρίξει την ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας του μελετητή-επιβλέποντος 

αλλά και της ρύθμισης, με επάρκεια, του τρόπου με τον οποίο επιχειρηματίες 

ανάπτυξης γης δύνανται να διατηρούν τεχνικά γραφεία. Παράλληλα, θα πρέ-

πει, επιτέλους, να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε όσους έχουν 

ευθύνη για τέτοιου είδους παρανομίες. 

Εν κατακλείδι, το Επιμελητήριο συμφωνεί ότι οι μελετητές-επιβλέποντες δύ-

νανται και θα πρέπει να εξοπλισθούν με τέτοιες αρμοδιότητες και ευθύνες που 

να τους καθιστούν κύριο μέρος του μηχανισμού οικοδομικού ελέγχου, αλλά 

επισημαίνει ότι η όποια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση θα παραμείνει 

ημιτελής αν δεν διασφαλιστεί ταυτόχρονα η ανεξαρτησία, αλλά και η ανάλογη 

λογική αμοιβή του μελετητή-επιβλέποντος.

Στέλιος Αχνιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ
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Θέση του ΕΤΕΚ είναι 
ότι αποτελεί μονόδρομο 

η προσεκτική αλλά 
μεθοδευμένη επέκταση 
του Αυτοελέγχου και 
για σκοπούς έκδοσης 
οικοδομικών αδειών

Ο Αυτοέλεγχος στις άδειες οικοδομής 
βοήθησε κράτος, μελετητές και πολίτες





Όσο οι ρυθμοί της σύγχρονης κοινωνίας αυξάνο-

νται επιβάλλοντας την αδιάλειπτη λειτουργία 

των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών σε 24ωρη 

βάση, τόσο η ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής 

συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 

καθίσταται απόλυτη. 

Ο όρος «Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business 

Continuity)» αναφέρεται στην ικανότητα ενός ορ-

γανισμού να συνεχίζει τις εργασίες του μετά από 

ένα έκτακτο γεγονός/καταστροφή με ελάχιστες 

συνέπειες, να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών 

και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Τέτοια 

έκτακτα γεγονότα δύναται να προκληθούν είτε από 

φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα περι-

πτώσεις σεισμού, πλημμύρας ή πυρκαγιάς, είτε από 

αστάθμητους παράγοντες, όπως είναι η απώλεια 

παροχής ρεύματος, αστοχία δικτύου, αστοχία υλικού 

και ανθρώπινο λάθος. Η μεγάλη έκρηξη στο Μαρί 

μάς έδειξε πως τέτοια τραγικά συμβάντα μπορούν 

να πραγματοποιηθούν και στον δικό μας τόπο.

Οι καταστροφές συμβαίνουν. Δυστυχώς, δεν είναι 

πάντα δυνατόν να ελέγξουμε το μέγεθος μιας κα-

ταστροφής ούτε να την αποτρέψουμε. Είναι όμως 

δυνατόν, με επιμελή σχεδιασμό και κατάλληλη προ-

ετοιμασία να εκτιμηθεί το μέγεθος των συνεπειών 

που θα επέφερε μια ενδεχόμενη καταστροφή στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε εν συνεχεία, 

με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης 

επιχειρησιακής συνέχειας, να περιοριστεί στο ελά-

χιστο δυνατό το μέγεθος της επιχειρηματικής της 

απώλειας.

Τα πυκνά σοβαρά συμβάντα των τελευταίων χρόνων 

ήταν η αφορμή για τη διεθνή κοινότητα να δημιουρ-

γήσει νέες μεθόδους και πρακτικές για τη διαχεί-

ριση τέτοιων καταστάσεων. Για να ελαχιστοποιηθεί 

ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, 

ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδω-

σε το πρότυπο ISO 22301:2012, με τίτλο “Societal 

security - Business continuity management systems 

- Requirements”. Το ISO 22301:2012 παρέχει ένα 

πλαίσιο σε έναν οργανισμό για να σχεδιάζει, να 

εδραιώνει, να εφαρμόζει, να θέτει σε λειτουργία, να 

παρακολουθεί, να αναθεωρεί, να συντηρεί και συνε-

χώς να βελτιώνει ένα σύστημα διαχείρισης επιχει-

ρησιακής συνέχειας.

Ένα σύστημα διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέ-

χειας (BCMS) δεν είναι ένα έργο, ούτε μια στιγμιαία 

ενέργεια με ορισμένη διάρκεια. Το BCMS πρέπει να 

είναι ένα τρέχον, ζωντανό πρόγραμμα. Οργανισμοί 

χωρίς σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχει-

ας έχουν χαμηλές πιθανότητες πλήρους ανάκαμψης 

μετά από κάποια καταστροφή ή διακοπή λειτουρ-

γιών, ενώ εκείνες που έχουν εφαρμόσει ένα τέτοιο 

σύστημα έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανάκαμψης 

και αυξημένη ικανότητα επιβίωσης. Οι οργανισμοί 

που εκπαιδεύουν τακτικά το προσωπικό τους σε 

πρακτικές του BCMS έχουν ακόμη μεγαλύτερες πι-

θανότητες ανάκαμψης. 

Μετά την ανάπτυξη και εφαρμογή στον οργανι-

σμό του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής 

Συνέχειας βάσει του προτύπου ISO 22301:2012, 

ακολουθεί η φάση της πιστοποίησης του συστήμα-

τος από Οργανισμούς Πιστοποίησης (Certifi cation 

Bodies). Ανάμεσα στα οφέλη που αποκομίζονται 

από την πιστοποίηση ενός οργανισμού βάσει του 

προτύπου ISO 22301:2012 είναι η απόκτηση αντα-

γωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι άλλων οργανι-

σμών και η διαβεβαίωση παροχής υπηρεσιών υψη-

λής ποιότητας και αξιοπιστίας. Η αποδεδειγμένη 

ικανότητα χειρισμού μιας επιχειρησιακής διακοπής 

προστατεύει και ενισχύει την καλή φήμη του ορ-

γανισμού. 

Το ISO 22301:2012, αναπτύχθηκε από τη διεθνή 

τεχνική επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 223 «Societal 

Security». Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 

(CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την υιο-

θέτηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών 

προτύπων στην Κύπρο παρακολουθεί στενά το εν 

λόγω θέμα και θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφε-

ρόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Διαμαντής Ζαφειριάδης 

Λειτουργός Τυποποίησης του 

Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Νέο διεθνές πρότυπο για 
τη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας

Ο όρος «Επιχειρησιακή 
Συνέχεια» αναφέρεται 
στην ικανότητα ενός 

οργανισμού να συνεχίζει 
τις εργασίες του μετά 

από ένα έκτακτο γεγονός/
καταστροφή
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Την 1η Ιουλίου του 2013 μπήκαν σε εφαρμογή 

πολλά από τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 

305/2011, ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την εφαρ-

μογή τεχνικών προδιαγραφών, καλύτερη επεξήγηση 

και υποχρεωτική σήμανση CE, σε μια σειρά από δομικά 

προϊόντα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους.

Η αξιολόγηση των υλικών θα είναι πλέον ομοιόμορφη 

σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Εναρμονισμέ-

νων Ευρωπαϊκών Προτύπων και των Ευρωπαϊκών Τεχνι-

κών Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα χρησιμοποιείται από 

τους κατασκευαστές των προϊόντων για να δηλώνουν 

τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των προϊόντων 

τους αλλά και από τους αγοραστές των προϊόντων όπως 

είναι για παράδειγμα οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί.

Με τον Κανονισμό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει ότι 

δεν θα υπάρχουν πλέον τεχνικά προβλήματα και θα διευ-

κολυνθεί η εμπορία των υλικών αυτών ανάμεσα στα κρά-

τη μέλη εφόσον θα είναι και πιο εύκολη η προδιαγραφή 

των υλικών αυτών από όσους ετοιμάζουν όρους αγορών.

Για σωστή εφαρμογή του Κανονισμού χρειάζεται να γί-

νει ενημέρωση όλων των επαγγελματιών του κλάδου, 

του κοινού και των ΜΚΟ αλλά και αυστηρή επίβλεψη και 

εφαρμογή της νομοθεσίας εφόσον και τα λεφτά εδώ 

είναι πολλά.

Στην Κύπρο όμως έχουμε ακόμη ένα θέμα για το οποίο 

θα πρέπει να αποφασίσουμε τον τρόπο χειρισμού του. 

Αυτό αφορά τον τρόπο εφαρμογής από τη Δημοκρα-

τία του Κανονισμού 866/2004 της Πράσινης Γραμμής 

ο οποίος ρυθμίζει τη διακίνηση εμπορευμάτων και ο 

οποίος έχει ανανεωθεί τέσσερις φορές μέχρι τώρα.

Τα οικοδομικά υλικά που εισέρχονται από τα κατεχόμε-

να δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

κανονισμών. Θα πρέπει επομένως να εξετάσουμε κατά 

πόσο υπάρχουν τα απαραίτητα εργαστήρια και γνώσεις 

για τη σήμανση των υλικών στα κατεχόμενα, ή αν αυτά 

πιστοποιούνται από εργαστήρια στο εξωτερικό. 

Όπως όμως με τα κυπριακά αλλά και τα νόμιμα εισαγό-

μενα προϊόντα, θα πρέπει να γίνονται και εδώ αυστηροί 

έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις.

Μέχρι σήμερα τα οικοδομικά υλικά από τα κατεχόμενα 

δημιουργούν πολλά προβλήματα στις αντίστοιχες βι-

ομηχανίες στις ελεύθερες περιοχές γιατί πέρα από τη 

χαλαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα 

το θέμα, αυτά πωλούνται και σε χαμηλότερη τιμή αφού 

δεν εφαρμόζουν καμιά περιβαλλοντική νομοθεσία αλλά 

δεν πληρώνουν ούτε και ΦΠΑ. Και επειδή οι ιδιώτες που 

κτίζουν από μόνοι τους δεν μπορούν να διεκδικήσουν 

πίσω τον ΦΠΑ (όπως π.χ. μια εταιρεία) αυτοί αποτελούν 

και τους μεγαλύτερους πελάτες των υλικών αυτών.

Δεν γίνεται να βλέπουμε τόσα χρόνια τον Πενταδά-

κτυλο να καταστρέφεται από τα πολλά λατομεία που 

παράγουν υλικά που αγοράζουμε και εμείς, και απλώς 

να μένουμε στις δηλώσεις χωρίς έστω και μία απλή 

προσπάθεια.

Με προσεκτικούς χειρισμούς μπορούμε να βελτιώσου-

με την κατάσταση με δίκαιη και ίση αντιμετώπιση χωρίς 

να δημιουργήσουμε προβλήματα σε άλλους τομείς ή με 

την Επιτροπή της ΕΕ. 

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

Λέκτορας Τμήμα Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υποχρεωτική σήμανση CE σε 
μια σειρά από δομικά προϊόντα

Η Chrysalis LEAP είναι μια εντελώς νέα πρω-

τοβουλία, η οποία έχει στόχο να βοηθήσει 

φιλόδοξους επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις 

ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Η περίοδος 

υποβολής αιτήσεων έκλεισε στις 30 Ιουλίου.

Πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα επιτά-

χυνσης ιδεών στην Κύπρο, σκοπός της οποίας 

είναι να παρέχει στις νεοσύστατες ομάδες που 

θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα τις απαραί-

τητες γνώσεις, διασυνδέσεις και καθοδήγηση, 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν 

τις ιδέες τους σε επενδυτές. Είναι ένα εντατικό 

πρόγραμμα τεσσάρων μηνών, σχεδιασμένο από 

μια ομάδα που αποτελείται από επιχειρηματίες, 

ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από τον ιδιω-

τικό τομέα για την ενίσχυση του επιχειρηματι-

κού οικοσυστήματος στην Κύπρο.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιχειρηματικό-

τητα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας. Πρέ-

πει να στηρίξουμε το εγχώριο ταλέντο και να 

μεταφέρουμε το βάρος του ΑΕΠ της χώρας 

μας στις ντόπιες επιχειρήσεις για να υπάρχουν 

μακροπρόθεσμες προοπτικές», δήλωσε η Μα-

ρίνα Θεοδότου, συνιδρυτής της Chrysalis LEAP, 

οικονομολόγος και συγγραφέας της μελέτης 

«Κυπριακό Επιχειρηματικό Οικοσύστημα: Οδι-

κός Χάρτης για Οικονομική Ανάπτυξη» η οποία 

δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Ο δρ Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, ιδρυτής της 

Chrysalis LEAP και καθηγητής στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι «οι επι-

ταχυντές ιδεών είναι ένα απαραίτητο βήμα με-

ταξύ διαγωνισμών επιχειρηματικών πλάνων και 

εκκολαπτηρίων. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε 

τους επιχειρηματίες σε επαφή με επενδυτές, 

μόνο αφότου έχουν εκπαιδευτεί εντατικά και 

τα επιχειρηματικά τους πλάνα έχουν βελτιωθεί 

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των επενδυτών».

Ομάδες αποτελούμενες από τουλάχιστον 

δύο μέλη, με ιδέες στον τομέα της Αειφόρου 

Ανάπτυξης, θα μπορούν να συμμετάσχουν 

δωρεάν σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να 

γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε μια λαμπρή 

ιδέα και μια επιχείρηση έτοιμη να επενδύσει 

κάποιος σε αυτή. Οι ομάδες που θα επιλεγούν 

θα ενταχθούν στο πρόγραμμα το οποίο θα αρ-

χίσει τον Σεπτέμβριο με δύο Σαββατοκύριακα 

εντατικών εξειδικευμένων εργαστηρίων και 

το οποίο θα ολοκληρωθεί με μια τελική πα-

ρουσίαση σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων 

του τομέα οι οποίοι θα επιλέξουν τις πέντε 

ομάδες που θα προχωρήσουν στο επόμενο 

στάδιο. 

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νο-

εμβρίου, οι πέντε ομάδες θα ανατεθούν σε μέ-

ντορες οι οποίοι θα συνεχίσουν να τις βοηθούν 

να βελτιώσουν τις ιδέες και τα πρωτότυπά τους. 

Τον Δεκέμβριο θα διοργανωθεί μια τελική εκ-

δήλωση στην οποία οι ομάδες θα παρουσιάσουν 

τα τελικά επιχειρηματικά τους πλάνα σε μια 

ομάδα επενδυτών τόσο από την Κύπρο όσο και 

από το εξωτερικό.

Στο παρόν στάδιο, η Chrysalis LEAP χρηματοδο-

τείται εξολοκλήρου με πόρους των ιδρυτών της 

και αναζητεί ενεργά χορηγούς οι οποίοι επιθυ-

μούν να ταυτιστούν με τον επιταχυντή ιδεών. 

