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Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης και ο 
πρόεδρος του ΕΤΕΚ 
Στέλιος Αχνιώτης 
εγκαινιάζουν 
το κτίριο του 
Εκπαιδευτικού 
Πολιτιστικού 
Κέντρου του ΕΤΕΚ, 
στις 22 Οκτωβρίου 
2013.

Το εΤεΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για να μπορεί να ασκεί 
κάποιος τη μηχανική πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο μελών του εΤεΚ. Το επιμε-
λητήριο εγγράφει τα μέλη του (ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, 
διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πο-
λίτη. μέλη του εΤεΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το επιμελητήριο προσφέρει 
στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών σε θέματα 
που αφορούν τους κλάδους του.



Tα τελευταία χρό-
νια, στον γενικό-
τερο προβληματι-

σμό για την αρχιτεκτονική 
σύνθεση μπήκε δυναμικά 
και ο ενεργειακός σχεδια-
σμός των κτιρίων. Η τάση 
αυτή αμφισβητήθηκε, δέ-
χθηκε έντονη κριτική, ενώ δεν ήταν και λίγες οι 
φορές που απορρίφθηκε από μεγάλη ομάδα αρ-
χιτεκτόνων. Πιστεύεται ότι το πρόβλημα ξεκίνησε 
από την εποχή που τα ενεργειακά ζητήματα ήταν 
ακόμη στη φάση της επιστημονικής αναζήτησης 
και ωρίμανσης και τα παραδείγματα στον κτιριακό 
τομέα δεν ήταν πράγματι τα καλύτερα που είχε 

να επιδείξει κανείς. Ίσως το μόνο που ενδιέφερε 
τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της «βιοκλιμα-
τικής αρχιτεκτονικής» ήταν να αποδειχθεί ότι οι 
διάφορες «τεχνικές» και το «κτίριο» στο σύνολό 
του είναι ενεργειακά αποδοτικό. Πολύ λιγότερο 
ενδιέφερε να αναδειχθεί η αρμονική συνύπαρξη 
του ενεργειακού με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, 
στοχεύοντας στη δημιουργία ενός λειτουργικά και 
μορφολογικά άρτιου κτιρίου. 
Τα πράγματα στις μέρες μας έχουν διαφοροποιη-
θεί αρκετά, καθόσον πολλοί από τους παλιούς πο-
λέμιους της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής έγιναν 
φανατικοί υπερασπιστές της, ενώ παράλληλα προ-
στέθηκαν και νέοι επιστήμονες που υποστήριξαν 
με θέρμη τη νέα αυτή τάση. επίσης, οι συνεχείς 
προσπάθειες πολλών ερευνητών σε όλο τον κόσμο 

έλυσαν πολλά από τα προβλήματα, προχώρησαν 
τη γνώση και έδωσαν τα κατάλληλα υπολογιστι-
κά εργαλεία στους μελετητές για να ελέγξουν και 
ποσοτικά τις αποφάσεις τους ήδη από το πρώιμο 
στάδιο του σχεδιασμού. Παράλληλα, η τεχνολογία 
στον ενεργειακό τομέα προσέλκυσε το ενδιαφέ-
ρον μεγάλων βιομηχανιών, έτσι ώστε σήμερα να 
υπάρχουν όχι μόνο η τεχνολογική γνώση, αλλά 
και τα μέσα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
κτιρίων «χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας». Το μο-
ναδικό ίσως πρόβλημα που συνεχίζει να υπάρχει 
είναι ότι δεν έχει γίνει συνείδηση σε ευρεία κλί-
μακα η νέα «ενεργειακή λογική», όχι τόσο στους 
μελετητές, όσο κυρίως στους χρήστες των κτιρίων, 
ώστε η εφαρμογή των ενεργειακών τεχνικών στον 
κτιριακό τομέα να αποτελεί τον κανόνα και όχι την 
εξαίρεση. 
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους χρήστες των 
κτιρίων ότι το όφελος είναι πράγματι μεγάλο, τόσο 
για τον μέσο καταναλωτή, όσο και για την οικονο-
μία της χώρας και το περιβάλλον. Το όφελος αυτό 
είναι συνεχές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κτι-
ρίου και βέβαια σε οικονομικό επίπεδο αυξάνεται 
όσο θα αυξάνεται το κόστος της ενέργειας, πρό-
βλημα που στις μέρες μας αναδείχθηκε στο κυρί-
αρχο παγκόσμιο πρόβλημα, που ζητά άμεση λύση.

Μύρια Κωνσταντινίδου
Αρχιτέκτονας 
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Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Συντακτική Επιτροπή
ΠροΕΔροσ: Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου - Χημικός Μηχανικός • ΜΕΛη: ελίζα Βασιλείου - μηχανολόγος μηχανικός, μύρια Κωνσταντινίδου - αρχιτέκτονας, χρύσαν-
θος Πισσαρίδης - Αρχιτέκτονας-Συντηρητής, Μαρίνα Σοφιοπούλου – Πολιτικός Μηχανικός, Γιάννης Μιχαηλίδης – Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών • YΠΕΥΘΥνοί ΥΛησ: Γιάννης 
Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριάνα Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • σΥνΤονίσΤησ: χάρης Σταυρινού - επιστημονικός Λειτουργός εΤεΚ

Ευχές στην Ελίζα!
η πρόεδρος και τα μέλη της συντακτικής 
Επιτροπής του Ενημερωτικού Δελτίου του 
ΕΤΕκ συγχαίρουν την κ. Ελίζα Βασιλείου 
(Μέλος της συντακτικής Επιτροπής του 
ΕΤΕκ), που παντρεύτηκε το σάββατο 5 
οκτωβρίου 2013.

Πολλοί από τους 
παλιούς πολέμιους 
της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής έγιναν 
φανατικοί υπερασπιστές της



PLANOCOLOR CEMENT 
     

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ - Εξειδικευμένα Οικοδομικά Υλικά     

www.domochemica.com.cy 
Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου | Τηλ: 22 312710

Συστήματα από ‘πατητή’ 
τσιμεντοκονία  με απεριόριστες 
δυνατότητες για σπίτ ια, παραθαλάσσιες 
εξοχικές κατοικ ίες, ξενοδοχεία, εμπορικά 
καταστήματα, γραφεία.

• Υψηλές μηχανικές αντοχές

• Λείες επιφάνειες χωρίς αρμούς. 
  Σε δάπεδα, τοίχους και οροφές. 

• Κατάλληλα για εσωτερικούς και 
  εξωτερικούς χώρους

• Άπειρες χρωματικές αποχρώσεις

• Εφαρμογή από εξειδικευμένα συνεργεία
  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Πλουσιότερη είναι η εντός των τειχών Λευκωσία 
από το βράδυ της Τρίτης 22 όκτωβρίου, οπότε 

και εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
νίκο αναστασιάδη, το εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο του επιστημονικού Τεχνικού επιμελητηρίου 
Κύπρου (εΤεΚ).
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ομιλία του, κατά 
την τελετή, ο Πρόεδρος αναστασιάδης «η ανέγερση 
του εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Κέντρου στην 
εντός των τειχών πόλη συνιστά ποιοτικό εμπλουτισμό των παρεχόμενων διευ-
κολύνσεων παιδείας, πολιτισμού και κοινωνικής υποδομής της οικογένειας των 
μηχανικών αλλά και του κοινού και είναι ένα έργο στολίδι, το οποίο θα συμβάλει 
στην αναβάθμιση και την αναζωογόνηση μιας ευαίσθητης περιοχής». 
ό πρόεδρος του εΤεΚ, Στέλιος αχνιώτης, στον χαιρετισμό του κατά την εκ-
δήλωση, σημείωσε ότι «η νέα εκπαιδευτική υποδομή του επιμελητηρίου που 
εγκαινιάζουμε σήμερα θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, για να 
προσφέρουμε στα μέλη μας δυνατότητες εκπαίδευσης μέσα από τον θεσμό της 
διά βίου εκπαίδευσης, ακόμη και μετεκπαίδευσης ή και εξειδίκευσης σε νέους 
τομείς, ώστε να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
τους». ό κ. αχνιώτης στον χαιρετισμό του εξήγγειλε τη θέσπιση, από το εΤεΚ, 
ετήσιας εβδομάδας μηχανικής, η οποία θα αποτελεί μέσο προβολής του έργου 
των Κύπριων μηχανικών και της συμβολής τους στην ανάπτυξη της Κύπρου.
Το νέο κτιριακό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στην οδό Θησέως, δίπλα από 
τα κεντρικά γραφεία του εΤεΚ, κόστισε γύρω στα €1,3 εκατομμύρια. μέρος του 
ποσού καλύφθηκε από χορηγία de minimis στο πλαίσιο του τετραετούς Προ-
γράμματος αναζωογόνησης / αναβίωσης Περιοχών Πράσινης Γραμμής Λευκω-

σίας 2009-2012 και την αναΔ (αφορά το Κέντρο 
εκπαίδευσης εΤεΚ: εξοπλισμό και σχεδιασμό εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων). χορηγίες έγιναν και από 
άλλους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Cyta 
που είναι μέγας χορηγός.
Το Κέντρο φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονική 
τεχνική βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, αίθουσα πολυ-
μέσων και αίθουσες σεμιναρίων και άλλων εκδηλώ-
σεων (χωρητικότητας 100 ατόμων). αναμένεται ότι 

το Κέντρο θα έχει πέραν των 5.000 επισκέψεων τον χρόνο. Λόγω της ύπαρξης 
της τεχνικής βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου, θα προσελκύει σε καθημερινή 
βάση μηχανικούς αλλά και φοιτητές.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εγκαινίασε 
το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ 

ΠοΛΙτΙςτΙΚο ςΗΜεΙο ΑΝΑΦοΡΑς ςτΗΝ εΝτος τΩΝ τεΙχΩΝ ΛεύΚΩςΙΑ 

Το νέο κτιριακό 
συγκρότημα, το οποίο 

βρίσκεται στην οδό Θησέως, 
δίπλα από τα κεντρικά 

γραφεία του ΕΤΕΚ, κόστισε 
γύρω στα €1,3 εκ.
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Το Επιμελητήριο καθιερώνει 
ετήσια Εβδομάδα Μηχανικής

