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Το κάστρο, που είναι 
κτισμένο πάνω στον 
αρχαίο κυματοθραύστη 
στη δυτική πλευρά του 
λιμανιού της Πάφου, 
αποτελούσε μέρος του 
παράκτιου αμυντικού 
συστήματος της 
Κύπρου. Πρόκειται στην 
ουσία για έναν φράγκι-
κο πύργο μέσα σε ένα 
περίβλημα της ενετικής 
περιόδου. Αυτό που 
σώζεται σήμερα είναι 
η οθωμανική ανοικο-
δόμηση του δυτικού 
φράγκικου πύργου 
και των ενετικών 
προσθηκών. 
Κατά την αγγλοκρατία 
το κάστρο ήταν 
αποθήκη άλατος 
μέχρι το 1935, οπότε 
ανακηρύχθηκε αρχαίο 
μνημείο. Από τότε 
συντηρείται από το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων.



Mε	το	που	μπήκε	ο	ιούνιος	ήλπιζα	πως	
θα	 ηρεμήσουμε	 λιγάκι.	 αποφάσισα	
ότι	 έστω	 και	 με	 πενιχρό	 καλοκαιρινό	

προϋπολογισμό	θα	περνούσα	καλά!	Το	πήρα	απόφαση,	
έφαγαν	όσα	έφαγαν,	έκαναν	αμέτρητα	λάθη	και	εκατο-
ντάδες	ασυγχώρητες	ενέργειες	με	τις	οποίες	έστειλαν	
ένα	λαό	και	ένα	κράτος	στην	εξευτελιστική	θέση	που	
βρίσκεται	σήμερα,	τιμωρούμαστε	εμείς	για	τα	εγκλήμα-
τα	άλλων,	το	περί	δικαίου	αίσθημα	έχει	πια	γίνει	σύνθημα	σε	μισογκρεμισμένους	
τοίχους...	αλλά	εμένα	δεν	θα	μου	χαλούσαν	άλλο	τη	διάθεση.	είμαι	στο	παραπέ-
ντε	της	κατάθλιψης	και	δεν	θα	επιτρέψω	να	φτάσω	ως	εκεί!	Σκεφτόμουν	πως	
η	ανικανότητά	μας	αντισταθμίζεται	με	τα	αγαθά	που	μας	προσφέρει	απλόχερα	
και	δωρεάν	ο	Κύριος.	μετρούσα	λοιπόν	πόσα	μπορούμε	να	κάνουμε	σχεδόν	
ανέξοδα	και	αναθάρρεψα:	να	απολαύσουμε	τον	ήλιο	μας	(άλλοι,	ζωή	να	‘χουν,	
ταξιδεύουν	εκατοντάδες	χιλιόμετρα	γι’	αυτόν	τον	ήλιο),	τη	θάλασσα	του	νησιού	
μας,	όσα	δάση	αφήσαμε,	τα	πάρκα	μας…	μπορούμε	να	περάσουμε	καλά	το	κα-
λοκαίρι,	να	χαλαρώσουμε,	να	ξεχαστούμε,	να	χαρούμε	επιτέλους.	

ΕΡΤ
Κι	εκεί	που	έλεγα	πως	το	καλοκαιράκι	θα	μας	έδινε	έστω	και	για	λίγο	μια	ανά-
σα	 ζωής,	 ήρθε	 σαν	 κεραυνός	 εν	 αιθρία	 το	 κλείσιμο	 της	
ερΤ.	Τώρα	θα	σκεφτεί	κανείς,	με	όλα	όσα	διαδραματίζονται	
γύρω	σου,	στον	τόπο	σου,	το	κλείσιμο	της	ερΤ	σε	συγχίζει;	
Και	όμως	αγαπητέ	συνάδελφε,	πολύ	με	σύγχισε!	είναι	μια	
απόφαση	που	πάρθηκε	σε	μία	νύχτα,	όπως	και	το	κούρεμα	
των	καταθέσεων	στην	Κύπρο.	είναι	μια	ενέργεια	που	βρήκε	
τον	κόσμο	απροετοίμαστο,	μουδιασμένο	να	μην	ξέρει	τι	να	
πει,	πώς	να	νιώσει,	τι	να	σκεφτεί	όπως	ακριβώς	έγινε	και	
εκείνο	το	τραγικό	τριήμερο	στην	Κύπρο.	μια	απόφαση	που	
θα	αλλάξει	άρδην	τις	ζωές	χιλιάδων	ανθρώπων,	την	ιστορία	ενός	κράτους	όπως	
ακριβώς	έγινε	και	στην	Κύπρο.
είναι	αλήθεια	ότι	η	ερΤ,	όπως	και	το	ριΚ,	δεν	είναι	όπως	τα	θέλουμε.	Τα	προγράμμα-
τά	τους	μπορούν	να	χαρακτηριστούν	πεπαλαιωμένα	και	αναχρονιστικά	που	απευ-
θύνονται	ίσως	σε	μεγαλύτερες	ηλικίες.	είναι	όμως	τα	μόνα	μέσα	όπου	μπορούμε	
να	δούμε	μια	άλλη	ελλάδα,	μια	άλλη	Κύπρο.	Τα	μόνα	μέσα	που	ενημερώνουν	και	
κρατάνε	σε	επαφή	τον	απόδημο	ελληνισμό	με	τις	ρίζες	και	τις	παραδόσεις	του.	
Η	ερΤ	αποτελεί	το	πιο	παλιό	μέσο	ενημέρωσης	των	πολιτών.	Τόσες	δεκαετίες	
υπηρετεί	πιστά	την	προσπάθεια	ενημέρωσης	αλλά	και	ψυχαγωγίας	των	ελλήνων.	
Ως	δημόσιος	φορέας	ενημέρωσης,	η	ερΤ	όφειλε,	σύμφωνα	με	τον	νόμο,	να	εκπέ-
μπει	πανελλαδικά,	να	έχει	δορυφορικό	πρόγραμμα	σε	άλλες	ηπείρους	με	στόχο	
την	ενημέρωση	του	απόδημου	ελληνισμού,	να	μεταδίδει	τα	όσα	γίνονται	στη	
Βουλή	των	ελλήνων	και	το	ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο,	να	παρουσιάζει	αμερόληπτα	
τις	θέσεις	όλων	των	πολιτικών	κομμάτων	και	να	προβάλλει	«θέματα	που	αφορούν	
την	τοπική	αυτοδιοίκηση,	παραγωγικές	τάξεις,	κοινωνικούς	φορείς	κ.ο.κ.».	επίσης,	
ως	δημόσιος	φορέας	δεν	λειτουργούσε	με	κριτήρια	κέρδους	κι	επομένως	είχε	τη	
δυνατότητα	να	μην	υπακούει	στα	σύγχρονα	προστάγματα	της	υποκουλτούρας	
(βλέπε	reality,	τούρκικα	σίριαλ	κλπ).	Βέβαια,	ως	δημόσιος	φορέας,	αποτελούσε	

ένα	μέσο	όπου	οι	κατά	καιρούς	κυβερνήσεις	βόλευαν	όσους	μπορούσαν,	κάνο-
ντάς	την	και	αυτήν	άλλο	ένα	μέσο	με	χιλιάδες	(κυριολεκτικά)	βολεμένους	δημό-
σιους	υπαλλήλους	με	μυθικούς	μισθούς.
αρκεί	όμως	αυτό	σαν	επιχείρημα	για	να	κλείσει	σε	μία	νύχτα,	το	κρατικό	κανάλι,	
παρακάμπτοντας	όποια	δημοκρατική	διαδικασία	έχει	απομείνει;	Δεν	λέω,	έπρεπε	
προ	πολλού	να	παρθούν	μέτρα,	δυναμικά	μέτρα	αν	θέλετε,	αλλά	το	να	εισβάλλει	
η	αστυνομία	ως	δεύτερη	χούντα	και	η	οθόνη	της	τηλεόρασης	να	γίνεται	μαύρη	
ξαφνικά,	δεν	το	δέχομαι!	Δεν	δέχομαι	μέσα	σε	μία	νύκτα	και	με	συνοπτικές	δια-
δικασίες	να	χάνουν	τη	δουλειά	τους	2600	άνθρωποι	και	πιστέψετε	με	αυτοί	δεν	

είναι	οι	κύριοι	και	οι	κυρίες	με	τους	παχυλούς	μισθούς.	

Δημοκρατία;
Πανικοβάλλομαι	 όταν	 στο	 όνομα	 της	 οικονομικής	
κρίσης	θυσιάζονται	άνθρωποι,	συνειδήσεις,	πολιτι-
σμοί	 και	 κυρίως	 κάθε	 δημοκρατική	 διαδικασία	 στη	
χώρα	που	γέννησε	και	δίδαξε	τη	δημοκρατία.	Θλίβο-
μαι	όταν	βλέπω	την	οικονομική	εξαθλίωση	που	μας	
ανάγκασαν	να	ζούμε	τόσο	στην	ελλάδα	όσο	και	στην	

Κύπρο.	Λυπούμαι	να	βλέπω	τους	νέους	μας	με	πτυχία	και	μεταπτυχιακά	στο	
χέρι	και	να	μην	υπάρχει	δουλειά	για	να	δουλέψουν	ούτε	σε	περίπτερο.	Πονώ	
όταν	βλέπω	δεκάδες	συναδέλφους	μας	να	βάζουν	λουκέτο	στα	γραφεία	τους.	
εξοργίζομαι	όταν	σκεφτώ	ότι	πολλοί	έχουμε	χάσει	τη	δουλειά	μας	ή	σημα-
ντικό	μέρος	του	μισθού	μας	ενώ	οι	υπεύθυνοι	της	τραγωδίας	μας	μια	χαρά	
περνούν	και	οι	περιουσίες	τους	αυγατίζουν,	γιατί	φρόντισαν	να	τις	φτιάξουν	
με	δικά	μας	χρήματα	και	να	τις	φυγαδεύσουν	όταν	κατάλαβαν	σε	τι	μας	είχαν	
οδηγήσει.	
αναρωτιέμαι	τι	θα	γίνει	αύριο.	Λέω	«μη	χειρότερα»	και	όμως	ξέρω	ότι	τα	χει-
ρότερα	δεν	τα	έχουμε	δει	ακόμα.	με	το	μικρό	μου	το	μυαλό	διερωτώμαι	πώς	
θα	βιώσουμε	άραγε	στην	Κύπρο	την	«εξυγίανση	του	δημόσιου	τομέα»,	μιας	
και	την	εξυγίανση	των	τραπεζών	τη	μάθαμε.	νιώθω	το	αίμα	να	μου	ανεβαίνει	
στο	κεφάλι,	δεν	μπορεί	κάποιοι	να	έχουν	διαπράξει	κατά	συρροήν	εγκλήματα	
και	να	κοιμούνται	ήσυχοι!	Και	ενώ	η	αρτηριακή	πίεση	έχει	μπει	στην	κόκκινη	
κλίμακα	στέκομαι	λίγο	στις	υποσχέσεις	που	έδωσα	στον	εαυτό	μου,	στον	αρ-
ραβωνιαστικό	μου,	στους	δικούς	μου	αγαπημένους	ανθρώπους:	δεν	θα	τους	
αφήσω	να	μου	πάρουν	ό,τι	πολυτιμότερο	έχω:	την	υγεία	μου!	Έτσι	λοιπόν,	ας	
με	πουν	τρελή	αλλά	εγώ	θα	περνώ	καλά	με	ό,τι	μου	άφησαν,	ας	με	πουν	εκτός	
πραγματικότητας	αλλά	θα	ξαναβρώ	το	χαμόγελό	μου	και	θα	γελώ	δυνατότερα	
από	ποτέ,	ας	με	χαρακτηρίσουν	όπως	αγαπούν	αλλά	εγώ	με	πολλά	ή	με	λίγα	
θα	ζήσω	ευτυχισμένα.	αχ,	πόσο	σοφός	είσαι	στ’	αλήθεια	Θεέ	μου,	φρόντισες	
ό,τι	μου	χαρίζει	ευτυχία	να	μην	χρειάζεται	χρήμα!	

Ελίζα Βασιλείου
Μηχανολόγος Μηχανικός
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Το καλοκαίρι της… κρίσης

...ας με πουν εκτός 
πραγματικότητας 
αλλά θα ξαναβρώ 
το χαμόγελό μου 

και θα γελώ 
δυνατότερα από ποτέ...

Η πρόεδρος και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του Ενημερωτικού 
Δελτίου του ΕΤΕΚ συγχαίρουν τον κ. Χρυσόστομο Χρυσοστόμου (λειτουργό 
Λογιστηρίου ΕΤΕΚ), που παντρεύτηκε την Κυριακή 12 Μαΐου 2013.

Ευχές στον Χρυσόστομο





Τη	συμπερίληψη	αποφοίτων	των	κλάδων	της	μηχανικής	επιστήμης	στα	
σχέδια	απασχόλησης	ανέργων	για	σκοπούς	πρακτικής	εξάσκησης	έτσι	

ώστε	να	μπορούν	να	εξασφαλίσουν	την	άδεια	άσκησης	επαγγέλματος,	επε-
ξεργάστηκαν	σε	συνάντησή	τους,	στις	7	ιουνίου,	η	υπουργός	εργασίας	και	
Κοινωνικών	ασφαλίσεων	Ζέτα	αιμιλιανίδου	και	αντιπροσωπεία	του	επιστη-
μονικού	Τεχνικού	επιμελητηρίου	Κύπρου.
Σε	δηλώσεις	της	μετά	τη	συνάντηση,	η	υπουργός	εργασίας	είπε	ότι	η	συ-
νάντηση	πραγματοποιήθηκε	σε	μια	προσπάθεια	υλοποίησης	της	εξαγγελίας	
του	Προέδρου	της	Δημοκρατίας	ώστε	με	βάση	τα	σχέδια	που	έχουν	εξαγ-
γελθεί	από	την	κυβέρνηση	για	την	αντιμετώπιση	της	ανεργίας,	οι	απόφοιτοι	
κλάδων	της	μηχανικής	να	απασχολούνται	και	να	αποκτούν	εργασιακή	πείρα	
μέσω	πρακτικής	εξάσκησης	για	να	μπορούν	να	γίνονται	μέλη	του	εΤεΚ.	ανέ-
φερε	ακόμα	ότι	συζητήθηκαν	αρκετά	θέματα	που	θα	οδηγήσουν	σε	περαι-
τέρω	συνεργασία	με	κοινούς	στόχους	την	αντιμετώπιση	των	προβλημάτων.	
Σύμφωνα	δε	με	την	υπουργό	εργασίας,	ο	κατασκευαστικός	τομέας	είναι	ο	
δεύτερος	στη	σειρά	με	τους	περισσότερους	εγγε-
γραμμένους	ανέργους.
ό	πρόεδρος	του	εΤεΚ	Στέλιος	αχνιώτης	είπε	ότι	«οι	
προκλήσεις	και	τα	προβλήματα	είναι	ενώπιόν	μας	
και	 με	 θετικό	 πνεύμα	 και	 καλή	 θέληση	 μπορούν	
να	αντιμετωπιστούν».	ό	κ.	αχνιώτης	σημείωσε	ότι	
το	 τελευταίο	 διάστημα	 οι	 επιπτώσεις	 της	 κρίσης	
στην	 κατασκευαστική	 βιομηχανία	 «είναι	 τεράστιες	
με	 τραγικά	 αποτελέσματα».	 αρκετές	 επιχειρήσεις	
και	γραφεία	παροχής	υπηρεσιών	έβαλαν	λουκέτο	ή	οδεύουν	προς	αυτή	την	
κατεύθυνση,	όπως	είπε.	

Εισηγήσεις ΕΤΕΚ
Κατά	τη	συνάντηση	με	την	κ.	αιμιλιανίδου	το	εΤεΚ	έθεσε	και	διάφορα	άλλα	
θέματα	 όπως	 η	 Διαπίστευση/Πιστοποίηση	 και	 κατηγοριοποίηση	 επαγ-
γελματικών	προσόντων	για	 τα	 τεχνικά	επαγγέλματα.	 Για	 το	θέμα	αυτό	το	
επιμελητήριο	 εισηγήθηκε	 «τον	 σχεδιασμό	 και	 την	 παροχή	 εκπαιδευτικών	
προγραμμάτων	 κατάρτισης	 για	 την	 εξειδίκευση,	 την	 πιστοποίηση	 και	 την	
κατηγοριοποίηση	όλων	των	επαγγελματιών	που	σχετίζονται	με	τα	τεχνικά	
επαγγέλματα,	σε	προσιτό	κόστος.	Στόχος	είναι	η	συνεχιζόμενη	εκπαίδευση	
και	κατάρτιση	των	εργαζομένων	σε	τεχνικά	επαγγέλματα	στις	κατασκευές	
καθώς	και	σε	συναφείς	τομείς,	με	σκοπό	τη	βελτίωση	των	δεξιοτήτων	τους	
και	τη	διαπίστευση	των	προσόντων	τους.	Θεωρούμε	ότι	το	μέτρο	αυτό	θα	
αυξήσει	την	ποιότητα	των	έργων	που	εκτελούνται,	θα	ελαχιστοποιήσει	τα	
ατυχήματα	στον	τομέα	ενώ	θα	λειτουργήσει	ευεργετικά	και	ως	μέτρο	μείω-
σης	της	ανεργίας.
Προς	την	κατεύθυνση	αυτή	το	επιμελητήριο	ήδη	συμμετέχει	στην	κοινοπρα-
ξία	που	έχει	αναλάβει	την	υλοποίηση	των	συγχρηματοδοτούμενων	ευρωπα-
ϊκών	προγραμμάτων	Build	-	up	Skills	και	PVTRIN.	
ειδικότερα	όμως	σήμερα	και	λαμβάνοντας	υπόψη	τα	στενά	χρονοδιαγράμ-
ματα	 και	 τις	 αυξανόμενες	 απαιτήσεις	 για	 επαγγελματικές	 δεξιότητες	 και	
γνώσεις	σε	σχέση	με	τις	ανάγκες	που	θα	προκύψουν	τόσο	κατά	την	εξόρυξη	
και	μεταφορά	του	φυσικού	μας	πλούτου	στη	στεριά,	όσο	και	κατά	τη	μετα-
φορά	του	στους	πρώτους	τελικούς	χρήστες	που	θα	είναι	οι	μονάδες	παρα-
γωγής	ηλεκτρισμού	και	οι	μεγάλες	βιομηχανίες	του	τόπου,	θα	πρέπει	να	λά-

βουμε	όλα	τα	απαραίτητα	μέτρα	ώστε	οι	ανάγκες	
σε	εργατικό	δυναμικό	που	θα	προκύψουν	να	μην	
καλυφθούν	από	ξένο	εισαγόμενο	εργατικό	δυνα-
μικό	αλλά	από	ντόπιο.	Τέτοιες	ανάγκες	αφορούν	
ανάμεσα	σε	άλλα	τεχνικά	επαγγέλματα,	το	επάγ-
γελμα	 του	 υδραυλικού,	 του	 ηλεκτρολόγου	 και	
ειδικότερα	 του	 εξειδικευμένου	 συγκολλητή	 για	
ντεπόζιτα	 και	σωληνώσεις	που	θα	μεταφέρουν	
σε	υγρή	και	αέρια	μορφή	εύφλεκτο	και	κάτω	από	

πίεση	φυσικό	αέριο.
Ένα	άλλο	παράδειγμα	είναι	η	οικοδομική	βιομηχανία,	η	οποία	καλείται	να	
αντιμετωπίσει,	τα	αμέσως	επόμενα	χρόνια,	σημαντικές	προκλήσεις	και	ευ-
καιρίες,	που	θα	βοηθήσουν	στην	ανάπτυξη	του	τομέα	και	στη	δημιουργία	
θέσεων	απασχόλησης,	κυρίως	σε	σχέση	με	τις	επικείμενες	ενεργειακές	ανα-
βαθμίσεις	σύμφωνα	με	τις	απαιτήσεις	της	νέας	όδηγίας	για	την	ενεργειακή	
απόδοση	των	κτιρίων.	αναμένεται	όμως	να	απαιτηθούν	και	αυξημένες	δεξι-
ότητες	από	το	εργατικό	δυναμικό.	
όι	αυξανόμενες	απαιτήσεις	για	επαγγελματικές	δεξιότητες	και	γνώσεις	είναι	
σχεδόν	βέβαιο	ότι	θα	οδηγήσουν	τόσο	στη	διασφάλιση	της	ποιότητας	των	
κατασκευών	όσο	και	στη	δημιουργία	αναβαθμισμένων	θέσεων	εργασίας».
Άλλο	θέμα	που	τέθηκε	στο	τραπέζι	της	συζήτησης	από	το	επιμελητήριο	ήταν	
η	μέγιστη	δυνατή	αξιοποίηση	του	ντόπιου	εργατικού	δυναμικού	μέσα	από	τα	
εξαγγελθέντα	μέτρα	της	1ης	δέσμης	για	την	εργοδότηση	ανέργων.
Στον	τομέα	αυτό	το	επιμελητήριο	θεωρεί	ότι	«θα	πρέπει	να	διασφαλιστεί	πε-
ραιτέρω	η	καλύτερη	δυνατή	αξιοποίηση	του	ντόπιου	εργατικού	δυναμικού	
ώστε	το	μέτρο	αυτό	να	έχει	αλυσιδωτά	οφέλη	για	την	οικονομία	του	τόπου	
δημιουργώντας	έτσι	τις	κατάλληλες	συνέργειες	για	συγκράτηση	της	ανεργίας	
και	επανεκκίνηση	της	οικονομίας	μας.	
Το	 επιμελητήριο	 εισηγείται	 να	 μελετηθεί	 περαιτέρω	 το	 ενδεχόμενο	
απαίτησης	επιπρόσθετων	κριτηρίων	πέραν	αυτών	που	έχουν	εξαγγελθεί,	
όπως	είναι	για	παράδειγμα	η	γνώση	της	ελληνικής	γλώσσας	σε	ανάλογο	
επίπεδο	σύμφωνα	με	τη	φύση	της	εργασίας	που	απαιτείται.	Η	εισαγωγή	
ενός	τέτοιου	κριτηρίου	θα	διασφαλίσει	επίσης	περαιτέρω	την	ποιότητα	
των	προσφερόμενων	υπηρεσιών	ειδικότερα	στον	τομέα	της	τουριστικής	
βιομηχανίας».	
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Προσπάθεια για συμπερίληψη αποφοίτων των κλάδων 
μηχανικής στα σχέδια απασχόλησης ανέργων

ςύΝΑΝτΗςΗ ύΠούΡΓού εΡΓΑςΙΑς Με ετεΚ

Σύμφωνα με την 
κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, 

ο κατασκευαστικός τομέας 
είναι ο δεύτερος στη σειρά 

με τους περισσότερους 
εγγεγραμμένους ανέργους



Τιμώντας	 και	 ενθαρρύνοντας	 τη	 φιλομάθεια,	
την	έρευνα,	 την	επιστήμη	αλλά	και	 την	πε-

ριβαλλοντική	 συνείδηση	 μεταξύ	 των	 Κυπρίων	
μαθητών,	 το	 εΤεΚ	 ανακοίνωσε	 τα	 αποτελέσμα-
τα	 του	 Διαγωνισμού	 «Δράση	 για	 την	 ενέργεια»	
για	το	σχολικό	έτος	2012-2013.	ό	Διαγωνισμός	
συνδιοργανώνεται	με	τον	Σύνδεσμο	Καθηγητών	
Σχεδιασμού	 και	 Τεχνολογίας.	 Το	 επιμελητήριο	
καθιέρωσε	τον	διαγωνισμό	αυτό	από	φέτος	και	
στόχος	είναι	να	καταστεί	θεσμός.
Η	 Τεχνική	 επιτροπή	 αξιολόγησης	 του	 διαγω-
νισμού,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τους	 σχετικούς	
όρους	 και	 κανονισμούς	 καθώς	 και	 τα	 κριτήρια	
αξιολόγησης	για	τον	διαγωνισμό,	τόσο	για	την	α’	
Λυκείου,	όσο	και	για	τον	Γυμνασιακό	κύκλο,	απο-
φάσισε,	 ομόφωνα,	 να	 βραβεύσει	 τις	 πιο	 κάτω	
σχολικές	μονάδες:

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
•	 1ο	 βραβείο:	 €600,00	 -	 ΛΥΚειό	 αραΔιΠΠόΥ,	
ΛαρναΚα
•	 2ο	 βραβείο:	 €400,00	 -	 ΛΥΚειό	 αΓ.	 ΓεΩρΓιόΥ,	
ΛαΚαΤαμια
•	 3ο	 βραβείο:	 €200,00	 -	 ΛΥΚειό	 ΛινόΠεΤραΣ,	
ΛεμεΣόΣ	
•	 4ο	βραβείο:	Έπαινος	-	ΛανιΤειό	ΛΥΚειό	α’,	Λε-
μεΣόΣ
Το	βραβείο	για	την	πιο	καινοτόμο	και	δημιουργική	
κατασκευή	/	μελέτη,	που	δίδεται	από	τον	Σύνδε-
σμο	 Καθηγητών	 Σχεδιασμού	 και	 Τεχνολογίας,	
αξίας	€100	δεν	απονέμεται,	αφού	δεν	κρίθηκε	ότι	
κάποιο	από	τα	σχολεία	ικανοποιούσε	τα	κριτήρια.

ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
•	 1ο	βραβείο:	€600,00	–	ΓΥμναΣιό	ΦανερΩ-
μενΗΣ,	ΛαρναΚα
•	 2ο	 βραβείο:	 €400,00	 –	 ΓΥμναΣιό	 αΚαΚιόΥ,	
ΛεΥΚΩΣια

•	 3ο	 βραβείο:	 €200,00	 –	 ΓΥμναΣιό	 ΛαΤΣιΩν,	
ΛεΥΚΩΣια
•	 4ο	βραβείο:	Έπαινος	–	Δεν	ΔόΘΗΚε
Το	βραβείο	για	την	πιο	καινοτόμο	και	δημιουργική	
κατασκευή/μελέτη,	που	δίδεται	από	τον	Σύνδε-
σμο	 Καθηγητών	 Σχεδιασμού	 και	 Τεχνολογίας,	
αξίας	€100	απονέμεται	στο	ΓΥμναΣιό	ΛαΤΣιΩν.
Σημειώνεται	ότι	στις	σχολικές	μονάδες	που	βρα-
βεύτηκαν	θα	δοθεί	τιμητική	πλακέτα	και	δίπλωμα.	
επίσης,	σε	όλους	τους	συμμετέχοντες	καθηγητές	
και	μαθητές	και	μαθήτριες	θα	δοθούν	πιστοποι-

ητικά	συμμετοχής,	τα	οποία	θα	ετοιμαστούν	από	
το	εΤεΚ.
Η	 τελετή	 βράβευσης	 θα	 πραγματοποιηθεί	 το	
φθινόπωρο	του	2013	στο	εκπαιδευτικό	και	Πολι-
τιστικό	Κέντρο	εΤεΚ	στην	παλιά	Λευκωσία.	Περισ-
σότερες	σχετικές	πληροφορίες	θα	ανακοινωθούν	
σε	εύθετο	χρόνο.
επισημαίνεται	ότι	τα	αποτελέσματα	του	διαγωνι-
σμού	αναρτώνται	τόσο	στην	ιστοσελίδα	του	εΤεΚ	
(www.etek.org.cy),	 όσο	 και	 σε	 αυτή	 του	 Συνδέ-
σμου	Καθηγητών	Σχεδιασμού	και	Τεχνολογίας.
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Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΕΤΕΚ 
«Δράση για την Ενέργεια» 2012-2013

ΩΘΩΝτΑς τούς Νεούς ςτΗΝ εΡεύΝΑ ΚΑΙ τΗ ΜΑΘΗςΗ
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1. Γυμνάσιο Φανερωμένης Λάρνακας, τίτλος κατασκευής: "Ηλιακός φούρνος με σύστημα παρακολούθησης του ήλιου". 2. 
Λανίτειο Λύκειο Α', τίτλος κατασκευής: "Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε παραδοσιακό κυπριακό σπίτι". 3. Λύκειο 
Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας, τίτλος μελέτης: "Οικολογικό μεταφορικό μέσο για τον Δήμο Λακατάμιας".4. Γυμνάσιο 
Λατσιών, τίτλος κατασκευής: "Συρταρογεννήτριες σε πάγκο εργασίας".

5. Γυμνάσιο Ακακίου Λευκωσία, τίτλος κατασκευής: "Ενεργειακά αποδοτική οικία".  6. Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσός, τίτλος μελέτης: "Η ενεργειακή συμπεριφορά των παιδιών με 
την ορθολογική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι τους και η συμβολή της στην ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης". 7. Λύκειο Αραδίππου Λάρνακα, τίτλος μελέτης: "Η 
ενέργεια καίει τους καταναλωτές".



Το	ζήτημα	της	εξαγοράς	χώρων	στάθμευσης	
θα	 πρέπει	 να	 αντιμετωπιστεί	 ως	 μέρος	 του	

συνολικότερου	 σχεδιασμού	 της	 κυκλοφοριακής	
πολιτικής	στο	πλαίσιο	 των	αρχών	της	βιώσιμης	
κινητικότητας,	 της	 στρατηγικής	 των	 Τοπικών	
Σχεδίων,	 αλλά	 και	 των	 πραγματικών	 συνθηκών	
που	επικρατούν	στις	κυπριακές	πόλεις.	Τη	θέση	
αυτή	κατέθεσε	το	εΤεΚ	σε	επιστολή	του	προς	το	
υπουργείο	 εσωτερικών	 (αν.	 διευθύντρια	 τμήμα-
τος	Πολεοδομίας	και	όικήσεως).
αναλύοντας	 το	 σκεπτικό	 του	 το	 επιμελητήριο	
τονίζει	ότι:
1. Η	 τροποποίηση	 της	 εντολής	 1/1996	 για	 την	
εξαγορά	χώρων	στάθμευσης	θα	πρέπει	να	εξε-
ταστεί	σε	συνάρτηση	με	το	Σχέδιο	Παροχής	Κι-
νήτρων	για	τη	δημιουργία	χώρων	Στάθμευσης	για	
Δημόσια	χρήση.	με	βάση	σχετική	εισήγηση	που	
έχει	 καταθέσει	 το	 επιμελητήριο,	 το	 Ταμείο	που	
προτείνεται	να	δημιουργηθεί	για	τη	συγκέντρω-
ση	των	εσόδων	στο	πλαίσιο	του	Σχεδίου	Παρο-
χής	Κινήτρων	για	τη	δημιουργία	χώρων	Στάθμευ-
σης	για	Δημόσια	χρήση	(τέλος	από	την	παροχή	
κινήτρων	 για	 τη	 δημιουργία	 δημόσιων	 χώρων	
στάθμευσης,	διαχείριση	των	χώρων	στάθμευσης,	
επιτήρηση	παράνομης	στάθμευσης)	θα	πρέπει	να	
ενοποιηθεί	με	το	ειδικό	Ταμείο	εξαγοράς	χώρων	
Στάθμευσης,	ώστε	να	σχεδιαστούν	οργανωμένοι	
και	 με	 χωροθετικό	 προγραμματισμό	 δημόσιοι	
χώροι	στάθμευσης	στην	περίμετρο	των	αστικών	
εμπορικών	 Κέντρων,	 συνυπολογίζοντας	 όλα	 τα	
συγκοινωνιακά	και	πολεοδομικά	δεδομένα.
2. Ταυτόχρονα	 με	 την	 αξιοποίηση	 των	 εσόδων	
του	 ενοποιημένου	 Ταμείου	 για	 τη	 δημιουργία	
δημόσιων	χώρων	στάθμευσης	θα	πρέπει	να	προ-
ωθηθούν	μέτρα	για	την	ενδυνάμωση	των	μέσων	
μαζικής	 μεταφοράς,	 ώστε	 σε	 συνδυασμό	 των	
δύο	πολιτικών	να	μειωθεί	η	διακίνηση	του	ιδιωτι-
κού	αυτοκινήτου	στο	κέντρο	των	πόλεων,	ειδικό-
τερα	στους	ιστορικούς	πυρήνες	και	τις	περιοχές	
ειδικού	χαρακτήρα.	όι	εφαρμοσμένες	πρακτικές	
έχουν,	 μέχρι	 στιγμής,	 ευνοήσει	 αποκλειστικά	
τη	μετακίνηση	με	ιδιωτικά	μέσα,	ενώ	πρέπει	να	
προσανατολιστούν	προς	τα	μέσα	μαζικής	με-
ταφοράς	και	την	ορθή	τιμολόγηση	των	δημόσιων	
χώρων	στάθμευσης,	με	στόχο	τη	λειτουργία	των	
πόλεων	σε	βιώσιμα	πρότυπα.	Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	
κι	εφόσον	οι	εξελίξεις	το	επιτρέψουν,	θα	πρέπει	
να	εξεταστεί	μελλοντικά	το	ενδεχόμενο	της	υπο-
χρεωτικής	εισφοράς	στο	ειδικό	Ταμείο	εξαγοράς	

χώρων	 Στάθμευσης	 και	 η	 ταυτόχρονη	 μείωση	
των	χώρων	στάθμευσης	στα	κέντρα	των	πόλεων	
στο	ελάχιστο	απαραίτητο,	με	αντίστοιχη	αύξηση	
των	υπαίθριων	χώρων	πρασίνου.	Παράλληλα	θα	
πρέπει	να	επανεξεταστεί	ο	καθορισμός	των	περι-
οχών	στις	οποίες	επιτρέπεται	η	εξαγορά	των	χώ-
ρων	στάθμευσης,	ανάλογα	με	τον	αντίκτυπο	που	
η	διευκόλυνση	αυτή	δημιουργεί	στον	ευρύτερο	
κυκλοφοριακό	σχεδιασμό	των	αστικών	κέντρων.	
3. Σε	 συνέχεια	 των	 παραπάνω,	 πρέπει	 να	 επι-
σημανθεί	πως	δεν	είναι	δυνατόν	να	υπάρχει	μία	
ενιαία	 αντιμετώπιση	 όλων	 των	 αναπτύξεων	 με	
μοναδικό	 κριτήριο	 το	 αν	 η	 εν	 λόγω	 ανάπτυξη	
βρίσκεται	π.χ.	εντός	αστικού	εμπορικού	Κέντρου	
ή	 εντός	 Δευτερεύουσας	 εμπορικής	 Περιοχής,	
χωρίς	να	εξετάζονται	οι	ιδιαιτερότητες	κάθε	πό-
λης	ή	ακόμα	και	κάθε	περίπτωσης,	με	βάση	τα	
δεδομένα	εξειδικευμένης	μελέτης	κυκλοφορίας	
και	στάθμευσης,	η	οποία	πρέπει	να	εκπονηθεί	για	
κάθε	πόλη	ξεχωριστά.	Συνεπώς,	με	βάση	τις	σχε-
τικές	μελέτες,	η	κατηγοριοποίηση	της	παραγρά-
φου	5	της	εντολής	1/1996	πρέπει	να	τροποποιη-
θεί	με	την	εισαγωγή	περισσότερων	παραμέτρων,	

όπως	π.χ.	την	εγγύτητα	της	περιοχής	σε	δημό-
σιους	 χώρους	 στάθμευσης,	 τον	 κυκλοφοριακό	
φόρτο	της	περιοχής,	την	εγγύτητα	της	περιοχής	
σε	στάσεις,	σταθμούς	ή	διαδρομές	δημόσιας	συ-
γκοινωνίας	κ.ά.,	οι	οποίες	θα	καθορίζουν	τη	δυνα-
τότητα	εφαρμογής	του	μέτρου	της	εξαγοράς,	τον	
αριθμό	 των	 απαιτούμενων	 χώρων	 στάθμευσης,	
καθώς	και	το	τίμημα	της	εξαγοράς.	
4. Το	μέτρο	της	εξαγοράς	των	χώρων	στάθμευσης	
στις	παρούσες	οικονομικές	συνθήκες	πρέπει	 να	
χρησιμοποιηθεί	ως	κίνητρο	ανάπτυξης.	με	αυτό	
τον	στόχο	και	κατά	περίπτωση,	εφόσον	τηρούνται	
συγκεκριμένες	 προϋποθέσεις	 (φθίνουσες	 εμπο-
ρικές	περιοχές	στα	κέντρα	των	πόλεων,	αναπτύ-
ξεις	απαραίτητες	για	την	οικονομική	τόνωση	και	
βιωσιμότητα	 των	 αστικών	 κέντρων,	 εξασφάλιση	
της	 προστασίας	 της	 ταυτότητας	 των	 ιστορικών	
κέντρων	 και	 περιοχών	 ειδικού	 χαρακτήρα,	 εξα-
σφάλιση	της	ελάχιστης	επιβάρυνσης	του	αστικού	
ιστού	και	των	αρχών	της	βιώσιμης	κινητικότητας)	
πρέπει	να	παραχωρείται	εξαίρεση	από	την	κατα-
βολή	του	τιμήματος	της	εξαγοράς	για	περιπτώ-
σεις	έργων	που	έχουν	δεσμευτικό	χρονοδιάγραμ-
μα	ταχείας	ολοκλήρωσης	και	λειτουργίας,	πάντοτε	
με	τη	συνεργασία	και	των	δημόσιων	αρχών.	Σε	πε-
ρίπτωση	που	η	ανάπτυξη	δεν	τίθεται	σε	λειτουρ-
γία	εντός	του	συμφωνημένου	χρονοδιαγράμμα-
τος,	η	εξαίρεση	θα	ανακαλείται	και	θα	πρέπει	να	
καταβάλλεται	το	σύνολο	του	τιμήματος	εξαγοράς	
των	χώρων	στάθμευσης.	
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«Οι εφαρμοσμένες πρακτικές 
έχουν, μέχρι στιγμής, 

ευνοήσει αποκλειστικά τη 
μετακίνηση με ιδιωτικά 

μέσα»

Τροποποίηση εντολής 1/1996 
για την εξαγορά χώρων στάθμευσης

«Το μέτρο της εξαγοράς των χώρων στάθμευσης στις παρούσες οικονομικές 
συνθήκες πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο ανάπτυξης», εισηγείται το ΕΤΕΚ.

ΘεςεΙς ετεΚ ΠΡος ΠοΛεοΔοΜΙΑ





Αντιπροσωπεία	 του	 εΤεΚ	 με	 επικεφαλής	 τον	
γενικό	 γραμματέα	 του	 έγινε	δεκτή	από	 τον	

δήμαρχο	 Παραλιμνίου,	 Θεόδωρο	 Πυρίλλη,	 στις	
11	ιουνίου	2013.	Στόχος	της	συνάντησης	ήταν	η	
συζήτηση	θεμάτων	που	έχουν	σχέση	με	την	ανά-
πτυξη	της	πόλης	του	Παραλιμνίου.
Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 συζητήθηκε	 το	 θέμα	 της	 επί-
σπευσης	 των	 διαδικασιών	 έκδοσης	 αδειών.	 ό	
δήμαρχος	 Παραλιμνίου	 και	 οι	 εκπρόσωποι	 του	
εΤεΚ	συμφώνησαν	ότι,	ενόψει	και	της	τραγικά	δύ-
σκολης	περιόδου	που	διανύει	η	χώρα,	θα	πρέπει	
τόσο	οι	μελετητές,	όσο	και	οι	αρμόδιες	αρχές	να	
καταβάλουν	 κάθε	 δυνατή	 προσπάθεια	 ώστε	 να	
συντμηθεί	ο	χρόνος	που	απαιτείται	για	αδειοδό-
τηση	αναπτύξεων	και,	προς	τον	σκοπό	αυτό,	είναι	
απαραίτητη	 και	 η	 συνεργασία	 όλων	 των	 εμπλε-
κομένων	 φορέων.	 όι	 εκπρόσωποι	 του	 επιμελη-
τηρίου	ενημέρωσαν	σχετικά	με	την	πρωτοβουλία	
που	έχει	αναλάβει	το	υπουργείο	εσωτερικών	για	
επίσπευση	των	διαδικασιών	και	τη	δέσμευση	του	
εΤεΚ	να	σταθεί	αρωγός	και	συνεργάτης	στην	προ-
σπάθεια	αυτή.	ό	δήμαρχος	ανέφερε	ότι	θα	πραγ-
ματοποιηθεί	σύντομα	συνάντηση	των	δημοτικών	
αρχών	με	εκπροσώπους	του	υπουργείου	εσωτερι-
κών	για	αυτό	το	θέμα.
Το	εΤεΚ	ζήτησε	και	ενημερώθηκε	για	την	πορεία	
υλοποίησης	του	έργου	που	αφορά	στη	δημιουργία	
μαρίνας	στον	δήμο	καθώς	και	για	την	καθυστέρη-
ση	που	παρατηρείται.
επίσης,	 το	 εΤεΚ	 ενημερώθηκε	 για	 την	 καθυστέ-
ρηση	 που	 παρατηρείται	 στον	 διορισμό	 διαχει-
ριστικού	 φορέα	 για	 τη	 Λίμνη	 Παραλιμνίου.	 όι	

εκπρόσωποι	 του	 επιμελητηρίου	 επεσήμαναν	
την	πρόθεσή	τους	να	ζητήσουν	από	το	αρμόδιο	
υπουργείο	 σχετική	 ενημέρωση	 προκειμένου	 να	
μην	υπάρξει	περαιτέρω	καθυστέρηση.	Συζητήθη-
καν	 επίσης	 τα	 προβλήματα	 που	 παρουσιάζονται	
στη	διοχέτευση	υδάτων	μέσω	του	 καναλιού	 της	
Λίμνης	Παραλιμνίου.
ό	 δήμαρχος	 Παραλιμνίου	 συμφώνησε	 με	 την	
άποψη	του	επιμελητηρίου	ότι,	λόγω	της	εξάρτη-
σης	της	περιοχής	από	την	τουριστική	βιομηχανία,	
θα	πρέπει	να	επιδιωχθεί	συνεργασία	με	το	τμήμα	
αρχαιοτήτων	ώστε	να	αξιοποιηθούν	και	 να	ανα-
δειχθούν	αρχαιολογικοί	χώροι	όπως	ο	Προφήτης	
Ηλίας,	ο	αρχαιολογικός	χώρος	στην	περιοχή	μα-

ντάλι	κτλ.
Στη	 συνάντηση	 συζητήθηκαν	 και	 μια	 σειρά	 από	
θέματα	 που	 αφορούν	 τις	 αδειοδοτήσεις	 για	 το-
ποθέτηση	αναμεταδοτών	τηλεπικοινωνιών	εντός	
κατοικημένων	περιοχών	της	πόλης	καθώς	και	για	
τους	κινδύνους	ρύπανσης	από	πιθανή	αδειοδότη-
ση	μονάδων	ανανεώσιμων	Πηγών	ενέργειας	στην	
πόλη.	Για	το	θέμα	αυτό	ο	δήμαρχος	εξέφρασε	τις	
σοβαρές	επιφυλάξεις	του	ενώ	οι	εκπρόσωποι	του	
εΤεΚ	 τόνισαν	 ότι	 οι	 όποιες	 αποφάσεις	 ληφθούν	
θα	 πρέπει	 απαραίτητα	 να	 λαμβάνουν	 υπόψη	 τις	
επιπτώσεις	στην	τουριστική	ανάπτυξη	ενόψει	της	
σημασίας	της	περιοχής	για	την	επαρχία	αλλά	και	
για	ολόκληρη	τη	χώρα.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Ανάπτυξη Παραλιμνίου, μαρίνα και λίμνη Παραλιμνίου 
στο επίκεντρο συνάντησης του ΕΤΕΚ με τον δήμαρχο

Το Επιμελητήριο, αντιλαμβανόμενο τον ρόλο 
που έχει να διαδραματίσει για ευαισθητο-

ποίηση του κοινού σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας και για ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συγχαρητή-
ρια επιστολή του προς τους δήμους που εξα-
σφάλισαν το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο 
eea (European Energy Award - www.european-
energy-award.org), εξέφρασε την επιθυμία 
του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην 
προσπάθειά τους για προώθηση μέτρων εξοι-
κονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς, για 
ανάπτυξη χώρων πρασίνου, ενθάρρυνση εγκα-
τάστασης φωτοβολταϊκών κτλ.
Οι κυπριακοί δήμοι που βραβεύθηκαν με το eea 

(European Energy Award) στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού έργου Medeea στις χώρες της Μεσογείου, 
που αφορά στη διαχείριση ενεργειακών θεμάτων 
από τους τοπικούς φορείς, είναι: Πόλης Χρυσο-
χούς, Έγκωμης, Αγίου Αθανασίου, Λάρνακας, 
Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών και Λευκάρων.
Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ τονίζει ότι «με ιδι-
αίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε για την πρω-
τοβουλία σας να συμμετέχετε στο έργο Isle-
Pact-Medeea, υπογράφοντας το Σύμφωνο των 
Νησιών και το Σύμφωνο των Δημάρχων» και 
σημειώνει ότι παραμένει στη διάθεσή τους για 
σκοπούς ενίσχυσης της προσπάθειάς τους και 
για ανάπτυξη συνεργασίας και αξιοποίηση της 
εμπειρίας και τεχνογνωσίας του Επιμελητηρίου.

ΣΥΓχαρΗΤΗρια	αΠό	εΤεΚ

Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο eea 
σε δήμους της Κύπρου
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Η	επιστροφή	 της	 αμ-
μοχώστου	 είναι	 ένα	

ζήτημα	 περίπλοκο	 και	
φορτισμένο,	 το	 οποίο	
μέσα	στα	χρόνια	έχει	γίνει	
αντικείμενο	πολιτικών	δια-
πραγματεύσεων,	 τακτικών	
διπλωματίας,	 προεκλογι-
κών	αντιπαραθέσεων	και	άλλων	πολλών.	
Η	 πραγματικότητα	 είναι,	 όμως,	 μία:	 εδώ	 και	 40	
χρόνια	 οι	 κάτοικοι	 της	 αμμοχώστου	 στερούνται	
το	δικαίωμα	της	επιστροφής	στα	σπίτια	τους	και	η	
πόλη	παραμένει	ένας	τόπος	άδειος	και	σιωπηλός,	
παραδομένος	στη	φθορά	που	προκαλούν,	φυσιο-
λογικά,	ο	χρόνος	και	τα	στοιχεία	της	φύσης.	
Η	 επιστροφή	 της	 αμμοχώστου	 επανήλθε	 τις	
τελευταίες	 εβδομάδες	 στην	 ατζέντα	 των	 ψυ-
χρών	πολιτικών	συζητήσεων,	οι	οποίες	αγνοούν	
τη	νοσταλγία	και	την	ψυχολογική	φόρτιση	που	
προκαλούν	σ’	 αυτούς	που	 ζουν	με	 την	 ελπίδα	
να	επιστρέψουν.
Και	όμως,	αν	αυτή	η	ελπίδα,	η	ευχή,	η	προσευ-
χή,	 γίνονταν	 σήμερα	 πραγματικότητα,	 πόσο	
εφικτή	θα	ήταν	η	δυνατότητα	στον	εκτοπισμένο	
αμμοχωστιανό	να	μπει	στο	αυτοκίνητό	του	και	
να	πάει	να	ζήσει	στον	τόπο	όπου	γεννήθηκε;
εδώ	είναι	που	 κλείνει	 ο	 κύκλος	 των	πολιτικών	
και	τη	θέση	τους	παίρνουν	οι	αρχιτέκτονες	και	
οι	μηχανικοί.	 είναι	προφανές	πως	θα	υπάρχει	
δικαιολογημένη	 έντονη	 επιθυμία	 για	 επανε-
γκατάσταση,	 όμως	 αυτό	 δεν	 πρέπει	 σε	 καμιά	
περίπτωση	 να	 μας	 οδηγήσει	 σε	 βεβιασμένες	
κινήσεις.	 Πρέπει	 να	 συνειδητοποιήσουμε	 πως	
η	 πολύχρονη	 έλλειψη	 συντήρησης,	 ιδιαίτερα	
σε	μια	περιοχή	που	γειτνιάζει	με	τη	θάλασσα,	
αναπόφευκτα	 θα	 έχει	 δημιουργήσει	 τεράστια	
προβλήματα	φθοράς	που	πρέπει	να	εκτιμηθούν	
και	 να	 αντιμετωπιστούν.	 Κρίσιμες	 αποφάσεις	
πρέπει	να	ληφθούν	για	τη	δυνατότητα	συντή-
ρησης	 και	 επιδιόρθωσης	 σε	 αντιπαραβολή	 με	
την	 πιθανότητα	 κατεδάφισης	 και	 επανοικοδό-
μησης,	στις	οποίες	η	συμμετοχή	των	κατοίκων	
θα	πρέπει	να	αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	και	
να	 έχει	 ιδιαίτερη	 βαρύτητα.	 Πρέπει	 να	 συνει-
δητοποιήσουμε	 πως	 ο	 σχεδιασμός	 της	 απο-
κατάστασης	 δεν	 είναι	 απλή	 διαδικασία.	 αφού	
καθοριστεί	 η	 γενική	 πολεοδομική	 πολιτική,	 θα	
πρέπει	να	οργανωθεί	η	επέμβαση	στην	πόλη	με	
τρόπο	 που	 να	 μην	 δημιουργηθούν	 προβλημα-
τικές	καταστάσεις.	Η	αποκατάσταση	πρέπει	να	
γίνει	συντονισμένα	και	σε	στάδια.	