Όπως συμβαίνει και με τους επιταχυντές ιδεών 

στο εξωτερικό, οι συνεχιζόμενες δραστηριότη-

τες της Chrysalis LEAP θα χρηματοδοτούνται 

από συνδυασμό χορηγιών και επενδύσεων ή 

από ένα εφάπαξ τέλος το οποίο θα καταβάλ-

λεται από τους επενδυτές οι οποίοι θα εκδηλώ-

σουν ενδιαφέρον για κάποια από τις ομάδες που 

θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα www.chrysalisleap.com.

CHRYSALIS   LEAP 

Η πρώτη πλατφόρμα επιτάχυνσης ιδεών στην Κύπρο



Μετά από μια πρώτη εμπειρία μηχανικού, βρέθη-

κα συγκυριακά στον χώρο των ασφαλίσεων έχο-

ντας αρχικά εξειδικευθεί στις επιχειρηματικές ασφαλί-

σεις και εργασθεί σε πολυεθνικό ασφαλιστικό όμιλο της 

Γαλλίας. Παρακολουθώντας τις θεσμικές εξελίξεις και 

τα δρώμενα γύρω από τα τεχνικά έργα και το επάγγελ-

μα του μηχανικού, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως 

έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη στα θέματα 

ορθολογικής διαχείρισης κινδύνων μελέτης και κατα-

σκευής τεχνικών έργων. Δυστυχώς, αγνοούνται ή και 

αποφεύγονται ενέργειες σύγκλισης και προσαρμογής 

στην ισχύουσα ευρωπαϊκή - διεθνή πραγματικότητα. 

Οι ευθύνες

Οι ευθύνες των μηχανικών πάντα υπήρχαν, υπάρχουν 

και θα υπάρχουν, όσο μελετώνται και κατασκευάζονται 

τεχνικά έργα. Οι ευθύνες των συντελεστών παραγωγής 

των έργων είναι σε γενικές γραμμές προσδιορισμένες 

από τη βασική εθνική νομοθεσία και λεπτομερώς απο-

σαφηνισμένες από τη διεθνή πρακτική εμπειρία και την 

ευρύτερη νομολογία. Εξάλλου, η νομοθεσία και ιδιαίτε-

ρα σε ό,τι αφορά θέματα Αστικής Ευθύνης ακολουθεί 

διεθνώς παρόμοιες βασικές αρχές Δικαίου.

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες και ευθύνες, διαχωρί-

ζουμε τους αρχιτέκτονες - μηχανικούς σε δύο διακρι-

τές κατηγορίες:

- Μελετητές - Σύμβουλοι, που παρέχουν υπηρεσίες Με-

λέτης, Επίβλεψης, Διοίκησης ή ειδικού Συμβούλου Ασφά-

λειας, Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος κλπ και

- Εργολάβοι - Κατασκευαστές, που εκτελούν το τεχνικό 

έργο ή προμηθεύουν δομικά υλικά και εξοπλισμό που 

ενσωματώνονται σε αυτό. 

Οι πρώτοι, όπως λένε οι νομικοί, έχουν “Ευθύνη Επιμέ-

λειας”, για τις υπηρεσίες που παρέχουν, δηλαδή υπο-

χρέωση για συνειδητή τήρηση των κανόνων της “τέ-

χνης και της επιστήμης” και οι δεύτεροι έχουν “Ευθύνη 

Αποτελέσματος”, δηλαδή ευθύνη για παράδοση άρτιας 

και ασφαλούς κατασκευής.

 

Ο ρόλος της ασφάλισης

Η διεθνής πρακτική έχει αναδείξει σύγχρονους μηχα-

νισμούς διασφάλισης της ποιότητας και του εκάστοτε 

Κύριου του Έργου / Χρηματοδότη - Επενδυτή ο οποίος 

πληρώνει για τη Μελέτη και Κατασκευή ενός έργου. 

Βασικό «εργαλείο» διασφάλισης, πέρα από την τυπική 

διαπίστευση της επάρκειας τυπικών προσόντων και 

σχετικής εμπειρίας του Μελετητή / Συμβούλου Μηχα-

νικού ή του Εργολάβου Κατασκευαστή, είναι η «εγγύ-

ηση» (από ανεξάρτητο Τρίτο Φορέα) για την ποιότητα 

των υπηρεσιών (Μελέτη, Επίβλεψη, Διοίκηση Έργου) 

και την αρτιότητα της Κατασκευής. Η «εγγύηση» αυτή 

δεν είναι άλλη από την Ασφάλιση Επαγγελματικής 

Ευθύνης Μελετητή / Συμβούλου Μηχανικού και, αντί-

στοιχα, η Ασφάλιση “κατά παντός κινδύνου” Κατα-

σκευής Έργου. Οι ασφαλίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται 

ορθολογικά στην πράξη. Ιδιαίτερα η πρώτη (Ασφάλιση 

Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητή / Συμβούλου Μη-

χανικού) συνήθως απουσιάζει στις συμβάσεις Μελέτης 

ή/και Κατασκευής τεχνικών έργων (δημόσιων ή/και ιδι-

ωτικών). Όταν δε υφίσταται ως συμβατικός όρος, συχνά 

υποβαθμίζεται σε τυπικό “χαρτί” χωρίς να αναζητείται η 

ουσία της ασφαλιστικής κάλυψης.

Θα πρέπει κάποτε συστηματικά να εφαρμόσουμε τον 

θεσμό της Ασφάλισης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

Κύπρο με παρόμοια νοοτροπία. Τυχόν «έλλειμμα» αξιοπι-

στίας της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς δεν θα πρέπει 

να αποτελεί άλλοθι απραξίας. Ο θεσμός της Ασφάλισης 

είναι διεθνοποιημένος και κάλλιστα μπορούν να βρεθούν 

γόνιμες και σχετικά φτηνές λύσεις σε σαφείς απαιτήσεις. 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της Ασφάλισης Επαγ-

γελματικής Ευθύνης. Αυτό, γιατί οι εξελίξεις αναδεικνύ-

ουν όλο και πιο πολύ την αναγκαιότητά της για την επιβί-

ωση του Επαγγελματία ή της Επιχείρησης στο σύγχρονο 

περιβάλλον οικονομικής κρίσης, έντονου ανταγωνισμού 

και αυξημένων απαιτήσεων ποιότητας και αξιοπιστίας. 

Επιχειρείν στα «χρόνια της μιζέριας»

Η Ασφάλιση είναι αναμφισβήτητα επιτυχημένο δημι-

ούργημα του σύγχρονου ανθρώπου και είναι αυτή που 

μπορεί να καλύψει απρόβλεπτες οικονομικές ανάγκες 

και ελλείμματα από ατυχείς καταστάσεις που μπορεί 

να συμβούν. Χωρίς να κοστίζει υπερβολικά, δημιουργεί 

αίσθημα ασφάλειας για ανάληψη πρωτοβουλιών, ανα-

γκαίων για την οικονομική ανάκαμψη. Σε περίοδο οικο-

νομικής κρίσης, όχι μόνο δεν είναι σωστό να καταργεί-

ται αλλά πρέπει να αναβαθμίζεται.

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, του ελεύ-

θερου ανταγωνισμού, της ιδιάζουσας οικονομικής κρί-

σης, του μνημονίου και της πολιτικής - κοινωνικής - οι-

κονομικής επιτήρησης, πρέπει να δούμε τα πράγματα 

με ρεαλισμό και να διορθώσουμε τις όποιες διαχρονικές 

αδυναμίες και ελλείψεις. Προς τούτο, πρέπει ψύχραιμα 

να αντιδράσουμε επιστρατεύοντας υγιείς δυνάμεις που 

σίγουρα διαθέτουμε ως λαός. Η τρέχουσα οικονομική 

κρίση θα πρέπει να ενεργήσει θετικά προς την κατεύ-

θυνση του εξορθολογισμού και όχι ως τροχοπέδη στον 

απαραίτητο εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Στη σύγχρονη εποχή της κινητής τηλεφωνίας, της ανοι-

χτής πληροφόρησης και του διαδικτύου δεν θα πρέπει 

να δαπανούμε ενέργεια να “ανακαλύψουμε τον τροχό”! 

Τον έχουν ανακαλύψει άλλοι και τον χρησιμοποιούν με 

επιτυχία εδώ και χρόνια. Στο θέμα της Ασφάλισης όπως 

και σε παρόμοια που πολύ μας απασχολούν, ως έξυπνος 

λαός, δεν έχουμε παρά να αντιγράψουμε και συνειδητά 

να εφαρμόσουμε παγιωμένες πρακτικές της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης.

Γιώργος Κουτίνας

Μηχανικός MSc, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων 
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Ανενημέρωτοι και ανυπεράσπιστοι 
στα θέματα Ευθύνης & Ασφάλισης!

Οι ευθύνες των μηχανικών 
πάντα υπήρχαν, υπάρχουν 

και θα υπάρχουν, όσο 
μελετώνται 

και κατασκευάζονται 
τεχνικά έργα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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Τα μηνύματα για την επικινδυνότητα των χημικών προϊόντων μεταφέρονται στους 

καταναλωτές με τις πληροφορίες που βρίσκει κανείς στις συσκευασίες των προϊό-

ντων και κυρίως μέσω των χαρακτηριστικών συμβόλων κινδύνου. 

Το σύμβολο κινδύνου είναι ουσιαστικά ένα σύμβολο προειδοποίησης, το οποίο έχει 

συγκεκριμένο χρώμα και σχήμα και αποσκοπεί στο να ενημερώσει για τους ειδικούς 

κινδύνους και την πιθανή βλάβη που μπορεί να προκαλέσει μια χημική ουσία ή ένα 

μείγμα χημικών ουσιών στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. 

Γνωρίζετε όμως ότι τα σύμβολα κινδύνου για τη σήμανση των χημικών ουσιών έχουν 

αλλάξει;

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1272/2008 (Κανονισμός CLP) για την ταξινόμηση, επι-

σήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων εισήγαγε νέα 

προειδοποιητικά σύμβολα που ονομάζονται εικονογράμματα. Τα νέα εικονογράμματα 

κινδύνου με λευκό φόντο και κόκκινο περίγραμμα έρχονται να αντικαταστήσουν τα 

σύμβολα κινδύνου με πορτοκαλί φόντο της παλαιότερης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Πιο κάτω φαίνονται τα 9 νέα εικονογράμματα. Γνωρίζετε τι σημαίνουν; 

Βεβαιωθείτε πως γνωρίζετε τη σημασία των επιση-

μάνσεων και διαβάστε τις οδηγίες στην ετικέτα των 

προϊόντων. Αποφύγετε απώλειες, καταστροφές και 

προβλήματα υγείας στους χώρους εργασίας ή στο σπίτι μαθαίνοντας περισσότερα για τα 

εικονογράμματα κινδύνου. Ένα πρώτο βήμα για να γνωρίσετε τα νέα εικονογράμματα 

αλλά και για να ελέγξετε τις γνώσεις σας σε σχέση με τη σήμανση των χημικών προ-

ϊόντων είναι να απαντήσετε στο κουίζ που ακολουθεί.

Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου

Χημικός Μηχανικός, Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

QUIZ

1. Πότε τα σύμβολα κινδύνου με το πορτοκαλί φόντο της παλιάς νομοθεσίας 

δεν θα εμφανίζονται πλέον (καταργούνται) σε επικίνδυνα προϊόντα που διατί-

θενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 Έως τον Ιούνιο του 2017  
 Έως τα τέλη του 2015 
 Έως το 2020 

2.  Το εικονόγραμμα αυτό αναπαριστά κίνδυνο για την υγεία. Ποια από τις ακό-

λουθες περιγραφές είναι σωστή;

 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση 
 Να μην χρησιμοποιείται κατά την οδήγηση ή 

 τον χειρισμό μηχανημάτων 
 Απαγορεύεται η είσοδος, ιδιωτικός χώρος 

3. Το πιο κάτω εικονόγραμμα χρησιμοποιείται σε περιέκτες/φιάλες αερίου. Σε 

ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις το προϊόν αυτό είναι επικίνδυνο;

 Σε περίπτωση που πέσει σε νερό 
 Σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά 
 Σε περίπτωση που είναι άδειο 

4. Τι σημαίνει το πιο κάτω εικονόγραμμα;

 Πιθανή έκρηξη 
 Στόχος σκοποβολής 
Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία 

5. Σε ποιο από τα ακόλουθα προϊόντα είναι πιθανό να συναντήσετε το πιο κάτω 

εικονόγραμμα κινδύνου;

 Σε αφρό ξυρίσματος  
 Σε απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 
 Σε σαμπουάν 

6. Τι σημαίνει το πιο κάτω εικονόγραμμα; 

Προσέχετε τα πυροτεχνήματα 
Εκρηκτικό, κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης 
Κίνδυνος αναθυμιάσεων  

7. Το πιο κάτω εικονόγραμμα συναντάται σε καθαριστικά τύπου χλωρίνης. Τι 

σημαίνει;

Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
Ερεθίζει το δέρμα  
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  

8. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που ένα προϊόν που έχει το πιο κάτω 

εικονόγραμμα έρθει σε επαφή με τα μάτια σας;

Να ξεπλύνετε με άφθονο νερό 
Να τοποθετήσετε κάτι κρύο στα μάτια που τσούζουν 
Να φορέσετε προστατευτικά γυαλιά  

9. Τι σημαίνει το πιο κάτω εικονόγραμμα;

Ξηρασία  
Απαγορεύεται το ψάρεμα  
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον 

10. Τι πρέπει να κάνετε όταν ένα προϊόν φέρει το πιο κάτω εικονόγραμμα;

Να μην το χρησιμοποιήσετε 
Να μην το αγγίξετε καθόλου  
Να το χειριστείτε με προσοχή, γιατί μπορεί να αποβεί θανατηφόρο 

11. Σε ποιο από τα ακόλουθα προϊόντα είναι πιθανό να συναντήσετε αυτό το 

εικονόγραμμα κινδύνου;

Σε σπρέι αφρού ξυρίσματος  
Σε απορρυπαντικό πιάτων 
Σε καθαριστικό τουαλέτας 

12.  Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο πιο κάτω εικονογραμμάτων;

Συμβολίζουν ακριβώς το ίδιο απλώς το δεξί σύμβολο 

αποτελεί παλαιότερη έκδοση. 
Το αριστερό: εύφλεκτο 

Το δεξί: μπορεί να αναζωπυρώσει υπάρχουσα 

 φλόγα ή να προκαλέσει πυρκαγιά. 
 Το αριστερό: φλεγόμενος θάμνος

 Το δεξί: φλεγόμενος δακτύλιος πυρκαγιάς 

Σωστές απαντήσεις:  1. Έως  τον Ιούνιο του 2017. 2. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  3. 

Σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά. 4. Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.  5. Σε απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων. 