οΜΙΛΙΑ ΠΡοεΔΡού ετεΚ

ό πρόεδρος του επιμελητηρίου, Στέλιος αχνιώτης, στην ομιλία του κατά τα εγκαί-
νια ανέφερε ότι «η ολοκλήρωση του Κέντρου αποτελεί το τέλος μιας δεκαετούς 
πορείας οραματισμού, προγραμματισμού, σχεδιασμού και δράσεων για τη στέ-
γαση του Κέντρου εκπαίδευσης του επιστημονικού Τεχνικού επιμελητηρίου Κύ-
πρου και για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού σημείου αναφοράς στην εντός των 
τειχών πόλη της Λευκωσίας». ό κ. αχνιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα 
που προέκυψαν τον περασμένο μάρτιο από το κούρεμα των καταθέσεων του 
εΤεΚ, τονίζοντας ότι «οι ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές απώλειες που υπέστη το 
επιμελητήριο λόγω των γνωστών δυσμενών οικονομικών εξελίξεων στη χώρα 
μας, έθεσαν σε πραγματικό κίνδυνο την ολοκλήρωση του έργου. Η απόφαση να 
συνεχίσουμε ήταν συνειδητή, με αντίληψη της σημασίας και του ρόλου που θα 
διαδραματίσει το Κέντρο στην τόνωση του πολιτισμικού κι επιστημονικού έργου 
του επιμελητηρίου, το οποίο προσδοκούμε ότι θα έχει ουσιώδη θετικό αντίκτυπο 
στην οικογένεια των μηχανικών, στα μέλη του, στην πόλη που το φιλοξενεί, αλλά 
και στην κυπριακή κοινωνία ευρύτερα». 
ό πρόεδρος του εΤεΚ ευχαρίστησε τους χορηγούς του έργου για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους: «Η CYTA, ως ο μέγας χορηγός του Κέντρου, συνέβαλε απο-
φασιστικά στην επίτευξη του στόχου μας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα 
του έργου για την τεχνική εκπαίδευση και έρευνα στη χώρα μας. Η αΗΚ, καθώς 
και οι εταιρείες LEPTOS ESTATES και MILTIADES NEOPHYTOY (Civil Engineering 
Contractors & Developers) LTD, με τις ευγενείς χορηγίες τους, μας στήριξαν 
στα πρώτα βήματα του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού μας 
Κέντρου, κάνοντας εφικτή τη συνέχιση του έργου. Καθοριστική ήταν, επίσης, 
η χορηγία, μετά από σχετική επιτυχή αίτηση, που λάβαμε από το τετραετές 
πρόγραμμα αναζωογόνησης/αναβίωσης περιοχών πράσινης γραμμής Λευ-
κωσίας, Σχέδιο χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
2009-2012 de minimis. Τέλος, να σημειώσω τη θετική απάντηση της αναΔ 
που λήφθηκε αυτό τον μήνα στην αίτηση του επιμελητηρίου για λήψη χο-
ρηγίας στο πλαίσιο του σχεδίου ενίσχυσης των υποδομών και συστημάτων 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού». 
ό Στέλιος αχνιώτης ευχαρίστησε, επίσης, την ομάδα των Συμβούλων μελετητών 
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του έργου, αρχιτέκτονες, πολιτικό μηχανικό, μηχανο-
λόγους, ηλεκτρολόγους και επιμετρητές ποσοτήτων 
και τον εργολάβο και τους συνεργάτες του. ευχαριστί-
ες απηύθυνε και στη Διοικούσα επιτροπή του εΤεΚ, το 
Γενικό Συμβούλιο, τον διευθυντή και το προσωπικό του 
επιμελητηρίου που εργάστηκαν άοκνα και ποικιλοτρό-
πως για την υλοποίηση του στόχου που τέθηκε. 

Ανεργία και εκπαίδευση
Για το θέμα της ανεργίας στην οικογένεια των μη-
χανικών ο κ. αχνιώτης δήλωσε πως το επιμελητήριο θα σταθεί δίπλα τους 
και θα παρέχει στήριξη, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, ενώ παράλλη-
λα θα εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις, θα συνδράμει και θα διεκδικήσει 
όπου χρειάζεται ώστε να αλλάξουν οι συνθήκες που αποτελούν τη ρίζα των 
προβλημάτων. «Η νέα εκπαιδευτική υποδομή του επιμελητηρίου», είπε, «που 

εγκαινιάζουμε σήμερα θα αποτελέσει σημαντικό 
εργαλείο στα χέρια μας, για να προσφέρουμε στα 
μέλη μας δυνατότητες εκπαίδευσης μέσα από τον 
θεσμό της διά βίου εκπαίδευσης, ακόμη και με-
τεκπαίδευσης ή και εξειδίκευσης σε νέους τομείς, 
ώστε να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώ-
σεις και τις εμπειρίες τους».
εξάλλου, ο κ. αχνιώτης ανακοίνωσε ότι «με πρόσφατη 
απόφαση των συλλογικών οργάνων του επιμελητηρίου 
έχουμε θέσει ως στόχο την καθιέρωση και οργάνωση 

στο Κέντρο αυτό ετήσιας εβδομάδας μηχανικής με ανάλογες δράσεις, ομιλίες και 
εκδηλώσεις, η οποία θα αποτελεί μέσο προβολής του έργου των μηχανικών και της 
συμβολής τους στην ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και αφορμή για 
να συναντιόμαστε και να συζητάμε εποικοδομητικά για όλα αυτά που μας απασχο-
λούν, αναζητώντας δημιουργικές λύσεις και προοπτικές βελτίωσης και προόδου». 

«Η νέα εκπαιδευτική 
υποδομή του Επιμελητηρίου 

θα αποτελέσει σημαντικό 
εργαλείο στα χέρια μας, 
για να προσφέρουμε στα 
μέλη μας δυνατότητες 

εκπαίδευσης»



TAKE THE RISK OUT 
OF CONCRETE 
WATERPROOFING

Palm Jumeirah, Dubai

Reliable waterproofing from the inventor 
of the original crystalline admixture

www.domochemica.com.cy

Tel: 22312710,  Fax: 22420651,  E-mail:  info@domochemica.com.cy
Domochemica Co. Ltd, 2, Propylaeon Str., Strovolos Industrial Zone, P.O.Box 28928, 2084 Nicosia, Cyprus
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Το ΕΤΕΚ, μετά από εισήγηση αρκετών με-
λών του και με στόχο την εξυπηρέτηση 

τόσο των μελών όσο και των πολιτών, απο-
φάσισε να δημοσιεύσει τα επαγγελματικά 
στοιχεία όσων εκ των μελών του το επιθυ-
μούν.
Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή 
στο κοινό άμεσων πληροφοριών σε σχέση 
με τα άτομα που έχουν δικαίωμα άσκησης 
επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη.
Η ανάρτηση των επαγγελματικών στοιχείων 

προϋποθέτει τη ρητή εξουσιοδότηση του 
μέλους. Για τον σκοπό αυτό το Επιμελητήριο 
αποτείνεται στα μέλη του, αφενός ενημερώ-
νοντας και αφετέρου παρέχοντας τον τρόπο 
-σε όσους το επιθυμούν- να ζητήσουν τη 
συμπερίληψη του ονόματός τους στον κατά-
λογο αυτό. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα 
αυτή παραμένει σε ισχύ.
Η εν λόγω εγκύκλιος και η σχετική δήλωση εί-
ναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά εδώ www.etek.org.
cy/site-menu-39-el.php.

Δημοσίευση επαγγελματικών 
στοιχείων μελών ΕΤΕΚ

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το 
περασμένο καλοκαίρι το Σχέδιο Παρο-

χής Κινήτρων 2013-2015 για δημιουργία 
χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση σε 
περιοχές των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και σε άλλες 
περιοχές.
Το εν λόγω Σχέδιο αφορά την παροχή πολε-
οδομικών κινήτρων για δημιουργία χώρων 
στάθμευσης για δημόσια χρήση στα τέσ-
σερα μεγάλα αστικά συγκροτήματα, καθώς 
και σε άλλες περιοχές όπου οι ανάγκες σε 
χώρους στάθμευσης είναι αυξημένες. 
Στόχος του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων 
είναι η προσέλκυση της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας στη δημιουργία τέτοιων χώρων για 
απάμβλυνση των σοβαρών κυκλοφοριακών 
προβλημάτων των πόλεων, ιδιαίτερα σε πε-
ριοχές όπου η έλλειψη χώρων στάθμευσης 
συμβάλλει στην επιδείνωση των προβλη-
μάτων, με γενικές αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στις 
ανέσεις των κατοίκων, εργαζομένων και 
επισκεπτών.
Το Σχέδιο αποτελεί συνέχεια του πεντα-
ετούς Σχεδίου Παροχής Κινήτρων 2007-
2012, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 
οποίου εγκρίθηκε η δημιουργία πέραν των 
4.670 χώρων στάθμευσης για δημόσια χρή-
ση παγκυπρίως. Σημειώνεται ότι κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής προηγούμενου Σχε-
δίου Παροχής Κινήτρων (2000-2005) είχε 
εγκριθεί η δημιουργία πέραν των 1.200 
χώρων.
Το Σχέδιο και τα σχετικά έντυπα υποβολής 
αίτησης ή προκαταρκτικής αίτησης μπο-
ρούν να εξασφαλισθούν από τα κατά τό-
πους γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως και από τις αρμόδιες τοπικές 
αρχές. Είναι επίσης αναρτημένα στην ιστο-
σελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy/site-
article-309-48-el.php)

Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων 2013-2015 
για δημιουργία χώρων 