Η	 πρώτη	 παρέμβαση,	 πέρα	 από	 τα	 θέματα	 που	
αφορούν	ναρκοπέδια	και	άλλα	παρόμοια,	είναι	η	
δημιουργία	της	βασικής	υποδομής.	Δεν	είναι	απα-
ραίτητο	να	περιμένουμε	την	πλήρη	αποκατάσταση	
όλων	των	δικτύων	της	πόλης	πριν	επέμβουμε	στα	
ίδια	τα	κτίρια	αλλά	δεν	μπορεί	η	πόλη	να	λειτουρ-
γήσει	 αν	 δεν	 υπάρχουν	 τουλάχιστον	 οι	 βασικές	
υπηρεσίες	(δρόμοι,	ηλεκτρισμός,	τηλέφωνα,	νερό,	
αποχετεύσεις).	Τα	δημόσια	κτίρια	είναι	απαραίτητα	
για	τη	λειτουργία	της	πόλης.	Τα	σχολεία,	το	δημαρ-
χείο,	η	αστυνομία,	η	πυροσβεστική,	το	κτηματολό-
γιο	και	άλλες	κυβερνητικές	υπηρεσίες	πρέπει	να	
οργανωθούν	για	 να	μπορούν	να	εξυπηρετήσουν	
τις	 ανάγκες	 των	 κατοίκων.	 Η	 επιδιόρθωση	 των	
ιδιωτικών	κτιρίων	πρέπει	να	γίνει	μέσα	από	καθα-
ρούς	 κανόνες	 και	 την	 εφαρμογή	 συγκεκριμένης	
πολιτικής.	 ό	 βαθμός	 συνεισφοράς	 του	 κράτους	
πρέπει	να	αποφασιστεί	έγκαιρα	ώστε	να	αποφευ-
χθεί	η	σύγχυση	και	η	αναστάτωση	των	πολιτών.	όι	
διαδικασίες	προσφοροδότησης	και	ανάθεσης	των	
εργασιών	πρέπει	να	θεσμοθετηθούν	με	τρόπο	που	
να	μην	κολλήσουν	στις	συνηθισμένες	χρονοβόρες	
διαδικασίες	αλλά	να	μπορέσουν	να	ανταποκριθούν	
στις	συνθήκες	που	θα	υπάρχουν.	
Το	επιστημονικό	Τεχνικό	επιμελητήριο	Κύπρου,	
λαμβάνοντας	υπόψη	του	όλα	τα	παραπάνω,	πριν	
μία	δεκαετία,	με	δική	του	πρόταση	στο	Υπουρ-
γικό	 Συμβούλιο,	 συνέβαλε	 αποφασιστικά	 στη	
δημιουργία	του	Συμβουλίου	ανοικοδόμησης	και	
επανεγκατάστασης,	 του	 οποίου	 ευθύνη	 είναι	
ακριβώς	ο	σχεδιασμός	και	ο	προγραμματισμός	
της	ανοικοδόμησης	και	επανεγκατάστασης	και	
η	ανάπτυξη	μεθοδολογιών	ταχείας	ανταπόκρι-
σης	σε	περίπτωση	 λύσης.	με	βάση	 το	σχέδιο	
επιστροφής	του	Συμβουλίου	για	την	περίπτωση	

της	αμμοχώστου,	θα	χρειαστούν	πέντε	χρόνια	
και	τρία	δισεκατομμύρια	ευρώ	για	την	αποκατά-
σταση	της	λειτουργίας	της	πόλης	σε	ένα	λογικό	
βαθμό,	ενώ	το	επιμελητήριο	σε	αυτή	τη	διαδι-
κασία	θα	έχει	συντονιστικό	ρόλο.	Το	επιμελητή-
ριο	διαθέτει	την	εμπειρία	και	την	τεχνογνωσία	
για	 να	 αναλάβει	 ενεργό	 ρόλο	 στην	 οργάνωση	
της	ανοικοδόμησης,	προτείνοντας	το	πρόγραμ-
μα	και	τις	δομές	που	θα	χρειαστούν	και	διατη-
ρώντας	τον	έλεγχο	και	την	παρακολούθηση	των	
εργασιών.	 Παράλληλα,	 εάν	 αυτό	 του	 ζητηθεί	
από	την	Πολιτεία,	το	εΤεΚ	θα	μπορούσε	άμεσα	
με	 τις	σημερινές	συνθήκες	 να	προχωρήσει	σε	
προκαταρκτικές	δραστηριότητες	που	να	βοηθή-
σουν	στη	σωστή	εκτίμηση	της	κατάστασης	και	
να	δώσουν	πληροφορίες	και	δεδομένα	που	εί-
ναι	απαραίτητα	σε	κάθε	συζήτηση	του	θέματος.
ό	σχεδιασμός	για	την	αμμόχωστο	δεν	θα	πρέ-
πει	να	στοχεύει,	σε	καμιά	περίπτωση,	να	αρκε-
στεί	στην	πόλη	που	αφήσαμε	πίσω	μας	το	1974,	
προσφέροντας	μια	πρόσκαιρη	λύση	στο	θέμα	της	
επανεγκατάστασης,	διατηρώντας	με	κάθε	θυσία	
σε	 θέματα	 ποιότητας	 μια	 γερασμένη	 πόλη	 με	
μικρό	 ορίζοντα	 ζωής.	 Το	 επιμελητήριο	 πιστεύει	
ακράδαντα	πως	μπροστά	μας	ανοίγεται	μια	ευ-
καιρία	για	να	επιστρέψουμε	δημιουργώντας	μια	
σύγχρονη	 πόλη,	 με	 σεβασμό	 στην	 ταυτότητά	
της	και	τις	μνήμες	των	κατοίκων	της,	αλλά	και	με	
όραμα	για	την	ποιοτική	οργάνωση	και	αναδόμη-
σή	της	με	βάση	τις	αρχές	της	αειφόρου	ανάπτυ-
ξης	για	μια	πόλη	στολίδι	στον	21ο	αιώνα.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Ανοικοδόμηση της Αμμοχώστου με σεβασμό 
στην ιστορία της και με όραμα για το μέλλον 





Ο	κτιριακός	 τομέας	 αντιπροσωπεύει	 το	 40%	
της	 συνολικής	 κατανάλωσης	 ενέργειας	 της	

ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 (εε)	 αλλά	 και	 σε	 παγκόσμιο	
επίπεδο.	 επομένως,	 η	 μείωση	 της	 κατανάλωσης	
ενέργειας	σε	αυτόν	τον	τομέα	αποτελεί	προτεραι-
ότητα	στο	γενικότερο	πλαίσιο	των	στόχων	μείωσης	
των	εκπομπών	αερίων	του	θερμοκηπίου	της	εε.
Το	νέο	πρότυπο	που	έχει	εκπονήσει	ο	ISO,	καθο-
ρίζει	ένα	πλαίσιο	για	τον	ενεργειακό	σχεδιασμό	
των	κατοικιών	και	μικρών	εμπορικών	κτιρίων	και	
εισάγει	την	έννοια	της	ενεργειακής	αποδοτικό-
τητας	 στη	 διεργασία	 σχεδιασμού,	 ούτως	 ώστε	
να	 οδηγούμαστε	 σε	 ελάττωση	 των	 ενεργεια-
κών	 απαιτήσεων	 μέσα	 από	 μια	 ολοκληρωμένη	
και	συνολική	προσέγγιση	στο	κτίριο.	Το	διεθνές	
πρότυπο	 ISO	 13153:2012,	 «Πλαίσιο	 διεργασίας	
σχεδιασμού	 για	 ενεργειακά	 αποδοτικές	 κατοι-
κίες	 και	 μικρά	 εμπορικά	 κτίρια»,	 έχει	 στόχο	 να	
βοηθήσει	τους	σχεδιαστές	να	αξιολογήσουν	την	
ενεργειακή	 αποδοτικότητα	 των	 τεχνολογικών	
επιλογών	στα	διάφορα	στάδια	του	σχεδιασμού.	
Το	θέμα	της	ενεργειακής	απόδοσης	τίθεται	πλέ-
ον	σε	ένα	στάδιο	πέρα	από	τη	χρήση	ενεργειακά	
αποδοτικών	 τεχνολογιών	 και	ασχολείται	με	 την	
αξιολόγηση	και	ενσωμάτωσή	τους	σε	έναν	ολο-
κληρωμένο	σχεδιασμό.	
Η	 προβλεπόμενη	 εξοικονόμηση	 εκφράζεται	 με	
έναν	 δείκτη	 ενεργειακής	 κατανάλωσης	 ο	 οποίος	
επιτρέπει	 τη	 διεξαγωγή	 χρήσιμων	 συγκρίσεων	
πραγματικής	κατανάλωσης	και	δυνατών	εξοικονο-
μήσεων.	Το	πρότυπο	μπορεί	να	εφαρμοστεί	σε	νέα	
κτίρια	αλλά	και	σε	αυτόνομα	συστήματα	θέρμαν-
σης,	 κλιματισμού,	 φωτισμού,	 ζεστού	 νερού	 χρή-
σης,	εξαερισμού	κτλ.	
Το	πρότυπο	περιλαμβάνει	και	τρία	παραρτήματα,	τα	
οποία	είναι	πολύ	βοηθητικά	για	τον	χρήστη:
•	Παραδείγματα	για	βασικές	τεχνολογίες	εξοικο-
νόμησης	ενέργειας	και	πιθανές	προδιαγραφές.	
•	Σημειώσεις	για	την	πειραματική	αξιολόγηση	συ-
στημάτων,	λαμβάνοντας	υπόψη	πραγματικές	συν-
θήκες	χρήσης.	
•	Περιεχόμενα	οδηγιών	σχεδιασμού	συμπεριλαμ-
βανομένων	 των	 δεικτών	 ενεργειακής	 κατανάλω-
σης	των	βασικών	τεχνολογιών	και	προδιαγραφών.
Το	πρότυπο	ISO	13153:2012	μπορεί	να	αποτελέσει	
σημαντικό	εργαλείο	για	την	υλοποίηση	των	στό-
χων	που	έχει	θέσει	η	εε	για	το	2020.	Η	προσπάθεια	
της	εε	για	ελάττωση	της	κατανάλωσης	ενέργειας	
στα	κτίρια	με	βάση	την	οδηγία	2010/31/εε	προϋ-
ποθέτει	ανάμεσα	σε	άλλα	για	την	Κύπρο,	και	όλα	
τα	κράτη	μέλη,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	9	της	οδηγί-
ας,	να	διασφαλίσει,	από	την	31η	Δεκεμβρίου	2020,	
ότι	όλα	τα	νέα	κτίρια	θα	έχουν	σχεδόν	μηδενική	

κατανάλωση	ενέργειας.	επίσης,	τα	νέα	κτίρια	που	
θα	στεγάζουν	δημόσιες	αρχές	ή	είναι	ιδιοκτησίας	
τους	θα	πρέπει	να	πληρούν	τα	ίδια	κριτήρια	μετά	
την	31η	Δεκεμβρίου	2018.
Ένα	κτίριο	σχεδόν	μηδενικής	ενεργειακής	κατανά-
λωσης	είναι,	όπως	ορίζεται	στο	άρθρο	2	της	οδη-
γίας	EPBD,	ένα	κτίριο	το	οποίο	έχει	πολύ	υψηλή	
ενεργειακή	απόδοση.	Η	σχεδόν	μηδενική	ή	πολύ	
χαμηλή	ενέργεια	που	απαιτείται	για	τη	λειτουργία	
του	θα	πρέπει	να	καλύπτεται	σε	μεγάλο	ποσοστό	
από	 ανανεώσιμες	 πηγές	 ενέργειας,	 συμπεριλαμ-
βανομένης	ενέργειας	που	παράγεται	 επιτόπου	ή	
σε	κοντινή	απόσταση.	
ό	 ευρωπαϊκός	 όργανισμός	 Τυποποίησης	 (CEN),	
απαντώντας	στην	εντολή	343	της	εε,	ανέθεσε	σε	
πέντε	τεχνικές	επιτροπές	τυποποίησης	την	εκπό-
νηση	υποστηρικτικών	προτύπων	που	να	αφορούν	
μεθοδολογία	υπολογισμού	της	συνολικής	ενεργει-
ακής	απόδοσης	κτιρίου	και	την	εκτίμηση	των	περι-
βαλλοντικών	του	επιπτώσεων:

•	CEN/TC	89	Θερμική	απόδοση	κτιρίων
•	CEN/TC	156	εξαερισμός	κτιρίων
•	CEN/TC	169	Φως	και	φωτισμός
•	CEN/TC	228	Συστήματα	θέρμανσης	κτιρίων
•	 CEN/TC	 247	 αυτοματισμός	 κτιρίων,	 συστήματα	
ελέγχου	και	διαχείριση	κτιρίου	
Έχοντας	 ολοκληρωθεί	 η	 πρώτη	 γενιά	 προτύπων,	
έχουν	 εκπονηθεί	 συνολικά	43	πρότυπα.	 Σε	 εθνι-
κό	 επίπεδο,	 ο	 Κυπριακός	 όργανισμός	 Τυποποίη-
σης	 (CYS)	έχει	υιοθετήσει	και	τα	43	πρότυπα,	τα	
οποία	 διατίθενται	 στο	 Κέντρο	 Πληροφόρησης	 &	
εξυπηρέτησης.	 Σε	 νομοθετικό	 επίπεδο,	 με	 βάση	
την	 ΚΔΠ	 446/2009	 καθίσταται	 υποχρεωτικό	 από	
την	1/1/2010	όλα	τα	νέα	κτίρια	στην	Κύπρο	να	δι-
αθέτουν	Πιστοποιητικό	ενεργειακής	απόδοσης	με	
ενεργειακή	κλάση	τουλάχιστον	Β	προκειμένου	να	
εξασφαλίσουν	πολεοδομική	άδεια.	Υπάρχει	βεβαί-
ως	πολλή	δουλειά	που	απομένει	να	γίνει	σε	όλα	τα	
επίπεδα,	ωστόσο	τόσο	το	νέο	πρότυπο	που	έχει	
εκδώσει	 ο	 ISO	 όσο	 και	 η	 αναμενόμενη	 δεύτερη	
γενιά	 προτύπων	 της	 CEN	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	
ISO,	θα	συμβάλουν	σημαντικά	στην	επίτευξη	των	
στόχων	του	2020.	

Πηγή: ISO, CEN, EE, CIE, MCIT

Μάριος Μαυρόγιαννος
Χημικός Μηχανικός 

Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS 
(www.cys.org.cy)
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Το πρότυπο ISO 
13153:2012 μπορεί 

να αποτελέσει σημαντικό 
εργαλείο για την 

υλοποίηση των στόχων 
που έχει θέσει η ΕΕ 

για το 2020

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
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εΠιΤΥχΗΣ	ΗμεριΔα

«Σημερινές και Μελλοντικές Εξελίξεις 
των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην Κύπρο»

Πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία, την Πα-
ρασκευή 21 Ιουνίου 2013, στη Λευκωσία, 

ημερίδα με θέμα «Σημερινές και Μελλοντικές 
Εξελίξεις των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην 
Κύπρο». Την ημερίδα διοργάνωσαν από κοινού το 
ΕΤΕΚ (επιτροπή Ενεργειακής Πολιτικής, ΑΠΕ και 
ΕΞΕ) και το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ (τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών).
Την ημερίδα χαιρέτισαν ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, 
Στέλιος Αχνιώτης, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ (Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου) Γιώργος Σι-
αμμάς και ο αναπληρωτής διευθυντής της 
υπηρεσίας Ενέργειας, Κωνσταντίνος Ξήχειλος.  
Εισηγητές στην ημερίδα, την οποία συντόνιζε ο 
κ. Νικόλας Χριστοφίδης, ήταν ο Ανδρέας Ιωαννί-
δης, ο Ανδρέας Πουλλικκάς, ο Ανδρέας Σταύρου, 
ο Γιώργος Γεωργίου, η Ανθή Χαραλάμπους, ο Γρη-
γόρης Παναγιώτου, ο Βενιζέλος Ευθυμίου και ο 
Μηνάς Πατσαλίδης.
Στην ημερίδα, παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά 

με τις τεχνολογικές εξελίξεις της φωτοβολταϊκής 
τεχνολογίας, καλές πρακτικές σχεδιασμού, τις 
εξελίξεις και τεχνικές απαιτήσεις σε αναστρο-
φείς, την επίδραση του περιβάλλοντος στην 
απόδοση των φωτοβολταϊκών, τις διαδικασίες 
αδειοδότησης, το εθνικό σχέδιο δράσης για τις 
ΑΠΕ και τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών και 
των έξυπνων δικτύων -και οι τεχνολογικές εξελί-
ξεις- στο net metering.
Βασικό συμπέρασμα της ημερίδας ήταν ότι η φω-

τοβολταϊκή τεχνολογία, πλέον, έχει γίνει ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική και έχει μια σειρά πλεονεκτήμα-
τα (ταύτιση παραγωγής και ζήτησης, διάσπαρτη 
παραγωγή) που θα την καθιστούν ιδιαίτερα ελ-
κυστική. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί 
και στο μέλλον. Περαιτέρω, επισημάνθηκε ότι η 
εισαγωγή της τεχνολογίας του net metering και 
των έξυπνων δικτύων είναι κάτι που θα βοηθήσει 
περαιτέρω τη διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο 
ενεργειακό ισοζύγιο, κάτι που θα συμβάλει στην 
αύξηση της τοπικής ασφάλειας ενεργειακού εφο-
διασμού, στη μείωση εκπομπών θερμοκηπιακών 
αερίων και στην προστασία του περιβάλλοντος.  
Την ημερίδα παρακολούθησαν πέραν των 100 μη-
χανικών και άλλων ενδιαφερομένων.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Eβδομάδας Bιώσιμης Eνέργειας (EUSEW).
Όλες οι παρουσιάσεις που έγιναν στην ημερίδα εί-
ναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.
etek.org.cy/site-article-197-44-el.php).

Για	 πολλούς	 αιώνες	 οι	 ακτογραμμές	 κάθε	 χώρας	
συνιστούν	περιοχές	μεγάλης	σημασίας	για	την	ανά-

πτυξη.	είναι	συχνά	ελκυστικές	αφού	αποτελούνται	από	
επίπεδη	και	εύφορη	γη	η	οποία	μπορεί	να	χρησιμοποι-
ηθεί	ως	βάση	για	λιμενικούς	σκοπούς,	και	ως	βάση	για	
την	αλιεία.	Ωστόσο,	αυτές	οι	περιοχές	είναι	ευάλωτες	σε	
φυσικά	θαλάσσια	φαινόμενα	και	επομένως	για	να	προ-
στατευθούν,	 κατασκευάζονται	 παράκτια	 τεχνικά	 έργα	
όπως	είναι	οι	κυματοθραύστες	ενώ	στις	εν	λόγω	περιο-
χές	κατασκευάζονται	επίσης	λιμάνια	/	μαρίνες,	αλιευτικά	
καταφύγια	και	άλλα	συναφή	έργα.	
Για	την	κατασκευή	των	πιο	πάνω	έργων	αλλά	και	έργων	
μικρότερου	μεγέθους	όπως	η	στήριξη	πρανών,	οδικών	
έργων,	έργων	ύδρευσης	και	άρδευσης	αλλά	και	άλλων	
τεχνικών	έργων	χρειάζονται	μεγάλες	ποσότητες	φυσι-
κών	ογκόλιθων.	Η	ευρεία	χρήση	των	ογκόλιθων	οφεί-
λεται	σε	οικονομικούς	κυρίως	λόγους	αλλά	και	στο	γε-
γονός	ότι	οι	κατασκευές	πρέπει	να	είναι	περιβαλλοντικά	
συμβατές,	να	συνάδουν	με	τις	κατάλληλες	δομές	και	να	
πληρούν	τις	υπάρχουσες	νομοθεσίες.	
Το	ζήτημα	της	διατηρησιμότητας	των	ογκόλιθων	σχετί-
ζεται	με	τις	φυσικοχημικές	και	μηχανικές	ιδιότητες	του	
κάθε	πετρώματος,	το	περιβάλλον	στο	οποίο	είναι	εκτε-
θειμένοι	και	θα	χρησιμοποιηθούν,	 τα	φορτία	που	τους	
επιβαρύνουν,	τη	μέθοδο	εξόρυξής	τους	και	τον	χειρισμό	

τους	πριν	και	κατά	την	τελική	τοποθέτησή	τους.	με	την	
πάροδο	του	χρόνου	επιδράσεις	των	εξωτερικών	δυνάμε-
ων,	όπως	π.χ.	η	κυματική	ενέργεια,	πιθανόν	να	προκαλέ-
σουν	τη	μερική	απώλεια	της	αρχικής	τους	ποιότητας.
Λόγω	της	σημαντικότητας	των	προαναφερθέντων	έρ-
γων	 ο	 ευρωπαϊκός	 όργανισμός	 Τυποποίησης	 (CEN),	
μέσω	της	όμάδας	εργασίας	10	(WG10)	της	ευρωπαϊκής	
Τεχνικής	 επιτροπής	 Τυποποίησης	 154	 (CEN/	 TC	 154)	
προχώρησε	στην	έκδοση	του	εναρμονισμένου	ευρω-
παϊκού	 Προτύπου	 εν	 13383-1:2002	 (Armourstones	
-	Part	1:	Specification)	το	οποίο	καθορίζει	τις	ιδιότητες	

των	αδρανών	τα	οποία	συλλέγονται	από	την	επεξεργα-
σία	φυσικών,	βιομηχανοποιημένων	ή	ανακυκλωμένων	
υλικών	 και	 μίγματα	 αυτών	 των	 υλικών	 για	 τη	 χρήση	
τους	 ως	 ογκόλιθων.	 επιπλέον	 η	 επιτροπή	 προχώρη-
σε	 με	 την	 έκδοση	 του	 Προτύπου	 εν	 13383-2:2002	
(Armourstones	-	Part	2:	Test	Methods)	που	αναφέρεται	
στις	μεθόδους	ελέγχου	των	ογκόλιθων.	
Στο	Πρότυπο	εν	13383-1:2002	καθορίζονται	τόσο	οι	
φυσικές	 όσο	 και	 οι	 χημικές	 ιδιότητες	 των	 ογκόλιθων	
ανάλογα	με	τη	χρήση	τους.	
επίσης	το	Πρότυπο	κάνει	αναφορά	στον	Έλεγχο	Παρα-
γωγής	εργοστασίου	(Factory	Production	Control)	αλλά	
και	στις	ιδιότητες	που	πρέπει	να	έχει	το	υλικό	με	βάση	
και	τη	σήμανση	CE.
όι	κύριες	ιδιότητες	των	όγκόλιθων	οι	οποίες	καθορίζονται	
και	εξετάζονται	από	το	Πρότυπο	είναι	οι	ακόλουθες:
•	Σχήμα	-	Κατηγοριοποίηση	του	υλικού	με	δεδομένο	τη	
σχέση	αναλογίας	μήκους	και	πάχους.
•	Διαβάθμιση	-	Διαβάθμιση	του	υλικού	και	κατηγοριο-
ποίηση	βάσει	της	αναλογίας	του	θρυμματισμένου	υλι-
κού	σε	χονδρό,	ελαφρύ	και	βαρύ	υλικό.	
•	Πυκνότητα	-	Η	τιμή	της	Πυκνότητας,	μίας	από	τις	πιο	
σημαντικές	φυσικές	 ιδιότητες	 των	ογκόλιθων	για	 τον	
σχεδιασμό	και	την	εκτέλεση	των	θαλάσσιων	έργων,	είχε	
αρχικά	καθοριστεί	στο	Πρότυπο	εν	13383-1:2002	στα	

Ογκόλιθοι και η Εφαρμογή στην Κύπρο 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 13383-1

Η ευρεία χρήση των ογκόλιθων οφείλεται σε οικονομικούς 
κυρίως λόγους αλλά και στο γεγονός ότι οι κατασκευές 
πρέπει να είναι περιβαλλοντικά συμβατές.