6. Εκρηκτικό, κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης  7. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 

8. Να ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 9. Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. 10.  Να το χειριστείτε με προσοχή, 

μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.  11. Σε σπρέι αφρού ξυρίσματος.  12. Το αριστερό: εύφλεκτο,  Το δεξί: μπορεί να 

αναζωπυρώσει υπάρχουσα φλόγα ή να προκαλέσει πυρκαγιά.

Πόσα γνωρίζετε για τη σήμανση των                                
επικίνδυνων χημικών ουσιών;
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Αυτόματη χορήγηση πολ. άδειας μετά από 
παρέλευση 3 μηνών από την υποβολή αίτησης

Από τον διευθυντή του, Χριστόδουλο Χατζη-

οδυσσέως, εκπροσωπήθηκε το ΕΤΕΚ στην 

κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών, που συ-

νεδρίασε στις 27 Ιουνίου, με θέμα την αυτόματη 

χορήγηση πολεοδομικής άδειας μετά από παρέ-

λευση τριών μηνών από την υποβολή αίτησης.

Στη συνεδρία ο βουλευτής ΔΗΣΥ Α. Κυπριανού 

εξήγησε ότι ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται 

η πρόταση είναι οι υπερβολικές καθυστερήσεις 

που παρουσιάζονται στην έκδοση πολεοδομι-

κών αδειών. Είπε, επίσης, ότι πιθανόν να τίθεται 

και θέμα για την ανάγκη έκδοσης πολεοδομικής 

άδειας και ότι θα πρέπει οι μελετητές να αναλά-

βουν την ευθύνη που τους αναλογεί.

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Εσωτερικών δια-

φώνησαν με την πρόταση, επισημαίνοντας τους 

κινδύνους από την πιθανή χορήγηση αδειών 

χωρίς έλεγχο ενώ ανέφεραν ότι μεταξύ των πι-

θανών συνεπειών, σε περίπτωση που η πρόταση 

υιοθετηθεί, είναι και η αύξηση του ποσοστού 

απόρριψης των αιτήσεων.

Η εκπρόσωπος του τμήματος Πολεοδομίας δια-

φώνησε με την πρόταση και ανέφερε την πρό-

θεση του υπουργείου να αποσυνδέσει τη δια-

δικασία της διαβούλευσης από την έκδοση της 

άδειας ώστε οι άδειες να εκδίδονται ταχύτερα.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων και της Ένω-

σης Κοινοτήτων επίσης διαφώνησαν. Η Νομική 

υπηρεσία διαφώνησε με την πρόταση και αντέ-

κρουσε τον ισχυρισμό ότι κάτι τέτοιο επιτρέπεται 

ή/και επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου επεσήμανε ότι 

«η ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έκδοση 

των αδειών, ιδιαίτερα δεδομένης της ανάγκης 

για ανάπτυξη και αναθέρμανση της οικονομίας, 

είναι κοινή». Επίσης, καλωσόρισε τη συζήτηση 

για την ανάληψη ευθύνης από τους μελετητές 

επισημαίνοντας ότι αυτό θα πρέπει να συνοδευ-

τεί με το σχετικό πλαίσιο που θα τους εξοπλίσει 

κατάλληλα και θα τους επιτρέψει να ασκήσουν το 

επάγγελμά τους ανεπηρέαστα.

Ωστόσο επισημάνθηκε ότι με το να δοθεί η δυ-

νατότητα χορήγησης αυτόματα της άδειας χωρίς 

να μελετηθούν οι λόγοι για τους οποίους παρου-

σιάζονται οι καθυστερήσεις αυτές, από μόνο του 

δεν είναι βέβαιο ότι θα λύσει το πρόβλημα, ότι 

μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες απορρίψεις 

αιτήσεων, που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν δια-

φορετική αντιμετώπιση, και ότι οι κίνδυνοι για το 

δομημένο περιβάλλον θα είναι μεγάλοι.

Σε σχέση με τις αναφορές της Πολεοδομίας για 

αποσύνδεση της διαδικασίας της διαβούλευσης 

από την έκδοση της άδειας αναφέρθηκε ότι θα 

πρέπει να βρεθούν τρόποι που πραγματικά να 

εξυπηρετούν την ανάπτυξη και να επισπεύ-

δουν τις διαδικασίες επισημαίνοντας ότι για 

τον επενδυτή ο χρόνος που θα απαιτηθεί για 

να εξασφαλίσει την άδειά του δεν θα διαφο-

ροποιηθεί αν η διαβούλευση απλώς μεταφερθεί 

στις υποχρεώσεις του μελετητή. Επισημάνθηκε, 

επίσης, ότι θα πρέπει να εξεταστούν πιο συγκε-

κριμένα οι λόγοι για τους οποίους παρουσιάζο-

νται οι καθυστερήσεις αυτές και πόσος χρόνος 

από αυτόν που απαιτείται για την έκδοση μιας 

άδειας πραγματικά δαπανάται στην εξέτασή 

της. Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν εισηγήσεις τόσο 

του ΕΤΕΚ όσο και άλλων φορέων για πρακτικούς 

τρόπους επίσπευσης, οι οποίες θα πρέπει να 

εξεταστούν με σοβαρότητα και ότι υπάρχει 

σχετική πρόθεση του ΥΠΕΣ να διεξαγάγει αυτή 

τη συζήτηση.

Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν οι επιχειρηματίες 

ανάπτυξης γης, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλω-

τών και ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Η συζήτηση δεν ολοκληρώθηκε και ο πρόεδρος 

της επιτροπής ανέφερε ότι θα συνεχιστεί με την 

παρουσία των κρατικών υπηρεσιών και του ΕΤΕΚ.

Στις 18 Ιουνίου, το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον γραμματέα 

του, Κώστα Αλλαγιώτη, στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής 

επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημοσίων Δαπανών. Θέματα της συνεδρίας ήταν «Οι διαδικασίες 

που ακολουθήθηκαν στην προσφορά για την ανέγερση του νέου 

κτιρίου του ΘΟΚ» (αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των 

βουλευτών Γεώργιου Γεωργίου, Κώστα Κωνσταντίνου και Αριστο-

τέλη Μισού) και «Η κατασκευή του κτιρίου του θεάτρου του ΘΟΚ 

και η εκτέλεση του σχετικού συμβολαίου» (αυτεπάγγελτη εξέταση 

έπειτα από πρόταση του βουλευτή Πρόδρομου Προδρόμου).

Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου κατέθεσε στη συνεδρία ότι σε 

κάθε οικοδομικό έργο γίνονται αλλαγές κατά τη διάρκεια εκτέλε-

σής του και δεν πρέπει να ξενίζει ο μεγάλος αριθμός αρχιτεκτονι-

κών εντολών που έχουν εκδοθεί για το νέο κτίριο του ΘΟΚ, όμως 

το θέμα είναι να κοστολογούνται εγκαίρως αυτές οι αλλαγές και 

η γενική ελέγκτρια –που είναι ο αρμόδιος για τον έλεγχο– να βε-

βαιώνεται ότι τα ποσά που πληρώνονται δικαιολογούνται. Επίσης, 

για το θέμα των γυαλιών που έσπασαν στο κτίριο ο κ. Αλλαγιώτης 

ανέφερε στην επιτροπή ότι πρέπει να γίνει πραγματογνωμοσύνη 

για να καταφανούν τα αίτια. 

Συζήτηση στη Βουλή για το νέο κτίριο ΘΟΚ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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Εκπροσώπηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ελέγχου 

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ελέγχου 

συζητήθηκε, τον Ιούλιο, το νομοσχέδιο 

που αφορά την τροποποίηση του Νόμου περί 

Συντονισμού Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων. Στη συνεδρία η γενική λογίστρια 

της Δημοκρατίας παρουσίασε τις τροποποιή-

σεις με την αναθεώρηση, προς τα πάνω, των 

ορίων για συμβάσεις για τις οποίες επιτρέπε-

ται η προσφυγή σε συνοπτικές διαδικασίες.

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στη Νομική υπη-

ρεσία που ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έτυχε 

νομοτεχνικής επεξεργασίας, χωρίς όμως να 

εκφράσει άποψη επί της ουσίας.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο ΕΤΕΚ και ο 

εκπρόσωπός του, διευθυντής του Επιμελητη-

ρίου, Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως, ανέφε-

ρε:

• Οι διαδικασίες πρέπει να επισπευσθούν - ιδι-

αίτερα υπό τις συνθήκες αυτές 

• Ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα επιτευχθεί, 

ωστόσο, πρέπει να είναι τέτοιος που να δια-

σφαλίζει τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση 

και την αποφυγή διακρίσεων, όπως αναφέ-

ρεται και στον Νόμο και να μην δημιουργεί 

κινδύνους καταστρατήγησης στον βωμό της 

επίσπευσης αυτών των αρχών 

• Με την πρόταση και χωρίς να συνοδεύεται 

από άλλα μέτρα / ρυθμίσεις δεν είναι βέβαιο 

ότι αυτό διασφαλίζεται και δημιουργούνται 

κίνδυνοι

• Είναι δύσκολο να ελεγχθεί τόσο το θέμα της 

κατάτμησης όσο και το θέμα της ανάθεσης σε 

διαφορετικούς προσφοροδότες - οι αναφορές 

στον Νόμο είναι αρκετά γενικές

• Εξάλλου, το πρόβλημα, με τη μη υλοποίηση 

έργων, οφείλεται -κατά κύριο λόγο- στην έλλει-

ψη χρημάτων και όχι στις χρονοβόρες διαδικα-

σίες

• Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι, εφόσον η πρό-

ταση υιοθετηθεί από τη Βουλή, θα πρέπει να 

συνοδευτεί κατά την εφαρμογή της από μέτρα 

όπως η δημιουργία καταλόγων, η κοινοποίηση 

αποτελεσμάτων αναθέσεων, κλπ, ώστε να δια-

σφαλίζονται τα πιο πάνω.

Ακολούθως μίλησαν οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ 

και της ΟΕΒ οι οποίοι ανέφεραν γενικά ότι 

υποστηρίζουν τρόπους που επισπεύδουν τις 

διαδικασίες, χωρίς όμως να μπουν σε λεπτο-

μέρειες επειδή όπως ειπώθηκε δεν είχαν τον 

χρόνο να μελετήσουν επαρκώς το θέμα.

Η γενική ελέγκτρια παρουσίασε επιστολή της 

προς το ΥΠΟΙΚ και διερωτήθηκε γιατί αυτή δεν 

είχε διανεμηθεί στα μέλη της επιτροπής. Συμ-

φώνησε με την εκτίμηση του ΕΤΕΚ ότι ο λόγος 

που δεν προωθούνται έργα είναι η έλλειψη 

χρημάτων ενώ ανέφερε και το θέμα της δυ-

σκολίας ελέγχου της κατάτμησης προσφορών 

και της ανάθεσης σε διαφορετικούς προσφο-

ροδότες.

Η ελέγκτρια ανέφερε επιπλέον ότι διαφωνεί 

με την υιοθέτηση του νομοσχεδίου, ότι αμ-

φιβάλλει αν θα διευκολύνει τον ανταγωνισμό 

και ότι θεωρεί ότι περισσότερες πιθανότητες 

υπάρχουν να τον παρεμποδίσει. 

Είπε, επίσης, ότι ήδη γίνεται κατάχρηση της 

διαδικασίας γεγονός που δημιουργεί κινδύ-

νους, δεδομένου ότι τα έγγραφα δεν ελέγχο-

νται από την υπηρεσία της ούτε και μπορούν 

να προσφύγουν ενδιαφερόμενοι στην Αναθε-

ωρητική Αρχή Προσφορών και επεσήμανε ότι 

υπάρχει σωρεία καταγγελιών για κατάχρηση 

της διαδικασίας. 

Η ελέγκτρια, αφού επανέλαβε τη διαφωνία 

της, ανέφερε ότι στην περίπτωση που η Βου-

λή θέλει να διευκολύνει 

τις διαδικασίες μπορεί να 

μειώσει τους χρόνους που 

οι υπηρεσίες έχουν στη δι-

άθεσή τους για τις προσφο-

ρές και να αυξήσει κάπως τα 

δύο πρώτα ποσά του άρθρου 

του Νόμου, χωρίς όμως σε 

καμία περίπτωση να αυξήσει 

το ποσό που αφορά τα έργα 

στις 500.000 όπως είναι η 

πρόταση. 

Κατά τη συζήτηση που ακο-

λούθησε όλοι επεσήμαναν 

ότι δεν φαίνεται να συντρέχει 

λόγος για προώθηση του νο-

μοσχεδίου με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος, ότι δεν 

προκύπτει από υποχρέωση της 

Δημοκρατίας από το μνημόνιο 

ή άλλο σκοπό και για αυτό ζη-

τήθηκε να συζητηθεί το θέμα 

με τους διάφορους εταίρους 

και να επανέλθει αργότερα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 



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

22

Δ Ι Ε Θ Ν Η

Η τεχνολογία σώζει ζωές και μειώνει τον προϋπολογισμό

Εντυπωσιακά αποτελέσματα έφερε η συνεργασία μεταξύ του κολοσσού της τε-

χνολογίας Intel (τμήμα Ισραήλ) με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah 

της Ιερουσαλήμ, ως προς την αποδοτικότητα των χειρουργείων του Νοσοκομείου 

και κατ’ επέκταση την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Το Νο-

σοκομείο συνεργάστηκε, από το 2012, με τη διεθνή εταιρεία κατασκευής επεξερ-

γαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών Intel, η οποία με τη χρήση προγράμματος βα-

σισμένου στη θεωρία του Awareness Effect, κατάφερε -μεταξύ άλλων- να μειώσει 

τις ακυρώσεις επεμβάσεων στα 23 χειρουργεία του Νοσοκομείου. Δηλαδή αύξησε 

την αποδοτικότητα του προσωπικού του Νοσοκομείου, χωρίς την αύξηση του προ-

ϋπολογισμού του.