στάθμευσης 
για δημόσια χρήση

Με αφορμή τη συζήτηση στα πλαίσια της συ-
νεδρίας της Κοινοβουλευτικής επιτροπής 

Παρακολούθησης Σχεδίων ανάπτυξης και ελέγχου 
Δημόσιων Δαπανών που έγινε στις 29 όκτωβρίου, 
αναφορικά με τα τεχνικά προβλήματα που παρου-
σιάστηκαν και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 
κατά την ανέγερση του νέου κτιρίου του ΘόΚ, το 
εΤεΚ επιθυμεί να καταθέσει δημόσια τα ακόλουθα.
Το επιμελητήριο από την πρώτη στιγμή που προέκυ-
ψε το ζήτημα της πτώσης των υαλοστασίων τέθηκε 
στη διάθεση της Βουλής και του ΘόΚ προκειμένου 
να διασφαλίσει, ως ο ανεξάρτητος τεχνικός σύμβου-
λος του κράτους και της πολιτείας, την εμπεριστατω-
μένη επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος μέσω 
της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, με στόχο τη 
διερεύνηση των γεγονότων και της γενεσιουργού 
αιτίας τους, καθώς και τον αποτελεσματικό τρόπο 
αντιμετώπισης του προβλήματος.
Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το 
επιμελητήριο δεν κλήθηκε και δεν ενεπλάκη σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εφόσον ο ΘόΚ 
επέλεξε να αναθέσει απευθείας τη διερεύνηση της 
υπόθεσης σε μηχανικό, μέλος του εΤεΚ, και όχι να 
ζητήσει τον διορισμό πραγματογνώμονα μέσω των 
διαδικασιών που ακολουθεί το επιμελητήριο. αυτό 
που πρέπει να τονιστεί είναι πως το πρόβλημα 
φαίνεται να παραμένει άλυτο, και επιβάλλεται να 
αντιμετωπιστεί άμεσα με γνώμονα πρωτίστως την 
ασφάλεια των πολιτών. Το επιμελητήριο μπορεί να 
ενεργήσει υποβοηθητικά προς το σκοπό αυτό, εφό-
σον του ζητηθεί.
Ως προς το ζήτημα της διαχείρισης του έργου, το 
εΤεΚ θεωρεί πως οι τυχόν ευθύνες θα πρέπει να 
καταμεριστούν, εφόσον διερευνηθούν όλες οι πα-
ράμετροι του θέματος και ζητηθεί η θέση όλων των 
εμπλεκομένων προκειμένου να σχηματιστεί ολοκλη-
ρωμένη εικόνα. Η διασφάλιση της διαφάνειας των 
διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και η τεκμηρίωση 
της οικονομικής διαχείρισης του έργου αποτελούν 

υψηλή προτεραιότητα.
όι όποιες απαξιωτικές απόψεις έχουν εκφραστεί 
από εκπροσώπους του ΘόΚ, περί δήθεν αδυναμίας 
του εΤεΚ να χειριστεί αντικειμενικά το θέμα, καταρ-
ρίπτονται από την μέχρι τώρα διαδρομή και συμπε-
ριφορά του επιμελητηρίου, το οποίο έχει χειριστεί 
πέραν των 400 περιπτώσεων πραγματογνωμοσύνης 
και πέραν των 150 περιπτώσεων επίλυσης διαφορών 
με διαιτησία και, καλό θα ήταν, οι μη επαΐοντες να 
είναι προσεχτικοί στις τοποθετήσεις και να αποφεύ-
γουν ατεκμηρίωτους και αφοριστικούς χαρακτη-
ρισμούς. Το συγκεκριμένο πρόβλημα αποτελεί ένα 
εξειδικευμένο τεχνικό θέμα και οπωσδήποτε η επι-
λογή του κατάλληλου πραγματογνώμονα είναι πάρα 
πολύ σημαντική απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση, το επιμελητήριο θέλει να επι-
σημάνει πως τα τυχόν προβλήματα ή αστοχίες που 
έχουν παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο έργο, είτε 
στη διαχείριση είτε στην κατασκευή του, δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν στην απαξίωση 
του συνόλου του τεχνικού επιστημονικού δυναμικού 
της χώρας, και βεβαίως ούτε στην απαξίωση του αρ-
χιτεκτονικού διαγωνισμού ως μεθόδου υλοποίησης 
έργων, την οποία το επιμελητήριο υποστηρίζει και 
μέσω της οποίας παράγονται αξιόλογα και ποιοτικά 
έργα.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών – 
Διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών



Aρμόστοκοι για κεραμικά πλακίδια

weber.color

Όλα τα χρώματα 
του κόσμου!
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Let Mother Nature keep you warm and cool for 365 days/year with 

one system only.  

Τα Σουθδικά γεωκερμικά ςυςτιματα τθσ Thermia ςασ εξοικονομοφν ενζργεια και χριματα χωρίσ 
περικοπζσ ςε κζρμανςθ, ψφξθ και ηεςτό νερό. 

 55% κρατικι χoρθγία για γεωκερμικά ςυςτιματα 
 75% εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
 Φιλικό προσ το περιβάλλον 
 Εφκολθ εγκατάςταςθ  
  

 

Ένα αναπτυξιακό και 
περιβαλλοντικό έργο, 

μεγάλης σημασίας τόσο 
για την ευρύτερη Λεμεσό 
όσο και για την κυπριακή 
οικονομία, έχει αυτή τη 
στιγμή παγώσει. Πρόκειται 
για τον νέο Σταθμό επε-
ξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή Κάτω Πολεμι-
διών, η ανέγερση του οποίου καθυστερεί επειδή 
δεν έχει χορηγηθεί άδεια οικοδομής από τον Δήμο 
Πολεμιδιών αλλά και λόγω αντιδράσεων από ομά-
δα διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής.
αυτή τη στιγμή περίπου το 50% της Λεμεσού 
εξυπηρετείται από τη μονάδα επεξεργασίας λυ-
μάτων σε περιοχή νοτίως της μονής κοντά στο 
μοναστήρι αγίου Γεωργίου αλαμάνου. Η μεγά-
λη επέκταση της Λεμεσού δημιουργεί πρόβλη-
μα, αφού πολλές περιοχές της δεν καλύπτονται 
από αυτόν τον σταθμό. Για τις ανάγκες αυτές 
το Συμβούλιο αποχετεύσεων Λεμεσού αμαθού-
ντας (ΣαΛα), εδώ και αρκετά χρόνια, εκπόνησε 
στρατηγικό σχέδιο, το οποίο προγραμμάτισε να 
εκτελέσει κατά φάσεις. Για κάλυψη της δυτικής 
περιοχής Λεμεσού προγραμμάτισε επέκταση 
του υφιστάμενου δικτύου αγωγών και κατα-
σκευή άλλης μονάδας επεξεργασίας στη δυτική 
Λεμεσό. 
Το ζήτημα της δημιουργίας του δυτικού Σταθμού 
επεξεργασίας Λυμάτων Λεμεσού εξετάστηκε από 
το επιμελητήριο επανειλημμένα και σε βάθος. 
Έγιναν επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους 
των κατοίκων των Πολεμιδιών που διαμαρτύρο-
νται αλλά και με τη διεύθυνση του ΣαΛα. επίσης, 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από την Περιφε-
ρειακή επιτροπή Λεμεσού του εΤεΚ στη μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων στη Βαθειά Γωνιά, η οποία 
λειτουργεί με σύστημα MBR, όπως αυτό που προ-
τείνεται να κατασκευαστεί στη μονάδα στα Πολε-
μίδια. Η επίσκεψη αυτή κρίθηκε αναγκαία για να 
αποκτήσει το επιμελητήριο ιδίαν άποψη για τη λει-
τουργία της μονάδας και ειδικότερα για τυχόν αρ-
νητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. όι διαπιστώ-
σεις του εΤεΚ για το θέμα, μεταξύ άλλων, είναι ότι:
ό νέος Σταθμός θα τερματίσει τη μόλυνση που 
προκαλούν στην περιοχή τα απόβλητα γειτονικών 
βιομηχανιών (υπάρχει ανοικτή δεξαμενή όπου 
απορρίπτονται υγρά απόβλητα), αφού θα επεξερ-
γάζεται και τα απόβλητα των βιομηχανιών.
ό Σταθμός θα είναι κλειστού τύπου και θα λειτουρ-
γεί με σύστημα μεμβρανών (MBR), συνεπώς δεν 
θα υπάρχουν ανοικτές δεξαμενές και δεν θα υπάρ-
χουν αναθυμιάσεις ή οσμές.

Η νέα μονάδα θα παραλαμβάνει τα λύματα μιας 
μεγάλης περιοχής της δυτικής Λεμεσού τα οποία 
αυτή τη στιγμή είτε απορρίπτονται στη χωματερή 
στο Βατί είτε χύνονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλ-
λον ή διοχετεύονται στο υπέδαφος σε σηπτικές 
δεξαμενές και απορροφητικούς λάκκους με όλα τα 
αρνητικά συνεπακόλουθα, συνεπώς θα λύσει ένα 
μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που ταλανίζει 
την περιοχή.
Το ΣαΛα έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότη-
ση του έργου, η έναρξη του οποίου θα προσφέρει 
εργασία σε αρκετά άτομα και θα συμβάλει στην 
αναθέρμανση της οικονομίας.
Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι δεν είναι πρακτικό 
ούτε οικονομικό να κατασκευάζονται μικρές συνοι-
κιακές μονάδες επεξεργασίας των λυμάτων. είναι 
ορθότερο να κατασκευάζονται μονάδες οι οποίες 

να καλύπτουν ευρύτερες περιοχές στο πλαίσιο 
ενός στρατηγικού σχεδίου.
Η άμεση δημιουργία του νέου δυτικού Σταθμού 
κρίνεται απαραίτητη και οποιαδήποτε άλλη καθυ-
στέρηση ή μετατροπή ή τυχόν ακύρωση του έργου 
θα επιφέρουν μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. 
Παράλληλα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σχεδια-
στεί με τέτοιο τρόπο και να δοθεί τέτοια σημασία 
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αισθητική 
τόσο της μονάδας όσο και του περιβάλλοντος 
χώρου ώστε να προσθέτει αξία στην περιοχή, 
δεδομένης της αφθονίας νερού που θα διαθέτει. 
Πιστεύουμε, επίσης, ότι μέσω του έργου θα πρέ-
πει να προβάλλεται θετικά η παρουσία του νερού 
και η συμβολή του στην προστασία και αειφορία 
του περιβάλλοντος. Η πυκνή δενδροφύτευση και 
τοπιοτέχνηση πρέπει να είναι δεδομένη.
εννοείται ότι η μονάδα θα πρέπει να συντηρείται 
επιμελώς και να λαμβάνονται όλες οι πρόνοιες για 
αποφυγή ενόχλησης των κατοίκων και θα πρέπει 
να υπάρχει μόνιμο σύστημα παρακολούθησης των 
αερίων εκπομπών και οσμών στον περιβάλλοντα 
χώρο της μονάδας, το οποίο να ελέγχεται από ανε-
ξάρτητο οργανισμό ώστε να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία της.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Αυτή τη στιγμή περίπου 
το 50% της Λεμεσού 
εξυπηρετείται από τη 
μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων σε περιοχή 

νοτίως της Μονής κοντά 
στο Μοναστήρι Αγίου 
Γεωργίου Αλαμάνου

Ο Σταθμός Λυμάτων Δυτικής Λεμεσού είναι απαραίτητος
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Let Mother Nature keep you warm and cool for 365 days/year with 

one system only.  