›



Οι	 επιχειρήσεις,	 ως	 ζω-
ντανοί	 οργανισμοί,	 είναι	

άρρηκτα	 συνδεδεμένες	 με	 το	
κοινωνικό	 σύνολο	 εντός	 του	
οποίου	δραστηριοποιούνται	και	
αναπτύσσονται.	 Έτσι,	 οι	 κυπρι-
ακές	 επιχειρήσεις	 αναπόφευ-
κτα	 επηρεάζονται	 από	 τις	 πρωτόγνωρα	 δύσκολες	
συνθήκες	 που	 βιώνει	 ο	 τόπος.	 Στο	 υφιστάμενο	
περιβάλλον,	 η	 αυθόρμητη	 αντίδραση	 πολλών	 επι-
χειρήσεων	είναι	να	περιορίσουν	δραστικά	ή	και	να	
περικόψουν	εντελώς	τη	συνεισφορά	τους	στην	κοι-
νωνία,	τη	στιγμή	που	το	κοινωνικό	σύνολο	την	έχει	
μεγαλύτερη	ανάγκη	παρά	ποτέ.	Σ’	αυτές	τις	συνθή-
κες	 η	 αφοσίωση	 στην	 εταιρική	 κοινωνική	 ευθύνη	
(εΚε)	αποτελεί	το	στοιχείο	που	θα	τις	ξεχωρίσει	και	
θα	εκτοξεύσει	την	αξιοπιστία	τους.	
όι	εταιρείες	οφείλουν	να	είναι	κοινωνικά	ευαίσθητες	
και	 υπεύθυνες,	 ιδιαιτέρως	σε	συνθήκες	οικονομικής	
κρίσης,	όπου	οι	πολίτες	βιώνουν	τις	δραματικές	συ-
νέπειες	της	ανεργίας,	της	φτώχειας	και	της	αβεβαι-
ότητας.	 ιδιαίτερα	 οι	 μεγάλοι	 οικονομικοί	 οργανισμοί	
καλούνται	 να	 σταθούν	 στο	 ύψος	 των	 περιστάσεων	
και	ν’	αποδείξουν	πως	είναι	 ικανοί	ν’	ανταποκριθούν	
με	υπευθυνότητα	και	επάρκεια	στις	προκλήσεις	και	τις	
ευαισθησίες	της	σημερινής	εποχής.	
Η	 χρηματοοικονομική	 κρίση	 έχει	 δημιουργήσει	
μεγάλη	δυσπιστία	απέναντι	στις	 επιχειρήσεις.	 εν-
δεικτικά	είναι	τα	αποτελέσματα	έρευνας	του	ευρω-
βαρόμετρου	που	δημοσιοποιήθηκε	τον	περασμένο	
απρίλιο,	η	οποία	δείχνει	ότι	το	39%	των	ευρωπαίων	
πολιτών	πιστεύει	πως	οι	εταιρείες	δεν	αποδίδουν	
σημασία	στον	κοινωνικό	τους	αντίκτυπο	και	έχουν	
αποτύχει	ν’	αντιδράσουν	στις	επιπτώσεις	της	οικο-
νομικής	κρίσης.	Σημαντικό	μέρος	της	κοινής	γνώ-
μης	στην	ευρώπη	συμμερίζεται	 την	άποψη	ότι	οι	
επιχειρήσεις	 επιδεικνύουν	 μειωμένο	 ενδιαφέρον	
για	κοινωνικά	και	περιβαλλοντικά	ζητήματα	σε	σύ-
γκριση	με	μια	δεκαετία	πριν.	
Τα	πορίσματα	της	έρευνας	επιβεβαιώνουν	την	ανάγκη	
δημιουργίας	 επιχειρήσεων	 με	 κοινωνικά	 υπεύθυνο	
προσανατολισμό.	αυτό	άλλωστε	μπορεί	ν’	αποδειχτεί	
βασικό	πλεονέκτημα	έναντι	των	ανταγωνιστών	τους.
Η	κοινωνική	συμπεριφορά	κάθε	οργανισμού	κρίνεται	
από	τους	πολίτες,	και	το	ζητούμενο	είναι	η	αναγνώ-
ριση,	από	την	οποίαν	αντλεί	κοινωνική	δύναμη.	μέ-
χρι	σήμερα	η	εταιρική	Κοινωνική	ευθύνη	ή	πιο	απλά	
η	 εθελοντική	 προσφορά	 των	 εταιρειών,	 εστιαζόταν	
κατά	 προτεραιότητα	 στους	 τομείς	 του	 πολιτισμού,	
του	αθλητισμού,	του	περιβάλλοντος	και	της	παιδείας,	
μέσω	διαφόρων	δράσεων	και	προγραμμάτων.	Τα	νέα	
δεδομένα	 όμως	 επιτάσσουν	 μεταστροφή	 σε	 νέες	
δράσεις	και	πρακτικές.	
Πριν	 προχωρήσουν	 στον	 σχεδιασμό	 Στρατηγικής	

εταιρικής	 Κοινωνικής	 ευθύνης	
οι	 επιχειρήσεις	 που	 δραστηρι-
οποιούνται	στην	κυπριακή	αγο-
ρά	 θα	 πρέπει	 ν’	 αναρωτηθούν	
«ποιες	 είναι	 οι	 πραγματικές	
ανάγκες	σήμερα	της	κυπριακής	
κοινωνίας;»	 και	 «τι	 αναμένει	 ο	

κόσμος	από	αυτές;».	Σε	μια	χώρα	που	μαστίζεται	από	
την	οικονομική	κρίση	και	οι	άνθρωποι	στέκονται	ου-
ρές	στα	κοινωνικά	παντοπωλεία	για	να	εφοδιαστούν	
με	τρόφιμα	και	άλλα	είδη	πρώτης	ανάγκης	ή	κατα-
φεύγουν	στα	«ιατρεία	των	φτωχών»	διότι	δεν	έχουν	
χρήματα	να	πληρώσουν	για	την	ιατροφαρμακευτική	
τους	περίθαλψη,	είναι	εύκολα	κατανοητό	ότι	η	κύρια	
στρατηγική	των	δράσεων	κοινωνικής	ευθύνης	πρέ-
πει	να	έχει	ως	επίκεντρο	τον	άνθρωπο	και	τη	στήριξή	
του,	χωρίς	να	επιδιώκονται	ή	να	προσδοκούνται	άμε-
σα	ανταλλάγματα.	Σήμερα	όσο	ποτέ	άλλοτε	προβάλ-
λει	πιο	έντονα	η	υποχρέωση	των	επιχειρήσεων	να	
πρωταγωνιστήσουν	στην	κοινωνική	ανταπόδοση,	με	
την	ίδια	αφοσίωση	που	δείχνουν	στην	προσπάθεια	
για	ανάκαμψη	της	αγοράς	και	στην	τόνωση	της	εγ-
χώριας	παραγωγικότητας.	
Συμβάλλοντας	στην	άμβλυνση	των	προβλημάτων	που	
αντιμετωπίζουν,	όχι	μόνο	οι	πελάτες	και	οι	συνεργάτες	
τους,	αλλά	το	ευρύτερο	κοινωνικό	σύνολο,	οι	επιχει-
ρήσεις	οικοδομούν	την	εικόνα	ενός	πραγματικά	υπεύ-
θυνου	οργανισμού	που	δεν	μένει	απλώς	παρατηρητής	
αλλά	μετέχει	ενεργά	στην	προσπάθεια	στήριξης	της	
κοινωνίας.	
Ήδη	πολλές	εταιρείες,	από	διάφορους	κλάδους,	έχουν	
εφαρμόσει	δράσεις	αλληλεγγύης.	με	την	ύφεση	να	
βαθαίνει	όλο	και	περισσότερο,	οι	επιχειρήσεις	στρέ-
φουν	 τις	 δράσεις	 τους	 στην	 κάλυψη	 αναγκών	 του	
πληθυσμού	 σε	 βασικά	 είδη	 όπως	 τρόφιμα,	 ρούχα	
και	φάρμακα.	Το	παράδειγμά	τους	θα	πρέπει	ν’	ακο-
λουθήσουν	και	άλλες	επιχειρήσεις	 επιδιώκοντας	όχι	
μόνο	 την	 ανακούφιση	 των	 ευάλωτων	 ομάδων	 αλλά	
και	 την	ευαισθητοποίηση	του	συνόλου	των	πολιτών	
για	 ενεργότερη	 συμμετοχή	 σε	 δράσεις	 κοινωνικής	
αλληλεγγύης.	
αν	 οι	 επιχειρήσεις	 δεν	 αφουγκραστούν	 τις	 ανάγκες	
της	κοινωνίας	για	ευαισθητοποίηση	και	παροχή	στή-
ριξης	 σε	 αυτή	 την	 εξαιρετικά	 δύσκολη	 περίοδο,	 το	
κοινό	δεν	θα	διστάσει	να	τους	γυρίσει	την	πλάτη.	όι	
πολίτες	δεν	κρίνουν	πλέον	τις	επιχειρήσεις	μόνο	με	
βάση	τα	αγαθά	και	την	ποιότητα	των	υπηρεσιών	που	
προσφέρουν,	αλλά	για	τον	σεβασμό	που	επιδεικνύουν	
απέναντι	στον	άνθρωπο	και	σε	αξίες	όπως	η	αξιοκρα-
τία,	η	διαφάνεια	και	η	φιλανθρωπία.

Σύλβια Καρακατσάνη
Account Manager

(ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας)
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Οι συνθήκες 
επιβάλλουν 

επαναδιαμόρφωση 
των στρατηγικών ΕΚΕ

Κοινωνικά υπεύθυνες 
επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης

2,3	μg/m3.	Η	εν	λόγω	τιμή	καθιστά	την	κατασκευή	των	
θαλάσσιων	 έργων	 στις	 παραθαλάσσιες	 περιοχές	 της	
Κύπρου	 ασύμφορη	 αλλά	 και	 σε	 μερικές	 περιπτώσεις	
αποτρεπτική	για	τα	δεδομένα	της	χώρας	αφού	η	πυ-
κνότητα	της	πλειονότητας	των	ογκόλιθων	που	εξορύσ-
σονται	στην	Κύπρο	είναι	ασβεστολιθικός	ψαμμίτης	με	
πυκνότητα	περί	τα	2,0	μg/m3.
μετά	από	πολλές	προσπάθειες	η	κυπριακή	αντιπροσω-
πεία	στην	όμάδα	εργασίας	10	(WG	10	-	Armourstones)	
της	ευρωπαϊκής	Τεχνικής	επιτροπής	Τυποποίησης	για	
τα	αδρανή	Υλικά	(CEN/TC	154)	πέτυχε	να	αναθεωρηθεί	
η	προκαθορισμένη	τιμή	της	Πυκνότητας	(2,3	Mg/m3),	
στο	Πρότυπο	EN	13383-1:2002,	και	να	καθορίζεται	στο	
στάδιο	της	μελέτης	/	σχεδιασμού	του	κάθε	έργου	ξεχω-
ριστά	και	να	δηλώνεται	από	τον	προμηθευτή.	Σημειώνε-
ται	επίσης	ότι	το	αναθεωρημένο	Πρότυπο	αναμένεται	
να	εκδοθεί	από	την	ευρωπαϊκή	Τεχνική	επιτροπή	για	τα	
αδρανή	Υλικά	(CEN	TC	154)	περί	τα	μέσα	του	2013.
•	απορροφητικότητα	-	Η	απορροφητικότητα	του	υλικού	
καθορίζεται	στο	Πρότυπο	εν	133383-1:2002	και	χρη-
σιμοποιείται	ως	ένδειξη	κατά	πόσο	το	υλικό	είναι	ανθε-
κτικό	στην	ψύξη	/	απόψυξη	και	στην	κρυσταλλοποίηση	
αλάτων.	Στις	περιπτώσεις	όπου	χρειάζεται,	η	ανθεκτικό-
τητα	σε	ψύξη	/	απόψυξη	αυτή	καθορίζεται	με	βάση	το	
Πρότυπο	εν	133383-2:2012	(Παρ.	9)	ενώ	η	αντίσταση	
στην	κρυσταλλοποίηση	αλάτων,	με	βάση	το	Πρότυπο	
εν	1367:2009	(Παρ.9).	
•	 ανθεκτικότητα	 -	 ελέγχεται	 ανάλογα	 με	 την	 τελική	
χρήση	του	υλικού	αλλά	και	τον	τόπο	προέλευσής	του.	
•	χρώμα	/	ακαθαρσίες	/	όυσίες	διαλυτές	σε	νερό
•	αντίσταση	στη	θραύση	-	προσδιορίζεται	με	τον	έλεγ-
χο	της	θραύσης	σε	συμπίεση	σύμφωνα	με	το	Πρότυπο	
EN	1926:2006	-	Annex	A	και	λαμβάνει	υπόψη	τον	αριθ-
μό	των	δειγμάτων	που	ελέγχονται.
Τέλος,	αξίζει	να	αναφερθεί	ότι	λόγω	της	σήμανσης	CE	
ο	έλεγχος	των	ογκόλιθων	πραγματοποιείται	με	το	σύ-
στημα	βεβαίωσης	πιστότητας	(+2)	για	υλικό	το	οποίο	
θα	χρησιμοποιηθεί	σε	περιπτώσεις	υψηλών	προδιαγρα-
φών	ασφαλείας	και	με	σύστημα	βεβαίωσης	πιστότητας	
(4)	για	υλικό	το	οποίο	θα	χρησιμοποιηθεί	σε	περιπτώ-
σεις	χαμηλών	προδιαγραφών	ασφαλείας	σύμφωνα	πά-
ντα	με	την	όδηγία	89/106/EEC	(CPD).	
ό	Κυπριακός	όργανισμός	Τυποποίησης	(CYS)	ο	οποίος	
είναι	ο	αρμόδιος	φορέας	για	την	υιοθέτηση	και	εφαρ-
μογή	 των	 ευρωπαϊκών	 και	 Διεθνών	 Προτύπων	 στην	
Κύπρο	 παρακολουθεί	 στενά	 το	 εν	 λόγω	 θέμα	 και	 θα	
ενημερώνει	όλους	τους	ενδιαφερόμενους	για	οποιεσ-
δήποτε	εξελίξεις.

Πηγή: - The European Committee for Standardisation (CEN) 

- WG10 / CEN TC 154.

EN 13383-1:2002 – “Armoustones - Part 1: Specification”.

εΝ 13383-2:2002 – “Armourstones - Part 2: Test Methods”.

Σταύρος Κυριάκου 
Πολιτικός Μηχανικός 

Λειτουργός Τυποποίησης 
στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)



«Η	πρόνοια	 εγγυημένων	 ελάχιστων	 ποσοτήτων	
επιβάλλει	την	υποχρέωση	στις	κοινότητες/δή-

μους	της	περιοχής	Λάρνακας	-	αμμοχώστου	να	φέρουν	
μια	ελάχιστη	ποσότητα	αποβλήτων,	διαφορετικά	τους	
επιβάλλεται	πρόστιμο.	Θεωρούμε	ότι	πέρα	από	την	οι-
κονομική	επιβάρυνση	αυτό	ενεργεί	και	σαν	αντικίνητρο	
στη	μείωση	των	αποβλήτων	και	συνεπώς	αντίκειται	στη	
φιλοσοφία	της	κείμενης	νομοθεσίας	που	προβλέπει	ότι	
τα	κράτη	μέλη	πρέπει	να	μειώσουν	τα	απόβλητά	τους.	
Κατά	την	άποψή	μας	η	πρόνοια	αυτή	καλύπτει	τον	συ-
γκεκριμένο	 επιχειρηματία	 και	 αφήνει	 εκτεθειμένο	 το	
δημόσιο	συμφέρον.	
Περαιτέρω,	 θεωρούμε	 ότι	 με	 βάση	 όσα	 στοιχεία	 μας	
έχουν	 κοινοποιηθεί	 αναφορικά	 με	 τη	 σύμβαση	 της	
μονάδας	όλοκληρωμένων	εγκαταστάσεων	Διαχείρισης	
αποβλήτων	Λάρνακας	-	αμμοχώστου	για	την	περίοδο	
λειτουργίας	και	συντήρησης	καθώς	και	την	ανάλυση	της	
οικονομικής	προσφοράς,	εγείρονται	ζητήματα	τα	οποία	
χρήζουν	διευκρινήσεων:	
1.	 Σύμφωνα	με	το	Άρθρο	5.1	της	σύμβασης,	όλα	τα	
προϊόντα	της	μονάδας	με	οικονομική	αξία	θα	διατίθε-
νται	με	ευθύνη	και	σε	όφελος	του	ανάδοχου,	ενώ	το	
κόμποστ	δεύτερης	ποιότητας	(που	παράγεται	από	τα	
σύμμεικτα	απορρίμματα)	θα	διατίθεται	με	ευθύνη	και	
σε	όφελος	του	εργοδότη.	από	ό,τι	γνωρίζουμε,	όλη	
η	ποσότητα	κόμποστ	που	παράγεται	από	τη	μονάδα,	
θεωρείται	δεύτερης	ποιότητας	και	οδηγείται	σε	ταφή.	
Το	γεγονός	αυτό	φαίνεται	ότι	καταστρατηγεί	τις	πρό-

νοιες	του	άρθρου	5.3	της	Σύμβασης	«(...	Η	ποιότητα	
των	 τελικών	 προϊόντων	 πρέπει	 να	 είναι	 η	 απαιτού-
μενη	από	τα	 Τεύχη	Δημοπράτησης.	 Σε	διαφορετική	
περίπτωση,	 και	 εφόσον	 υπάρχει	 συστηματική	 από-
κλιση	στην	ποιότητα	των	προϊόντων,	πέραν	του	ενός	
έτους,	ο	εργοδότης	έχει	 το	δικαίωμα	να	τερματίσει	
την	σύμβαση	με	τον	ανάδοχο	και	να	προβεί	σε	όλες	
τις	νόμιμες	ενέργειας	για	αποζημίωσή	του)».	Θα	πρέ-
πει	λοιπόν	να	διευκρινιστεί	ποια	είναι	η	απαιτούμενη	
ποιότητα	των	τελικών	προϊόντων	που	αναφέρεται	στα	
Τεύχη	Δημοπράτησης.
2.	 Σύμφωνα	με	το	Άρθρο	7.3	της	σύμβασης,	οι	ελάχι-
στα	εγγυημένες	ποσότητες	των	εισερχόμενων	υλικών	
ώστε	να	καλύπτονται	οι	ανελαστικές	δαπάνες	λειτουρ-
γίας,	έχουν	καθοριστεί	στο	50%	της	μέσης	δυναμικό-
τητας	της	μονάδας	για	την	περίοδο	των	δέκα	ετών	της	
σύμβασης	(δηλ.	88.000	tn/yr).	Έχουμε	ενημερωθεί	από	
το	υπουργείο	εσωτερικών	ότι	οι	ποσότητες	αποβλήτων	
που	εισήχθηκαν	στο	όεΔα	Λάρνακας	για	την	περίοδο	
01.04.2010-01.04.2011	ήταν	115.412	tn.	Θα	πρέπει	να	
διευκρινιστεί,	αφού	καλύπτονται	οι	εγγυημένες	ποσό-
τητες,	πώς	είναι	δυνατό	να	διαμαρτύρονται	κάποιες	κοι-
νότητες	της	περιοχής	για	πρόστιμα	και	υπερτιμημένες	
χρεώσεις.	
χωρίς	 να	 παραγνωρίζεται	 το	 γεγονός	 ότι	 δεν	 πρέπει	
να	συγκρίνονται	οι	προηγούμενες	διαδικασίες	διαχεί-
ρισης	των	αποβλήτων	της	περιοχής	με	την	υφιστάμε-
νη,	γεγονός	που	έχει	αναπόφευκτα	αντίκτυπο	και	στο	

κόστος,	 εντούτοις	 οι	 αιτιάσεις	 και	 διαμαρτυρίες	 των	
όργανισμών	 Τοπικής	 αυτοδιοίκησης	 της	 περιοχής	 θα	
πρέπει	να	ληφθούν	σοβαρά	υπόψη	και	να	μελετηθούν	
διορθωτικές	ενέργειες	οι	οποίες	θα	δώσουν	λύσεις	στα	
προβλήματα	 που	 έχουν	 δημιουργηθεί.	 Θεωρούμε	 ότι	
θα	πρέπει	να	εισαχθούν	καλύτεροι	τρόποι	χρέωσης	που	
θα	συνδυάζουν	και	το	κίνητρο	για	μείωση	της	παραγω-
γής	απορριμμάτων	όπως	π.χ.	το	Πληρώνω	ανάλογα	με	
το	πόσα	απορρίπτω.	
Το	εΤεΚ	παραμένει	στη	διάθεσή	σας	για	να	εκφράσει	τις	
απόψεις	του	στη	βάση	της	εμπειρίας	των	μελών	του,	
νοουμένου	ότι	θα	τύχει	προηγουμένως	ολοκληρωμέ-
νης	ενημέρωσης	από	το	υπουργείο	εσωτερικών	για	τα	
αποτελέσματα,	τις	εμπειρίες	και	τα	προβλήματα	από	τη	
μέχρι	σήμερα	λειτουργία	της	μονάδας.»	
όι	 κοινοβουλευτικές	 επιτροπές	 Παρακολουθήσεως	
Σχεδίων	αναπτύξεως	και	ελέγχου	Δημόσιων	Δαπανών	
και	Περιβάλλοντος	συνεδρίασαν	από	κοινού	την	Τρίτη,	
21	μαΐου	2013,	με	θέμα	 Έλεγχος	της	σύμβασης	του	
κράτους	 με	 τη	 μονάδα	 επεξεργασίας	 στερεών	 απο-
βλήτων	 στην	 Κόσιη	 (αυτεπάγγελτη	 εξέταση	 έπειτα	
από	 πρόταση	 των	 βουλευτών	 Γιώργου	 Γεωργίου	 και	
Κυριάκου	χατζηγιάννη	-	14.2.2012	-	Συνέχιση	της	συ-
ζήτησης).	Το	εΤεΚ	εκπροσωπήθηκε	στη	συνεδρία	από	
τον	Γιάννη	Γκλέκα,	μηχανολόγο	μηχανικό,	πρόεδρο	της	
επιτροπής	Περιβάλλοντος	και	Κλιματικών	αλλαγών	του	
εΤεΚ	 και	 τον	 χάρη	 Σταυρινού,	 μηχανολόγο	 μηχανικό,	
επιστημονικό	λειτουργό	του	επιμελητηρίου.
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Σύμβαση Κράτους με τη μονάδα 
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων Κόσιης

ΘεςεΙς τού ετεΚ ΚΑτΑ τΗ ςύΖΗτΗςΗ ςτΗ ΒούΛΗ 

Η χρήση στερεών καυσίμων βιομάζας έρχεται 
στην επικαιρότητα κάθε φορά που οι τιμές 

των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) 
και της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνονται οπό-
ταν η υποκατάστασή τους γίνεται οικονομικά 
αποδοτική για διάφορες κατηγορίες καταναλω-
τών (κτίρια γραφείων και δημόσια κτίρια εκτός 
οικιστικού ιστού που μπορούν να έχουν εναλλα-
κτικούς καυστήρες, ανεξάρτητες κατοικίες κλπ).
Τα τελευταία χρόνια και μέσα στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης και προώθησης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, οι παραδοσιακές μέθοδοι χρήσης στερε-
ών καυσίμων βιομάζας εξελίχθησαν με τη χρήση 
αποδοτικότερων καυστήρων.
Οι νέες και ευρύτατα διαδεδομένες τεχνολογίες 

(αποδοτικές σόμπες, ενεργειακά τζάκια, αποδο-
τικοί καυστήρες) είναι πλέον οικονομικά προ-
σιτές στη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου ενώ 
η τεχνολογική τους εξέλιξη είναι τέτοια ώστε 
να μην παρουσιάζουν τα μειονεκτήματα του 
παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των προ-
βλημάτων συντήρησης. Έτσι η αποδοτική χρήση 
της βιομάζας από τα νοικοκυριά και τους αγρό-
τες έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μια νέα 
δυναμική με σημαντικά οφέλη αφού: 
• Χρησιμοποιείται μια εγχώρια ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας
• Αυξάνεται η απόδοση της μετατροπής (με 
επιπρόσθετη αύξηση στην ενεργειακή αποδοτι-
κότητα εάν συνοδεύεται και με μέτρα εξοικο-
νόμησης)

• Υποκαθίσταται, σε ένα μέρος, εισαγόμενο 
ορυκτό καύσιμο
• Συνεισφέρει στον αγώνα για την κλιματική 
αλλαγή: Η χρήση βιομάζας για θέρμανση (όπως 
στις περιπτώσεις της θέρμανσης στη βιομηχανία 
και της πάσης φύσεως συμπαραγωγής) συμβάλ-
λει στον αγώνα ενάντια στο φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου εφόσον μειώνονται οι εκπομπές CO2. 
Όμως, δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός 
ότι οι εκπομπές από την καύση βιομάζας σε 
μικρές εφαρμογές πρέπει να είναι συνεχώς 
αντικείμενο παρακολούθησης από τις αρμό-
διες αρχές, αφού τα στερεά καύσιμα βιομά-
ζας που χρησιμοποιούνται σε μικρές εγκατα-
στάσεις στον οικιακό και τον αγροτικό τομέα 
δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν τοπικά 

ΘεΣειΣ 	ΠόΥ	ΚαΤεΘεΣε	Τό	εΤεΚ

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμος 
(Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις)
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«Το	επιμελητήριο	θεωρεί	πως	η	ρύθμιση	του	θέ-
ματος	των	προνοιών	που	αφορούν	τη	διαχείριση	

των	μονάδων	κοινόκτητης	ιδιοκτησίας,	και	κατ’	επέκτα-
ση	της	συμμετοχής	σε	όλες	τις	αναγκαίες	δαπάνες	σε	
σχέση	με	αυτή,	πρέπει	να	γίνει	με	ξεχωριστή	νομοθεσία,	
η	οποία	να	μεταβιβάζει	την	ευθύνη	διαχείρισης	του	θέ-
ματος	στην	Τοπική	αυτοδιοίκηση.	Η	άποψη	αυτή	βασί-
ζεται	στα	εξής	δεδομένα:	
•	 ό	νόμος	περί	ακίνητης	ιδιοκτησίας	είναι	ήδη	βεβα-
ρυμμένος	με	πολλά	ζητήματα	με	αποτέλεσμα	να	είναι	
δύσχρηστος.
•	 Παρά	τις	καλές	προθέσεις	του	νομοθέτη	η	υφιστά-
μενη	 νομοθεσία	 έχει	 αποτύχει	 στην	 αποτελεσματική	
διαχείριση	των	σχετικών	θεμάτων.
Η	εν	λόγω	ανεξάρτητη	νέα	νομοθεσία	θα	πρέπει	να	συ-
νταχθεί	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	αποτελεί	ταυτόχρονα	
ένα	 εύχρηστο	 εγχειρίδιο	 και	 για	 εκείνους	 που	 θα	 την	
εφαρμόζουν	και	για	εκείνους	που	θα	την	ελέγχουν.	αυτό	
προϋποθέτει	μια	συνολική	καταγραφή	των	προβλημάτων	
και	αγκυλώσεων	της	υφιστάμενης	νομοθετικής	ρύθμισης,	
καθώς	και	την	παράλληλη	μελέτη	της	μεθοδολογίας	δι-
αχείρισης	του	συγκεκριμένου	θέματος	σε	άλλες	χώρες.
Το	επιμελητήριο	αναγνωρίζει	τη	λογική	στην	οποία	βασί-
ζεται	η	ποινικοποίηση	της	μη	εφαρμογής	προνοιών	που	
αφορούν	τις	συνθήκες	ασφάλειας	και	υγείας	στους	κοι-
νόχρηστους	χώρους	υποστατικών.	Η	απουσία	αποτελε-
σματικού	συστήματος	απόδοσης	ευθυνών	και	επιβολής	
αντίστοιχων	κυρώσεων	αποτελεί	άλλωστε	και	έναν	από	
τους	παράγοντες	αποτυχίας	της	υφιστάμενης	νομοθε-

σίας.	Ωστόσο	η	αποτελεσματικότητα	του	συγκεκριμένου	
μέτρου	είναι	αμφισβητήσιμη	για	τους	εξής	λόγους:
•	 Βασίζεται	σε	ενιαία	αντιμετώπιση	όλων	των	περι-
πτώσεων	μη	καταβολής	των	δαπανών	που	αναλογούν	
σε	κάθε	κύριο	μονάδας	κοινόκτητης	ιδιοκτησίας.
•	 Η	εκδίκαση	των	εν	λόγω	υποθέσεων	από	τα	δικα-
στήρια	 είναι	 χρονοβόρα	 και,	 άρα,	 αναποτελεσματική	
για	την	άμεση	αντιμετώπιση	ζητημάτων	ασφάλειας	και	
υγείας.
•	 Η	 απειλή	 της	 ποινικής	 αγωγής	 εναντίον	 της	 Δια-
χειριστικής	επιτροπής	θα	αποτρέπει	τους	ιδιοκτήτες	ή	
ενοικιαστές	της	κοινόκτητης	ιδιοκτησίας	να	αναλαμβά-
νουν	τη	διαχείριση.
Το	επιμελητήριο	εισηγείται	την	ισχύ	της	συγκεκριμένης	
τροποποίησης	ως	προσωρινό	μέτρο,	μέχρι	τη	θέσπιση	
ξεχωριστής	 νομοθετικής	 ρύθμισης	 για	 το	 ζήτημα,	 και	
προτείνει	την	εφαρμογή	του	σε	συνδυασμό	με	τις	εξής	
πρόνοιες:

•	 Κατηγοριοποίηση	 των	διαφορετικών	περιπτώσεων	
μη	καταβολής	των	δαπανών	από	τους	ιδιοκτήτες	(ανά-
λογα	 με	 το	 ύψος	 οφειλόμενων	 δαπανών,	 ανάλογα	 με	
την	ανάγκη	που	αναμένεται	να	καλύψει	η	συγκεκριμένη	
δαπάνη	κ.ά.),	ώστε	να	οδηγούνται	στα	δικαστήρια	μόνο	
οι	υποθέσεις	που	αποτελούν	απειλή	για	την	υγεία	και	
την	 ασφάλεια	 των	 πολιτών	 και	 να	 μην	 δημιουργείται	
πρόσθετο	 βάρος	 στο	 σύστημα	 για	 μη	 επείγουσες	 και	
λιγότερο	σημαντικές	υποθέσεις.
•	 Συνδυασμό	της	τροποποίησης	με	επιβολή	εξώδικων	
προστίμων	για	την	άμεση	είσπραξη	των	οφειλόμενων	
σε	επικίνδυνες	για	τη	δημόσια	ασφάλεια	περιπτώσεις.
•	 Παροχή	μεγαλύτερων	δικαιωμάτων	επέμβασης	από	
τις	Τοπικές	αρχές	με	τη	δυνατότητα	επιβολής	εξώδικων	
προστίμων	και	περιορισμού	της	άνεσης	στη	διαβίωση	
(π.χ.	 διακοπή	 ουσιωδών	 υπηρεσιών)	 σε	 εκείνους	 που	
δεν	 καταβάλλουν	 τις	 οφειλές	 τους	 για	 παρατεταμένο	
χρονικό	διάστημα.	
Σε	συνέχεια	όλων	των	παραπάνω	και	με	γνώμονα	την	
αντιμετώπιση	των	προβλημάτων	ασφάλειας	και	υγείας	
σε	 κτίρια	 και	 κοινόχρηστους	 χώρους	 στο	 αρχικό	 τους	
στάδιο,	προτού	εξελιχθούν	σε	εξαιρετικά	επείγοντα	και	
επικίνδυνα	περιστατικά,	το	επιμελητήριο	προτείνει	την	
άμεση	και	ταχεία	θεσμοθέτηση	της	επιθεώρησης	αρχι-
κά	των	δημοσίων	κτιρίων	και,	ακολούθως,	των	ιδιωτικών	
κτιρίων.	Προς	αυτό	τον	σκοπό	πρέπει	να	γίνει	κατάλληλη	
τροποποίηση	της	περί	όδών	και	όικοδομών	νομοθεσί-
ας,	ώστε	να	θεσμοθετηθεί	η	περιοδική	επιθεώρηση	και	
συντήρηση	οικοδομών,	μέτρο	που	θα	συνδράμει	θετικά	
και	άμεσα	στην	αναβάθμιση	των	επιπέδων	της	δημόσι-
ας	ασφάλειας.
Παραμένουμε	στη	διάθεσή	σας	για	οποιαδήποτε	περαιτέ-
ρω	διευκρίνιση	ή	πληροφορία	σχετικά	με	τα	παραπάνω.»
Συνεδρία	της	κοινοβουλευτικής	επιτροπής	εσωτερικών,	
στις	30	μαΐου,	με	θέμα	Τροποποίηση	του	περί	ακίνητης	
ιδιοκτησίας	(Διακατοχή,	εγγραφή	και	εκτίμηση)	νόμου	
του	 2012	 (Πρόταση	 νόμου	 του	 κ.	 χρίστου	 μέση	 εκ	
μέρους	της	κοινοβουλευτικής	ομάδας	αΚεΛ-αριστερά-
νέες	Δυνάμεις)	(αρ.	Φακ.	23.02.053099-2012).	Το	εΤεΚ	
εκπροσωπήθηκε	από	την	επιστημονική	λειτουργό	του	
μυρτώ	Βορεάκου	(αρχιτέκτονα).

Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου του 2012

«Η απουσία 
αποτελεσματικού 

συστήματος απόδοσης 
ευθυνών και επιβολής 
αντίστοιχων κυρώσεων 
αποτελεί έναν από τους 

παράγοντες αποτυχίας της 
υφιστάμενης νομοθεσίας»

ύΠοΜΝΗΜΑ ετεΚ ΠΡος ΚοΙΝοΒούΛεύτΙΚΗ εΠΙτΡοΠΗ εςΩτεΡΙΚΩΝ

προβλήματα αμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Στην Κύπρο υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο και έχουν αναπτυχθεί οι υποδομές για 
τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
των καυστήρων στερεής βιομάζας, μέσω του 
τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Γνωρίζοντας ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ευρί-
σκονται σε εξέλιξη δύο μελέτες αναφορικά με 
τις εκπομπές από μικρής ισχύος κλιβάνους με 
στόχο την εισαγωγή νέας ευρωπαϊκής νομοθε-
σίας, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η παράταση κατά δύο 
χρόνια της εφαρμογής των προνοιών των περί 
Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη 
Αδειοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητι-
κών) Κανονισμών του 2008 (Κ.Δ.Π. 198/2008) 

όπως προτείνεται από την αρμόδια αρχή, το 
τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όχι 
μόνον δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις αλλά 
μάλλον θετικές, αφού οι όποιες αλλαγές θα 
χρειαστεί να εισαχθούν στην εθνική μας νομο-
θεσία θα συμβαδίζουν με την αναθεωρημένη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η κοινοβουλευτική επιτροπή Περιβάλλοντος 
συνεδρίασε στις 31 Μαΐου 2013. Το ΕΤΕΚ εκ-
προσωπήθηκε στη συνεδρία από τον Γιάννη 
Γκλέκα, μηχανολόγο μηχανικό, πρόεδρο της 
επιτροπής Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλ-
λαγών του ΕΤΕΚ και τον Χάρη Σταυρινού, μηχα-
νολόγο μηχανικό, επιστημονικό λειτουργό του 
Επιμελητηρίου.
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Το GPS του Γαλαξία
Δόθηκαν	στη	δημοσιότητα	νέες	εικόνες	 του	

γαλαξία	μας	οι	οποίες	είναι	προϊόν	του	προ-
γράμματος	 Galactic	 Legacy	 Infrared	 Mid-Plane	
Survey	 Extraordinaire	 που	 είναι	 πιο	 γνωστό	 ως	
Glimpse	360.	όι	επιστήμονες	που	συμμετέχουν	
στο	Glimpse	360	κάνουν	τοπογραφικές	μελέτες	
του	 γαλαξία	 μας.	 Στόχος	 είναι	 να	 χαρτογραφη-
θεί	ο	Γαλαξίας	και	ειδικά	οι	πιο	απομακρυσμένες	
και	«έρημες»	περιοχές	του.	Στο	τέλος	του	έτους	
αναμένεται	 να	 δημοσιοποιηθεί	 μια	 εικόνα	 που	
θα	επιτρέπει	στους	φίλους	του	Διαστήματος	να	
δουν	ένα	πανόραμα	του	ισημερινού	του	γαλαξία	
μας,	μια	εικόνα	360	μοιρών.
Το	 βασικό	 εργαλείο	 των	 επιστημόνων	 του	
Glimpse	είναι	το	διαστημικό	τηλεσκόπιο	Spitzer,	
οι	παρατηρήσεις	του	οποίου	και	οι	εικόνες	που	
καταγράφει	αποτελούν	τη	βασική	ύλη	που	τρο-
φοδοτεί	το	πρόγραμμα.	όι	υπέρυθρες	παρατηρή-
σεις	του	Spitzer	επιτρέπουν	στους	επιστήμονες	
που	 μετέχουν	 στο	 πρόγραμμα	 να	 χαρτογραφή-
σουν	τον	Γαλαξία	με	τη	μεγαλύτερη	ακρίβεια	που	
έχει	 επιτευχθεί	 έως	 σήμερα.	 Η	 πιο	 σημαντική	
παράμετρος	του	Glimpse	είναι	ότι	καθώς	εξελίσ-
σεται	η	χαρτογράφηση	οι	επιστήμονες	ανακαλύ-
πτουν	«αστρικές	οάσεις»	σε	άγνωστες	ή	ερημικές	
περιοχές	του	Γαλαξία.	«ανακαλύπτουμε	τη	δημι-
ουργία	άστρων	στις	 λιγότερο	γνωστές	περιοχές	
στις	άκρες	του	Γαλαξία»	αναφέρει	η	μπάρμπαρα	
Γουίτνεϊ,	 αστρονόμος	 του	 Πανεπιστημίου	 του	
Γουισκόνσιν	και	μέλος	του	προγράμματος.	μέσω	
του	Glimpse	οι	αστρονόμοι	εντόπισαν	μια	περι-
οχή	κοντά	στον	αστερισμό	του	μεγάλου	Κυνός	
στην	οποία	υπάρχουν	περί	τα	30	νεαρά	άστρα.
Παράλληλα	 τα	 δεδομένα	 της	 χαρτογράφησης	
φωτίζουν	διάφορες	κοσμικές	διεργασίες	για	τις	
οποίες	οι	επιστήμονες	δεν	έχουν	πολλά	στοιχεία	
στη	 διάθεσή	 τους,	 όπως,	 για	 παράδειγμα,	 τον	
ρόλο	 που	 παίζουν	 τα	 πολύ	 μεγάλα	 άστρα	 στον	
σχηματισμό	άλλων	άστρων.

Συμμετοχή κοινού
εκτός	όμως	από	τις	εικόνες	που	καταγράφει	το	
Spitzer,	 οι	 αστρονόμοι	 επιχειρούν	 να	 αξιοποιή-
σουν	και	εικόνες	που	συλλέγουν	οι	ερασιτέχνες	
αστρονόμοι,	μέσω	του	προγράμματος	«The	Milky	
Way	Project».
«αυτού	του	είδους	το	crowdsourcing	έδειξε	ότι	
πραγματικά	 λειτουργεί»	 επισημαίνει	 ο	 Τσαρλς	
Κέρτον	από	το	Πολιτειακό	Πανεπιστήμιο	της	αϊ-
όβα.	«εξετάζουμε	τις	δομές	παραγωγής	άστρων	
που	 εντόπισαν	 οι	 εθελοντές	 στον	 γαλαξία	 μας	
για	 να	 κατανοήσουμε	 καλύτερα	 τους	 μηχανι-
σμούς	που	κρύβονται	πίσω	από	τη	γέννησή	τους»	
συμπληρώνει.	αυτές	οι	δομές	άστρων	έχουν	τη	
μορφή	κοσμικών	φυσαλίδων,	με	τους	ειδικούς	να	

τις	 χαρακτηρίζουν	 «κουκούλια»	 μέσα	 στα	 οποία	
γεννιούνται	τα	άστρα.	

Γη
Η	κρατούσα	θεωρία	αναφέρει	ότι	ο	σχηματισμός	
των	γαλαξιών	ολοκληρώνεται	πολλά	δισεκατομ-
μύρια	 έτη	 προτού	 αρχίσουν	 να	 δημιουργούνται	
ηλιακά	συστήματα	και	να	κάνουν	την	εμφάνισή	
τους	οι	πρώτοι	πλανήτες	μέσα	σε	αυτά.	νέα	με-
λέτη	της	NASA	έρχεται	να	ανατρέψει	αυτή	τη	θε-
ωρία,	και	μάλιστα	με	τον	πιο	εντυπωσιακό	τρόπο,	
αφού,	 όπως	 δείχνει,	 οι	 γαλαξίες	 συνεχίζουν	 να	
εξελίσσονται	για	πολλά	δισεκατομμύρια	έτη	μετά	
τη	γέννησή	τους.
μάλιστα,	σύμφωνα	με	τη	μελέτη,	ο	γαλαξίας	μας	
ολοκλήρωσε	τη	διαμόρφωσή	του	και	έφθασε	το	
τελικό	σημείο	σχηματισμού	του,	αυτό	που	γνωρί-
ζουμε	σήμερα,	την	ίδια	ακριβώς	εποχή	που	γεν-
νιόταν	το	ηλιακό	μας	σύστημα.	
Σύμφωνα	 με	 τα	 όσα	 πίστευαν	 έως	 σήμερα	 οι	
αστρονόμοι,	 οι	 γαλαξίες	 -	 ειδικά	 εκείνοι	 στη	
συμπαντική	 μας	 γειτονιά,	 συμπεριλαμβανομέ-
νου	 του	 δικού	 μας	 -	 ολοκλήρωσαν	 τις	 διεργα-
σίες	 σχηματισμού	 και	 μορφοποίησής	 τους	 πριν	
από	 περίπου	 8	 δισεκατομμύρια	 έτη	 και	 έκτοτε	
εμφάνισαν	μικρές	και	άνευ	ιδιαίτερης	σημασίας	
μεταβολές.	
όι	 ερευνητές	 της	 NASA	 κατέληξαν	 στο	 συμπέ-
ρασμα	ότι	κάτι	τέτοιο	δεν	ισχύει	και	ότι	ειδικά	οι	
σπειροειδείς	γαλαξίες	(όπως	ο	δικός	μας)	συνε-
χίζουν	 να	 εξελίσσονται	 και	 να	 διαμορφώνονται	
για	αρκετά	δισεκατομμύρια	έτη	μετά	το	χρονικό	
όριο	που	έχει	θέσει	η	κρατούσα	θεωρία.	
όι	 ερευνητές	 εκτιμούν	 ότι	 ο	 γαλαξίας	 μας	 συ-
νέχιζε	 να	 βρίσκεται	 σε	 διαδικασία	 εξέλιξης	 και	
διαμόρφωσης	πριν	από	4,6	δισεκατομμύρια	έτη,	
την	εποχή	δηλαδή	που	είχε	ξεκινήσει	και	ο	σχη-
ματισμός	του	ηλιακού	μας	συστήματος.	
Υπολογίζεται	ότι	η	Γη	γεννήθηκε	πριν	από	περί-
που	4,5	δισεκατομμύρια	έτη,	οπότε,	αν	η	μελέτη	
της	NASA	είναι	ορθή,	ο	πλανήτης	μας	βρισκόταν	
σε	 διαδικασία	 σχηματισμού	 του	 ταυτόχρονα	 με	
τον	Γαλαξία.	
	
Δημοσιεύτηκε στο HeliosPlus στις 19 Ιουνίου 2013

Διακόπτη 
αυτοκαταστροφής 

για «έξυπνα» 
τηλέφωνα, 

ψάχνουν στις ΗΠΑ
Επιδημία… κλοπών smartphone στις Ηνω-

μένες Πολιτείες, που συνιστούν έως και το 
40% όλων των ληστειών στη χώρα. Δικηγόροι, 
αστυνομικοί, και εκλεγμένοι πολιτικοί αξιωμα-
τούχοι συνασπίστηκαν και αναλαμβάνουν την 
πρωτοβουλία Secure Our Smartphones (SOS), 
με κύριο στόχο να πείσουν τους κατασκευα-
στές smartphone να αναπτύξουν τεχνολογία 
που θα καθιστά κυριολεκτικά άχρηστα τα 
κλεμμένα «έξυπνα» τηλέφωνα. 
Αυτό που ζητούν οι επικεφαλής της προσπά-
θειας, γενικοί εισαγγελείς εric Schneiderman 
και George Gascon σε Νέα ύόρκη και ςαν 
Φρανσίσκο αντίστοιχα, είναι να ενσωματωθεί 
το λεγόμενο kill switch σε κάθε smartphone. ο 
διακόπτης... αυτοκαταστροφής όχι μόνο θα δι-
ασφαλίζει το απροσπέλαστο στα δεδομένα του 
χρήστη αλλά θα απενεργοποιεί το smartphone 
και θα το καθιστά κυριολεκτικά ένα τούβλο που 
δεν θα μπορούσε να αποφέρει στους ληστές 
ούτε ένα σεντ στη μαύρη αγορά.
Η απενεργοποίηση με βάση το μοναδικό 
αναγνωριστικό, το λεγόμενο IMEI, έχει απο-
τύχει, σημειώνουν σε ανοικτή επιστολή που 
απευθύνουν όλα τα μέλη του SOS σε Google, 
Microsoft, Samsung Electronics και Apple. 
τα όπλα που χρησιμοποιούν στην επιστολή 
αυτή για να ασκήσουν πίεση στους κατα-
σκευαστές είναι το χαρτοφυλάκιο μετοχών 
των ασφαλιστικών ταμείων σε κάθε πολιτεία. 
Για παράδειγμα, το New York State Common 
Retirement Fund έχει μετοχές της Google με 
τρέχουσα αξία 711 εκατομμύρια δολάρια, της 
Microsoft αξίας 877 εκατομμυρίων δολαρίων, 
της Samsung Electronics αξίας 115 εκατομ-
μυρίων και στην Apple 1,3 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων, και με αυτό τον πρόλογο τους 
απευθύνει το σχετικό αίτημα ο διαχειριστής 
των κεφαλαίων αυτών, Thomas P. DiNapoli.

Πηγή: www.in.gr
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Ο Άρης είχε οξυγόνο
Μια	νέα	μελέτη	αναφέρει	ότι	η	ατμόσφαιρα	

του	 Άρη	 ήταν	 πλούσια	 σε	 οξυγόνο	 πολύ	
πριν	το	πολύτιμο	για	τη	ζωή	στη	Γη	αέριο	απο-
κτήσει	έντονη	παρουσία	στον	πλανήτη	μας.
Τη	νέα	μελέτη	πραγματοποίησαν	ερευνητές	του	
τμήματος	Γεωεπιστημών	του	Πανεπιστημίου	της	
όξφόρδης.	όι	ερευνητές	ανέλυσαν	και	συνέκρι-
ναν	μετεωρίτες	που	ήρθαν	στη	Γη	από	τον	Άρη	
και	πετρώματα	που	μελέτησε	στον	Κόκκινο	Πλα-
νήτη	το	ρομπότ	εξερεύνησης	Spirit.	Τα	ευρήματα	
οδήγησαν	τους	ερευνητές	στο	συμπέρασμα	ότι	η	
ατμόσφαιρα	του	Άρη	ήταν	πλούσια	σε	οξυγόνο	
πριν	από	περίπου	τέσσερα	δισεκατομμύρια	έτη.	
Η	 μελέτη	 που	 δημοσιεύεται	 στην	 επιθεώρηση	
«Nature»	 έχει	 ήδη	 γίνει	 αντικείμενο	 διαμάχης	
στην	επιστημονική	κοινότητα	αφού	κάποιοι	επι-
στήμονες	αμφισβητούν	την	ορθότητά	της.
αν	πάντως	η	άποψη	των	ερευνητών	επιβεβαιωθεί,	
και	πράγματι	η	παρουσία	του	οξυγόνου	στον	Άρη	
ήταν	έντονη	τότε	θα	ενισχυθεί	σημαντικά	η	θε-
ωρία	ότι	κάποτε	ο	Κόκκινος	Πλανήτης	είχε	ατμό-
σφαιρα,	θερμοκρασία	και	συνθήκες	(νερό	σε	υγρή	
μορφή	στην	επιφάνεια)	που	τον	έκαναν	κατοική-
σιμο	και	φιλικό	στη	ζωή.	Η	κρατούσα	θεωρία	ανα-
φέρει	ότι	τα	επίπεδα	του	οξυγόνου	στη	Γη	αυξή-
θηκαν	αξιοσημείωτα	πριν	από	περίπου	2,5	δις	έτη.
Η	 δραστική	 αύξηση	 του	 οξυγόνου	 στη	 γήινη	

ατμόσφαιρα	που	έχει	λάβει	την	ονομασία	«Συμ-
βάν	 της	 μεγάλης	 όξείδωσης»	 συνδυάστηκε	 με	
την	 ανάδυση	 νέων	 πιο	 πολύπλοκων	 μορφών	
ζωής,	 όπως	 τα	 φωτοσυνθετικά	 βακτήρια.	 Το	
οξυγόνο	του	Άρη	εκτιμάται	ότι	ήταν	προϊόν	της	
χημικής	διάσπασης	 του	νερού,	 της	φωτόλυσης.	
Καθώς	 οι	 υδρατμοί	 στην	 ατμόσφαιρα	 του	 Άρη	

αλληλεπίδρασαν	με	 την	ακτινοβολία	 του	 Ήλιου,	
διασπάστηκαν	σε	υδρογόνο	και	οξυγόνο.	Βέβαια	
όπως	 συνέβη	 και	 στη	 Γη	 είναι	 πιθανό	 όταν	 ο	
Άρης	ήταν	φιλικός	στη	ζωή	να	είχαν	αναπτυχθεί	
κάποιες	μικροβιακές	μορφές	ζωής	εκεί,	που	συ-
νέβαλαν	εν	μέρει	στη	δημιουργία	του	οξυγόνου.
Πηγή: www.tovima.gr

Μια μεγάλη χαμένη πόλη, η οποία δεν απο-
κλείεται να είναι η αρχαία πρωτεύουσα 

της δυναστείας των χμερ στην Καμπότζη, ανα-
καλύφθηκε χάρη σε έρευνα με ελικόπτερο που 
σάρωσε την πυκνή ζούγκλα με αποστασιόμετρο 
λέιζερ.
Γεωμετρικά σχήματα που αντιστοιχούν σε κανά-
λια, δρόμους και κτίρια καλύπτουν μια έκταση 
δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων γύρω από 
το διάσημο ναό του Άνγκορ Βατ, έναν από τους 
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς 
στη χώρα.
το Άνγκορ Βατ κατασκευάστηκε τον 12ο αιώνα 
από τους χμερ, οι οποίοι κυριάρχησαν στη Νοτι-
οανατολική Ασία από τον 9ο έως τον 15 αιώνα.
το τεράστιο σύμπλεγμα του Άνγκορ, έκτασης 9 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, ήταν πιθανότατα η 
καρδιά της αυτοκρατορίας, φαίνεται όμως ότι 
είναι ένα μικρό μόνο τμήμα ενός τεράστιου οικι-
στικού συμπλέγματος, έκτασης τουλάχιστον 35 
τετραγωνικών χιλιομέτρων.
επιπλέον, στα βορειοανατολικά του Άνγκορ η 
σάρωση αποκάλυψε έναν δεύτερο εκτεταμένο 

οικιστικό ιστό, ο οποίος πιθανώς αντιστοιχεί στο 
Μαχεντραπαρβάτα, μια από τις πρώτες πρωτεύ-
ουσες των χμερ, η οποία είναι γνωστή μόνο από 
ιστορικές αναφορές.
Η ανακάλυψη, η οποία έχει γίνει δεκτή για 
δημοσίευση στην αμερικανική επιθεώρηση 
PNAS, βασίστηκε στην τεχνική Lidar, η οποία 
βασίζεται στην ανάκλαση παλμών λέιζερ. το 
ελικόπτερο που μετέφερε το όργανο κάλυψε 
απόσταση 370 τετραγωνικών χιλιομέτρων εκ-
πέμποντας 200.000 παλμούς λέιζερ το δευτε-
ρόλεπτο. Κάποιοι από τους παλμούς αυτούς 
πέρασαν μέσα από τη φυλλωσιά της ζούγκλας 

και ανακλάστηκαν από τα ερείπια των αρχαί-
ων κατασκευών, επιτρέποντας στους ερευνη-
τές να εξετάσουν το τρισδιάστατο ανάγλυφο 
της περιοχής.
Η μελέτη, την οποία υπογράφει η ομάδα του 
Ντέμιαν Έβανς, αρχαιολόγου στο Πανεπιστήμιο 
του ςίδνεϊ, υποδεικνύει ότι οι χμερ δεν ζούσαν 
σε κλειστές πόλεις με τείχη, αλλά σε εκτεταμέ-
νους αστικούς οικισμούς χαμηλής πυκνότητας. 
Η διάταξη αυτή «μοιάζει με το Λος Άντζελες», 
στο οποίο ένα πυκνό αστικό κέντρο περιβάλλε-
ται από προάστια μεγάλης έκτασης, σχολιάζει ο 
δρ Έβανς.
ςύμφωνα με τον ίδιο, η παρακμή των χμερ δεν 
αποκλείεται να σχετίζεται με τις θαυμαστές ικα-
νότητές τους ως αρχιτεκτόνων και μηχανικών: 
όταν εξαντλούσαν τους φυσικούς πόρους μιας 
περιοχής μετακινούνταν σε άλλη και κατασκεύα-
ζαν ακόμα μεγαλύτερα κανάλια και ναούς. Και η 
σταδιακή αποψίλωση της ζούγκλας ίσως σήμανε 
το τέλος της αυτοκρατορίας.