Πρωτίστως, η ομάδα της Intel πήρε συνεντεύξεις από το προσωπικό των χειρουρ-

γικών τμημάτων του Hadassah. Αρχική πρόκληση ήταν η καταγραφή απλών στατι-

στικών, όπως το κατά πόσο μια επέμβαση ξεκίνησε στην ώρα της και πόσος χρόνος 

απαιτήθηκε μέχρι και την επιστροφή του ασθενή στον θάλαμο νοσηλείας του. Ο 

δρ Yoram Weiss, επικεφαλής αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο Hadassah, δήλωσε 

ότι καταγράφοντας τους αριθμούς, το προσωπικό απέκτησε μια πραγματική εικόνα 

ως προς την αποδοτικότητα του τμήματός του. “Το γεγονός ότι παρακολουθείτο η 

πρόοδος των διαφόρων τμημάτων, από μόνο του είχε θετική επίδραση”, είπε η Liz 

Ghazi, υπεύθυνη Προγράμματος  Υγειονομικής Περίθαλψης της Intel, τώρα μονί-

μως απασχολούμενη στο Hadassah στο πρόγραμμα συνεργασίας. «Ανακαλύψαμε 

ότι μόλις μετρήσεις τα πράγματα, χωρίς να κάνεις τίποτα, βελτιώνεσαι. Είναι το 

Awareness Effect» σημείωσε. Πράγματι, η επίγνωση (awareness) προφανώς οδηγεί 

σε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Από τον Δεκέμβριο του 2012, το πρόγραμμα μείωσε κατά το ήμισυ τη λίστα των 

ασθενών που χρειαζόταν να περιμένουν για να μπουν στην αίθουσα ανάνηψης, 

τα εξιτήρια από τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυξήθηκαν κατά 48%, 

οι ακυρώσεις χειρουργικών επεμβάσεων μειώθηκαν κατά 28% και ο αριθμός των 

επεμβάσεων σε μία μέρα αυξήθηκε κατά 5,4%. Δηλαδή, το Νοσοκομείο αύξησε 

σημαντικά την απόδοσή του, χωρίς να αυξήσει το προσωπικό του. 

Ακολούθησαν κι άλλες αλλαγές προς το καλύτερο, συμπεριλαμβανομένης και δρα-

στικής αλλαγής στον κύκλο των απεικονιστικών εξετάσεων (ακτινολογικών, υπερή-

χων κλπ). Στους πρώτους πέντε μήνες του 2013, επιτεύχθηκε 50% μείωση στις 

αξονικές τομογραφίες και 30% μείωση σε υπερήχους για νοσηλευόμενους ασθε-

νείς και επείγοντα περιστατικά. Επίσης, ένα νέο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας 

μείωσε κατά 60% τα περιστατικά CLABSI (Λοιμώξεις του αίματος από το σημείο 

εισόδου του κεντρικού καθετήρα) στα 11 τμήματα εντατικής θεραπείας. «Η Intel 

έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε», εξηγεί ο Itsik Kara, επικεφαλής 

του νοσηλευτικού τμήματος  του χειρουργείου. «Μόνο το γεγονός ότι ο πρώτος 

ασθενής της ημέρας βρίσκεται στο χειρουργείο στην ώρα του, στις 7.40 π.μ., μοιάζει 

σαν να προσθέσαμε άλλο ένα χειρουργείο, το οποίο θα μας κόστιζε 10 εκατομμύρια 

σέκελ (περίπου €2 εκατ.)».

Ένα άλλο μέρος του προγράμματος απευθύνεται στους συγγενείς των ασθενών και 

την καλύτερη ενημέρωσή τους, με την αποστολή μηνυμάτων SMS στα κινητά τους 

τηλέφωνα για την έναρξη και τη λήξη της επέμβασης, καθώς και τη μετακίνηση των 

ασθενών σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου. 

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah (www.hadassah-med.com) των Ιερο-

σολύμων είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομειακά κέντρα αλλά και 

κέντρα ιατρικής έρευνας, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Παρέχει ιατρική 

περίθαλψη και θεραπεία σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, από 

όλο τον κόσμο, κάθε χρόνο. Μεγάλος αριθμός ασθενών από την Κύπρο και την 

Ελλάδα επισκέπτονται το Hadassah για διάγνωση ή για θεραπείες, πολλές από τις 

οποίες προσφέρονται μόνο από το νοσοκομείο αυτό.

Πηγή: ‘How Intel is saving lives at Hadassah Hospital’, Ilene Prusher. (Ha’aretz, 

23/06/2013) www.haaretz.com/news/features/how-intel-is-saving-lives-at-

hadassah-hospital.premium-1.531416 

Τέλος στον εφιάλτη της μεγάλης αναμονής και 

της ορθοστασίας στο ταμείο της υπεραγοράς 

έρχεται να φέρει ο σαρωτής «θαύμα» Rapid Scan, 

o οποίος χάρη στην αυτόματη σάρωση των προϊ-

όντων στο ταμείο καταργεί κάθε μορφή ταλαιπω-

ρίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική αλυσίδα σουπερμάρκετ 

Asda -όπου και δοκιμάζεται τώρα ο Rapid Scan- ο 

καινοτόμος σαρωτής είναι σε θέση να «διαβάζει» 

τη συσκευασία των προϊόντων από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες καθώς αυτά περνούν επάνω στον 

κυλιόμενο ιμάντα του ταμείου. Αυτό σημαίνει ότι 

το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και 

δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ταμία προκειμένου 

να σκανάρει επιτυχώς τον απαιτούμενο γραμμικό 

κώδικα (barcode).

Ο Rapid Scan μπορεί να σαρώσει περίπου 100 

προϊόντα το λεπτό, γεγονός που μειώνει στο ελά-

χιστο τον χρόνο έως ότου περάσουν τα ψώνια από 

το ταμείο και εκδοθεί ο λογαριασμός.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, το 

οπτικό πεδίο του σαρωτή-αστραπή φτάνει 

τις 360 μοίρες σε αντίθεση με το λέιζερ που 

χρησιμοποιούν οι ταμίες, το οποίο πρέπει να 

τοποθετηθεί στη σωστή θέση για την επιτυ-

χή σάρωση του barcode. Κάτι τέτοιο σημαίνει 

ότι o Rapid Scan είναι σε θέση να «διαβάσει» 

επιτυχώς τους γραμμικούς κώδικες των προ-

ϊόντων άσχετα από τη θέση τους επάνω στον 

κυλιόμενο ιμάντα.

Παρά την ταχύτητα, ωστόσο, δημοσκόπηση που 

πραγματοποίησαν τα σουπερμάρκετ Asda, έδειξε 

ότι το 60% των καταναλωτών προτιμούν τα ταμεία 

με υπάλληλο, λόγω της ασφάλειας που αποπνέουν 

αυτά, ειδικά στην περίπτωση των μεγάλων υποκα-

ταστημάτων.

(Πηγή: www.tovima.gr)

Σκάνερ αντικαθιστά τους ταμίες



Ε Υ Ρ Ω Π Η

Η ΕΕ και η βιομηχανία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καινοτομία 

Η Επιτροπή προτείνει την επένδυση 22 δισ. ευρώ στην έρευνα και την και-

νοτομία για την υγεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον τα επόμενα επτά 

έτη. Η χρηματοδότηση θα χορηγείται, από το 2014, σε συμπράξεις μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των χωρών της ΕΕ και της βιομηχανίας σε 5 τομείς: 

καινοτόμα φάρμακα, αεροναυτική, βιομηχανίες βιολογικής βάσης, κυψέλες 

καυσίμου και υδρογόνου, και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Μια σύμπραξη για τη 

διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχιστεί σε διαφορετικό πλαίσιο. 

Οι τομείς αυτοί δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, απαντούν σε μείζονες 

προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μεμονωμένες χώρες ή 

επιχειρήσεις, και είναι καθοριστικοί για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η 

έρευνα είναι μακροπρόθεσμη, μεγάλης κλίμακας και συχνά υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με την πρόταση, η χρηματοδότηση από το επόμενο ερευνητικό πρό-

γραμμα της ΕΕ, «Ορίζοντας 2020», θα αυξηθεί κατά περίπου 10 δισ. ευρώ που θα 

προέλθουν από τη βιομηχανία και 4 δισ. ευρώ που θα προέλθουν από τις εθνικές 

κυβερνήσεις.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση της ΕΕ θα στηρίξει συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φο-

ρέων (της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ) στους εξής τομείς: θεραπείες 

ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια, τεχνολογίες μέτρησης της βιομηχανι-

κής ανταγωνιστικότητας, στήριξη ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και μέσα που βοηθούν 

ώστε ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με 

ασφάλεια στο σπίτι τους.

Τρεις από τις συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα λειτουργούν ήδη, και είχαν 

εντυπωσιακά αποτελέσματα:

• ένα υδρογονοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό όχημα

• νέου τύπου υδρογονοκίνητα λεωφορεία

• αποδοτικότερα ηλεκτρικά οχήματα

• ένα ελαφρύτερο πτερύγιο αεροσκάφους, που θα μειώσει τις εκπομπές CO2 

των αερομεταφορών κατά περισσότερο από 20%

• νέα σκευάσματα για τη θεραπεία του διαβήτη.

Οι συμπράξεις λειτουργούν με δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 

έργα, στις οποίες ανταποκρίνονται μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα ή άλλοι φορείς Οι προτάσεις, πριν επιλεγούν για χρηματοδό-

τηση, υποβάλλονται σε επιτροπές αξιολόγησης.

Η χρηματοδότηση αυτή θα γίνει από κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 

έρευνα 2014-20 –πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»– που ανέρχονται σε περίπου 79 

δισ. ευρώ (το ακριβές ποσό θα προκύψει μετά από συζητήσεις μεταξύ της Επι-

τροπής, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κυβερνήσεων).
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Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 

ζήτησε άμεση ενημέρωση από τον δήμαρχο Γε-

ροσκήπου, σχετικά με δημοσίευμα του ημερήσιου 

τύπου, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Γεροσκήπου 

προωθεί πρόταση και διαβουλεύεται με το υπουρ-

γείο Εσωτερικών για τη δημιουργία καζίνο στο 

Αγρόκτημα Γερμανίνας. Η επιστολή του ΕΤΕΚ κοι-

νοποιήθηκε στον υπουργό Εσωτερικών, στη γενική 

ελέγκτρια και στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Επιπρόσθετα, το Επιμελητήριο εξέφρασε την 

έντονη δυσαρέσκειά του για την πρόθεση εγκα-

τάλειψης των σχεδίων για την αξιοποίηση του 

Αγροκτήματος Γερμανίνας ως ενός δυναμικού, 

σύγχρονου, βιώσιμου, πολυλειτουργικού πολιτι-

στικού πόλου έλξης τοπικής και υπερτοπικής ση-

μασίας, καθώς και για το γεγονός ότι δεν ολοκλη-

ρώθηκε ο σχετικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 

δύο φάσεων, ο οποίος παραμένει σε εκκρεμότη-

τα για δύο σχεδόν χρόνια. 

Σημειώνεται πως η ανάπλαση του Αγροκτήματος 

της Γερμανίνας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

έργο πολιτιστικής βαρύτητας για την επαρχία 

Πάφου και η μη ολοκλήρωση του εν λόγω αρχι-

τεκτονικού διαγωνισμού, και κατ’ επέκταση του 

έργου, θα έχει σημαντικές συνέπειες για την πο-

λιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ ταυτόχρο-

να θα πλήξει τον θεσμό του αρχιτεκτονικού δι-

αγωνισμού και θα παραβιάσει τη δέσμευση που 

έχει αναλάβει ο Δήμος Γεροσκήπου ως προς τους 

διαγωνιζόμενους αρχιτέκτονες, με τις νομικές 

και οικονομικές κυρώσεις που αυτό συνεπάγεται. 

Το ΕΤΕΚ στην επιστολή του τονίζει, επίσης, ότι 

στις παρούσες οικονομικές συνθήκες είναι κρί-

σιμο να προωθούνται έργα κοινής ωφελείας, τα 

οποία σέβονται και προβάλλουν την πολιτιστική 

ταυτότητα του τόπου και αναβαθμίζουν την ποι-

ότητα ζωής των κατοίκων. Η διαπίστωση αυτή 

γίνεται ακόμα πιο καίρια, αν αναλογιστεί κανείς 

πως η Πάφος έχει επιλεγεί ως η Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2017, 

δημιουργώντας εξαιτίας αυτού μια ιδιαίτερα 

ευνοϊκή συγκυρία για την προώθηση αυτής της 

κατηγορίας έργων μέσω της ένταξής τους σε μια 

ευρύτερη στρατηγική για τον πολιτισμό. 

Απάντηση δημαρχείου

Με επιστολή του προς το ΕΤΕΚ, ο Δήμος Γερο-

σκήπου ενημέρωσε ότι τα διάφορα πρόσφατα 

δημοσιεύματα για τη Γερμανίνα δεν ανταπο-

κρίνονται στην πραγματικότητα. Ο δήμος δια-

βεβαιώνει ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα 

συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί κανονικά. Όπως 

αναφέρει «οι αντικειμενικές δυσκολίες που προ-

κλήθηκαν από τη μικρή, τελικά, συνεισφορά του 

κράτους αλλά και των νέων δυσχερών δημοσιο-

νομικών δεδομένων έχουν ξεπεραστεί και ο δή-

μος ‘υπερέβαλε εαυτόν’».

«Το Αγρόκτημα της Γερμανίνας», σημειώνεται, 

«παραμένει στις προτεραιότητες του δήμου με 

στόχευση να συμπληρωθεί ο αρχιτεκτονικός δι-

αγωνισμός, να προχωρήσει ο σχεδιασμός και να 

διεκδικηθεί η υλοποίησή του μέσα από χρημα-

τοδότηση είτε από τα διαρθρωτικά ταμεία 2014-

2020 είτε μέσα από το ‘Πάφος 2017’».

Έντονη δυσαρέσκεια ΕΤΕΚ για την πρόθεση 
μετατροπής της Γερμανίνας σε καζίνο

Επίσκεψη ΕΤΕΚ 

στο Δημοτικό Θέατρο και 

τη Βιβλιοθήκη Λεμεσού

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Πρακτική άσκηση σε διάφορες υπηρεσίες για 
εγγραφή στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ

Λόγω των αιτημάτων που έχει δεχθεί το Επιμελητήριο από άτομα τα οποία για να εγγραφούν στο 

Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ αναζητούν θέσεις εργασίας για την πραγματοποίηση της πρακτικής 

τους άσκησης, και κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία εξεύρεσης ερ-

γασίας για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργήσει μόνιμη σελίδα (www.etek.org.cy/site-menu-100-el.

php) στην ιστοσελίδα του, όπου δημοσιεύονται οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης σε διάφορες 

υπηρεσίες, για την ικανοποίηση της απαίτησης για πρακτική άσκηση στους κλάδους Αρχιτεκτονικής 

και Πολιτικής Μηχανικής.

Έχει καταρτιστεί πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται, ανά υπηρεσία, επαρχία και κλάδο οι διαθέσι-

μες θέσεις στα τμήματα που έχουν ανταποκριθεί.

Σημειώνεται ότι τις εν λόγω θέσεις δύνανται να διεκδικήσουν άτομα που έχουν ήδη υποβάλει αίτη-

ση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής και της Πολιτικής 

Μηχανικής, αντίστοιχα, και έχουν εγκριθεί τα ακαδημαϊκά τους προσόντα από τη Διοικούσα Επιτρο-

πή του Επιμελητηρίου.

Για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας 

στην αντίστοιχη υπηρεσία, τμήμα ή οργανισμό.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες γίνεται ειδική αναφορά, η απασχό-

ληση θα είναι χωρίς αμοιβή.

Εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ (Περιφερειακής 

Επιτροπής Λεμεσού) πραγματοποίησαν, 

την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013, επίσκεψη στο υπό 

ανακαίνιση/αναβάθμιση Παττίχειο Δημοτικό 

Θέατρο στη Λεμεσό καθώς και στη Δημοτι-

κή Βιβλιοθήκη.

Στην επίσκεψη, εκτός από τους μελετητές 

και εκπροσώπους των εργοληπτικών εται-

ρειών, παρευρέθηκαν και ο δήμαρχος Λε-

μεσού Ανδρέας Χρίστου και ο προϊστάμενος 

Διαχείρισης Περιουσίας του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου Ζήνων Αχιλλίδης. 

Ως γνωστόν παρατηρούνται καθυστερή-

σεις στις εργασίες των δύο έργων οι οποίες 

οφείλονται αφενός στην οικονομική κρίση 

και αφετέρου σε απρόβλεπτα προβλήματα 

που παρουσιάστηκαν στις υφιστάμενες κα-

τασκευές. Κατά την επίσκεψη έγινε ενημέ-

ρωση για τους στόχους των δύο έργων, την 

πρόοδο των εργασιών και τους λόγους των 

καθυστερήσεων, τις τεχνικές προκλήσεις και 

πώς αντιμετωπίστηκαν. Επίσης έγινε περιή-

γηση στα δύο εργοτάξια. Ο γραμματέας της 

Περιφερειακής Επιτροπής Λεμεσού Γιάννης 

Κακουλλής εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επι-

λυθούν τα οικονομικά και τεχνικά προβλή-

ματα και ότι τα δύο σημαντικά αυτά έργα 

θα παραδοθούν στο κοινό της Λεμεσού το 

συντομότερο.
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Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 

(Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού) και το τμήμα Επι-

στήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ 

διοργάνωσαν Δημόσια Συζήτηση με θέμα: Διαχείριση 

των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατε-

δαφίσεις (ΑΕΚΚ): Στόχοι, Προβλήματα και Προοπτικές. 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιου-

λίου 2013, στο αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης του 

ΤΕΠΑΚ, στη Λεμεσό.

Εισηγητές στη συζήτηση ήταν οι κ. Χαράλαμπος Θεο-

πέμπτου, λέκτορας στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολο-

γίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ, τέως επίτροπος Περι-

βάλλοντος, Μάριος Αλεξάνδρου, ανώτερος πολιτικός 

μηχανικός υπουργείου Εσωτερικών και Πέτρος Ευ-

λογημένος, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων 

Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου (ΟΣΕΟΚ). Οι παρου-

σιάσεις τους είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 

ΕΤΕΚ www.etek.org.cy/site-article-223-44-el.php.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, σε χαιρετι-

σμό του στην εκδήλωση τόνισε ότι «δεν είναι η πρώτη 

φορά που οι συνάδελφοι της Λεμεσού και ο αγαπη-

τός γραμματέας Γιάννης Κακουλλής αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλία και αγγίζουν πολύ σημαντικά θέματα 

που αφορούν το περιβάλλον μας και συνεπακόλουθα 

ολόκληρη την κοινωνία μας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται, άλλωστε υπάρχουν 

και απτά παραδείγματα που δεν είναι της ώρας να 

αναφέρουμε, θα αποδώσουν και τα ανάλογα αποτελέ-

σματα τόσο προς εμάς τους μηχανικούς όσο και στην 

ευρύτερη κοινωνία γενικότερα».

Ο κ. Αχνιώτης για το θέμα των αποβλήτων από εκ-

σκαφές σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «όσον αφορά 

τη χώρα μας, η ψήφιση των σχετικών Κανονισμών 

στις αρχές του 2011 που επιβάλλουν την ορθολογική 

και αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων αυτών, είχε 

σκοπό την εγκαθίδρυση ενός οργανωμένου δικτύου 

συλλογής και αξιοποίησής τους, αφού μέχρι τότε η 

διαχείριση των υλικών αυτών γινόταν αποσπασματικά, 

δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον 

εξαιτίας της ανεξέλεγκτης απόθεσής τους».

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανέφερε, εξάλλου, ότι «το Επι-

μελητήριο από την πλευρά του συμμετείχε ενεργά 

στη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε της ψή-

φισης των Κανονισμών της Κ.Δ.Π. 159/2011 στη Βου-

λή στις αρχές του 2011 και επιπρόσθετα με στόχο την 

καλύτερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας, υπο-

στήριξε την τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών 

σε σχέση με τη μείωση των χρηματικών ποσών των 

τραπεζικών εγγυητικών που απαιτούνται για την εξα-

σφάλιση άδειας λειτουργίας ατομικού ή συλλογικού 

συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Δύο χρόνια μετά την ψήφιση των εν λόγω Κανονι-

σμών, θεωρούμε ότι η δεινή οικονομική κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται ο τόπος μας και όχι μόνο, δεν 

επέτρεψε την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας. Άλ-

λωστε από μόνη της η διαδικασία για τη διαχείριση 

των αποβλήτων αυτών είναι πιο δύσκολη από τη συ-

νήθη πρακτική που ακολουθούσαμε τόσα χρόνια, να 

αφήνουμε δηλαδή υλικά παντού. Θεωρούμε λοιπόν τη 

σημερινή μας εκδήλωση ως την απαρχή για τη μετά-

βαση μας ως κράτος σε μια πιο ορθολογική διαχείριση 

των αποβλήτων αυτών». 

Ο Στέλιος Αχνιώτης, στον χαιρετισμό του, κατέθεσε τα 

ακόλουθα ερωτήματα επί του θέματος: 

(α) Κατά πόσο οι έλεγχοι που θα πρέπει να διενερ-

γούν οι επιθεωρητές του υπουργείου είναι ικανοποι-

ητικό μέτρο για να διασφαλίσει την πιστή εφαρμογή 

της νομοθεσίας παρόλο που κάποιες από τις πρόνοι-

ες του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης ΑΕΚΚ 

σε σχέση με τις υποχρεώσεις του παραγωγού ΑΕΚΚ 

είναι αρκετά υποβοηθητικές προς τον σκοπό αυτό, 

π.χ. εκτιμώμενο βάρος και χώρος διαλογής και προ-

σωρινής αποθήκευσης.

(β) Κατά πόσο υπάρχει ή μελετάται από το κράτος 

κάποιο σχέδιο για την προώθηση της χρήσης ανακυ-

κλωμένων οικοδομικών υλικών ούτως ώστε να ενθαρ-

ρυνθούν και άλλοι επιχειρηματίες να προχωρήσουν 

σε επενδύσεις σε μονάδες ανακύκλωσης. Θεωρούμε, 

είπε, ότι απαιτείται μια πιο ολιστική προσέγγιση του 

θέματος αφού για να υπάρξει ενδιαφέρον και να αδει-

οδοτηθούν εταιρείες για επεξεργασία και μεταπώλη-

ση των υλικών αυτών θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 

η νομοθεσία εφαρμόζεται πλήρως ως προς τη συλλο-

γή και τη μεταφορά των ΑΕΚΚ. Είναι πολύ σημαντικό 

για την ομαλή λειτουργία του συστήματος να υπάρ-

χουν οικονομικά βιώσιμες μονάδες ανακύκλωσης των 

ΑΕΚΚ και αυτό διασφαλίζεται νοουμένου ότι τα υλικά 

θα φτάνουν στις μονάδες αυτές και όχι στην κυπριακή 

ύπαιθρο.

(γ) Κατά πόσο έχει εξεταστεί η λήψη οποιωνδήποτε 

μέτρων για τον καθαρισμό των διαφόρων υφιστάμε-

νων χώρων εναπόθεσης αδρανών υλικών οι οποίοι 

δυστυχώς έχουν καταλήξει σε σκυβαλότοπους, πρω-

τίστως για περιβαλλοντικούς σκοπούς και δευτερευό-

ντως για να υποβοηθήσουμε στην εκκίνηση του όλου 

συστήματος ειδικότερα την περίοδο αυτή της οικονο-

μικής ύφεσης για τον κατασκευαστικό τομέα.

Παρουσιάσεις εισηγητών

• Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, λέκτορας ΤΕΠΑΚ

➤ Μέχρι τώρα καθορίζαμε «ειδικούς χώρους αδρα-

νών» ενώ στην ουσία οδηγούσαμε τα αδρανή για κά-

λυψη των σκουπιδιών στις χωματερές

Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ): Στόχοι, Προβλήματα και Προοπτικές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

›
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Το ΕΤΕΚ συμμετείχε και κατέθεσε στοιχεία 

και απόψεις στη μελέτη για τη χαρτογρά-

φηση του Ερευνητικού Ιστού της Κύπρου. Η 

μελέτη διενεργήθηκε από το Ίδρυμα Προ-

ώθησης Έρευνας, σε συνεργασία με το Κυ-

πριακό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΚυΕΣ). Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ερω-

τηματολογίων ήταν η 26η Ιουλίου 2013.

Για την εκπόνηση της μελέτης χαρτογράφη-

σης είχαν ετοιμαστεί δύο ερωτηματολόγια 

στην αγγλική γλώσσα, για την καταγραφή:

α) των ερευνητικών φορέων

β) των ερευνητών της Κύπρου και της ερευ-

νητικής τους δραστηριότητας.

Περισσότερα στοιχεία στην ιστοσελίδα του 

ΕΤΕΚ www.etek.org.cy/site-article-185-

34-el.php.

Μετά από καταγγελία του Συνδέσμου 

Εργοληπτών Πάφου, σε σχέση με ανα-

καίνιση ξενοδοχειακής μονάδας στην Πόλη 

Χρυσοχούς, το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τόσο τον 

Σύνδεσμο όσο και τον Δήμο Πόλης Χρυσο-

χούς για την πάγια πολιτική του Επιμελητηρί-

ου ως προς την ακριβή τήρηση των προβλε-

πόμενων στη νομοθεσία διαδικασιών.

Η καταγγελία του Συνδέσμου Εργοληπτών 

αναφερόταν σε εκτέλεση παράνομων εργασι-

ών με αδήλωτη και παράνομη εργασία, χωρίς 

την εξασφάλιση άδειας οικοδομής, κατά την 

ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας, στην 

περιοχή Πόλης Χρυσοχούς. Σε απάντησή του 

ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς σημείωσε ότι η 

πλειονότητα των εργασιών που γίνονταν στο 

ξενοδοχείο δεν απαιτούσε άδεια.

Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ τόνισε ότι η ακρι-

βής τήρηση των προβλεπόμενων στη νο-

μοθεσία διαδικασιών θα πρέπει να αποτελεί 

βασικό στόχο όλων των εμπλεκόμενων υπη-

ρεσιών και φορέων. Επίσης, η έκδοση των 

προβλεπόμενων στη νομοθεσία αδειών θα 

πρέπει να προηγείται της έναρξης οποιων-

δήποτε εργασιών.

Με απαντητική επιστολή του προς τον γε-

νικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερι-

κών, το Επιμελητήριο επεξήγησε ότι «η εισήγηση 

του ΕΤΕΚ για τη διασύνδεση της ηλεκτροδότη-

σης οικοδομών με την υποβολή του πιστοποιη-

τικού συμπλήρωσης εργασιών από τους επιβλέ-

ποντες μηχανικούς εδράζεται στην κοινή λογική 

και αφορά ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο εκ 

του αποτελέσματος δεν έχει επιλύσει το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, ακόμη και μετά την τελευταία 

τροποποίησή του».

Το ΕΤΕΚ σημείωσε επίσης ότι υπό τις παρούσες 

συνθήκες προτεραιότητα έχει η αναζήτηση και 

η εύρεση προσεγγίσεων οι οποίες «να βοηθούν 

ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων, 

ανεξάρτητα εάν αυτές δεν είναι σύμφωνες με 

την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς εάν υπάρχει η 

πολιτική βούληση το νομοθετικό πλαίσιο μπορεί 

να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή».

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτε-

ρικών, απαντώντας στην επιστολή του ΕΤΕΚ, 

επεσήμανε ότι «η επίλυση του προβλήματος 

βρίσκεται στην ενίσχυση της προσπάθειας από 

μέρους όλων των εμπλεκομένων μερών για πλή-

ρη εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας. Η 

τροποποίηση της Νομοθεσίας με την εισαγωγή 

προνοιών οι οποίες είναι αντίθετες με τις ισχύ-

ουσες και οι οποίες στην ουσία διαβρώνουν την 

υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης, αλλοιώ-

νει τη φιλοσοφία και τις επιδιώξεις της Νομο-

θεσίας και μειώνει την αξιοπιστία των αρμοδίων 

από τον Νόμο φορέων και υπηρεσιών.

Το Υπουργείο θεωρεί ότι το ΕΤΕΚ θα προσφέρει 

ύψιστη υπηρεσία στον τόπο αν ενισχύει τις προ-

σπάθειες που καταβάλλονται για να πεισθούν 

τόσο οι λειτουργοί των αρμόδιων Αρχών όσο και 

οι μελετητές να εφαρμόζουν με ακρίβεια και συ-

νέπεια τις πρόνοιες της Νομοθεσίας».

Διασύνδεση της έκδοσης Πιστοποιητικού 
Έγκρισης με την ηλεκτροδότηση της οικοδομής

Μελέτη για 
τη χαρτογράφηση 
του Ερευνητικού 
Ιστού της Κύπρου

Καταγγελία για 
παράνομη ανακαίνιση 

ξενοδοχείου

➤ Έπρεπε να έχουμε εκπαιδευμένους κατεδαφιστές, 

όπως στο εξωτερικό 

➤Προτού πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο έπρεπε να 

είχε προηγηθεί διαβούλευση (όχι παρουσίαση) με 

επαγγελματικές ομάδες, όπως οι μεταφορείς, οι εται-

ρείες σκιπ, οι εργολάβοι, οι κατασκευαστικές εταιρείες, 

τα υπουργεία που εκτελούν έργα και οι ημικρατικοί και 

άλλοι δημόσιοι οργανισμοί

➤Οι συζητήσεις στη Βουλή δεν αποτελούν διαβού-

λευση

➤Έπρεπε να δοθούν κίνητρα για τις πρώτες εταιρείες

➤Έπρεπε να γίνει αλλαγή όρων σε συμβόλαια για 

ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμέ-

νων υλικών

➤Έπρεπε να καθοριστούν πρότυπα για τα ανακυκλω-

μένα υλικά.