Τα Σουθδικά γεωκερμικά ςυςτιματα τθσ Thermia ςασ εξοικονομοφν ενζργεια και χριματα χωρίσ 
περικοπζσ ςε κζρμανςθ, ψφξθ και ηεςτό νερό. 

 55% κρατικι χoρθγία για γεωκερμικά ςυςτιματα 
 75% εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
 Φιλικό προσ το περιβάλλον 
 Εφκολθ εγκατάςταςθ  
  

 



νερό. χωρίς αμφισβήτηση το πολυτιμότερο αγαθό και κλειδί για την 
επιβίωσή μας. αν και απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής, η πα-

ροχή νερού δυσχεραίνεται από ξηρασίες, ελλείψεις και απώλειες, κλιμα-
τικές αλλαγές, ρύπανση και μόλυνση, τις απαιτήσεις των μεγάλων αστικών 
κέντρων, την εντατική άρδευση και έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυ-
σμό με όλο και υψηλότερες απαιτήσεις διαβίωσης. 
Τα στατιστικά στοιχεία πλέον σοκάρουν, αν και το δυσθεώρητο μέγεθος 
των αριθμών τούς καθιστά δυσνόητους για τον μέσο άνθρωπο, ο οποίος 
παραμένει σχεδόν απαθής αδυνατώντας να συλλάβει τα μεγέθη. Σήμε-
ρα, περισσότερα από 900 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν 
πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και 1,5 εκατομμύριο παιδιά κάτω των 
5 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα ασθενειών που σχετίζονται 
με το νερό και την υγιεινή. Συνολικά, 37% του παγκόσμιου πληθυσμού 
(2,6 δις) δεν έχει πρόσβαση σε υποδομές υγιεινής. μέχρι το 2050 ο πα-
γκόσμιος πληθυσμός θα έχει φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια με 7 στους 10 
να κατοικούν σε αστικά κέντρα. 

σπατάλη 
Ταυτόχρονα, τα στατιστικά στοιχεία για τον 
πληθυσμό που έχει πρόσβαση σε νερό και υπο-
δομές υγιεινής αποκαλύπτουν το μέγεθος της 
σπατάλης που γίνεται. Το 8% του νερού πα-
γκοσμίως καταναλώνεται για οικιακή χρήση, το 
22% από τη βιομηχανία και το 70% στη γεωρ-
γία. Πιο ειδικά, καταναλώνουμε κατά μέσο όρο 
94,5-189,3L νερό για ένα πεντάλεπττο ντους, 4,9-22,7L για το καζα-
νάκι της τουαλέτας, 7,6L για να βουρτσίσουμε τα δόντια μας, 75,7L για 
να πλύνουμε τα πιάτα στο χέρι και 151L για μια πλήρη πλύση στο πλυ-
ντήριο ρούχων. Καθημερινά, πίνουμε μια κούπα καφέ (υδατικό απο-
τύπωμα 130L/ 125ml), χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές συσκευές (32L/ 
microchip), γράφουμε σε χαρτί (10L/φύλλο) και τρώμε βοδινό steak 
(16000L/kg) μαζί με μπίρα (75L/250ml). Καθώς ένας από τους πυλώ-
νες της βιώσιμης ανάπτυξης είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη (social 
equity), η οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ίσες δυνατότητες 
για ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις 
πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα τις επιπτώσεις 
στο νερό, που επιφέρουν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οποιαδήποτε 
άλλη ανθρωπογενής δραστηριότητα. 
Τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία και πολύ περισσότερα ακόμα, υποδει-
κνύουν την ανάγκη για καλύτερη υδατική διαχείριση τόσο σε τοπικό αλλά 
και σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Για να το πετύχουμε αυτό 
θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε καλύτερα τις σχετικές επιπτώσεις 
ώστε να ταυτοποιήσουμε το «υδατικό αποτύπωμα» ή «water footprint», 
όπως ονομάζεται. O ISO απαντώντας στην ανάγκη για καθορισμό μιας δι-
εθνώς αποδεκτής μεθοδολογίας υπολογισμού του «water footprint», δη-
μιούργησε μια ομάδα εργασίας κάτω από την ISO/TC 207 Environmental 
management - SC 5 Life cycle assessment, για την εκπόνηση του προτύ-
που ISO 14046 Environmental management - Water footprint - Principles, 
requirements and guidelines, το οποίο αναμένεται να δημοσιευτεί στις 
αρχές του 2014. Το πρότυπο αυτό θα καθορίζει τις αρχές, τις απαιτήσεις 
και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση των προϊ-
όντων, διεργασιών και οργανισμών για το υδατικό τους αποτύπωμα, με 
βάση την ανάλυση κύκλου ζωής τους. 

ISO 14046
Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14046, μια αξιολόγη-
ση για το υδατικό αποτύπωμα βασίζεται στην ανά-
λυση κύκλου ζωής, ταυτοποιεί τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις σε σχέση με το νερό, περιλαμβάνει 
σχετικές γεωγραφικές διαστάσεις, ταυτοποιεί τις 
ποσότητες νερού που έχουν χρησιμοποιηθεί και 
τις αλλαγές στην ποιότητά του, αξιοποιώντας ταυ-

τόχρονα την υπάρχουσα υδρολογική γνώση. 
μια τέτοια αξιολόγηση μπορεί να έχει πολυδιάστατη συμβολή: 
• Αξιολόγηση του μεγέθους των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σε σχέση με το νερό, 
• Εντοπισμός δυνατοτήτων μείωσης των επιπτώσεων αυτών στα διάφο-
ρα στάδια του κύκλου ζωής, 
• Ανάπτυξη στρατηγικής εκτίμησης κινδύνου σε σχέση με το νερό, 
• Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του νερού,
• Ενημέρωση των κέντρων λήψεως αποφάσεων για τις πιθανές περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, και 
• Παροχή επιστημονικά συνεπών και αξιόπιστων πληροφοριών για τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης του υδατικού αποτυπώματος. 
μια ανάλυση υδατικού αποτυπώματος από μόνη της δεν είναι επαρκής 
για να περιγράψει τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊό-
ντων, διεργασιών, υπηρεσιών ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων στα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά δι-
αθέσιμα. εντούτοις, μια αξιολόγηση η οποία διεξάγεται σε συμφωνία με 
το πρότυπο ISO 14046 μπορεί να αποτελέσει μια αυτόνομη μελέτη των 
επιπτώσεων σε σχέση με το νερό. μπορεί ακόμα να αποτελέσει μέρος 
μιας πιο ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα 
θα παρέχουν μια μοναδική τιμή ή ένα προφίλ ενδεικτικών τιμών. Στο ISO 
14046, ο όρος «υδατικό αποτύπωμα» χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι το 
αποτέλεσμα μιας εκτίμησης επιπτώσεων. 
Πηγή: ISO

Μάριος Μαυρόγιαννος 
Χημικός Μηχανικός 

Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS
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Το 8% του νερού 
παγκοσμίως 

καταναλώνεται για 
οικιακή χρήση, το 22% 

από τη βιομηχανία και το 
70% στη γεωργία

Τα 25 χρόνια εξειδίκευσης της εταιρείας μας στο τομέα της 
επεξεργασίας νερού, την  έχουν εδραιώσει στην κυπριακή αγορά 
όπως επίσης και μεταξύ των μεγαλυτέρων προμηθευτών του 
εξωτερικού .
Αποτέλεσμα από τις αρχές του 2012, έχει επιτευχθεί συμφωνία 
για την αποκλειστική αντιπροσώπευση του Ιταλικού κολοσσού στο 
τομέα της επεξεργασίας νερού EUROACQUE srl. Με την ευκαιρία 
αυτή, προσφέρουμε δύο από τα προϊόντα μας σε προνομιακές 
τιμές  μόνο για τα μέλη του ΕΤΕΚ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟ 1. Αποσκληρυντής νερού 
EUROACQUE Da-Logix Autotrol valve 255-740i, 26 λίτρα 
ρητίνης, χρονικό ξέπλυμα, στη προνομιακή τιμή των €900, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
(Η εγκατάσταση δεν συμπεριλαμβάνεται)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟ 2. Φίλτρο πόσιμου νερού:
EUROACQUE RIVER SILVER,, 0,5 micron, αφαίρεση γεύσης και 
μυρωδιάς, χλωρίνης, δυνατότητα φιλτραρίσματος 11,000 λίτρα 
πριν από κάθε αλλαγή του φίλτρου, στη προνομιακή τιμή των 
€170, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
(Η εγκατάσταση δεν συμπεριλαμβάνεται)

Βασ. Κωνσταντίνου 146, Κατ. 1,2 - 3080 Τσίρειο, Λεμεσός – Κύπρος
Τηλ: 25389155 -  Φαξ: 25389153
Email: mtvwater@cytanet.com.cy - www.mtvwaterservices.com

MTV Water Services Ltd

Εντοπίζοντας το Υδατικό Αποτύπωμα
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η υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα των κατασκευών 
λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς και της διεθνο-