Πηγή: www.tovima.gr

Σάρωση με λέιζερ φέρνει στο φως χαμένες πόλεις
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Για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή χαλυβουργία
Σχέδιο δράσης για τόνωση της ζήτησης, αντιμετώ-

πιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και του 
αθέμιτου ανταγωνισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
μείωση του κόστους και την καινοτομία. Η εε είναι ο 
δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα στον κό-
σμο. Η παραγωγή της ανέρχεται στο 11% της παγκό-
σμιας παραγωγής, ενώ στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία 
απασχολούνται πάνω από 360.000 άτομα.
οι καιροί όμως είναι δύσκολοι. Η ζήτηση έχει πέσει 
λόγω της πτωτικής τάσης της παγκόσμιας οικονο-
μικής δραστηριότητας, ενώ το ενεργειακό κόστος 
εξακολουθεί να αυξάνεται, πολλές από τις πρώτες 
ύλες πρέπει να εισάγονται, ο ανταγωνισμός είναι 
συχνά αθέμιτος και η τήρηση των περιβαλλοντικών 
υποχρεώσεων μπορεί να κοστίζει ακριβά.
Δεδομένου ότι οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης έως το 2025, η ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει κάθε συμφέρον να βοηθήσει τον κλάδο 
να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Γι’ αυτό, η ευρωπαϊκή 
επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα ένα σχέδιο δράσης 
για την ευρωπαϊκή χαλυβουργία, το οποίο επικε-
ντρώνεται σε 7 βασικούς τομείς:
• Νομοθεσία
Η εε θα αξιολογήσει τον διοικητικό φόρτο που υφί-
σταται ο κλάδος της χαλυβουργίας, ελέγχοντας κατά 
πόσο η ευρωπαϊκή νομοθεσία συνεπάγεται γι’ αυτόν 
επιπλέον δαπάνες.
• Τόνωση της ζήτησης
το 40% περίπου της ζήτησης χάλυβα προέρχεται 

από τον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίοι έχουν πληγεί και 
οι δύο από την οικονομική κρίση. Δύο ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες θα δώσουν νέα ώθηση στους τομείς 
αυτούς (οι πρωτοβουλίες «CARS2020» και «Βιώσιμες 
Κατασκευές»).
• Θεμιτός ανταγωνισμός
ορισμένες χώρες εκτός εε έχουν θεσπίσει περιο-
ρισμούς στις εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες, ή 
κίνητρα για τις εξαγωγές τους, γεγονός που δίνει 
αθέμιτο πλεονέκτημα στις δικές τους εταιρείες. Η εε 
θα εξακολουθήσει να διαπραγματεύεται συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών με χώρες εκτός εε και να 
λαμβάνει μέτρα κατά αθέμιτων πρακτικών.
• Μείωση του ενεργειακού κόστους
το κόστος της ενέργειας ανέρχεται στο 40% περί-
που του κόστους παραγωγής χάλυβα, ενώ οι ευρω-
παϊκές εταιρείες πληρώνουν περισσότερα απ’ ό,τι 
οι περισσότεροι ανταγωνιστές τους. το σχέδιο της 
εε για διασύνδεση της ενεργειακής της αγοράς θα 

αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει το κόστος.
• Πολιτική για το κλίμα
Η θέσπιση σαφών περιβαλλοντικών κανόνων θα 
ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε πιο «πράσινες» τε-
χνολογίες. Η ευρωπαϊκή επιτροπή θα προωθήσει 
τις ορθές πρακτικές, αλλά και τα κράτη μέλη, από 
την πλευρά τους, θα πρέπει να εξετάσουν τις εθνι-
κές τους πολιτικές που επηρεάζουν τις τιμές και να 
προβλέψουν τη χρηματοδότηση ενεργειακά απο-
δοτικών σχεδίων.
• Καινοτομία
Για την περίοδο 2014-2020, ευρωπαϊκά κονδύλια 
ύψους σχεδόν 18 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω του 
ερευνητικού προγράμματος «Horizon 2020» για την 
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της εε στον τομέα της 
βιομηχανικής καινοτομίας.
• Στήριξη κατά την αναδιάρθρωση
ςτον κλάδο της χαλυβουργίας έχουν ήδη χαθεί 
40.000 θέσεις εργασίας λόγω της αναδιάρθρωσης. 
Προβλέπονται κονδύλια για παροχή βοήθειας σε 
όσους έχασαν τη δουλειά τους καθώς και για δια-
τήρηση των βασικών δεξιοτήτων. Καθώς το εργα-
τικό δυναμικό του κλάδου γερνάει, η βιομηχανία 
χρειάζεται να προσελκύσει νέους και δημιουργικούς 
ανθρώπους.
Θα συσταθεί ομάδα για την παρακολούθηση της 
προόδου όσον αφορά τα παραπάνω θέματα, ενώ η 
ευρωπαϊκή επιτροπή θα καταγράφει τη σημειωθεί-
σα πρόοδο κάθε 12 μήνες.

Η επιτροπή καλεί τους ευρωπαίους ηγέτες να 
συμφωνήσουν σε πρακτικά μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη δη-
μιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις μικρές 
επιχειρήσεις.
τόσοι οι νέοι όσο και οι μικρές επιχειρήσεις αποτε-
λούν την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανά-
πτυξης. Για τον λόγο αυτό τα προβλήματά αυτά 
ήταν στην ατζέντα του ευρωπαϊκού ςυμβουλίου 
που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 27-28 
Ιουνίου. 
ςτην ευρώπη σχεδόν 6 εκατομμύρια νέοι κάτω 
των 25 ετών είναι σήμερα άνεργοι, ενώ σε ορισμέ-
νες χώρες περισσότεροι από τους μισούς νέους 
που θέλουν να εργαστούν δεν μπορούν να βρουν 
δουλειά.
ςτην έκκληση για δράση κατά της ανεργίας των 
νέων η επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την απα-
σχόληση των νέων και ζητά από τα κράτη μέλη 
να υλοποιήσουν τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη 
συμφωνηθεί, όπως η «εγγύηση για τους νέους».
Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία εγκρίθηκε από τους 
αρμόδιους υπουργούς τον Απρίλιο, προβλέπει 

ότι σε όλους τους νέους πρέπει να προσφέρεται 
καλή δουλειά, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή δυ-
νατότητα συνέχισης των σπουδών τους μέσα σε 
διάστημα τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που 
τελειώνουν το σχολείο ή χάνουν τη δουλειά τους.
Η επιτροπή ζητά επίσης από τις περιφέρειες στις 
οποίες περισσότεροι από το 25% των νέων είναι 
άνεργοι να υποβάλουν σχέδια στα οποία θα περι-
γράφουν πώς θα υλοποιηθεί η πρωτοβουλία, ποιοι 
θα συμμετάσχουν, πώς θα χρηματοδοτηθεί και 
πώς θα παρακολουθείται.
ςε πολλές χώρες θα ήταν ευκολότερο να υλοποι-
ηθεί η πρωτοβουλία «εγγύηση για τους νέους» αν 
χορηγούνταν αμέσως τα €6 δισ. που προορίζονται 
για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, όπως 
προτείνει η επιτροπή, αντί να κατανεμηθούν στην 
επόμενη επταετή χρηματοδοτική περίοδο της εε.
Η πύλη EURES (https://ec.europa.eu/eures/) για 
την επαγγελματική κινητικότητα βοηθά ήδη όσους 
αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της εε, δημο-
σιεύοντας κενές θέσεις εργασίας και δίνοντας τη 
δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να τη-
λεφορτώσουν το βιογραφικό τους. Μια επιπλέον 

πηγή βοήθειας για τους νέους που θέλουν να 
εργαστούν στο εξωτερικό είναι η πρωτοβουλία «Η 
πρώτη σου εργασία μέσω του EURES», στο πλαίσιο 
της οποίας παρέχεται χρηματοδότηση για γλωσσι-
κά και άλλα μαθήματα, καθώς και για την κάλυψη 
των εξόδων ταξιδίου. Η πρωτοβουλία αυτή δοκι-
μάζεται ήδη σε έξι χώρες.
Πρωτοβουλίες σαν και αυτή θα έχουν ασφαλώς 
μεγαλύτερη επιτυχία αν υπάρχουν θέσεις εργα-
σίας. Ένας τρόπος για να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας είναι να εξασφαλιστούν οι συνθήκες 
αποτελεσματικής λειτουργίας των μικρών επιχει-
ρήσεων, οι οποίες προσφέρουν σήμερα τα δύο 
τρίτα περίπου των θέσεων του ιδιωτικού τομέα.
το 2012 η επιτροπή ζήτησε από τις μικρές επιχει-
ρήσεις να εντοπίσουν τις επαχθέστερες νομοθε-
τικές πράξεις της εε. Πολλές από τις «δέκα επα-
χθέστερες» νομοθετικές πράξεις που υπέδειξαν οι 
επιχειρήσεις έχουν ήδη βελτιωθεί. Για παράδειγμα, 
οι μικρές επιχειρήσεις έχουν τώρα καλύτερη πρό-
σβαση στις δημόσιες συμβάσεις και οι απαιτήσεις 
για την ασφάλεια των προϊόντων έχουν απλου-
στευθεί.

Μέτρα υπέρ των άνεργων νέων και των μικρών επιχειρήσεων
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Διαφωνεί	το	εΤεΚ	με	την	πρόνοια	που	συμπεριλήφθηκε	στο	Το-
πικό	Σχέδιο	Λεμεσού,	μετά	τη	διαδικασία	της	εξέτασης	των	εν-

στάσεων	και	σύμφωνα	με	την	οποία	δεν	επιτρέπεται	η	χωροθέτηση	
αναπτύξεων	 σε	 απόσταση	 200	 μέτρων	 από	 υφιστάμενο	 πρατήριο	
πετρελαιοειδών.	με	επιστολή	του	προς	το	υπουργείο	εσωτερικών	το	
επιμελητήριο	 τονίζει	 τα	 πιο	 πάνω	 και	 συμπληρώνει	 ότι	 «η	 εν	 λόγω	
πρόνοια	 (παραγράφου	 27.2.2	 (ε)	 στο	 Τοπικό	 Σχέδιο	 Λεμεσού	 2013)	
μεταχειρίζεται	άνισα	τους	ιδιοκτήτες	οικοπέδων	αποκλείοντας	από	τη	
δυνατότητα	αξιοποίησης	 της	περιουσίας	 τους	 εκείνους	 των	οποίων	
η	ιδιοκτησία	τυγχάνει	να	βρίσκεται	σε	απόσταση	μικρότερη	των	200	
μέτρων	από	πρατήρια	πετρελαιοειδών.	εξαιτίας	τούτου,	το	κράτος	δύ-
ναται	να	επιβαρυνθεί	οικονομικά	από	πιθανές	αποζημιώσεις	που	θα	
απαιτήσουν	οι	επηρεαζόμενοι	ιδιοκτήτες,	ενώ	παράλληλα	αναπτύξεις,	
οι	οποίες	θα	τόνωναν	οικονομικά	το	αστικό	κέντρο	της	Λεμεσού,	δεν	
θα	 είναι	 δυνατόν	 να	 υλοποιηθούν.	 επιπρόσθετα,	 αναμένεται	 ότι	 θα	
δημιουργηθούν	 προβλήματα	 στη	 μίσθωση	 οι-
κοπέδων	για	τη	λειτουργία	πρατηρίων,	εφόσον	
η	χρήση	τους	ως	τέτοια	θα	είναι	ανεπιθύμητη	
και	 λόγω	 των	 συνεπειών	 της	 στην	 ανάπτυξη	
των	παρακείμενων	οικοπέδων».
Το	 επιμελητήριο	 επισημαίνει	 πως	 στην	 Κύπρο	
εφαρμόζονται	 όλες	 οι	 τεχνικές	 προδιαγραφές	
και	οι	κανονισμοί	που	ισχύουν	στην	ευρώπη	για	τα	πρατήρια	πετρελαι-
οειδών,	ενώ	παράλληλα	οι	Κύπριοι	μηχανικοί	διαθέτουν	την	απαραίτη-
τη	γνώση	και	εμπειρία	για	την	πιστή	τους	εφαρμογή,	διασφαλίζοντας	
την	υγεία	και	την	ασφάλεια	των	πολιτών.	επιπρόσθετα,	ανατρέχοντας	
σε	 αντίστοιχες	 περιπτώσεις	 στο	 εξωτερικό,	 σε	 ευρώπη	 και	 αμερική,	
πρέπει	να	σημειωθεί	πως	τα	πρατήρια	πετρελαιοειδών	χωροθετούνται	
ακόμα	και	σε	χώρους	στάθμευσης	μεγάλων	αναπτύξεων	(ξενοδοχεία,	
πολυκαταστήματα	κοκ),	εφόσον	τηρούνται	οι	σχετικές	προβλεπόμενες	
πρόνοιες	αφάλειας.
με	βάση	όλα	τα	παραπάνω,	το	επιμελητήριο	εισηγείται	την	κατάργη-
ση	της	εν	λόγω	πρόνοιας,	και	εάν	αυτό	κριθεί	απαραίτητο	την	ανάλη-
ψη	 άλλων	 πρόσθετων	 μέτρων	 για	 τη	 ρύθμιση	 της	 χωροθέτησης	 των	
πρατηρίων	πετρελαιοειδών.	ενδεικτικά	αναφέρεται	πως	θα	μπορούσε	

να	 συμπεριληφθεί	 πρόνοια	 σύμφωνα	 με	 την	
οποία	για	την	ανέγερση	νέων	πρατηρίων	εντός	
των	 πόλεων	 να	 απαιτείται	 εμβαδόν	 οικοπέδου	
2.000-2.500	 μ2,	 ενώ	 παράλληλα	 για	 την	 περί-
πτωση	αναπτύξεων	σε	οικόπεδα	παρακείμενα	σε	
υφιστάμενα	πρατήρια	να	απαιτείται	η	κατάθεση	
μελέτης	εκτίμησης	κινδύνου	από	αρμόδιο	μηχα-

νικό	μαζί	με	την	αίτηση	πολεοδομικής	άδειας.	εάν	η	μελέτη	εκτίμησης	
κινδύνου	καταδείξει	ότι	δεν	μπορεί	να	γίνει	η	συγκεκριμένη	ανάπτυξη	
που	 επιθυμεί	 ο	 ιδιοκτήτης	 -	 παρόλο	 που	 επιτρέπεται	 από	 το	 τοπικό	
σχέδιο	-,	θα	πρέπει	να	τίθενται	σε	ισχύ	αντισταθμιστικά	μέτρα,	ώστε	να	
μετριάζεται	η	απώλεια	του	ιδιοκτήτη	και	να	αποφεύγεται	η	καταβολή	
χρηματικής	αποζημίωσης.
Πέραν	της	παραπάνω	ειδικής	περίπτωσης,	το	επιμελητήριο	επισημαίνει	
πως	κρίνει	απαραίτητη	την	επανεξέταση	του	θέματος	της	αξιολόγησης	
των	ενστάσεων	και	 των	τροποποιήσεων	στα	Τοπικά	Σχέδια	που	προ-
ωθούνται	μέσα	από	αυτή	τη	διαδικασία,	 καθώς	έχει	παρατηρηθεί	ότι	
γίνονται	ουσιώδεις	τροποποιήσεις	χωρίς	να	μελετώνται	και	να	γίνονται	
αποδεκτές	από	το	αρμόδιο	για	αυτά	τα	ζητήματα	επιστημονικό	σώμα	
που	είναι	το	Πολεοδομικό	Συμβούλιο.	

ΕΤΕΚ: Να καταργηθεί πρόνοια για αναπτύξεις 
200 μέτρα μακριά από πρατήρια

Χρεώσεις αρχιτεκτόνων για σχέδια, μελέτη και επίβλεψη σε διατηρητέες οικοδομές

Παρόλο που στον περί ετεΚ Νόμο περιέ-
χεται πρόνοια που επιτρέπει τη θεσμο-

θέτηση, μέσω κανονισμών που θα εγκρίνει 
η Βουλή, των αμοιβών των μηχανικών και 
των αντίστοιχων προσφερόμενων υπηρεσι-
ών, και παρά τις πολύχρονες και επίπονες 
προσπάθειες του ετεΚ, δεν έχει καταστεί 
ακόμη δυνατή η συνολική ρύθμιση αυτού 
του θέματος.
Αναφορικά με την εκπόνηση μελέτης και 
επίβλεψης αποκατάστασης και επανάχρη-

σης διατηρητέων κτιρίων πρέπει, σε γενικές 
γραμμές, να σημειωθεί πως συνιστά εξειδι-
κευμένη εργασία και πέραν του ότι απαιτείται 
ειδική πείρα, κατά κανόνα ο όγκος εργασίας 
για τη μελέτη και επίβλεψη είναι πολύ με-
γαλύτερος σε σύγκριση με νέες συμβατικές 
κατασκευές. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η 
αμοιβή των προαναφερόμενων υπηρεσιών 
είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη αμοιβή 
για τη μελέτη και επίβλεψη ενός συμβατικού 
νέου κτίσματος.

χΩΡοΘετΗςΗ ΠΡΑτΗΡΙΩΝ ΚΑύςΙΜΩΝ ςτο τοΠΙΚο ςχεΔΙο ΛεΜεςού

Αναπτύξεις, οι οποίες 
θα τόνωναν οικονομικά 
το αστικό κέντρο της 

Λεμεσού, δεν θα είναι 
δυνατό να υλοποιηθούν
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Μετά	 από	 καταγγελία	 προς	 το	 εΤεΚ,	 το	
επιμελητήριο	 ζήτησε	 από	 τον	 δήμαρχο	

Σωτήρας,	 Γεώργιο	 Τάκκα,	 διευκρινίσεις	 ως	 προς	
το	θέμα	των	επεμβάσεων	από	το	δημαρχείο	σε	
παραλία.
H	καταγγελία	στο	εΤεΚ	έγινε	στις	αρχές	μαΐου	
2013	και	 το	εΤεΚ	απέστειλε	επιστολή	στον	δή-
μαρχο	 Σωτήρας	 στις	 16	 μαΐου	 2013.	 Στα	 μέσα	
ιουνίου	 το	 θέμα	 προβλήθηκε	 και	 από	 τα	 μέσα	
μαζικής	ενημέρωσης.
με	επιστολή	του	προς	το	επιμελητήριο,	στις	17	
μαΐου,	ο	δήμαρχος	Σωτήρας	απάντησε	ότι	ο	Δή-
μος	«έχει	προχωρήσει	σε	προσεκτικό	καθαρισμό	
της	 άμμου	 από	 αγριόχορτα	 και	 ακαθαρσίες	 και	
έχει	τοποθετήσει	ελαφρές	κατασκευές	για	απο-
δυτήρια	και	αποχωρητήρια	σε	δυο	παραλίες	που	
έχει	 επιλέξει.	 Σκοπός	είναι	η	εξυπηρέτηση	των	
λουομένων,	η	δημιουργία	εσόδων	για	τον	Δήμο	
μας	αλλά	και	η	εργοδότηση	10	ατόμων	στις	δυο	
νέες	παραλίες	και	στην	ήδη	υφιστάμενη	παραλία	
της	αγίας	Θέκλας».
Στην	επιστολή	του	κ.	Τάκκα,	σημειώνεται	επίσης	
ότι	ο	Δήμος	συγκάλεσε	συνάντηση	με	διάφορα	
αρμόδια	 κυβερνητικά	 τμήματα	 (Περιβάλλοντος,	
Θήρας,	Δημοσίων	 Έργων-Κλάδο	Θαλασσίων	 Έρ-
γων,	αλιείας	και	Θαλασσίων	ερευνών	και	έπαρχο	
αμμοχώστου),	 με	 σκοπό	 την	 εκ	 των	 προτέρων	
ενημέρωσή	για	διαδικασίες	που	μπορούν	να	δι-
ενεργηθούν	 στις	 παραλίες	 αυτές,	 όμως	 «τα	 κυ-
βερνητικά	τμήματα	ενημέρωσαν	τον	Δήμο	ότι	θα	
έπρεπε	πρώτα	να	διεξαγάγει	και	να	υποβάλει	λε-
πτομερείς,	 χρονοβόρες	 και	 πολυδάπανες	 μελέ-

τες	από	ειδικούς	και	κατόπιν	να	αναμένει	τη	δική	
τους	απάντηση.	Παρά	τις	ανησυχίες	του	Δήμου	
μας	για	το	μεγάλο	χρονικό	διάστημα	και	τις	εκα-
τοντάδες	χιλιάδες	ευρώ	που	αυτή	η	ενέργεια	θα	
απαιτούσε,	 τα	κυβερνητικά	τμήματα	δεν	έδιναν	
καμία	διευκρινιστική	απάντηση».
Στην	επιστολή	του	ο	δήμαρχος	Σωτήρας	καταγ-
γέλλει	 ότι	 «κάτοικοι	 της	 περιοχής,	 νομίζοντας	
ότι	 επειδή	 αγόρασαν	 μια	 κατοικία	 τούς	 ανήκει	
ολόκληρη	η	παραλία	και	επιθυμούν	να	τη	χρησι-
μοποιούν	 μόνο	 αυτοί,	 δημιουργούν	 καθημερινά	
προβλήματα	στις	ενέργειές	μας,	υποστηρίζοντας	
ότι	επεμβαίνουμε	στο	φυσικό	στοιχείο	της	περι-
οχής	μεταφέροντας	άμμο	και	καθημερινά	γινό-
μαστε	αποδέκτες	καταγγελιών	και	ενός	αδικαιο-
λόγητου	πολέμου».
Θέτοντας	το	πρόβλημα	της	οικονομικής	κρίσης,	ο	
δήμαρχος	καταλήγει	ότι	«ο	Δήμος	μας	αγωνίζεται	
και	βρίσκει	 τρόπους	για	να	καταφέρει	 να	δημι-
ουργήσει	οικονομικούς	πόρους	που	θα	συντελέ-
σουν	θετικά	προς	τη	βιωσιμότητά	του.	είχαμε	την	
πεποίθηση	πως	αυτές	μας	οι	ενέργειες	για	αύ-
ξηση	των	οικονομικών	μας	πόρων	με	αυτόνομες	
πηγές,	θα	επικροτούνταν,	καθώς	θα	κάναμε	ένα	
ακόμη	 βήμα	 για	 να	 αποδείξουμε	 πως	 η	 τοπική	
αυτοδιοίκηση	μπορεί	να	βρει	τρόπους	για	αυτο-
νομία	και	εξεύρεση	οικονομικών	πόρων	και	αντί	
αυτού	ο	Δήμος	μας	δέχεται	αδικαιολόγητα	καθη-
μερινά	πιέσεις.	εν	κατακλείδι,	οι	καταγγελίες	για	
τις	επεμβάσεις	τις	οποίες	μας	καταλογίζουν	δεν	
ευσταθούν,	αφού	δεν	έχουμε	επέμβει	και	αλλοι-
ώσει	το	φυσικό	περιβάλλον».

ΠαρεμΒαΣΗ	εΤεΚ	Και	Η	αΠανΤΗΣΗ	ΤόΥ	ΔΗμαρχόΥ

Επεμβάσεις σε Παραλία του Δήμου Σωτήρας

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από Frederick

To επιμελητήριο συμφώνησε με την αλλαγή του τίτλου σπουδών πενταετούς φοίτησης του 
τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick, από Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής σε «Δί-

πλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού».
ςε σχετική επιστολή του προς το Πανεπιστήμιο Frederick το ετεΚ εισηγήθηκε ότι η αλλαγή 
αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στην ευρωπαϊκή επιτροπή επαγγελματικών Προσόντων για 
έγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστοποιητικό 
ικανότητας 

ηλεκτρολόγου 
μηχανικού 3ης τάξης 

To ETEK μελετά το ενδεχόμενο παροχής 
διεξόδου προσομοίωσης μέρους της 

απαιτούμενης από την περί ετεΚ νομοθε-
σίας μονοετούς πείρας, μέσω δομημένης 
κατάρτισης για τους αρχιτέκτονες και πολι-
τικούς μηχανικούς. 
ςε ό,τι αφορά τους ηλεκτρολόγους μηχανι-
κούς ή εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων κοκ οι απαιτήσεις για πείρα προκύ-
πτουν από την περί ηλεκτρισμού νομοθεσία, 
της οποίας αρμόδια αρχή είναι το τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών ύπηρεσιών. 
ςε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι η περί 
ηλεκτρισμού νομοθεσία βρίσκεται σε δια-
δικασία εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης 
και, στο πλαίσιο αυτό, το επιμελητήριο το 
οποίο αναμένεται να συμμετέχει στη δια-
δικασία, θα συζητήσει και το θέμα του εκ-
συγχρονισμού της έκδοσης πιστοποιητικών 
ικανότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών, συ-
ντηρητών, ηλεκτροτεχνιτών και εργοληπτών.

Ερευνητική 
Δραστηριότητα στην 

Κύπρο 2011 - οι 
επιστήμες μηχανικού 

απορρόφησαν €19,5 εκ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ει-
δικής έρευνας που πραγματοποίησε η 

ςτατιστική ύπηρεσία για τον καταρτισμό 
στοιχείων για την επιστημονική έρευνα και 
την πειραματική ανάπτυξη, οι συνολικές δα-
πάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην 
Κύπρο κατά το 2011 υπολογίζονται σε €88,9 
εκ. Η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει σε 
χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με το μέσο όρο 
στις χώρες-μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2%) ως προς στο μερίδιο του Α.εγχ.Π. που 
δαπανάται για ερευνητικούς σκοπούς. 
το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δα-
πανών επικεντρώθηκε στις θετικές επιστή-
μες (€34,7 εκ.), ενώ οι επιστήμες μηχανικού 
απορρόφησαν €19,5 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται 
στην ιστοσελίδα της ςτατιστικής ύπηρεσίας 
(www.cystat.gov.cy).