• Μάριος Αλεξάνδρου (Υπ. Εσωτερικών)

➤Έκανε εκτενή ανάλυση των προνοιών της σχετικής 

νομοθεσίας

• Πέτρος Ευλογημένος (Αντιπρόεδρος ΟΣΕΟΚ)

➤Μόλις τον Μάιο 2013 συμπληρώθηκαν οι απαραί-

τητες νομοθεσίες, κανονισμοί και αδειοδοτήσεις, για 

να μπορέσει να λειτουργήσει Ατομικό ή Συλλογικό 

Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές Κα-

τασκευές και Κατεδαφίσεις

➤Εθνικός στόχος, δεσμευτικός σύμφωνα με την Ευ-

ρωπαϊκή Οδηγία 98/2008, είναι μέχρι το 2020 να συλ-

λέγονται όλα τα ΑΕΚΚ και να ανακυκλώνεται το 70% 

από αυτά.

➤Οι μελετητές του έργου, στο στάδιο της σχεδία-

σης, θα πρέπει να εφαρμόσουν την αρχή της κατά 

προτεραιότητα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 

από οικοδομικά έργα, έργα τεχνικών υποδομών, 

εκσκαφές, κατεδαφίσεις με τον περιορισμό του 

συνολικού όγκου των ΑΕΚΚ και τον περιορισμό των 

επιβλαβών επιπτώσεων των αποβλήτων αυτών 

στην υγεία του ανθρώπου

➤Να γίνεται από το Δελτίο Ποσοτήτων του Έργου 

και από συντελεστές αναγωγής η μελέτη παραγωγής 

αποβλήτων ανά κατηγορία πριν από την έναρξη των 

εργασιών

Συμπεράσματα

➤Μόλις τώρα, 11 χρόνια μετά την ψήφιση του Νό-

μου, έχουμε ολοκληρώσει τους κανονισμούς, διαδι-

κασίες, αδειοδοτήσεις που ήταν αναγκαίες για την 

εφαρμογή του Νόμου, ενός Νόμου που είχε εφαρ-

μοστεί στις πλείστες χώρες της κεντρικής Ευρώπης 

και του Ηνωμένου Βασιλείου πριν αρκετά χρόνια και 

υπήρχε συσσωρευμένη εμπειρία. Βρισκόμαστε δηλα-

δή χρονικά στο 2003. Ό,τι έγινε σε 11 χρόνια, θα μπο-

ρούσε να γίνει σε ένα χρόνο.

➤Και πάλι εξακολουθούμε να αφήνουμε στην τύχη 

του το προϊόν της ανακύκλωσης που θα πρέπει να 

οδηγείται πίσω στις κατασκευές. Δεν έχει νόημα γα 

δημιουργούμε βουνά από τελικά προϊόντα χωρίς να 

μεριμνούμε για την επιστροφή τους στις κατασκευές. 

Και πάλι η συσσωρευμένη εμπειρία από χώρες της 

Ευρώπης είναι μεγάλη αφού χώρες όπως η Ολλανδία, 

η Αυστρία και η Δανία έχουν πετύχει την επαναχρη-

σιμοποίηση των ΑΕΚΚ σε ποσοστό 70%. Είναι εδώ 

που αποσκοπεί το όλο εγχείρημα, αφού πέραν της 

προστασίας του περιβάλλοντος από τα απόβλητα, με 

την επαναφορά των προϊόντων από την ανακύκλωση 

πίσω στις κατασκευές, άμεσα γίνεται εξοικονόμηση 

σκύρων, δηλαδή αποφεύγουμε ολόκληρα βουνά από 

την μετατροπή τους σε σκύρα και σημαντικά ποσοστά 

της ενέργειας που δαπανάται προς τούτο

➤Η εμπλοκή του CYS και ο καθορισμός προτύπων για 

τα προϊόντα της ανακύκλωσης είναι καθοριστικός

➤Οι κυβερνητικές υπηρεσίες συνεχίζουν να ενερ-

γούν, σαν να μην υπάρχει ο Νόμος. 
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CYS -  LEONARDO

Επέστρεψε από τη Νορβηγία η 3η αποστολή

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου επτά 

στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Τυπο-

ποίησης (CYS) φιλοξενήθηκαν στη Νορβηγία 

όπου και παρακολούθησαν μια εκπαίδευση που 

οργάνωσε η Standards Norway (SN), ο φορέας 

τυποποίησης της χώρας. Η εκπαίδευση έγι-

νε στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo 

da Vinci - Κινητικότητα (http://cys-leonardo-

standardization.blogspot.gr/).

Τα στελέχη του CYS μπόρεσαν μέσα από παρου-

σιάσεις και συζητήσεις να δουν από κοντά τον 

τρόπο με το οποίο η SN υλοποιεί και διεξάγει 

τις δράσεις τυποποίησης στη Νορβηγία. Σύμ-

φωνα με τη διάρθρωση του προγράμματος κάθε 

ημέρα περιλάμβανε παρουσιάσεις από στελέχη 

του προσωπικού της SN. Επίσης, η Norwegian 

Electrotechnical Committee & Standard Online 

συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

παρουσιάσεις. Θέματα που περιλάμβανε το 

πρόγραμμα ήταν:

• Συνεργασία με άλλες χώρες,

• Εθνικοί κανόνες για την Τυποποίηση,

• Διαχείριση στις Εθνικές Επιτροπές και στις 

Ανακλαστικές Επιτροπές,

• Κατάρτιση, τόσο των εργαζομένων όσο και 

των συμμετεχόντων στις εργασίες Τυποποίησης,

• Πώς η SN διαχειρίζεται το marketing και τις 

πωλήσεις,

• Σύστημα ψηφοφορίας, περιλαμβανομένου 

του τρόπου με τον οποίο η SN εκπληρώνει τις 

επίσημες δεσμεύσεις στον τομέα αυτό,

• Πληροφορική και μηχανογράφηση,

• Ολοκλήρωση και δημοσίευση προτύπων,

• Δεσμοί μεταξύ προτύπων και εθνικών κανονι-

σμών,

• Δραστηριότητες που στοχεύουν στα πανεπι-

στήμια και τα κολέγια,

• Συμμετοχή των καταναλωτών,

• Τρόπος διαχείρισης των νέων projects,

• Ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές με χαμηλό 

ενδιαφέρον σε εθνικό επίπεδο,

• Τυποποίηση που σχετίζεται με την πετρελαϊκή 

βιομηχανία.

Οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στον τρόπο με τον οποίο η SN διεκπεραιώνει τα 

καθήκοντά της και την εμπειρία που αποκόμισε 

μέσα από τη δουλειά που κάνει. Τέθηκαν πολύ 

καλές ερωτήσεις και από την πλευρά της SN έγι-

νε προσπάθεια να απαντηθούν με τον καλύτερο 

τρόπο. Η πρόκληση είναι να λειτουργείς πάντα 

αποτελεσματικά με τους πόρους που διαθέτεις. 

Αυτό ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τα μικρό-

τερα μέλη του CEN και του ISO.

Οι συμμετέχοντες αποκόμισαν με τη συμμετοχή 

τους εξοικείωση με θέματα και ιδέες, όχι για να 

τα αντιγράψουν στη δική τους πραγματικότητα 

αλλά για να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης ώστε 

να αναζητήσουν τις δικές τους λύσεις που ται-

ριάζουν περισσότερο στις συνθήκες της Κύπρου.

Με το ταξίδι στη Νορβηγία έκλεισε ο κύκλος 

των εκπαιδεύσεων που προβλεπόταν από το 

πρόγραμμα. Συνολικά, συμμετείχαν 20 στελέχη 

του CYS.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε 

εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Διαχείρισης Προ-

γραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ).

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Σύνδεσμος Μη-

χανολόγων Μηχανικών Κύπρου προσέφερε 

βραβείο σε φοιτητή του ΤΕΠΑΚ, του τμήματος Μη-

χανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχα-

νικής Υλικών, με την καλύτερη επίδοση. Το φετινό 

βραβείο απονεμήθηκε στον απόφοιτο μηχανολόγο 

μηχανικό Φοίβο Φράγκου ο οποίος πέτυχε τη δεύ-

τερη καλύτερη επίδοση.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε τη Δευ-

τέρα 17 Ιουνίου 2013, στο Αμφιθέατρο Πεύκιος 

Γεωργιάδης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύ-

πρου. Η πρόεδρος του ΣΜΜΗΚ - ΣΕΜ, κ. Ελίζα 

Βασιλείου, παρέδωσε το βραβείο στον αριστούχο 

φοιτητή και του ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσοχή στις αγορές μέσω διαδικτύου

Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρε-

σιών εφιστά την προσοχή των κατανα-

λωτών που προβαίνουν σε αγορές ηλεκτρο-

λογικού εξοπλισμού και συσκευών μέσω 

διαδικτύου στο ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει 

να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νο-

μοθεσίας, και τους προτρέπει: 

α) να επιλέγουν πολύ προσεκτικά τις ιστο-

σελίδες από τις οποίες αγοράζουν, 

β) να αγοράζουν προϊόντα από αξιόπιστους 

κατασκευαστές, 

γ) να βεβαιώνονται ότι τα προϊόντα φέρουν 

εκτός από τη σήμανση συμμόρφωσης (CE) 

και τις άλλες απαραίτητες σημάνσεις, που 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• το όνομα ή το εμπορικό ή το βιομηχανικό 

σήμα του κατασκευαστή, 

• τον τύπο ή το μοντέλο του προϊόντος,

• τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, όπως η τάση λειτουργίας και η 

συχνότητα, η ονομαστική ισχύς ή το ονομα-

στικό ρεύμα λειτουργίας καθώς και, ανάλογα 

με το είδος του προϊόντος, άλλα χαρακτη-

ριστικά, των οποίων η γνώση και η τήρηση 

εξασφαλίζουν ότι αυτό χρησιμοποιείται με 

ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό 

του. (Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι εμ-

φανείς, ευανάγνωστες και αξιόπιστες.)

Η τοποθέτηση της σήμανσης συμμόρφωσης 

(CE) στη συσκευασία και στα συνοδευτικά 

έγγραφα, αντί στο προϊόν, επιτρέπεται μόνο 

στις περιπτώσεις που είτε η τοποθέτησή 

της στο προϊόν δεν είναι δυνατή είτε όπου, 

λόγω της φύσης του προϊόντος, η διατήρη-

ση της σήμανσης δεν είναι διασφαλισμένη.

Επισημαίνεται ότι οι τελωνειακές αρχές 

σε συνεργασία με τις αρχές εποπτείας της 

αγοράς οφείλουν να μην επιτρέπουν την 

αποδέσμευση και ελεύθερη κυκλοφορία 

προϊόντων που δεν φέρουν τη σήμανση 

συμμόρφωσης (CE) ή άλλες απαιτούμενες 

σημάνσεις ή εμφανίζουν χαρακτηριστικά 

που δημιουργούν υπόνοιες ότι αυτά δεν 

συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομο-

θεσίας. 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινί-

σεις μπορούν να ζητηθούν από το τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τη-

λέφωνο 22800522.

Βράβευση απόφοιτου 
Μηχανολόγου 

Μηχανικού του ΤΕΠΑΚ



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

28

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

«Βραβεία Ανάπτυξης» στη Λεμεσό
Ο Δήμος Λεμεσού απένειμε, στις 17 Ιουλίου, τα «Βραβεία Ανάπτυξης», ένα 

θεσμό που καθιέρωσε από φέτος με στόχο τη δημόσια αναγνώριση εξαι-

ρετικών δειγμάτων έργων που προωθούν την υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική 

και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή του δήμου.

Φέτος, βραβεύθηκαν τρία κτίρια της Λεμεσού τα οποία ξεχωρίζουν για την αρχι-

τεκτονική τους και αποτελούν πλέον τοπόσημα για την πόλη. 

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε, από κοινού, στο κτίριο που στεγάζει την 

υπεράκτια ναυτιλιακή εταιρεία Interorient Navigation Offi ces που βρίσκε-

ται στη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ και στο κτιριακό συγκρότημα του 

Columbia Plaza που βρίσκεται στην οδό Αγίου Ανδρέου στο κέντρο της 

Λεμεσού, στο οποίο στεγάζονται, μεταξύ άλλων, χώροι ψυχαγωγίας και αί-

θουσα συνεδρίων. Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στο κτίριο της βιβλιοθήκης 

«Βασίλης Μιχαηλίδης», στο οποίο στεγάζεται η βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Εύφημη μνεία απονεμήθηκε στις συμμετοχές: Αθλη-

τικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» και το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος 

Σολομωνίδης». 

Η τελετή της βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού. Το 

κάθε βραβείο αποτελείται από συμβολικό έπαθλο, χρηματικό ποσό και αναμνη-

στικό δίπλωμα. Αναμνηστικά διπλώματα απονεμήθηκαν στον ιδιοκτήτη/επιχειρη-

ματία της οικοδομής, στους συμβούλους μελετητές του έργου και στον εργολάβο.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν ο δήμαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρίστου, ο 

πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιάννης Αρμεύτης, οι δη-

μοτικοί σύμβουλοι Απόστολος Ψαράς, Μιχάλης Βασιλείου και Μίλτος Παπα-

δόπουλος, καθώς και οι Ανδρέας 

Αναγιωτός (ΤΕΠΑΚ), Κυριάκος Θεμι-

στοκλέους (ΕΤΕΚ) και Ανδρέας Λαός 

(ΕΒΕΛ).

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι απο-

περατωμένες μεμονωμένες οικο-

δομές ή συμπλέγματα οικοδομών ή 

αναπτύξεων που κρίθηκαν ως εξαί-

ρετα στο είδος τους ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου και κόστους κατασκευής.

 Τα έργα που υποβλήθηκαν συμπληρώθηκαν την περίοδο 2006-2010 και έχουν 

μελετηθεί από αρχιτέκτονες εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ, τόσο στον ιδιωτικό το-

μέα όσο και στο πλαίσιο προγραμμάτων του δημόσιου τομέα.

 

Υποβλήθηκαν συνολικά 13 μελέτες:

- Οικία - γραφείο - ιατρείο (αρχιτέκτονας Γιώργος Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης 

Γιώργος Παπαδόπουλος και πολιτικοί μηχανικοί Χρ. Αβρααμίδης, Λαρδής).

- Γραφεία εταιρείας Interorient Navigation Offi ces (αρχιτέκτονας Γεώρ-

γιος Σταματίου, ιδιοκτήτης Interorient Navigation Co Ltd, πολιτικός μηχα-

νικός Hyperstatic).

- Columbia Plaza (αρχιτέκτονας Βάκης Χατζήκυριακος, ιδιοκτήτης Faloremo 

Trading Ltd, πολιτικός μηχανικός Hyperstatic).

- Κτίριο γραφείων Ντίνου Αντωνίου (αρχιτέκτονας Παναγιώτης Πιερίδης, ιδιο-

κτήτης Ντίνος Αντωνίου, πολιτικός μηχανικός Χριστόφορος Κωνσταντινίδης).