ποίησης των αγορών οδηγεί τις αγορές σε ένα συνεχώς 
αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. μέσα στην πλει-
άδα των ανταγωνιστών θα αναπτυχθεί και θα επιβιώσει 
η εταιρεία εκείνη που έχει ως πρωταρχικό της σκοπό 
την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η 
εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας 
(ΣΔΠ) δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία να διευθύνει και να 
ελέγχει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, οι οποίες 
σχετίζονται με την ποιότητα.
μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) 
η εταιρεία θέτει την πολιτική και τους στόχους της, μέσω 
των οποίων σχεδιάζει και αξιολογεί τους διαθέσιμους πό-
ρους ούτως ώστε να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και 
υπηρεσίες, τα οποία να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
πελατών της.
Στην οικοδομική βιομηχανία είναι σημαντικό να λαμβάνε-
ται υπόψη, στον σχεδιασμό του συστήματος, το γεγονός 
ότι κάθε εργοτάξιο μπορεί και πρέπει να θεωρείται ξεχω-
ριστή μονάδα. Το εργοτάξιο λειτουργεί μεν στο γενικό σύ-
νολο της εταιρείας, αλλά παράλληλα και με τους ειδικούς 
όρους που καθορίζονται από το συμβόλαιο του κάθε έρ-
γου. Συνεπώς ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνεται σε δύο 
επίπεδα, το ένα να αναφέρεται στη γενική λειτουργία της 
εταιρείας (οριζόντιες διαδικασίες, συντήρηση, αποθήκη) 
και το άλλο να προσαρμόζεται και να εξειδικεύεται στο 
κάθε έργο.
Η πιο ενδεδειγμένη και αποδεδειγμένα σωστότερη μέθο-
δος για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τέτοιου συστή-
ματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι η υιοθέτηση των 
προνοιών του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 στον 

καταρτισμό του συστήματος.

οφέλη
Τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συ-
στήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Περιβάλλο-
ντος, στη βάση των διεθνών αναγνωρισμένων πρότυπων 
ISO από τις εργοληπτικές εταιρείες και στην ευρύτερη 
όικοδομική Βιομηχανία, είναι πάρα πολλά και σίγουρα δεν 
μπορούν να εξαντληθούν και να περιγραφούν ικανοποιη-
τικά μέσω ενός μόνο άρθρου. μερικά από τα πιο ουσια-
στικά οφέλη παρατίθενται πιο κάτω:
•  Καλύτερος έλεγχος των εγγράφων της εταιρείας: H 

ορθή διακίνηση και διαχείριση των ενημερωμένων εκ-
δόσεων των σχεδίων σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος 
αλλά και η συγκέντρωση εξωτερικών εγγράφων όπως 
είναι οι ισχύουσες νομοθεσίες, κανονισμοί και τεχνικές 
προδιαγραφές έργων.

•  Σωστή τήρηση αρχείων: Η πολυπλοκότητα των διεργα-
σιών που έχει μια κατασκευαστική εταιρεία πολύ συχνά 
οδηγεί και στη δημιουργία μεγάλου όγκου εντύπων 
(έντυπα προσφορών, αλληλογραφία, πρακτικά συναντή-
σεων κ.ά.). Η σωστή διαχείριση του συστήματος μειώνει 
τον όγκο της γραφειοκρατίας και ευνοεί την ιχνηλασι-
μότητα των πληροφοριών σε μεταγενέστερα στάδια.

•  όλοκληρωμένο σύστημα επιθεωρήσεων εργασιών: 

μέσω των επιθεωρήσεων ποιότητας όπου απαιτούνται 
από το πρότυπο, παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες 
να καταγράψουν τυχόν λάθη, παρεκκλίσεις και ελλείψεις 
που μπορεί να υπάρχουν, προβαίνοντας σε προληπτικές 
και διορθωτικές ενέργειες με απώτερο σκοπό τη δυνα-
τότητα βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εταιρείας.

•  αξιολόγηση Προμηθευτών και Υπεργολάβων: H αξιο-
λόγηση των συνεργατών σε τακτά χρονικά διαστήματα 
είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ελεγχθεί κατά πόσο 
τηρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί 
για το έργο. όι έλεγχοι πρέπει να γίνονται τόσο στις ερ-
γασίες των υπεργολάβων, αλλά και στα υλικά που χρησι-
μοποιούνται ούτως ώστε να διασφαλίζεται η καταλλη-
λότητά τους. Στην προκειμένη περίπτωση να ζητούνται 
από τους προμηθευτές δηλώσεις συμμορφώσεων των 
υλικών, Πιστοποιητικά CE καθώς και Δελτία ασφαλούς 
χρήσης των υλικών.

•  Συντήρηση και Διακρίβωση εξοπλισμού: με τη σωστή 
οργάνωση του τμήματος συντήρησης της εταιρείας 
(ή τον σωστό έλεγχο του υπεργολάβου αν δεν έχει 
τμήμα συντήρησης η εταιρεία), εκπονείται πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού, που σκοπό 
θα έχει την αποφυγή βλαβών. επίσης με την έγκαιρη 
συντήρηση του εξοπλισμού, διασφαλίζεται η ορθότητα 
των μετρήσεων.

•   ικανοποίηση πελατών: Mέσω της μέτρησης της ικανο-
ποίησης των πελατών της, η εταιρείαμπορεί να κατανο-
ήσει το σύνολο των αναγκών και προσδοκιών των πελα-
τών, αλλά και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών. Στη 
συνέχεια η εταιρεία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα 
αυτά και θα λάβει τις δικές της κατάλληλες βελτιωτικές 
ενέργειες.
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Κτίζοντας την ποιότητα 
στην οικοδομική βιομηχανία

Μέσω του Συστήματος 
Διαχείρισης της Ποιότητας 

(ΣΔΠ) η εταιρεία θέτει 
την πολιτική και τους 

στόχους της
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•  ανθρώπινο Δυναμικό: Το προσωπικό συναισθάνεται τη 
σημασία του ρόλου και της συνεισφοράς του, με απο-
τέλεσμα να επιδιώκεται η απόκτηση νέων γνώσεων, 
δεξιοτήτων και εμπειριών, προς όφελος της εταιρείας. 
επίσης καθορίζονται σαφείς στόχοι σε όλα τα τμήματα 
της εταιρείας ενώ οι ενέργειες και τα μέτρα βελτίωσης 
είναι συντονισμένα.

•  Ποιοτικός έλεγχος: με τη δημιουργία ενός σχεδίου 
ελέγχου ποιότητας ξεχωριστά για κάθε έργο που ανα-
λαμβάνεται, η εταιρεία θα είναι σε θέση να ελέγχει κατά 
πόσο τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων, 
τηρείται η νομοθεσία καθώς επίσης και συγκεκριμένες 
απαιτήσεις που μπορεί να θέσει η εταιρεία στο κάθε 
έργο. 

Θετική προβολή
Τα τελευταία χρόνια και παρά την οικονομική κρίση που 
περνάει η χώρα μας, όλο και περισσότερες κατασκευαστι-
κές εταιρείες επιλέγουν να πιστοποιηθούν από ανεξάρτη-
τους φορείς πιστοποίησης, απολαμβάνοντας τα επιπρό-
σθετα οφέλη που προσφέρει η πιστοποίηση.
Τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει η πιστοποίηση στην 
εικόνα της εταιρείας ποικίλλουν, με κυριότερα τα τέσσερα 
πιο κάτω:
•  Προβολή της εταιρείας: Το σημαντικότερο ίσως όφελος 

που μπορεί να αποκομίσει μια εταιρεία είναι η δυνατό-
τητα αύξησης του κύρους της μέσω της διαφήμισης 
του πιστοποιητικού της. με την πιστοποίηση δηλώνει 
στους συνεργάτες της, στους πελάτες αλλά και στους 
εν δυνάμει πελάτες ότι ένας ανεξάρτητος οργανισμός 
επιθεώρησε το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που 
εφαρμόζει και έκρινε ότι αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του προτύπου CYS εν ISO 9001:2008

•  Υποβολή προσφορών: Η πιστοποίηση μέσω ISO 9001 
προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής προσφορών για 
μεγάλα έργα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα

•  Δέσμευση των εργοδοτουμένων: Η πιστοποίηση δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κουλτού-
ρας της ποιότητας μέσα στην εταιρεία

•  Διεθνής αναγνώριση: Υπάρχει πλέον ο Φορέας στην Κύ-
προ (η Κυπριακή εταιρεία Πιστοποίησης), ο οποίος μετά 
από πιστοποίηση προσφέρει και τα διεθνώς αναγνωρι-
σμένα πιστοποιητικά του μεγαλύτερου Δικτύου Φορέων 
Πιστοποίησης IQNet.

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότη-
τας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
ISO 9001:2008, διασφαλίζει ότι οι οποιεσδήποτε αστοχίες 
θα μειωθούν σημαντικά και η οργάνωση της εταιρείας και 
η διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει θα ικανοποιούν 
όχι μόνο τις απαιτήσεις που τίθενται από τις τεχνικές προ-
διαγραφές αλλά και από τις απαιτήσεις που πηγάζουν από 
την κουλτούρα ποιότητας της εταιρείας. 

Γιάννης Τσούντας
Πολιτικός Μηχανικός

Επικεφαλής Επιθεωρητής 
Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης

Τον Φεβρουάριο του 2012, με απόφαση της Δι-
οικούσας επιτροπής του εΤεΚ, καταρτίστηκαν 

οι επιστημονικές επιτροπές, μεταξύ των οποίων 
και η επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως όρ-
γανο των αιρετών σωμάτων του εΤεΚ, η επιτροπή 
έχει εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για 
θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

ρόλος 
ό γενικός στόχος της επιτροπής είναι να διαμορ-
φώσει εισηγήσεις και προτάσεις προς το Γενικό 
Συμβούλιο του εΤεΚ που άπτονται θεμάτων έρευ-
νας και τεχνολογίας. με στόχο την εξασφάλιση 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, η επιτροπή απο-
φάσισε να εστιάσει τη συμβουλευτική της δράση 
προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις:
I.  Τη συμμετοχή του εΤεΚ και κυρίως των μελών 

του, μηχανικών, στην τοπική και διεθνή ερευνη-
τική δραστηριότητα

II.  Την ενημέρωση των μελών του εΤεΚ για τις 
τρέχουσες εξελίξεις στην έρευνα στα θέματα 
που τους απασχολούν 

III.  Την ορθή προώθηση και υιοθέτηση νέων τε-
χνολογιών και καινοτόμων λύσεων που προκύ-
πτουν από δραστηριότητες έρευνας και καινο-
τομίας.