Στις 16 Μαΐου 2013 το ετεΚ απέστειλε επι-
στολή προς τον δήμαρχο Λεμεσού, τον πρό-

εδρο του Κυπριακού οργανισμού Αθλητισμού 
και τον πρόεδρο του Γυμναστικού ςυλλόγου 
ολύμπια, με θέμα την καταλληλότητα του τσι-
ρείου ςταδίου, όπου στις 22 Μαΐου διεξήχθη ο 
τελικός Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Κύπρου.
της επιστολής του επιμελητηρίου προηγήθηκε 
επιστολή προς το ετεΚ από το Κίνημα οικολό-
γων, στην οποία εγείρονταν εξαιρετικά σημαντι-
κά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια χρή-
σης του τσιρείου ςταδίου στη Λεμεσό.

το ετεΚ στο παρελθόν είχε συζητήσει με τον ΚοΑ 
το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο θέμα που αφορά 
την ασφάλεια του σταδίου και προς τον σκοπό αυτό 
είχε πραγματοποιηθεί και συνάντηση στα γραφεία 
του ΚοΑ, ωστόσο το επιμελητήριο δεν έχει οποια-
δήποτε συγκεκριμένη μεταγενέστερη εμπλοκή ή 
ενημέρωση για τα ζητήματα που εγέρθηκαν από το 
Κίνημα οικολόγων με την επιστολή του.
το τεχνικό επιμελητήριο στην επιστολή του ζή-
τησε από τον Δήμο Λεμεσού, τον ΚοΑ και τον 
ΓςΠ να το ενημερώσουν για τις προθέσεις τους 
για το θέμα.

Καταλληλότητα Τσιρείου Σταδίου

Εξοικονόμηση ενέργειας 
στο οίκημα του ΕΤΕΚ 

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, της προ-
σπάθειας για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και της μεί-

ωσης των λειτουργικών του εξόδων, το επιμελητήριο, μεταξύ 
πολλών άλλων ενεργειών, προχωρά και στην αντικατάσταση 
των ενεργοβόρων λαμπτήρων.
Η αντικατάσταση των λαμπτήρων γίνεται μετά από έκθεση 
που ετοίμασαν για το θέμα οι σύμβουλοι ηλεκτρολόγοι του.

Άδεια χρήσης 
του προγράμματος 
κατάρτισης PVTRIN 

στο ΚΕΠΑ
Το επιμελητήριο, επειδή θεωρεί πως η 

απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων 
από το εγχώριο τεχνικό δυναμικό κυρίως 
σε θέματα πράσινης ανάπτυξης και ανα-
δυόμενων τεχνολογιών είναι κρίσιμης ση-
μασίας για την κατασκευαστική βιομηχα-
νία αλλά και για την οικονομία του τόπου, 
παραχώρησε στο Κέντρο Παραγωγικότητας 
(ΚεΠΑ) άδεια χρήσης του προγράμματος 
κατάρτισης PVTRIN και του υλικού που 
έχει παραχθεί στο πλαίσιο του ταυτόση-
μου ευρωπαϊκού προγράμματος. το ετεΚ 
πιστεύει ότι το ΚεΠΑ έχει να διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή και 
εξέφρασε, σε σχετική επιστολή του προς 
τη διεύθυνση του Κέντρου, την ετοιμότητα 
να στηρίξει και να βοηθήσει δράσεις ή και 
ενέργειες οι οποίες κινούνται προς αυτή 
την κατεύθυνση.  
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Το Επιμελητήριο ζήτησε ενημέρωση από τις 
Τεχνικές υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερι-

κών για τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης του Οικοδομικού Κώδικα. 
Σε επιστολή του προς τις Τεχνικές υπηρεσίες 
το ΕΤΕΚ τονίζει ότι «ειδικότερα στις παρούσες 
οικονομικές συνθήκες, η αναθεώρηση της περί 
Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας και 
η δημιουργία των καθοδηγητικών / εγκριμένων 
εγγράφων που θα την υποστηρίζουν, είναι ιδι-
αίτερα σημαντική για την αναζωογόνηση της 

οικοδομικής βιομηχανίας και την προώθηση της 
ανάπτυξης στον τομέα αυτό». 
Επιπρόσθετα, το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι 
«θεωρεί δεδομένη την εις βάθος εμπλοκή του 
στην εν λόγω αναθεώρηση, καθώς και στην 
ετοιμασία του Οικοδομικού Κώδικα, σε όλες τις 
φάσεις προεργασίας, σύνταξης και θεσμοθέτη-
σής του». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 11 Απριλίου 2013 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ ΕΤΕΚ και 
Τεχνικών υπηρεσιών. 

Το ςυμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτη-
σε τις θέσεις του ετεΚ για διάφορες αιτή-

σεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση:
• Αίτηση της εταιρείας ΠΤΗΝΕΚ ΛΤΔ για 
χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά πα-
ρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολι-
τικής, για ανέγερση ειδικής μονάδας αναπα-
ραγωγής πουλερικών για παραγωγή αυγών 
εκκόλαψης, στην Αγία Βαρβάρα.
ςτην επιστολή του το επιμελητήριο τόνισε 
ότι η αίτηση «αφορά ανάπτυξη η οποία έχει 
ολοκληρωθεί και λειτουργεί παράνομα, χωρίς 
την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και 
εγκρίσεων με απόφαση του αιτητή». ςημείω-
σε επίσης ότι «επιβεβαιώνεται για ακόμη μία 
φορά αδυναμία των αρμοδίων αρχών να επι-
βάλουν τους νόμους και να ασκήσουν έλεγχο 
των αναπτύξεων. Γεγονός που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όταν αφορά τέτοιου είδους ανα-
πτύξεις, όπου η τυχόν μη εφαρμογή της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο την ασφά-
λεια και την υγεία των ανυποψίαστων χρηστών 
και εργαζομένων.
το τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι η αίτηση 
δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γε-
νική στρατηγική του ισχύοντος ςχεδίου Ανά-
πτυξης, της Δήλωσης Πολιτικής για την περιο-
χή, λαμβανομένων υπόψη των θετικών θέσεων 
των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών. 
Με βάση τα πιο πάνω, το ετεΚ συστήνει να 
αντιμετωπιστεί θετικά η αίτηση, με κάποιες 
προϋποθέσεις, όπως το να υποβληθεί έκθεση 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και το ότι δεν θα υποβληθούν ενστάσεις από 
επηρεαζόμενους κατοίκους της περιοχής.
• Αίτηση της εταιρείας Kanika Investments 
Ltd για χορήγηση πολεοδομικής άδειας 
κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπι-
κού Σχεδίου Λεμεσού (Εγκριμένο 2013), για 
προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο αδει-

ούχο επταώροφο τουριστικό συγκρότημα 
οργανωμένων διαμερισμάτων και αλλαγή 
χρήσης του σε γραφειακή ανάπτυξη, στον 
Δήμο Γερμασόγειας.
To ETEK τόνισε στην κατάθεση των απόψεών 
του ότι η αίτηση αφορά ανάπτυξη η οποία 
είναι υπό εκτέλεση παράνομα, χωρίς την εξα-
σφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρί-
σεων με απόφαση του αιτητή.
το τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι η ανάπτυ-
ξη δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη 
γενική στρατηγική του νέου τοπικού ςχεδίου 
Λεμεσού και ότι βελτιώνει την αισθητική του 
υφιστάμενου κτιρίου. εισηγείται να αντιμετω-
πισθεί θετικά με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) Να διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει όλοι οι απαι-
τούμενοι έλεγχοι και μελέτες για τη στατική 
και αντισεισμική επάρκεια της οικοδομής σε 
σχέση με τις νέες χρήσεις, ότι έχουν εφαρ-
μοστεί όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας Περί 
Ασφάλειας και ύγείας και όλες οι απαιτήσεις 
για την πυροπροστασία, καθώς και όλοι γενικά 
οι νόμοι και κανονισμοί που εξετάζονται κατά 
τη διαδικασία της έκδοσης της Άδειας οικοδο-
μής.
(ii) Να κατεδαφιστούν όλες οι αυθαίρετες κα-
τασκευές που βρίσκονται εντός του τεμαχίου.
(iii) Να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις και 
οι όροι που εισηγούνται τα αρμόδια τμήματα 
και υπηρεσίες.

Αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση

Το ΕΤΕΚ πιέζει για Οικοδομικό Κώδικα
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Αρχιτεκτονικός / Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός 
για Μνημειακό Χώρο στη Ναυτική Βάση στο Μαρί

Το υπουργείο Άμυνας προκήρυξε Αρχιτεκτονικό / Καλλιτεχνικό Διαγω-
νισμό για τη Διαμόρφωση του Μνημειακού χώρου στη Ναυτική Βάση 

ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί.
1. ςκοπός του Διαγωνισμού είναι η απονομή φόρου τιμής στους δεκατρείς 
νεκρούς της έκρηξης της 11ης Ιουλίου του 2011 στη Ναυτική Βάση ευάγ-
γελος Φλωράκης στο Μαρί. 
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες μελέτης που απαρτίζονται από του-
λάχιστον έναν αρχιτέκτονα και τουλάχιστον έναν καλλιτέχνη, με συντονιστή 
της ομάδας αρχιτέκτονα, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε 
ισχύ και είναι εγγεγραμμένος ή δύναται να εγγραφεί στο επιστημονικό τεχνικό 
επιμελητήριο Κύπρου (ετεΚ), δυνάμει του περί ετεΚ νόμου.
3. επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η ελληνική.
4. O προϋπολογισμός δαπάνης του έργου είναι €200.000 (διακόσιες χιλιάδες 
ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και της αμοιβής της ομάδας μελέ-
της (αρχιτέκτονας, καλλιτέχνης, πολιτικός μηχανικός, επιμετρητής ποσοτήτων 
και όποιες άλλες ειδικότητες κριθούν απαραίτητες από τον αρχιτέκτονα του 
έργου, όπως ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, κ.ά.). 
5. τα έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται από την Αναθέτουσα 
Αρχή ΜοΝοΝ σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
Άμυνας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mod.gov.cy, στις ανακοινώ-
σεις. H διάθεση των εγγράφων είναι δωρεάν και η συμμετοχή δεν απαιτεί 
προγενέστερη εγγραφή στον Διαγωνισμό.

6. Η Κριτική επιτροπή είναι επταμελής και θα απονείμει συνολικά τρία 
βραβεία:
1ο βραβείο €8.000
2ο βραβείο €5.000
3ο βραβείο €3.000
7. Η ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η Δευτέρα 16 ςεπτεμ-
βρίου 2013 από τις 09:00 έως τις 14:00. οι διαγωνιζόμενοι θα παραδώ-
σουν τις μελέτες τους στο οίκημα της ΠΑςύΔύ, Γραφεία, 2ος Όροφος, 
Πολιτιστικό Κέντρο. 
8. ςυνοπτικό χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού:
1 Προκήρυξη του Διαγωνισμού 18 Ιουνίου 2013
2 Ημερομηνία έναρξης παραλαβής εγγράφων 
 από την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού 18 Ιουνίου 2013
3 επίσκεψη στην περιοχή μελέτης 2 Ιουλίου 2013
4 τελευταία ημερομηνία υποβολής ερωτήσεων 8 Ιουλίου 2013
5 Δημοσιοποίηση απαντήσεων στην ιστοσελίδα 
 του Διαγωνισμού μέχρι 25 Ιουλίου 2013
6 Ημερομηνία υποβολής μελετών 16 ςεπτεμβρίου 2013
7 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 10 οκτωβρίου 2013
8 τελετή απονομής βραβείων και 
 έκθεση συμμετοχών  θα ανακοινωθεί 
   αργότερα



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

28

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Νέο ΔΣ ΣΜΜΗΚ Κατάρτιση ενεργειακών ελεγκτών 
από το Πανεπιστήμιο Frederick

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για περίληψη Μελών του ΕΤΕΚ 
σε Κατάλογο Εισηγητών σε σεμινάρια μικρής διάρκειας

Μία	από	τις	βασικές	υπηρεσίες	που	προσφέρει	
το	επιμελητήριο	στα	μέλη	του	και	προς	τους	

πολίτες	 είναι	 η	 διοργάνωση	 σεμιναρίων/ημερίδων	
για	 ενημέρωση	 και	 επιμόρφωση	 σε	 θέματα	 που	
σχετίζονται	με	την	ειδικότητα	των	μελών	του.
Το	επιμελητήριο	τα	τελευταία	χρόνια,	με	τη	δημι-
ουργία	του	Κέντρου	εκπαίδευσης	εΤεΚ	(Κεε	-	www.
etek.org.cy/site-menu-64-el.php)	 αλλά	 και	 με	 τη	
διοργάνωση	 και	 υποστήριξη	 όλο	 και	 μεγαλύτερου	
αριθμού	ημερίδων/σεμιναρίων,	εντείνει	τις	προσπά-
θειές	του	για	ενημέρωση	και	εκπαίδευση	των	μελών	
του.
ενόψει	και	των	νέων	δυσμενών	συνθηκών	στην	οι-
κονομία	της	χώρας	με	επιπτώσεις	και	στον	τομέα	
της	εργασίας,	 γίνεται	πιο	επιτακτική	η	ανάγκη	για	
παροχή	 χαμηλού	 κόστους	 εκπαίδευσης	 και	 επι-
μόρφωσης	των	μελών	του	εΤεΚ	και	ειδικότερα	των	
ανέργων	και	ασκούμενων	μηχανικών.
με	βάση	σχετική	απόφαση	 της	Διοικούσας	επι-
τροπής	 το	 επιμελητήριο	 απευθύνεται	 στα	 μέλη	
του	 για	 εκδήλωση	 ενδιαφέροντος	 όσων	 επιθυ-
μούν	να	εγγραφούν	σε	ειδικό	κατάλογο,	του	οποί-
ου	τα	εγγεγραμμένα	μέλη	θα	αξιοποιούνται	ως	ει-
σηγητές	σε	διάφορα	σεμινάρια	(μικρής	διάρκειας,	
περίπου	4	ώρες)	που	προγραμματίζει	το	εΤεΚ.
Για	τον	σκοπό	αυτό	καλούνται	τα	μέλη	του	επιμελη-
τηρίου,	τα	οποία	κατέχουν	τα	απαραίτητα	προσόντα	
και	 ενδιαφέρονται	 να	 εγγραφούν	 στον	 ειδικό	 κα-
τάλογο	εισηγητών	σε	σεμινάρια	του	εΤεΚ,	να	απο-
στείλουν	ηλεκτρονικά	στη	διεύθυνση	pantelitsa@

etek.org.cy,	το	αργότερο	μέχρι	τις	23	ιουλίου	2013	
τα	εξής:
•	 όνοματεπώνυμο	 μέλους	 και	 αριθμό	 μητρώου	
εΤεΚ
•	Βιογραφικό	το	οποίο	να	περιλαμβάνει	πληροφο-
ρίες	για	σχετική	εμπειρία	και	προσόντα	του	μέλους
•	Σύντομο	σημείωμα	το	οποίο	να	περιλαμβάνει	τα	

αντικείμενα	ενδιαφέροντος	του	μέλους
Σημειώνεται	 ότι	 για	 να	 εξασφαλιστεί	 η	 χαμηλού	
κόστους	εκπαίδευση	των	μηχανικών	και	ειδικότερα	
των	ανέργων	στις	παρούσες	τραγικά	δύσκολες	οι-
κονομικές	συνθήκες,	η	όλη	προσπάθεια	θα	βασιστεί	
κατά	προτεραιότητα	στην	αξιοποίηση	της	εθελοντι-
κής	συνεισφοράς	των	μελών/εισηγητών.

ε Γ Κ Υ Κ Λ ι όΣ 	 07 / 1 3

Στις 20 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γε-
νική και Καταστατική Συνέλευση του Συνδέσμου 

Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ).
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε για την 
περίοδο 2013-2014, μετά από αρχαιρεσίες, έχει ως 
εξής:
• Πρόεδρος: Ελίζα Βασιλείου
• Αντιπρόεδρος: Ντίνος Νικολαΐδης
• Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Κακουλλής
• Οργανωτικός Γραμματέας: Ξένιος Παπασταύρου
• Γραμματέας Δημ. Σχέσεων: Βασίλης Μεσαρίτης
• Ταμίας: Ιάκωβος Χριστοδούλου
• Μέλη: Τάκης Ζαβρός, Πάνος Μακρής, Γιώργος 
Μουρούζης, Γιώργος Κατσαμπάς
Το ΕΤΕΚ συνεχάρη την πρόεδρο και το νέο ΔΣ του 
ΣΜΜΗΚ για την εκλογή τους. Συγχαρητήρια επιστολή 
στάλθηκε και στον νέο γενικό γραμματέα και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΜΑΚ - ΣΠΟΛ-
ΜΗΚ - ΣΑΚ.

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοίνωσε την έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμά-
των, εγκριμένων από την υπηρεσία ενέργειας, για την κατάρτιση ενεργειακών 

ελεγκτών με σκοπό την εγγραφή τους στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών.
Ημερομηνία έναρξης προγραμμάτων έχει οριστεί η 15η οκτωβρίου 2013.
το πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς, μέλη του ετεΚ, όλων των ειδικοτήτων, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο μητρώο των ενεργειακών ελεγκτών και 
να πραγματοποιούν ενεργειακούς ελέγχους στην Κύπρο. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την εγγραφή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου στο μητρώο ενεργειακών 
ελέγχων είναι, πέραν της παρακολούθησης των εγκεκριμένων σεμιναρίων, και η 
επιτυχία σε εξετάσεις τις οποίες θα διοργανώσει το Πανεπιστήμιο Frederick, ως 
εγκεκριμένο από την υπηρεσία ενέργειας εξεταστικό κέντρο.
Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 
τις υποδομές και τον εξοπλισμό, τους εκπαιδευτές, καθώς επίσης και για τη συ-
μπλήρωση έντυπου εγγραφής στο www.etek.org.cy/site-article-191-34-el.php ή 
στον δρα Νικόλα χριστοφίδη (n.christofides@frederick.ac.cy, τηλ: 22394394 ext. 
46108) ή στη γραμματεία του Πανεπιστημίου Frederick (22394394).
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Μικροί κηπουροί 
εν δράσει στα σχολεία

Ενθουσιώδης	 είναι	 η	
ανταπόκριση	 των	 σχο-

λείων	 για	 συμμετοχή	 στην	
εκστρατεία	 δημιουργίας	
λαχανόκηπων	 στους	 σχολι-
κούς	προαύλιους	χώρους.	Η	
πρωτοβουλία	 των	 εταιρειών	
Premier	 Shukuroglou,	 Φυ-
τώρια	Σολωμού	και	Elysee	Irrigation	να	προσφέ-
ρουν	όλα	τα	απαραίτητα	υλικά	και	τον	εξοπλισμό	
για	 τη	 δημιουργία	 βιολογικών	 λαχανόκηπων	 σε	
εκατό	σχολεία	της	Κύπρου	έχει	αγκαλιαστεί	από	
μαθητές	και	εκπαιδευτικούς.
μέχρι	 στιγμής	 πέραν	 των	 40	 εκπαιδευτικών	
ιδρυμάτων	από	όλες	τις	επαρχίες	έχουν	δηλώσει	
συμμετοχή	στο	πρόγραμμα,	ενώ	αιτήσεις	έχουν	
υποβληθεί	 και	 για	 τον	 ερχόμενο	 Σεπτέμβρη,	
αφού	η	εκστρατεία,	η	οποία	στηρίζεται	από	 το	
υπουργείο	Παιδείας	 και	 την	 επίτροπο	Περιβάλ-
λοντος,	 αποφασίστηκε	 να	 επεκταθεί	 μέχρι	 την	
έναρξη	της	νέας	σχολικής	χρονιάς.
όι	εταιρείες	Premier	Shukuroglou,	Φυτώρια	Σο-
λωμού	και	Elysee	Irrigation,	στο	πλαίσιο	της	φι-
λοπεριβαλλοντικής	τους	δράσης	και	της	εταιρικής	

κοινωνικής	 τους	 ευθύνης,	
προσφέρουν	 δωρεάν	 κό-
μποστ	 –εδαφοβελτιωτικό	
λίπασμα	 που	 παράγεται	
αποκλειστικά	 από	 ανακυ-
κλωμένα	 κλαδέματα–	 σπο-
ρόφυτα	καθώς	και	σύστημα	
άρδευσης	για	τη	δημιουργία	

λαχανόκηπων.	 επίσης,	παρέχουν	συμβουλές	 και	
καθοδήγηση	 για	 την	 καλύτερη	 οργάνωση	 των	
κήπων	και	τη	φροντίδα	των	καλλιεργειών.
Η	περιβαλλοντική	εκστρατεία	στοχεύει	να	δώσει	
κίνητρα	στα	παιδιά	για	δημιουργία,	μαθαίνοντάς	
τους	τα	μυστικά	της	σποράς	και	της	φροντίδας	
ενός	λαχανόκηπου.	Η	ενασχόληση	των	μαθητών	
με	 την	 κηπουρική	 συμβάλλει	 στην	 ανάπτυξη	
της	σχέσης	τους	με	τη	φύση,	ενισχύοντας	πα-
ράλληλα	την	κοινωνική	και	περιβαλλοντική	τους	
συνείδηση.
Τα	 ενδιαφερόμενα	 σχολεία	 μπορούν	 να	 δηλώ-
νουν	 συμμετοχή	 στην	 εκστρατεία	 επικοινωνώ-
ντας	 με	 την	 εταιρεία	 Premier	 Shukuroglou	 στο	
22815353	ή	contact@premier.com.cy.	Για	χρήσι-
μες	πληροφορίες:	www.lawnandgarden.com.cy.

Το τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπι-
στημίου Frederick διοργανώνει ανοι-

κτές διαλέξεις του διεθνούς εργαστηρίου 
Sustainable Design in Coastal Areas - 
SUDESCO 2013. Το SUDESCO θα πραγ-
ματοποιηθεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 
του 2013 στη Λεμεσό. 
Το διεθνές εργαστήριο SUDESCO εστιάζει 
σε κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον των 
παράκτιων περιοχών, την αρχιτεκτονική 
και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και συνδιοργανώ-
νεται από: το Πανεπιστήμιο Frederick, 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το 
Politecnico di Milano, το University of 
Brighton, το Universitat Politecnica de 
Catalunya και το University of Applied 
Sciences Leipzig.
Πρόγραμμα των διαλέξεων και άλλες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ (http://www.etek.org.cy/site-
article-190-44-el.php).

Η Τεχνική Σχολή Αυγόρου στέφθηκε νικήτρια στον Αγώνα Ηλιακών Οχημάτων που 
διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά το Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις, τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η διεθνής αποστολή από το Πανεπιστήμιο Φιλαδέλφειας 
της Ιορδανίας, η οποία κέρδισε και το βραβείο καλύτερου σχεδιασμού. Την τρίτη θέση 
κατέλαβε η Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου, ενώ στον πρωτοποριακό αγώνα συμμετείχαν 
επίσης, η Ελληνική Σχολή PASCAL Λευκωσίας και η ομάδα ιδιωτών Sun-der. 
Δεκάδες ντόπιοι και ξένοι παρακολούθησαν το συναρπαστικό αγώνα που διήρκησε τρεις 
ώρες και διεξήχθη, στις 20 Ιουνίου, σε ανοικτό δρόμο της Πάφου και της Γεροσκήπου. Η 
πανηγυρική απονομή των βραβείων στους νικητές πραγματοποιήθηκε στο  Μεσαιωνικό 
Κάστρο της Πάφου.
Ο Άρης Μπονάνος Επίκουρος Καθηγητής του Ινστιτούτου Κύπρου σε θέματα Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων, δήλωσε ότι στόχος του αγώνα, είναι η ευαισθητο-
ποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και η ενθάρρυνση τους για ενασχόληση με την έρευνα, την τεχνολογία και 
την επιστήμη. Ο κ. Μπονάνος επεσήμανε επίσης, ότι τα ηλιακά αυτοκίνητα μπορούν να 
αναπτύξουν ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα και είναι μια εναλλακτική, πρακτική, 
οικονομική και εφικτή πηγή μετακίνησης για όλους.
Με την καθιέρωση του αγώνα, το Ινστιτούτο Κύπρου στέλλει το μήνυμα ότι τα ηλιακά 
αυτοκίνητα, αντιπροσωπεύουν το πράσινο μέλλον, καθώς η ιπποδύναμη τους προέρ-
χεται από τους ηλιακούς συλλέκτες και όχι από συμβατικά καύσιμα, δεν προκαλούν 
οχληρία και δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, αφού είναι αθόρυβα και δεν εκπέμπουν 
καυσαέρια από τις εξατμίσεις των μηχανών.