- Κτίριο ΕΒΕΛ (αρχιτέκτονας-μηχανικός Άκης Χαραλάμπους, ιδιοκτήτης Σύνδε-

σμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου).

- Κτίριο Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών (αρχιτέκτονας-μηχανικός Άκης Χα-

ραλάμπους).

- Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» (αρχιτέκτονας Άκης Χα-

ραλάμπους, πολιτικοί μηχανικοί Άκης Χαραλάμπους και Hyperstatic).

- Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο (αρχιτέκτονας Μαργαρίτα Δανού, ιδιοκτήτης Κυ-

πριακός Οργανισμός Αθλητισμού, πολιτικός μηχανικός Hyperstatic).

- Γραφεία/διαμερίσματα Plyline Ltd (αρχιτέκτονας-μηχανικός Άγγελος Σαββί-

δης, ιδιοκτήτης Γιώργος Παπαχριστοφόρου).

- Κοινές Αίθουσες Διδασκαλίας ΤΕΠΑΚ (αρχιτέκτονας Μαρία Μαύρου, πολιτι-

κός μηχανικός Μιχάλης Πίττας).

- Βιβλιοθήκη «Βασίλης Μιχαηλίδης» (αρχιτέκτονες Λαζάρου - Μιχαήλ, ιδιοκτή-

της ΤΕΠΑΚ, πολιτικός μηχανικός Hyperstatic).

- Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» (αρχιτέκτονες Theo David Arch. και Kal 

Engineering, ιδιοκτήτης Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού).

- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής ΤΕΠΑΚ 

(αρχιτέκτονες Πηνελόπη Παπαδοπούλου και Θέμης Θεμιστοκλέους, ιδιοκτήτες 

ΤΕΠΑΚ και Ττοφής Κυριάκου Λτδ, πολιτικοί μηχανικοί Α. Παπαδόπουλος και Συ-

νεργάτες).

Ο Δήμος Λεμεσού 
βράβευσε κτίρια που 
ξεχωρίζουν για την 
αρχιτεκτονική τους

Interorient Navigation Offi ces

Columbia Plaza

Βιβλιοθήκη «Βασίλης Μιχαηλίδης» (ΤΕΠΑΚ)





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

30

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Δηλώστε στον CIPA έργα τα οποία 
θα επιθυμούσατε να προωθούνται 

προς ξένους επενδυτές
Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύ-

σεων ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-

των του για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού 

προορισμού, έχει καταρτίσει κατάλογο με ώριμα και 

διαθέσιμα προς ξένους επενδυτές, αναπτυξιακά 

έργα. Τα έργα αυτά προωθούνται στην ιστοσελίδα 

του Οργανισμού (www. cipa.org.cy), σε αποστολές 

στο εξωτερικό, καθώς επίσης και σε διάφορες εκ-

δηλώσεις που διοργανώνει ή στις οποίες λαμβάνει 

μέρος ο CIPA. Παράλληλα παρουσιάζονται και σε 

διάφορους ξένους επενδυτές που επιδεικνύουν 

ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα έργα. Ο CIPA, ως 

μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος ενεργεί 

ως ο επίσημος φορέας προβολής της Κύπρου για 

ξένες επενδύσεις, παρέχει όλες του τις υπηρεσίες 

αφιλοκερδώς.

Τα έργα πρέπει να είναι σύνθετα (όχι καθαρά οι-

κιστικά) και ώριμα. Θα πρέπει 

να διαθέτουν επιχειρηματικό 

σχέδιο (business plan) από 

αναγνωρισμένο επαγγελματικό 

οίκο, ενώ ο CIPA διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει επιπρό-

σθετα και έρευνα βιωσιμότητας 

(feasibility study) εκπονημένη από επαγγελματικό 

οίκο. 

Τα έργα θα πρέπει επίσης να πληρούν τουλάχιστον 

ένα εκ των πιο κάτω κριτηρίων:

1.  Η αξία του έργου, με την ολοκλήρωσή του, να 

είναι τουλάχιστον €5 εκ. 

2.  Το έργο, με την ολοκλήρωσή του, να δημιουργεί 

τουλάχιστον 10 μόνιμες θέσεις εργασίας (ανεξάρτη-

τα από το ύψος επένδυσης). 

3.  Το έργο να προάγει την έρευνα και την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμε-

νης αξίας σε γνώση και τεχνο-

γνωσία. 

Οι ιδιοκτήτες των έργων μπορούν 

να επικοινωνούν με τον ανώτερο 

λειτουργό του CIPA, Λευτέρη 

Σ. Ελευθερίου, στο 22441133 ή 

leleftheriou@cipa.org.cy.

Σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Θεμά-

των Διαμεσολάβησης σε Αστικές Δι-

αφορές Νόμο του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012), 

η διοργάνωση των ειδικών προγραμμάτων 

κατάρτισης των Διαμεσολαβητών είναι 

θέμα των σωμάτων, των οποίων τα μέλη 

έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο 

Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιο-

σύνης.

Το Επιμελητήριο προτίθεται να διοργανώσει 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για σκοπούς εγ-

γραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία 

με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Στα πλαίσιο διερεύνησης των αναγκών των 

μελών του ΕΤΕΚ σε σχέση με τη διάρκεια, 

το κόστος και άλλα χαρακτηριστικά των εν 

λόγω Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων καλούμε 

ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ-

ΤΕΣ να συμπληρώσουν και να αποστείλουν 

σχετικό ερωτηματολόγιο το αργότερο μέχρι 

τηv Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση myrto@etek.org.cy 

ή στον αριθμό φαξ 22730373.

Επισημαίνεται πως το παρόν ερωτηματολό-

γιο ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Μετά 

την οριστικοποίηση του προγράμματος των 

Σεμιναρίων θα αποσταλεί νέo ενημερωτικό 

μήνυμα στα μέλη, καλώντας όσα μέλη ενδι-

αφέρονται να παρακολουθήσουν τα Σεμινά-

ρια να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Σημειώνεται πως, ανεξάρτητα από το αν 

έχουν τύχει ή όχι σχετικής εκπαίδευσης, οι 

δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους συμπε-

ριλαμβάνονται οι υπάλληλοι του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, οι εκπαιδευτικοί και οι 

ακαδημαϊκοί, με βάση τον περί Ορισμένων 

Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Δια-

φορές Νόμο του 2012, ΔΕΝ έχουν δικαίωμα 

εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών.

To Ερωτηματολόγιο και ο Περί Ορισμένων 

Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Δια-

φορές Νόμος του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012) είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ http://

www.etek.org.cy/site-article-227-35-el.php.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που 

πραγματοποίησε η Στατιστική υπηρεσία, 

οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες 

και ενέργειες που αφορούν περιβαλλοντική 

προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €32,2 

εκ. το 2011, που αντιστοιχούν σε 0,18% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύ-

γκριση με €62,1 εκ. ή 0,36% το 2010. Οι 

αντίστοιχες δαπάνες στις χώρες μέλη της ΕΕ 

υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 0,41% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποι-

ητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες 

ύψους €26,3 εκ., τα ορυχεία και λατομεία 

€3,6 εκ. και οι επιχειρήσεις παροχής ηλε-

κτρικού ρεύματος και νερού €2,3 εκ. Στον 

τομέα των μεταποιητικών βιομηχανιών, 

όπου παρουσιάζονται και οι περισσότερες 

δαπάνες, ο κλάδος παραγωγής άλλων μη 

μεταλλικών ορυκτών προϊόντων πραγμα-

τοποίησε δαπάνες ύψους €9,9 εκ., η βι-

ομηχανία τροφίμων €7,9 εκ., η ποτοποιία 

€2,9 εκ. και η βιομηχανία ξύλου και κατα-

σκευής προϊόντων από ξύλο €1,2 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, οι δαπάνες 

αφορούσαν: τον περιορισμό της ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης €13,0 εκ., τη διαχεί-

ριση των αποβλήτων €9,3 εκ., τη διαχείρι-

ση των λυμάτων €8,6 εκ. και άλλα (όπως 

την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και 

των κραδασμών, την προστασία του εδά-

φους και των υπόγειων υδάτινων πόρων 

και την προστασία των φυσικών πόρων και 

της βιοποικιλότητας) €1,2 εκ.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικοί 

πίνακες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

της Στατιστικής υπηρεσίας (Κατηγορία 

Ενέργεια-Περιβάλλον): www.cystat.gov.cy.

Συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου σχετικά 

με τη διοργάνωση 
Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 

για Διαμεσολαβητές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία 
στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2011

Προώθηση μεγάλων 
αναπτυξιακών έργων 
από τον Οργανισμό 

Προώθησης 
Επενδύσεων
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Ημερίδα με θέμα «Ενεργειακή 
απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Η στρατηγική, οι πολιτικές και μέτρα για την 

εξοικονόμηση ενέργειας, στο πλαίσιο της 

εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2014 της 

Ενιαίας Αγοράς Ενέργειας ήταν το κεντρικό θέμα 

ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στο 

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών και σε αυτήν 

είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν –όλο το 

φάσμα των ζητημάτων αλλά και καθημερινές 

εφαρμογές– τόσο κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

και ανεξάρτητες αρχές, όσο και αξιωματούχοι 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς 

και ενδιαφερόμενοι φορείς της κοινωνίας και 

του κλάδου της ενέργειας. Οι τοποθετήσεις και 

ο διάλογος που ακολούθησε εστίασε ιδιαίτερα 

σε ζητήματα που αφορούν σύγχρονες πολιτικές 

και καινοτόμες τεχνικές που θα βοηθήσουν τον 

καταναλωτή να κάνει αποφασιστική παρέμβα-

ση στη ζήτηση, να ελέγξει την κατανάλωση και 

να έχει πραγματικές επιλογές για φθηνότερη 

ενέργεια.

Σε χαιρετισμό του, ο ευρωβουλευτής Τάκης Χα-

τζηγεωργίου τόνισε ότι η βελτίωση της ενεργεια-

κής απόδοσης, η καλύτερη αξιοποίηση ενέργειας 

και ο μετριασμός της σπατάλης, οδηγούν στην 

εξοικονόμηση ενέργειας με άμεσο οικονομικό 

αλλά και έμμεσα περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Γιώργος Σιαμμάς, τόνισε ότι 

με την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών 

και έξυπνων τεχνολογιών ο καταναλωτής μπορεί 

να αποκτήσει ενισχυμένη δυνατότητα ελέγχου 

των ενεργειακών δαπανών του και επεσήμανε τον 

ρόλο της Αρχής για διασφάλιση της διαφάνειας 

και προσιτών τιμών στον καταναλωτή.

Στην ανάγκη επενδύσεων από τον ιδιωτικό το-

μέα στις ενεργειακές υποδομές αναφέρθηκε ο 

γενικός διευθυντής του υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργος 

Χειμώνας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρ-

νηση θα εφαρμόσει συστηματικά προγράμματα 

στον τομέα της εξοικονόμησης και των ανανε-

ώσιμων πηγών μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων 

2014-2020.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ΑΗΚ, Βενιζέλος 

Ευθυμίου, παρουσίασε μελέτη που καταδεικνύει 

την καθοριστική σημασία της ενεργειακής από-

δοσης στην εξοικονόμηση ενέργειας: το 39% 

των στόχων μπορεί να επιτευχθεί με την αποδο-

τική χρήσης ενέργειας και το 32% με τη συμβολή 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ΑΠΕ. Στο 

πλαίσιο της Ημερίδας παρουσιάστηκαν επίσης το 

νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή από-

δοση των κτιρίων, οι πολιτικές για τη βιώσιμη κι-

νητικότητα για εξοικονόμηση ενέργειας στις με-

ταφορές καθώς και καλές πρακτικές στον τρόπο 

εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινότητα 

των πολιτών. Τέλος έγινε ειδική παρουσίαση για 

την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην 

Κύπρο καθώς και το σχέδιο χορηγιών για ΑΠΕ και 

ΕΞΕ για το 2013. 

Την Ημερίδα διοργάνωσαν το Γραφείο του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών σε συνεργασία με το Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Oμιλίες, χαιρετισμοί και παρουσιάσεις από την 

εκδήλωση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο (http://

ec.europa.eu/cyprus/news/20130708_energy__

el.htm).

Η Στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε την έκδοση της ετήσιας 

έκθεσης «Στατιστικές για την Κοινωνία της Πληροφορίας» 

για το έτος 2011.

Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών «Χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου στις Επιχειρήσεις» και «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφο-

ρικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά» που πραγματοποιήθη-

καν το 2011. Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία τα οποία συγκε-

ντρώθηκαν από την ετήσια Έρευνα στην Εκπαίδευση καθώς και 

αναλυτικά στοιχεία που συλλέγονται από το Γραφείο Επιτρόπου 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Στην έκθεση παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με 

τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολο-

γιστών, τη χρήση του διαδικτύου, το είδος πρόσβασης στο δι-

αδίκτυο, τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης περιλαμβά-

νονται στοιχεία σχετικά με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς 

και στοιχεία που αφορούν στην ηλεκτρονική μάθηση. 

Η έκθεση διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν από 

την ιστοσελίδα της Στατιστικής υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy).

Στατιστικές για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2011
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Νέα βραβεία θεσμοθετεί 
το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

Δύο νέα ετήσια βραβεία για την αριστεία στον 

τομέα της έρευνας και της καινοτομίας θε-

σμοθετεί το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) για 

ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. 

Τα βραβεία, που φέρουν την ονομασία «Βραβείο 

Έρευνας - Έμπειρος Ερευνητής» και «Βραβείο Έρευ-

νας - Νέος Ερευνητής», θα απονεμηθούν κατόπιν 

ανταγωνιστικής διαδικασίας, με τη συμμετοχή 

εξωτερικών αξιολογητών, σε ενδιαφερόμενους που 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια και θα υποβάλουν την 

πρότασή τους μέχρι και την 30ή Αυγούστου 2013.

Οι βραβεύσεις στοχεύουν στην ανάδειξη του έργου 

και της προσωπικότητας ερευνητών με σημαντικά, 

διεθνούς αναγνώρισης, ερευνητικά αποτελέσματα. 

Οι Διαγωνισμοί εντάσσονται στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτο-

μικής Κουλτούρας», της wΔέσμης Προγραμμάτων 

για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 

2009-2010 του Ιδρύματος.