Προγραμματισμός 
Η συμβουλευτική δράση της επιτροπής θα κινηθεί 
γύρω από τις πιο κάτω βασικές προτάσεις:
Γενική ενημέρωση και δικτύωση μελών
•  Συμπερίληψη στον ιστοχώρο και στο περιοδικό 

του εΤεΚ θεματικής ενότητας για άρθρα σχετι-
κά με Έρευνα και Καινοτομία.

•  Συλλογή ερευνητικών δράσεων που αφορούν 
τους μηχανικούς, μέσω του ιδρύματος Προώ-
θησης Έρευνας (ιΠε), ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων (και άλλων φορέων) και ενημέρωση των 
μελών μέσω του ιστοχώρου του εΤεΚ, του περι-
οδικού, κτλ.

•  Δημιουργία αρχείου μελών του ΕΤΕΚ που ασχο-
λούνται με την έρευνα (διαδικτυακή φόρμα 
υποβολής στοιχείων μέσω του ιστοχώρου).

•  Παροχή εργαλείου δικτύωσης των μελών με 
στόχο τη δημιουργία συνεργασιών για κοινή 
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

•  Εισηγήσεις για διοργάνωση ημερίδων και 
συνεδρίων με θέμα την Έρευνα και την Τε-
χνολογία.

Βιομηχανία και έρευνα
- εισηγήσεις για διοργάνωση εκδηλώσεων με στό-
χο την ενημέρωση των μηχανικών για τις εξελίξεις 
στην έρευνα στους τομείς που τους αφορούν (η 
ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιείται από ακα-
δημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στην έρευνα).
- εισηγήσεις για διοργάνωση εκδηλώσεων με στό-
χο την ενημέρωση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
(καθηγητών και φοιτητών) και ερευνητικών κέ-
ντρων, για την πραγματικότητα στη βιομηχανία και 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί.
- Δημιουργία χώρου (βλέπετε χώρο δικτύωσης που 
αναφέρεται πιο πάνω) όπου οι μηχανικοί αλλά και 
ερευνητικοί φορείς θα μπορούν να καταχωρούν 
πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας και ιδέες για 
ερευνητικά έργα και καινοτομία. Στόχος θα είναι η 
συγγραφή προτάσεων έργων που θα χρηματοδο-
τούνται είτε από γνωστούς φορείς χρηματοδότη-
σης είτε από την ίδια τη βιομηχανία ή/και το εΤεΚ.
- Παρακολούθηση και προώθηση της Κυπριακής 
Πλατφόρμας για την Έρευνα και την Τεχνολογία 
στις Κατασκευές.
μέσα από το πρόγραμμα τακτικών συνεδριών που 
έχει καταρτίσει η επιτροπή, συζητούνται, προτεί-
νονται και ήδη άρχισαν να υλοποιούνται συγκεκρι-
μένες δράσεις με στόχο την όσο το δυνατόν γρη-
γορότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του 
προγράμματος δράσης. Σε αυτήν την προσπάθεια 
της επιτροπής, καλείστε όλοι οι μηχανικοί-μέλη 
του εΤεΚ να συμβάλετε με προτάσεις/εισηγήσεις, 
εθελοντική εργασία, και όποιο άλλο τρόπο θεωρεί-
τε καλό. Η προώθηση της έρευνας και της καινο-
τομίας, με στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση της 
παραγωγικότητας, είναι επιτακτική ανάγκη κυρίως 
στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
που διανύουμε. όι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο με ομαδική δουλειά και σωστό σχεδιασμό. όι 
Κύπριοι μηχανικοί καλούνται να δώσουν λύσεις και 
αειφόρα ανάπτυξη.
είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευ-
κρινίσεις χρειάζονται για θέματα που αφορούν την 
επιτροπή.

Ειρήνη Γιαννακού - Πρόεδρος, Γιώργος 
Μιλής - Αναπληρωτής, Ανδρέας Αλεξάνδρου 
- Μέλος, Γιάννης Μπέλλος - Μέλος, Γιώργος 
Γεωργιάδης - Μέλος, Θωμάς Δημόπουλος - 

Μέλος, Χρίστος Κάννας - Μέλος

Ρόλος και μέχρι τώρα δράση 
της Επιτροπής Έρευνας 

και Τεχνολογίας του ΕΤΕΚ



Είκοσι έξι χρόνια αφότου το ISO 9000 είχε εκδοθεί, 
το ISO 9001 παραμένει το πιο δημοφιλές πρότυ-

πο στον κόσμο. Η Τεχνική επιτροπή ISO/TC176/SC2 
(υπεύθυνη για την εξέλιξη των προτύπων ISO 9001, 
ISO 9004) θέτει τις βάσεις για την επόμενη γενιά των 
προτύπων ISO.
Το όραμά της είναι να τα διατηρεί αναγνωρισμένα στο 
παγκόσμιο στερέωμα, με το κύρος που τους αξίζει, αλλά 
και να χρησιμοποιούνται σαν ένα αναπόσπαστο κομμά-
τι των έργων ανάπτυξης στις επιχειρήσεις. από το 2008 
έχουν προετοιμαστεί πάρα πολλές δραστηριότητες για 
την επόμενη αναθεώρηση στην οποία θα έδιναν ένα 
προσχέδιο προδιαγραφών για το μελλοντικό ISO 9001. 
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
•  Μια σταθερή δέσμη βασικών απαιτήσεων οι οποίες 

θα είναι σταθερές για περισσότερο από 10 χρόνια
•  Στοιχεία γενικής εφαρμογής, σε όλους του οργανι-

σμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου σε οποια-
δήποτε βιομηχανία

•  Επικέντρωση όπως και πριν σε αποτελεσματικές δια-
δικασίες διαχείρισης έτσι ώστε να μπορεί να επιφέρει 
τα επιθυμητά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις

•  Τις αλλαγές κυρίως σε πρακτικές στο χώρο της 
ποιοτικής διαχείρισης και της τεχνολογίας από την 
εποχή της τελευταίας μεγάλης αναθεώρησης του 
2000

•  Στοιχεία από τις δραστικά αυξανόμενες αλλαγές 
του απαιτητικού και δυναμικού περιβάλλοντος 
όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις

•  Εφαρμογές του παραρτήματος SL (Annex SL) οδη-
γία του ISO (ISO Directives) έτσι ώστε να ενισχύσει 
τη συμβατότητα και την ευθυγράμμιση των προτύ-
πων ISO 9001 και ISO 9004 με άλλα ISO πρότυπα και 
συστήματα διαχείρισης

•  Απλουστευμένες μορφές γλώσσας και γραφής έτσι 
ώστε να διευκολύνει την κατανόηση και τη συνεπή 

ερμηνεία των απαιτήσεων του προτύπου.
Το πρότυπο εγκρίθηκε από τα μέλη της ISO/TC/176/SC2 
για μια επιταχυμένη (fast-track) διαδικασία ανάπτυξης 
στην οποία όμως η SC2 θέλει να ακολουθήσει μια συ-
ντηρητική προσέγγιση, και πιθανότητα να υιοθετήσει 
ένα χρονοδιάγραμμα τριών χρόνων. 

Μετάβαση στην αναθεώρηση
Όλα τα πρότυπα ISO υποβάλλονται σε αναθεώρηση 
σχεδόν κάθε 7 χρόνια έτσι ώστε να παραμένουν 
ισχυρά εργαλεία στην αγορά. Το στάδιο του προ-
σχεδίου είναι το πρώτο στάδιο για τη διαβούλευση 
ανάπτυξης και αναθεώρησης του προτύπου ISO 9001. 
Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, οι χώρες μέλη 
που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
του προτύπου θα έχουν μεταξύ 2-4 μηνών για να 
σχηματίσουν την εθνική τους θέση για το προσχέδιο 

και να δώσουν γραπτώς τα σχόλιά τους. αναμένεται 
η αναθεώρηση του ISO 9001:2008 να δημοσιευτεί το 
2015. 
μετά από τη δημοσίευση του νέου προτύπου ISO 
9001:2015 θα δοθεί στις επιχειρήσεις μια δοκιμαστι-
κή περίοδος από 1 μέχρι και 3 χρόνια ανάλογα με το 
τι θα αποφασίσει ο οργανισμός ISO σε συνεργασία 
με τον IAF (International Accreditation Forum). μετά 
από την περίοδο μετάβασης το προηγούμενο πρότυ-
πο θα αποσυρθεί από την αγορά εντελώς.
Η Κύπρος έδωσε το παρών της στις συνεδρίες της εν 
λόγω Διεθνούς Τεχνικής επιτροπής (ISO/TC/176/SC2) 
μέσω του Κυπριακού όργανισμού Τυποποίησης (CYS). ό 
τεχνικός εμπειρογνώμονας και συνεργάτης του CYS κ. 
Στέλιος Σακκάς συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ανα-
θεώρησης του προτύπου ISO 9001 και παρακολουθεί 
στενά τις όποιες εξελίξεις.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Το επόμενο ISO 9001 και η αναθεώρησή του

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του προτύπου ISO 9001:2015 φαίνεται στο διάγραμμα.
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Ανακύκλωση ελαστικών, 
ύψιστης σημασίας για πράσινη ανάπτυξη

Tο πρόγραμμα της ευρωπαϊκής επιτροπής «όικολογική Καινοτομία» έχει στόχο 
να συμβάλει στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εισά-