Ανοικτές διαλέξεις του 
διεθνούς εργαστηρίου: 

Sustainable Design 
in Coastal Areas - 
SUDESCO 2013

Νικήτρια η Τεχνική Σχολή Αυγόρου 
στον αγώνα ηλιακών οχημάτων

Μεγάλη ανταπόκριση 
στην εκστρατεία 

δημιουργίας 
λαχανόκηπων 

σε 100 σχολεία
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Αναμενόμενη η μείωση των 
πωλήσεων ακινήτων τον Μάιο
Ο	Παγκύπριος	Σύνδεσμος	επιχειρηματιών	ανά-

πτυξης	Γης	και	όικοδομών,	μέλος	της	όμο-
σπονδίας	εργοδοτών	και	Βιομηχάνων	(όεΒ),	θεω-
ρεί	ότι	οι	αρνητικοί	δείκτες	της	αγοράς	ακινήτων,	
όπως	καταγράφονται	στα	στοιχεία	που	ανακοίνω-
σε	το	τμήμα	Κτηματολογίου	και	χωρομετρίας	για	
τον	μάιο,	είναι	αναμενόμενοι	και	δεν	πρέπει	να	
οδηγούν	σε	βεβιασμένες	ερμηνείες	ή	συμπερά-
σματα	σε	σχέση	με	την	πραγματική	εικόνα	ή	τις	
μελλοντικές	προοπτικές	της	αγοράς.	
Κατά	 την	 αξιολόγηση	 και	 παρουσίαση	 των	 συ-
γκεκριμένων	στοιχείων,	θα	πρέπει	να	λαμβάνεται	
υπόψη	ότι	τα	πωλητήρια	έγγραφα	που	κατατέθη-
καν	στο	Κτηματολόγιο	τον	μάιο,	αφορούσαν	κατά	
κύριο	λόγο	πωλήσεις	 των	οποίων	η	διαπραγμά-
τευση	και	η	διεκπεραίωση	έγινε	τον	μάρτιο	και	
τον	απρίλιο.	Κατά	την	υπό	αναφορά	περίοδο	επι-
κρατούσαν	 στην	 Κύπρο	 συνθήκες	 αναστάτωσης	
και	ανασφάλειας,	ως	αποτέλεσμα	των	διεργασιών	
και	αποφάσεων	του	Eurogroup	και	ουσιαστικά	πα-
ράλυσης	της	οικονομίας	λόγω	του	παρατεταμένου	

κλεισίματος	των	τραπεζών	και	της	επιβολής	αυ-
στηρών	περιοριστικών	μέτρων	στις	συναλλαγές.	
ό	πρόεδρος	του	Παγκύπριου	Συνδέσμου	επιχει-
ρηματιών	ανάπτυξης	Γης	και	όικοδομών	κ.	Παντε-
λής	Λεπτός	εκτιμά	ότι	η	αγορά	ακινήτων	θα	ανα-
κάμψει	και	το	ενδιαφέρον	ξένων	αγοραστών	θα	
αυξηθεί,	γιατί	η	Κύπρος	διατηρεί	όλα	τα	συγκριτικά	
πλεονεκτήματα	 που	 ανέκαθεν	 την	 καθιστούσαν	
ελκυστικό	προορισμό	για	επενδύσεις	στα	ακίνητα.	
Τονίζει,	επίσης,	ότι	αναμένεται	αύξηση	του	ενδια-
φέροντος	και	των	Κύπριων	αγοραστών,	αφού	και	
με	τις	νέες	συνθήκες	που	διαμορφώνονται	στην	
κυπριακή	οικονομία,	η	αγορά	ακινήτου	παραμένει	
η	 πιο	 ασφαλής	 επένδυση.	 «Πιστεύουμε»,	 κατα-
λήγει,	 «ότι	η	πρόσφατη	βελτίωση	των	κριτηρίων	
που	αφορούν	 την	 ταχεία	διαδικασία	 χορήγησης	
άδειας	μετανάστευσης,	οι	συνεχείς	προσπάθειες	
των	μελών	μας	για	προσέλκυση	ξένων	επενδυτών	
και	η	σταδιακή	χαλάρωση	των	περιοριστικών	μέ-
τρων	στις	τραπεζικές	συναλλαγές,	συνθέτουν	ένα	
ευνοϊκό	περιβάλλον	για	ανάκαμψη	της	αγοράς».	

Το τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου προσκαλούν νέους αρχιτέκτονες να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους ερ-

γασία σε επιστημονική ημερίδα και έκθεση που θα γίνει τον Οκτώβρη του 2013 στη 
Λευκωσία.
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 10 Σεπτεμβρίου 2013.
Πληροφορίες, πρόσκληση, υποβολή συμμετοχής: www.frederick.ac.cy/diplomeeting, 
www.facebook.com/diplomeeting

Diplomeeting 3: Πρόσκληση για υποβολή 
συμμετοχών από νέους αρχιτέκτονες

H 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολά-

βων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) πραγ-
ματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου, στη Λευ-
κωσία. 
Στη Συνέλευση χαιρετισμούς απηύθυναν 
οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, και Συ-
γκοινωνιών και Έργων, Τάσος Μητσό-
πουλος.
Κύριος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της 
ΟΣΕΟΚ, Κώστας Ρουσιάς.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, σε 
συνεργασία με το Κυπριακό Επιστη-

μονικό Συμβούλιο (ΚυΕΣ), προχωρά στην 
εκπόνηση μελέτης για τη χαρτογράφηση 
του Ερευνητικού Ιστού της Κύπρου. Για 
την εκπόνηση της μελέτης χαρτογρά-
φησης έχουν ετοιμαστεί δύο ερωτημα-
τολόγια στην αγγλική γλώσσα, για την 
καταγραφή:
α) Των ερευνητικών φορέων
β) Των ερευνητών της Κύπρου και της 
ερευνητικής τους δραστηριότητας.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των ερωτηματολογίων είναι η 26η Ιου-
λίου 2013.
Για τη συμπλήρωση, ηλεκτρονικά, των 
ερωτηματολογίων και περισσότερες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: 
http://www.etek.org.cy/site-article-185-
34-el.php.

18η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ΟΣΕΟΚ

Μελέτη 
χαρτογράφησης 
του Ερευνητικού 
Ιστού της Κύπρου
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Με	 απόφασή	 του	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	
της	ASHRAE,	 στην	 ετήσια	συνάντησή	 του	

στις	29	ιανουαρίου	2013,	αποφάσισε	να	εγκρίνει	
το	αίτημα	των	Κυπρίων	μηχανικών	για	δημιουργία	
“Cyprus	ASHRAE	Section”.
	 Η	 απόφαση	 ανακοινώθηκε	 επίσημα	 σε	 σχετική	
τελετή	 στον	 Στρόβολο,	 στις	 26	 απριλίου	 2013,	
στην	παρουσία	του	δημάρχου	Στροβόλου,	δρα	Λά-
ζαρου	Σαββίδη,	καθώς	και	αντιπροσώπου	από	το	
ευρωπαϊκό	αρχηγείο	της	οργάνωσης.
Στην	τελετή	ανέλαβε	την	προεδρία	ο	δρ	Πολύβιος	
ελευθερίου,	ενώ	πριν	από	μερικές	μέρες	δημιουρ-
γήθηκε	 το	 διοικητικό	 συμβούλιο	 του	 Section	 το	
όποιο	αποτελείται	από	τους	κ.	Ζαχαρία	χατζηγε-
ωργίου	και	Λούη	Βακανά.
Σύμφωνα	πάντα	με	το	καταστατικό	της	οργάνω-
σης	οι	στόχοι,	το	όραμα	και	οι	αξίες	της	οργάνω-
σης	είναι:
	
ASHRAE Mission
To	advance	the	arts	and	sciences	of	HVAC&R	to	
serve	humanity	and	promote	a	sustainable	world.
	
ASHRAE Vision
ASHRAE	 will	 be	 the	 global	 leader,	 the	 foremost	
source	of	technical	and	educational	information,	
and	 the	 primary	 provider	 of	 opportunity	 for	
professional	 growth	 in	 the	 arts	 and	 sciences	
of	 heating,	 ventilating,	 air	 conditioning	 and	
refrigerating.
	
ASHRAE Core Values
•	Advancement
We	are	committed	to	the	advancement	of	the	arts	
and	sciences	of	HVAC&R	for	the	benefit	of	society	

through	 research,	 technology	 development	 and	
transfer,	and	education	and	training.
•	Leadership
We	are	committed	to	providing	leadership	within	
our	 industry,	and	developing	 leadership	qualities	
in	our	members.
•	Integrity
We	are	committed	to	honesty	 in	the	practice	of	
our	profession	as	embodied	in	the	ASHRAE	Code	
of	Ethics.
•	Service
We	are	committed	to	service	to	our	members	and	
to	the	public.
•	Excellence
We	 are	 committed	 to	 the	 achievement	 of	
technical	quality	and	excellence	in	our	programs,	
publications,	courses	and	other	activities.
	
Το	 συμβούλιο	 του	 κυπριακού	 τμήματος	 της	
ASHRAE	 στέλνει	 ανοικτή	 πρόσκληση	 σε	 όλους	
τους	 επαγγελματίες	 μηχανικούς	 (μηχανολόγους,	
αρχιτέκτονες	 και	 ηλεκτρολόγους)	 που	 ασχολού-
νται	με	τους	τομείς	του	κλιματισμού,	εξαερισμού	
και	 ψύξης	 να	 γίνουν	 μέλη	 στον	 ASHRAE	 και	 να	
πυκνώσουν	τις	γραμμές	του	κυπριακού	τμήματος	
για	ευόδωση	της	αποστολής	και	του	οράματος	της	
οργάνωσης	στην	Κύπρο.
Όποιος	ενδιαφέρεται	να	εγγραφεί	στην	ASHRAE	
μπορεί	 να	 επικοινωνήσει	 με	 το	 Διοικητικό	 Συμ-
βούλιο	στις	πιο	κάτω	διευθύνσεις:
polyvios.eleftheriou@cut.ac.cy
zacharias@heatflow.com.cy
lvme_consulting@cytanet.com.cy
zeniouc@aerotechniki.com
zachopoulos@hotmail.com

H ιδιωτική πρωτοβουλία που έχουν ανα-
λάβει οι κοινότητες της οροσειράς 

Τροόδους για τη δημιουργία καινοτόμων 
πρότυπων βιομηχανιών στην οροσειρά του 
Τροόδους, παρουσιάστηκαν στις 2 Ιουνίου, 
στο Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης.
Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε κάθε κά-
τοικο υπαίθρου, κατά προτίμηση στην 
ορεινή Τροόδους, στον κάθε νέο επιστή-
μονα, στον κάθε άνεργο και στον κάθε 
επενδυτή.
Στην παρουσίαση έλαβε μέρος και η 
υπηρεσία Τεχνολογίας του υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
η οποία έκανε παρουσίαση σχετικά με 
ενέργειες που λαμβάνει για την προώθη-
ση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και 
τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τη 
νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων. 
Επίσης, έγινε αναφορά στην έξυπνη εξει-
δίκευση.
Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο 
κ. Πάνος Οικονόμου (P.E. Mediterranean 
Acoustics Research & Development Ltd, 
www.pemard.com, τηλ. 25822816).

H υπηρεσία Ενέργειας έχει ετοιμά-
σει έκθεση με τα αποτελέσματα των 

υπολογισμών με τίτλο “Calculations for 
setting minimum energy performance 
requirements at cost optimal levels” και 
ζητά τυχόν σχόλια ή και εισηγήσεις επί της 
έκθεσης μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013.
Στο έγγραφο αναλύονται η μέθοδος υπο-
λογισμού, οι παραδοχές που έχουν χρη-
σιμοποιηθεί και τα αποτέλεσμα. Η έκθεση 
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.mcit.gov.cy (Υπηρεσία Ενέργειας / 
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων / Εκδόσεις).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία 
Ενέργειας στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση infoEPBD@mcit.gov.cy, ή στα τηλ. 
22409396, 22409390, 22409356.

Παρουσίαση 
Καινοτόμων 

Βιομηχανιών στην 
Οροσειρά Τροόδους

εΚΘεΣΗ	ΥΠ.	ενερΓειαΣ	με	Τα	
αΠόΤεΛεΣμαΤα	ΤΩν	ΥΠόΛόΓιΣμΩν

“Calculations for setting 
minimum energy 

performance requirements 
at cost optimal levels”

Δημιουργήθηκε το Cyprus 
ASHRAE Section
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Πολλές	εκδηλώσεις,	γνωστά	ονόματα	του	ελληνικού	ποι-
οτικού	τραγουδιού,	πρωτότυπες	καταθέσεις	νέων	δημι-

ουργών,	μια	νέα	θεατρική	παραγωγή	του	Θ.ε.Πα.Κ.	και	πολλά	
άλλα	περιλαμβάνονται	στο	πλούσιο	καλοκαιρινό	πρόγραμμα	
του	16ου	Πολιτιστικού	Φεστιβάλ	Πανεπιστημίου	Κύπρου.	
•	Στο	θεατρικό	μέρος	του	Φεστιβάλ	περιλαμβάνεται	η	νέα	πα-
ραγωγή	του	Θ.ε.Πα.Κ.	«νερά	της	Κύπρου,	της	Συρίας,	και	της	
αιγύπτου»	(στις	4	ιουλίου)	με	την	οποία	το	Θεατρικό	εργαστήρι	
μετέχει	στην	επέτειο	των	150	χρόνων	από	τη	γέννηση	του	
μεγάλου	ποιητή	του	μείζονος	ελληνισμού	Κ.Π.	Καβάφη.	Η	πα-
ράσταση,	σε	σκηνοθεσία	του	μιχάλη	Πιερή	και	μουσική	του	
ευαγόρα	Καραγιώργη,	αποτελεί	μια	σπουδή	στον	«θεατρικό»	Καβάφη	και	βασίζεται	σ’	εκείνα	τα	
ποιήματα	ή	μέρη	σε	ποιήματα	όπου	ο	αλεξανδρινός	αξιοποιεί	τεχνικές	και	στοιχεία	της	δραματικής	
τέχνης.
•	Στο	μουσικό	πρόγραμμα	η	όμάδα	Φωνητικής	Έκφρασης	και	το	μικρό	όργανικό	Σύνολο	του	Πανε-
πιστημίου	Θεσσαλίας,	υπό	την	καθοδήγηση	των	καθιερωμένων	καλλιτεχνών	Θόδωρου	Κοτεπάνου	
και	μαρίας	Θωίδου,	θα	εκτελέσουν	μια	επιλογή	από	τα	ωραιότερα	τραγούδια	του	χατζιδάκι	(στις	
16	ιουλίου).
•	Η	πρωτότυπη	μουσική	παράσταση	«Ethno	Cyprus»	με	40	νέους	δεξιοτέχνες	παραδοσιακών	ορ-
γάνων	από	ευρωπαϊκές	και	αραβικές	χώρες	(στις	6	ιουλίου),	η	συναυλία	«Jazz	and	Beyond»	με	τον	
Γερμανό	κιθαρίστα	Hub	Hildenbrand	και	τους	Κύπριους	μουσικούς	της	τζαζ	Γαβριήλ	Καραπατάκη	και	
Γιώργο	Κούλα	(10	ιουλίου),	αλλά	και	οι	ορχηστρικές	συνθέσεις	του	Γιάννη	Ζευγόλη	και	του	αχιλλέα	
Περσίδη	οι	οποίες	σηματοδοτούν	την	ιδιαίτερη	πορεία	τους	στον	ήχο	και	τον	χρόνο	(13	ιουλίου).
•	ό	Γιάννης	Ζευγόλης	με	το	συγκρότημα	«Βορριάδες»	σε	μια	συναυλία	αφιερωμένη	στους	ήχους	και	
τους	μουσικούς	δρόμους	των	Κυκλάδων	(12	ιουλίου).
Όλες	οι	παραστάσεις	δίνονται	στο	αρχοντικό	της	οδού	αξιοθέας	στην	παλιά	Λευκωσία	και	αρχίζουν	
στις	20:30.	Το	πλήρες	πρόγραμμα	του	16ου	Πολιτιστικού	Φεστιβάλ	του	Πανεπιστημίου	Κύπρου	
είναι	διαθέσιμο	σε	ηλεκτρονική	μορφή	στην	ιστοσελίδα	του	Πανεπιστημίου	–	www.ucy.ac.cy.	Το	
ταμείο	ανοίγει	μισή	ώρα	πριν	από	την	έναρξη	της	κάθε	παράστασης.	εισιτήριο	εισόδου:	€10	(Φοι-
τητικό/μειωμένο:	€5),	εισιτήριο	διαρκείας	για	όλες	τις	παραστάσεις	€40.	Για	πληροφορίες	και	κρα-
τήσεις:	22894531-2.	

Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού 2013

16ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ 
Πανεπιστημίου Κύπρου

Το	10ο	Καλοκαιρινό	Φεστιβάλ	χορού	site	specific	της	νέας	Κίνησης	όμάδων	χο-
ρού,	χορευτών	και	χορογράφων	Κύπρου	θα	πραγματοποιηθεί	στη	Λεμεσό	από	

τις	21	μέχρι	27	ιουλίου	2013.
με	εννέα	ομάδες	που	θα	παρουσιάσουν	τη	νέα	τους	χορογραφική	δουλειά,	στο	κέ-
ντρο	της	Λεμεσού,	το	φεστιβάλ	θα	γιορτάσει	τα	δέκα	χρόνια	ζωής	του	ως	ένας	από	
τους	σημαντικότερους	θεσμούς	του	χορού	στην	Κύπρο.	Όπως	κάθε	χρόνο	έτσι	και	
φέτος,	για	μια	εβδομάδα,	ο	κόσμος	θα	έχει	την	ευκαιρία	να	περπατήσει	στο	κέντρο	
της	Λεμεσού,	να	θυμηθεί	παλιές	ξεχασμένες	γωνιές	της	πόλης	ή	και	ιστορικά	ση-
μεία	και	κτίρια,	τα	οποία	οι	καλλιτέχνες	αναλαμβάνουν	να	«ξαναζωντανέψουν»	και	
να	τα	παρουσιάσουν	μέσα	από	τη	δική	τους	ματιά.	Σκαλίζουν	ιστορικές	και	κοινωνι-
κές	πτυχές	της	ζωής	της	πόλης	από	το	παρελθόν	και	το	παρόν,	παρουσιάζοντας	τις	
απόψεις	τους	μέσα	από	σύγχρονες	ευρηματικές	δημιουργίες.	
Το	φετινό	φεστιβάλ,	εκτός	από	επετειακό	χαρακτήρα,	έχει	και	μια	«θεματική	ενό-
τητα»	που	αφορά	την	οικονομική	κρίση	με	οποιαδήποτε	μορφή	και	έννοια	θέλει	ο	
καθένας	να	την	αντιληφθεί	και	να	την	προσεγγίσει.	
όι	χορογράφοι	αναζήτησαν	τους	χώρους	τους	στο	κέντρο	της	Λεμεσού,	σε	συ-
νεργασία	με	την	ομάδα	Active	Spaces,	με	σκοπό,	κυρίως,	να	αξιοποιηθούν	εγκατα-
λελειμμένοι	χώροι.	με	αυτή	τη	θεματολογική	γραμμή,	οι	καλλιτέχνες	καταθέτουν	
το	σχόλιό	τους	σε	χώρους	«θύματα	της	κρίσης»	δίνοντάς	τους	μια	άλλη	διάσταση.	

Στο	φεστιβάλ	θα	συμμετάσχουν:	ασώματες	Δυνάμεις-μάχη	Δημητριάδου	
Lindahl,	χοροθέατρο	όμάδα	Πέντε-χλόη	μελίδου,	αέλιον-Φωτεινή	Περ-
δικάκη,	arttitude-εύη	Παναγιώτου,	Έλενα	αντωνίου,	αριάνα	μαρκουλίδου,	
μιλένα	Ugren	Κούλα,	Echo	Arts-αριάννα	όικονόμου,	Demmie	Da	Costa.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 77772552.
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ΖΗΤΟύΝΤΑΙ
•	Αρχιτέκτονας Γνώση	προγραμμάτων	Autocad,	Microsta-
tion	2D	και	3D,	Adobe	Photoshop,	Rhino	και	άριστη	γνώση	
αγγλικής	γλώσσας,	αρχιτεκτονικό	Γραφείο	Constantinos	Ka-
lisperas,	τηλέφωνο	22314758.
•	Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Καλή	γνώση	Η/Υ	(software	and	hardware),	Scientronics	Ltd,	
Mr	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.

ΖΗΤΟύΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
•	Αρχιτέκτονας	 Δίπλωμα	 στην	 αρχιτεκτονική,	 αΠΘ,	
Πολυτεχνική	Σχολή,	Τμήμα	αρχιτεκτόνων	μηχανικών.
•	Αρχιτέκτονας	 Δίπλωμα	 στην	 αρχιτεκτονική,	 αΠΘ,	
μεταπτυχιακό	στη	Διοίκηση	επιχειρήσεων	(MBA).
•	Αρχιτέκτονας	Master	of	Architecture,	Cracow	University	
of	Technology,	Poland.
•	Πολιτικός Μηχανικός	Πτυχίο	μηχανικού	Περιβάλλοντος,	
Πολυτεχνική	Σχολή,	Πολυτεχνείο	Κρήτης.
•	Πολιτικός Μηχανικός	 Δίπλωμα	 Πολιτικού	 μηχανικού,	
εμΠ,	 μεταπτυχιακό	 Δίπλωμα	 MSc	 Δομοστατικός	
Σχεδιασμός	 και	 ανάλυση	 Κατασκευών	 και	 Υπολογιστική	
μηχανική,	εμΠ.
•	Πολιτικός Μηχανικός	MSc	in	Civil	Engineering	-	Institute	
Polytechnic	cluj	Napoca,	ρουμανία.
•	Πολιτικός Μηχανικός	Πτυχίο	Πολιτικού	μηχανικού,	Bu-
dapest	University	of	Technology	and	Economics.
•	Πολιτικός Μηχανικός	 Πτυχίο	 Πολιτικού	 μηχανικού,	
ΤεΠαΚ.
•	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	 Πτυχίο	 Ηλεκτρολόγου	
μηχανικού,	Frederick	University.
•	Πολιτικός Μηχανικός	 Δίπλωμα	 Πολιτικού	 μηχανικού,	
εμΠ.
•	Μηχανολόγος Μηχανικός	BS	 in	Mechanical	Engineer-
ing,	Old	Dominion	University,	USA,	MS	in	Mechanical	Engi-
neering,	Virginia	Tech,	Blacksburg,	USA,	PhD	in	Mechanical	
Engineering,	Alborg	University,	Denmark.

•	Μηχανολόγος Μηχανικός	 Πτυχίο	 μηχανολόγου	
μηχανικού,	Πανεπιστήμιο	Κύπρου,	MSc	in	Building	Services	
Engineering,	Brunel	University	UK.
•	Μηχανολόγος Μηχανικός	 Πτυχίο	 μηχανολόγου	
μηχανικού,	 Πανεπιστήμιο	 Κύπρου,	 μεταπτυχιακό	 στη	
Διαχείριση	ενεργειακών	Πόρων,	ΤεΠαΚ.
•	Μηχανολόγος Μηχανικός	 BEng	 in	 Mechanical	 Engi-
neering,	Coventry	University,	MSc	in	Engineering	Manage-
ment.
•	Μηχανολόγος Μηχανικός	BSc	in	Mechanical	Engineer-
ing,	University	of	Southampton,	UK,	MSc	Sustainable	Energy	
Technologies,	University	of	Southampton,	UK.
•	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	 Πτυχίο	 στην	 Ηλεκτρολογία,	
Technical	University	of	Kosice,	Σλοβακία,	μεταπτυχιακό	στην	
Ηλεκτρολογία,	Technical	University	of	Kosice,	Σλοβακία.
•	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	 Πτυχίο	 στην	 Ηλεκτρολογία,	
Πανεπιστήμιο	Κύπρου,	μεταπτυχιακό	Electrical	Engineering	
and	Renewable	Energy	Systems,	Πανεπιστήμιο	Leeds.
•	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	BSc,	MEng	in	Electrical	and	
Computer	Engineering,	NTUA.
•	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	 Πτυχίο	 Ηλεκτρολόγου	

μηχανικού,	ΤεΠαΚ.
•	Εκτιμητής Ακινήτων	 Πτυχίο	 εκτιμητή,	 London	 South-
bank	University,	UK,	Postgraduate	Diploma.
•	Επιμετρητής Ποσοτήτων	BSc	(Hons)	Quantity	Surveying	
Consultancy,	Kingston	University,	Postgraduate	-	Sustainable	
Construction,	Anglia	Ruskin	University.
•	Επιμετρητής Ποσοτήτων	BSc	(Hons)	Quantity	Surveying,	
University	of	Salford,	UK,	MSc	Project	Management,	Univer-
sity	of	Salford,	UK.
•	Γεωλόγος	 εμπειρία	 σε	 γεωτεχνικές	 μελέτες	 και	
κατασκευές.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
•	Πολιτικός Μηχανικός	 απόφοιτος	 του	 Τμήματος	
Πολιτικών	μηχανικών	του	αΠΘ.
•	Πολιτικός Μηχανικός	 απόφοιτος	 του	 Πανεπιστημίου	
Frederick.
•	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος	 του	
Πανεπιστημίου	Frederick.
•	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	όπως	τα	άρθρα	αυτά	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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝωΜΟΣύΝΕΣ 
•	Στέλιος Πογιατζής,	 πολιτικός	 μηχανικός,	 για	 την	 ποιότητα	 σταμπωτού	 πλακό-
στρωτου	 και	 τρόπους	 επιδιόρθωσης	 του	 προβλήματος	 ξεφλουδίσματος	 σε	 οικία	
στον	αστρομερίτη.
•	Ανδρέας Θεοδότου,	πολιτικός	μηχανικός,	για	ραγίσματα	γυαλιών	πρόσοψης	και	
βιτρίνας	και	κοστολόγηση	αποκατάστασης	ζημιάς	σε	κατάστημα	στο	Ζακάκι.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
•	Ηλίκκος Κυριάκου,	 επιμετρητής,	 για	 υπόθεση	 στο	 επαρχιακό	 Δικαστήριο	
Λάρνακας,	που	αφορά	εργασίες	αρχιτέκτονα	μηχανικού	σε	οικία	στο	χωριό	Κα-
λαβασός.
•	Ντάκκαν Κίρπυ, επιμετρητής,	για	τις	διαφορές	μεταξύ	ιδιοκτήτη	και	των	εργολά-
βων,	για	την	ανέγερση	κατοικίας	στην	αγλαντζιά.

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

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