Δικαίωμα συμμετοχής για διεκδίκηση του «Βραβείου 

Έρευνας - Έμπειρος Ερευνητής 2013» έχουν ερευ-

νητές άνω των 45 ετών, που έχουν ολοκληρώσει, ως 

συντονιστές, ερευνητικό έργο με εθνική ή διεθνή χρη-

ματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων και ευρωπαϊκών 

έργων, ενώ το «Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 

2013» απευθύνεται σε ερευνητές κάτω των 45 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι και για τα δυο βραβεία θα πρέ-

πει να δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην 

Κύπρο, για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και 

μπορούν να εργάζονται σε οποιοδήποτε ερευνη-

τικό ή ακαδημαϊκό ίδρυμα, επιχείρηση ή κοινωφε-

λή οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με 

μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή 

Δημοκρατία. Στους ερευνητές που θα διακριθούν 

θα επιδοθεί έργο τέχνης το οποίο έχει φιλοτεχνη-

θεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, ενώ στον νικητή του 

«Βραβείου Έρευνας - Νέος Ερευνητής» θα παραχω-

ρηθεί επιπλέον χορηγία ύψους 50.000 ευρώ για να 

συνεχίσει την έρευνά του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια λειτουρ-

γό του ΙΠΕ, κ. Κατερίνα Καρακασίδου, στο τηλέ-

φωνο: 22205036 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

kkarakasidou@research.org.cy, ενώ τα σχετικά 

έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος στη διεύθυνση www.research.org.cy.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον 

εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προ-

ώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 

και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της 

αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδια-

σμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης 

ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτή-

των, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης 

Κύπριων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότη-

τες στον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

(ΡΑΕΚ) ανακοίνωσε την έναρξη λει-

τουργίας των Σχεδίων:

Α

1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος 

Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμε-

νης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη 

Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά 

Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημέ-

να σε οικίες.

2. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος 

Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμε-

νης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη 

Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά 

Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημέ-

να σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών 

Αρχών.

Β

Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με Χρήση 

Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Εμπορι-

κές και Βιομηχανικές Μονάδες.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές: Σχέδιο Α: 

από τα κατά τόπους Περιφερειακά Γρα-

φεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως 

Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), 

από την 10η Ιουλίου 2013 έως τη συ-

μπλήρωση του καθορισμένου ορίου προ-

βλεπόμενης δυναμικότητας για το υπό 

αναφορά έτος ή το αργότερο έως την 

15η Νοεμβρίου 2013. Σχέδιο Β: από τη 

ΡΑΕΚ από την 10η Ιουλίου 2013 έως τη 

συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου 

προβλεπόμενης δυναμικότητας για το 

υπό αναφορά έτος ή το αργότερο έως την 

15η Νοεμβρίου 2013.

Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ διαπιστώσει ότι 

για την Κατηγορία 2 του Σχεδίου Α υπάρ-

χει ενδιαφέρον ενώ για την Κατηγορία 1 

δεν υπάρχει αντίστοιχα προοπτική κάλυ-

ψης της δυναμικότητας που προνοείται 

στο Σχέδιο, διατηρεί το δικαίωμα, κατό-

πιν σχετικής ανακοίνωσης να αποφασίσει 

ανάλογη αναπροσαρμογή ως προς τη μέ-

γιστη δυναμικότητα που ορίζεται για την 

κάθε Κατηγορία με τρόπο που να διευκο-

λύνεται η επίτευξη των συνολικών στόχων 

που έχουν τεθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-

θεύονται το κείμενο των Σχεδίων από την 

ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy) και 

τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων από την 

ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, της Αρχής Ηλεκτρι-

σμού Κύπρου (www.eac.org.cy) και του 

Ιδρύματος Ενέργειας (www.cie.org.cy) ανά-

λογα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχέδια Net-Metering για οικίες, τοπικές αρχές και 
Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες
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Ο διεθνούς φήμης DJ Armin Van Buuren βάζει και πάλι την 

Κύπρο στο πρόγραμμα των συναυλιών του, και έρχεται για 

μία εμφάνιση στις 18 Αυγούστου, στην παραλία των Φοινικού-

δων στη Λάρνακα. Το warm-up set θα αναλάβουν οι Playmen 

από την Ελλάδα και local DJs, ενώ τον Armin Van Buuren συνο-

δεύει στην περιοδεία του ένας από τους πιο ραγδαία εξελισσό-

μενους DJ, ο DJ Jochen Miller! 

Προπώληση εισιτηρίων στο διαδίκτυο στο www.tickethour.

com.cy. Πληροφορίες: 99310031 / 77772939.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ -  8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μαραθώνιος Θερινών Προβολών 2013

ARMIN VAN BUUREN,  ΣΤ ΙΣ  18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο «ιπτάμενος» Ολλανδός της trance στις Φοινικούδες

Το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το 

«Θέατρο Ένα» και ο Όμιλος Φίλων Κινηματο-

γράφου διοργανώνουν τον Μαραθώνιο Θερινών 

Προβολών, στον αρχαιότερο εν λειτουργία θερινό 

κινηματογράφο της Λευκωσίας, το κινηματοθέα-

τρο Κωνστάντια (Σόλωνος Μιχαηλίδη 15, Παλλου-

ριώτισσα). 

Ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών, 15 χρόνια 

μετά την έναρξή του, παραμένει ένας από τους 

πιο σημαντικούς θεσμούς του υπουργείου, τόσο 

στον τομέα του κινηματογράφου όσο και τον το-

μέα της αναβάθμισης της κοινωνικής και πολιτι-

στικής ζωής του τόπου. 

Φέτος, θα ανακαλύψουμε εκ νέου το παλιό καλό 

Χόλιγουντ, μέσα από διαχρονικές ταινίες όπως οι 

«All About Eve» του Joseph L. Mankiewicz, «Αρ-

σενικό και Παλιά Δαντέλα» του Frank Capra και 

«Gilda» του Charles Vidor. Παράλληλα, η πλούσια 

γκάμα των ταινιών αναμένεται να ικανοποιήσει 

όλους ανεξαιρέτως τους θεατές, με κινηματο-

γραφικές δημιουργίες που εκτείνονται από τις 

«Περιπέτειες του Τεντέν: Το Μυστικό του Μονό-

κερου» του Steven Spielberg μέχρι το ξεκαρδι-

στικό «Monty Python’s: Το Νόημα της Ζωής» των 

Terry Jones και Terry Gilliam, και τις κυπριακές 

παραγωγές «Kalabush» των Άδωνη Φλωρίδη και 

Θεόδωρου Νικολαΐδη, και «Fish n’ Chips» του Ηλία 

Δημητρίου.

Οι προβολές άρχισαν στις 10 Ιουλίου και θα διαρ-

κέσουν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Η τιμή εισόδου 

είναι €5. Για παιδιά κάτω των 10 ετών και άτομα 

με αναπηρία που θα προσκομίσουν τις σχετικές 

πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις, η είσοδος θα είναι 

δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο 22349085. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε 

στο www.ofk.org.cy. 

22  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 

“KEEP CALM and dance 
to Oum Kalthoum”

Μια multimedia παράσταση αφιερωμένη 

στη θρυλική Αιγύπτια τραγουδίστρια Oum 

Kalthoum, της οποίας η έμπνευση και διαρκής 

διεθνής επιρροή την έχουν καθιερώσει ως μία 

από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες στην ιστο-

ρία της μουσικής. Σε αυτή την παράσταση στη 

Λευκωσία, η παγκοσμίου φήμης χορεύτρια και 

χορογράφος Mercedes Nieto χορεύει στη φωνή 

της μαγευτικής Oum Kalthoum και τις ερμη-

νείες της στους διαφόρους μουσικούς τρόπους 

(maqaam). Τα maqaam που συνηθίζονται τόσο 

στη βυζαντινή όσο και αραβική μουσική, συνε-

χίζουν να φέρνουν το κοινό σε μια ευφορία και 

εκστατική διάθεση, που είναι γνωστή στα Αρα-

βικά ως “Tarab”. Η Mercedes έχει ισπανικές και 

ουγγρικές ρίζες και είναι γνωστή για το λεπτό, 

κομψό αλλά και γεμάτο πάθος στυλ χορού, το 

οποίο είναι καινοτόμο και μοναδικό. Διδάσκει 

και χορεύει στο “NileGroupFestival” στο Κάιρο 

της Αιγύπτου. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια 

και χορογράφος του “Nymph Oriental Dance 

Company” της Ευρώπης και η δημιουργός και 

κύρια διοργανωτής του ετήσιου Διεθνούς Φε-

στιβάλ Χορού “CAIRO Festival Budapest”. Έχει 

περιοδεύσει σε περισσότερες από τριάντα χώ-

ρες παγκοσμίως, όπου οι εξαιρετικές της ικανό-

τητες διδασκαλίας καθώς και οι εμπνευσμένες 

της παραστάσεις την έχουν αναδείξει σε μια 

περιζήτητη χορεύτρια της εποχής μας. Στην 

παράσταση συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες 

που χορεύουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό 

(Κέρδη από την παράσταση θα δωθούν στο 

‘Αγκαλιάζω’).

Στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη (Πύλη Αμμο-

χώστου, λεωφ. Αθηνάς & Πλατεία Βασιλέως Γε-

ωργίου Β ‘, Λευκωσία). Πληροφορίες 99964674.

Το Χωρκόν του Κούνουπου 
Νέος κύκλος παραστάσεων που ξεκινά στις 6 Σεπτεμβρίου στη 

Γιορτή του Κρασιού, στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού. Ακολούθως 

η παραγωγή θα παρουσιαστεί στη Λευκωσία στις 10 Σεπτεμβρί-

ου στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη (σε συνεργασία με ΠΑΔΕΔ 

– Πρωτοπορία Λευκωσίας) και στις 17 Σεπτεμβρίου στη Νέα 

Σκηνή στο Θέατρο ΘΟΚ, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου θα παρουσι-

αστεί στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου (μια προσφορά του Δήμου 

Πάφου).

Δύο τελευταίες παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στον Τε-

χνοχώρο της ΕΘΑΛ την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013, για κοινωφελείς σκοπούς.

H κωμωδία τοποθετείται στη δεκαετία 1945-1955. Η παραγωγή ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Στέφανου 

Κοτσίκου, Πρωταγωνιστούν οι: Γιώργος Ζένιος, Κώστας Βήχας, Χρύσανθος Χρυσάνθου, Ελεάνα Παπαδο-

πούλου και Ανδρέας Νικολαΐδης.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: τηλ. 25877827
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός Καλή γνώση 

Η/Υ (software and hardware), Scientronics Ltd, κ. Rafael Diaz, 

τηλέφωνο 22467880.

• Μηχανολόγος και Χημικός Μηχανικός Hyperion Sys-

tems Engineering Ltd, τηλέφωνο 22840720, Χριστιάνα 

Σάββα. Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στο HR DE-

PARTMENT, careers @apola.com.

• Χημικός Μηχανικός Υπεύθυνος εργοστασίου 

εμφιάλωσης νερού στον Καλοπαναγιώτη, τηλέφωνο 

24530470, ΑΜΒΡΟΣΙΑ, κ. Δημήτρη Μισκουρίδη.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Bachelor Degree in Architecture Engineer-

ing, University of Jordan.

• Πολιτικός Μηχανικός Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, 

Πολυτεχνική Σχολή, Πολυτεχνείο Κρήτης.

• Μηχανολόγος Μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου 

Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, MSc in Building Services 

Engineering, Brunel University UK.

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Diploma (Equivalent to Mas-

ter of Science) in Electrical Engineering & Computer Engi-

neering, Democritus University of Thrace.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας BA in Architecture, Brighton University, MA 

in Architecture, Brighton University.

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 τα άρθρα αυτά να αποστέλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του Ενημερωτικού 

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 

χρηματοδοτούν 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

«Η Βυζαντινή Αρχιτεκτονική της Κύπρου μέσα από σχέδια 
και υδατογραφίες του αρχιτέκτονα Ανδρέα Φιλίππου»

Η περιοχή Άαχεν της Γερμανίας διορ-

γανώνει για δεύτερη φορά αυτό το 

γεγονός, «Πρόγραμμα για ευκαιρίες απα-

σχόλησης στη Γερμανία για προγραμματι-

στές λογισμικού, προγραμματιστές κ.ά.». 

Φέτος και η Κύπρος κλήθηκε να συμμε-

τάσχει. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι 

θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφι-

κά τους. Οι 25 καλύτεροι υποψήφιοι θα 

προσκληθούν για τελική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στεί-

λουν, μέχρι τις 16 Αυγούστου 2013, 

το βιογραφικό τους στο incoming1@

arbeitsagentur.de, σημειώνοντας ότι 

ενδιαφέρονται για το «Night of the 

Companies» και σημειώνοντας τον αριθ-

μό αναφοράς (reference number) 10000-

1099782451.

Περισσότερες πληροφορίες: www.etek.org.

cy/site-article-194-52-el.php

Πρόγραμμα για 
απασχόληση στη 

Γερμανία για 
προγραμματιστές 

λογισμικού, 
προγραμματιστές κ.ά.

Στο Σπίτι των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Λεβέντειου Δημο-

τικού Μουσείου Λευκωσίας παρουσιάζεται από τις 3 Ιουλίου έως τις 

20 Αυγούστου 2013 η έκθεση «Η Βυζαντινή Αρχιτεκτονική της Κύπρου 

μέσα από σχέδια και υδατογραφίες του αρχιτέκτονα Ανδρέα Φιλίππου».

Η έκθεση συνοδεύει ομότιτλη έκδοση η οποία ερευνά, εξετάζει, απει-

κονίζει και σχολιάζει βυζαντινά αρχιτεκτονικά μνημεία της Κύπρου δι-

αρθρωμένα κατά αρχιτεκτονικούς τύπους.

Έκδοση και έκθεση αποτελούν προσωπική κατάθεση του αρχιτέκτονα 

ερευνητή της βυζαντινής αρχιτεκτονικής Ανδρέα Φιλίππου, ο οποίος 

μελέτησε, σχεδίασε και προβάλλει με περισσή αγάπη τα βυζαντινά μνη-

μεία του τόπου του. Παρουσιάζονται σχέδια και υδατογραφίες των ση-

μαντικότερων ναών όλης της Κύπρου, που ο Ανδρέας Φιλίππου άρχισε 

να δημιουργεί πριν αρκετά χρόνια και συνέχισε για μια ολόκληρη ζωή 

με συνέπεια, επιμονή και υπομονή πολλές φορές κάτω από αντίξοες 

συνθήκες.

Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση κειμένου και εικονογράφησης και 

αναδεικνύεται ο μοναδικός συνδυασμός τους. Παράλληλα οι σχεδιαστικές 

απεικονίσεις των μνημείων λειτουργούν αυτόνομα ως έργα αξιοπρόσε-

κτης ποιότητας και ευαισθησίας του δύσκολου είδους της υδατογραφίας. 

Διαθέτουν αρετές μικρογραφίες, προσέχουν τη λεπτομέρεια και επιμέ-

νουν στην ακρίβεια. Παράλληλα αναδεικνύουν τα μνημεία μέσα στο κυ-

πριακό τοπίο και στο διαυγές φως της Κύπρου σε μια άρρηκτη σχέση.