γουν καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα στην αγορά. μέσω του 
προγράμματος, επιτυγχάνεται η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η εξάπλωση σε 
νέες αγορές και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. όι οικολογικές μμε αποτε-
λούν έναν σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σήμερα σε ολόκληρη την 
ευρώπη απασχολούν 3,4 εκατομμύρια εργαζομένους.
Η εκπομπή Business Planet, του Euronews επισκέφθηκε το Ζάγκρεμπ της Κροατίας, 
για να παρακολουθήσει την εξέλιξη ενός αντίστοιχου καινοτόμου προγράμματος. 
Πρόκειται για την κατασκευή ηχοφραγμάτων, που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος 
του αυτοκινητόδρομου στο Ζάγκρεμπ και αποτελούν υπόδειγμα καινοτομίας. Κατα-
σκευάζονται κατά 40% από ανακυκλωμένα ελαστικά και θεωρούνται τα πιο αποτε-
λεσματικά στην αγορά. είναι το αποτέλεσμα ενός σχεδίου που ξεκίνησε το 2009 και 
χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «όικολογική Καινοτομία». μια μμε 
αναλαμβάνει τη μετατροπή των ανακυκλώσιμων ελαστικών σε ρινίσματα. μέσω του 
προγράμματος, η επιχείρηση αναπτύσσεται ραγδαία.
Στη συνέχεια, η σκόνη αναμειγνύεται με τσιμέντο και τα ηχοφράγματα παίρνουν 
την τελική τους μορφή. Τη φάση αυτή της παραγωγής έχει αναλάβει μια εταιρεία, 
που κατάφερε να αυξήσει κατά 25% τον κύκλο εργασιών της.
όι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επένδυσαν ένα σημαντικό ποσό και 
δεν το μετάνιωσαν. Το πρόγραμμα για την κατασκευή ηχοφραγμάτων ξεκίνησε από 
το πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ και αποτελεί δημιούργημα του καθηγητή Στέπαν 
Λάκουσιτς. χρηματοδοτήθηκε κατά το ήμισυ από το πρόγραμμα «όικολογική Καινο-
τομία», με περισσότερα από €500 χιλιάδες.
Σήμερα η ιδέα εξάγεται στις γειτονικές χώρες και η ζήτηση για ανακυκλωμένα ελα-
στικά αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με τον καθηγητή χρειάζονται 65 τόνοι ανακυ-

κλώσιμα ελαστικά, ή 80 χιλιάδες τεμάχια, για την παραγωγή ηχοφράγματος μήκους 
ενός χιλιομέτρου και ύψους ενός μέτρου.
Η νέα τεχνολογία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της αγοράς, καθώς ο νέος τρό-
πος παραγωγής είναι φθηνότερος από τον συμβατικό κατά 10-15%. από το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα για την «όικολογική Καινοτομία» έχουν επωφεληθεί περισσότερα 
από 200 σχέδια σε ολόκληρη την ευρώπη.
Πηγή: Euronews

Nέα στρατηγική για τη διαχείριση των δα-
σών της εε με στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας στις αγροτικές περιοχές.
Παρότι παρατηρείται μια παγκόσμια τάση απο-
ψίλωσης των δασών, στην εε το ποσοστό των 
δασωδών εκτάσεων υπερβαίνει το 42% και η 
δασική βιομάζα (ουσιαστικά η ξυλεία) προμη-
θεύει το μισό της συνολικής ανανεώσιμης ενέρ-
γειας.
Για να προστατεύσει αυτόν τον σημαντικό πλου-
τοπαραγωγικό πόρο, η νέα ευρωπαϊκή στρατη-
γική για τα δάση προωθεί τη βιώσιμη διαχεί-
ριση των δασωδών εκτάσεων, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Η στρατηγική αυτή επιδιώκει επίσης 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων 
πολιτών, αυξάνοντας τις δυνατότητες αναψυχής 
αλλά και προστατεύοντας παράλληλα τα οικοσυ-
στήματα, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον.
οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση 
των δασών και τον συγκερασμό πολιτικών που 
είναι συναφείς μεταξύ τους, όπως οι πολιτικές 
για την αγροτική ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την έρευνα 
και την ανάπτυξη, και τη βιοενέργεια.
Παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική, ο επίτρο-
πος της εε για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ντα-
τσιάν τσιόλος, είπε χαρακτηριστικά: «Η βιώσιμη 
διαχείριση των δασών, η οποία διασφαλίζει την 
προστασία τους, συνιστά κεντρικό πυλώνα της 
αγροτικής ανάπτυξης και μία από τις αρχές που 
διέπουν τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δάση.»
Η νέα στρατηγική είναι καρπός μιας διετούς 
περιόδου διαβουλεύσεων και συνεργασίας ανά-
μεσα στην ευρωπαϊκή επιτροπή, τις κυβερνή-
σεις των κρατών μελών και τους βασικούς εν-
διαφερόμενους. Αντικαθιστά την προηγούμενη 
στρατηγική για τα δάση που είχε θεσπιστεί το 
1998 και αποσκοπεί στον περιορισμό των αυ-

ξανόμενων επιβαρύνσεων για τα δάση, οι οποί-
ες οφείλονται σε εμπορικούς λόγους αλλά και 
δραστηριότητες αναψυχής. Ανταποκρίνεται δε 
στις πολιτικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
αλλαγές των περασμένων 15 ετών.
Η νέα στρατηγική λαμβάνει επίσης υπόψη τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ευαί-
σθητα δασικά οικοσυστήματα. Πιο συγκεκριμέ-
να, η αύξηση της θερμοκρασίας και η ξηρασία 
στη νότια ευρώπη έχουν αντίκτυπο στα δέντρα 
που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο.
Η ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε επίσης ένα 
σχέδιο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότη-
τας των βιομηχανιών δασικών προϊόντων, ιδίως 
των βιομηχανιών επεξεργασίας ξυλείας και πα-
ραγωγής χαρτιού. ο κλάδος αυτός βρίσκεται στο 
επίκεντρο των προσπαθειών της επιτροπής για 
δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης, καθώς 
ισοδυναμεί με περίπου 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας και ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 
ανέρχεται σε €500 δισ. περίπου.

Προστασία των δασών στην ΕΕ και τον κόσμο
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Tουλάχιστον 441 νέα είδη ζωής ανακάλυ-
ψαν οι επιστήμονες σε ένα απομακρυσμέ-

νο δάσος του Αμαζονίου, όπως ανακοίνωσε το 
WWF.
ςτο συγκεκριμένο δάσος εργάστηκαν ομάδες 
ερευνητών από το 2010 μέχρι το 2013 και 
βρήκαν 258 νέα είδη φυτών, 84 νέα ψάρια, 
ανάμεσά τους κι ένα φυτοφάγο πιράνχα, 22 
ερπετά, 18 πουλιά και ένα νέο θηλαστικό, ένα 
μαϊμουδάκι που όταν είναι χαρούμενο γουρ-
γουρίζει σαν γάτα!
τα περισσότερα από τα είδη που ανακαλύ-
φθηκαν είναι ενδημικά και δεν μπορεί να τα 
συναντήσει κανείς σε κανένα άλλο μέρος του 
κόσμου.

Εκατοντάδες 
νέα είδη ζωής 
στον ΑμαζόνιοΤο όργανο λέιζερ (Lunar Laser Communications 

Demonstration - LLCD) της NASA έγραψε ιστορία 
καθώς κατάφερε μέσω μίας παλμικής ακτίνας λέι-
ζερ να στείλει δεδομένα σχεδόν 385.000 χιλιόμετρα 
μακριά, από τη Σελήνη προς τη Γη, με ταχύτητα 622 
megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps), σημειώνοντας νέο 
ρεκόρ. Παράλληλα, το όργανο έστειλε δεδομένα από 
τον επίγειο σταθμό στο νέο μεξικό προς τον δορυ-
φόρο με ταχύτητα 20 megabit ανά δευτερόλεπτο.
Το LLCD βρίσκεται πάνω στον αμερικανικό δορυφό-
ρο LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment 
Explorer), σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι, και αποτελεί 
το πρώτο σύστημα της NASA για αμφίδρομη επικοι-
νωνία με τη χρήση λέιζερ αντί για ραδιοκύματα.
Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της NASA, «το LLCD 
αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία διαστημι-
κών επικοινωνιών νέας γενιάς. Τα αποτελέσματα μέχρι 
αυτό το σημείο είναι ενθαρρυντικά και είμαστε βέβαιοι 
ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για να εφαρμό-
σουμε σύντομα τη νέα τεχνολογική δυνατότητα στις 
αποστολές μας».
Η NASA στηριζόταν μέχρι σήμερα στην επικοινωνία 
μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, αυτές έχουν φτάσει 
στα όριά τους και η ανάγκη για μεγαλύτερη χωρητικό-
τητα δεδομένων ολοένα και μεγαλώνει. Η ανάπτυξη 
και η χρήση επικοινωνιών που θα στηρίζονται στο 
λέιζερ θα διευρύνει τις δυνατότητες επικοινωνίας της 

NASA, καθώς θα μπορεί πλέον να έχει μεγαλύτερη 
ανάλυση εικόνων και μετάδοση τρισδιάστατων βίντεο 
από το εξωδιάστημα.
επιδίωξη του διαστημικού οργανισμού είναι να δο-
κιμάσει την εν λόγω τεχνολογία γρήγορων και αξιό-
πιστων επικοινωνιών, που αναπτύχθηκε στο πανεπι-
στήμιο μιΤ, ώστε να την επεκτείνει στις μελλοντικές 
αποστολές της στο διάστημα.
Το LADEE, που φέρει το όργανο LLCD, εκτοξεύτηκε στις 
6 Σεπτεμβρίου 2013, και εντάσσεται σε μια ρομποτική 
αποστολή 100 ημερών με σκοπό να μελετήσει τη σε-
ληνιακή ατμόσφαιρα αλλά και να συγκεντρώσει δεδο-
μένα που θα βοηθήσουν τη NASA να μελετήσει αν τα 
σωματίδια σκόνης προκάλεσαν τη μυστηριώδη λάμψη 
που παρατήρησαν αρκετοί αστροναύτες των αποστο-
λών Apollo στον σεληνιακό ορίζοντα.
Πηγή: NASA

Δ ί Ε Θ ν η

Δεδομένα ταξίδεψαν από 
τη Σελήνη με ταχύτητες ρεκόρ

Αστρονόμοι ανακάλυψαν τον πιο μακρινό γα-
λαξία, κάτι που κάνει τους επιστήμονες να 

αναθεωρήσουν την άποψή τους για τη δημιουργία 
του ςύμπαντος. το φως από τον γαλαξία, που ονο-
μάστηκε z8_GND_5296, χρειάστηκε περίπου 13,1 
δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στο διαστη-
μικό τηλεσκόπιο Hubble και το Παρατηρητήριο 
Keck στη χαβάη και να το εντοπίσουν με τη χρήση 
υπέρυθρου φωτός.
ςύμφωνα με τον επικεφαλής των ερευνών και 
καθηγητή του Πανεπιστημίου του τέξας Steven 
Finkelstein, ο συγκεκριμένος γαλαξίας δημιουρ-
γήθηκε 8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν να γεννηθεί 
ο Ήλιος και φυσικά πολύ πριν να εμφανιστεί ζωή 
πάνω στη Γη.
Παραδόξως, από ένα σύνολο 43 υποψήφιων μα-
κρινών γαλαξιών, μόνο ο z8_GND_5296 αποκά-
λυψε τα βασικά στοιχεία της χημικής διαδικασίας 
που απαιτείται για την εκτίμηση και επιβεβαίωση 
της απόστασης. Αυτό έκανε τους ερευνητές να 
αναρωτιούνται εάν ανακάλυψαν ένα στοιχείο από 
ένα μεγαλύτερο μυστήριο: Πόσο καιρό χρειάστηκε 
το φως από τα πρώτα αστέρια και τους γαλαξίες να 

τρυπήσει ένα πέπλο αερίου υδρογόνου, το οποίο 
υπήρχε από την αρχή της ιστορίας του ςύμπαντος;
οι επιστήμονες, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό Nature, πιστεύουν ότι κάποια 
στιγμή υπεριώδης ακτινοβολία υψηλής ενέργειας 
από την έκρηξη αστέρων διέσπασε τα διαγαλαξια-
κά άτομα υδρογόνου σε ηλεκτρόνια και πρωτόνια. 
Μόλις ιονίστηκε, το υδρογόνο θα ήταν ηλεκτρικά 
αγώγιμο και δεν θα διέχεε πλέον τις δέσμες του 
φωτός. Πιθανώς κάτι τέτοιο συνέβαινε κατά το 
χρονικό διάστημα ύπαρξης του z8_GND_5296.
ο γαλαξίας, που έχει περίπου 1 δισεκατομμύριο 
φορές τη μάζα του Ήλιου, διαθέτει δύο ασυνήθι-
στα χαρακτηριστικά, τα οποία έκαναν αυτόν ορατό 

ενώ άλλους όχι.
Πρώτον, στον z8_GND_5296 ο σχηματισμός των 
αστεριών πραγματοποιείται με πολύ ταχύτερο 
ρυθμό, περίπου 100 φορές μεγαλύτερο σε σχέση 
με τον γαλαξία μας, κάνοντάς τον φωτεινότερο 
από άλλους.
Δεύτερον, περιέχει ένα εκπληκτικά υψηλό ποσοστό 
στοιχείων που είναι βαρύτερα από το υδρογόνο 
και το ήλιο. τα στοιχεία αυτά δημιουργούνται από 
την πυρηνική σύντηξη στο εσωτερικό των άστρων, 
επομένως είτε ο γαλαξίας περιέχει τα απομεινάρια 
πολλών μεγάλων αστεριών που είχαν εκραγεί, είτε 
σχηματίστηκε σε μια περιοχή του διαστήματος η 
οποία είχε προηγουμένως δημιουργηθεί από μια 
προγενέστερη γενιά αστεριών.
ο Finkelstein και οι συνεργάτες του ελπίζουν να 
πραγματοποιήσουν μια μεγαλύτερη έρευνα για 
τους αρχαίους γαλαξίες με τη βοήθεια του Hubble, 
αλλά περισσότερες λεπτομέρειες για τον z8_
GND_5296 αναμένεται να γίνουν γνωστές όταν η 
NASA εγκαινιάσει το νέο παρατηρητήριό της και 
το διαστημικό τηλεσκόπιο JamesWebb, το 2018.
Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον πιο… μακρινό γαλαξία 
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Το ιπτάμενο 
αυτοκίνητο από 

το 2015
Πολύ σύντομα, πιθανόν και το 2015, 

θα αρχίσει η διάθεση του πρώτου αε-
ροπλάνου - αυτοκινήτου με την ονομασία 
Transition. Το συγκεκριμένο, το οποίο πω-
λείται ήδη στην τιμή των 279.000 δολαρί-
ων, μπορεί ο καθένας να το «κλείσει» αρκεί 
να καταβάλει προκαταβολή της τάξης των 
10.000 δολαρίων.
Η εταιρεία που κατασκευάζει το συγκε-
κριμένο μεταφορικό μέσο ονομάζεται 
Terrafugia και δεν θα μπορούσε παρά να 
είναι αμερικάνικη... Το νέο αυτό όχημα που 
μοιάζει περισσότερο με αεροπλάνο παρά με 
αυτοκίνητο, φέρει αναδιπλούμενα φτερά 
τα οποία ανοίγουν όταν οι καταστάσεις το 
απαιτούν. Ο ιδιοκτήτης του μπορεί να το 
έχει παρκαρισμένο στο γκαράζ του σπιτιού 
του και φυσικά όταν θέλει να πετάξει θα 
μπορεί να το πράξει από τον κοντινότερο 
αεροδιάδρομο. 
Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύ-
ξει το Transition είναι τα 160 χλμ./ώρα, ενώ 
η αυτονομία του αγγίζει τα 660 χιλιόμετρα. 
Καθόλου... άσχημα. Από εκεί και πέρα, το 
ωφέλιμο φορτίο είναι 227 κιλά, η κατανά-
λωση καυσίμου στον αέρα φτάνει τα 18,9 
λίτρα την ώρα ενώ στο έδαφος όταν χρησι-
μοποιείται ως κανονικό αυτοκίνητο «καίει» 
6,7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Στην πραγ-
ματικότητα η κατανάλωση καυσίμου είναι 
όσο ενός μικρού αυτοκινήτου!
Η αμερικάνικη εταιρεία δεν μένει μόνο εκεί 
μιας και από το 2020 και έπειτα ετοιμάζει 
μια πιο εξελιγμένη έκδοση του αυτοκινή-
του - αεροπλάνου, που φέρει την ονομασία 
TF-X. Το εν λόγω μοντέλο διαθέτει ακόμα 
πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπως για 
παράδειγμα τη δυνατότητα απογείωσης 
- προσγείωσης χωρίς τη χρήση αεροδια-
δρόμου (όπως τα ελικόπτερα), υψηλότερη 
τελική ταχύτητα, μεγαλύτερη αυτονομία, 
μεταφορά τεσσάρων επιβατών κ.ά.

1.400 νέες καταλήξεις 
διευθύνσεων Internet

Διαδικτυακές διευθύνσεις με περισσότερες 
από 1.400 νέες καταλήξεις αρχίζουν με αργά 

βήματα να λειτουργούν στο ίντερνετ από τις 23 
όκτωβρίου 2013. Η ICANN, η διεθνής επιτροπή 
αρμόδια για την απόδοση διαδικτυακών ονομάτων 
και αριθμών ανακοίνωσε ότι οι πρώτες νέες κα-
ταλήξεις πρώτου επιπέδου στο κυριλλικό, ρώσικο, 
και το κινέζικο αλφάβητο ανταποκρίνονται ήδη 
στα αιτήματα σύνδεσης. Έτσι, εκτός από διευ-
θύνσεις με κατάληξη .com, .org, .info, .gov ή .edu 
θα συναντάμε στο ίντερνετ και καταλήξεις με την 
επωνυμία επιχειρήσεων, οργανώσεων, φορέων ή 
άλλους χαρακτηριστικούς προσδιορισμούς όπως 
.πολιτισμός .βιβλίο ή .αθήνα σε διάφορες γλώσ-
σες.
ανάμεσά τους είναι οι καταλήξεις .baby, .web, 
.music, .hotel, .doctor, .press, .play, .click, .space, 
.movie, .antivirus, .apartments, .camp, .fiat, .flickr, 
.gifts, .giving, .google, .gucci, .mobile, .money, 
.windows (Microsoft). επίσης, στην εκτενή λίστα 
που εκτείνεται σε 55 ιστοσελίδες εμφανίζονται 
κατοχυρωμένες καταλήξεις που πήραν το όνομα 
επώνυμων προϊόντων. Πρόκειται για τα νέα generic 
Top Level Domain Name, ή gTLD, δηλαδή τα ονόμα-
τα μητρώου πρώτου επιπέδου (π.χ. στη διεύθυνση 
http://example.com, το όνομα μητρώου πρώτου 
επιπέδου είναι το .com και το όνομα μητρώου 
δευτέρου επιπέδου το example). Μέχρι σήμερα, 
ο αριθμός των gTLD ήταν περιορισμένος στα 22 
(.com, .info, .org, .edu, και άλλα). με το πρόγραμμα 
νέων gTLD της ICANN ο αριθμός τους αυξάνεται 
εκθετικά, αφού ξεπερνούν τα 1.400 νέα gTLD. 
Σύμφωνα με την επιτροπή απόδοσης Διαδικτυα-
κών όνομάτων και αριθμών, οι νέες καταλήξεις θα 
ευνοήσουν την καινοτομία, θα εντείνουν τον αντα-

γωνισμό και θα δώσουν περισσότερες επιλογές 
στον τελικό χρήστη του διαδικτύου, αν και θα κρι-
θούν στην πράξη. αναφέρεται για παράδειγμα πως 
οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κατοχυρώσουν μια 
κατάληξη με την επωνυμία τους και στη συνέχεια να 
διαχειριστούν την κατοχύρωση ονομάτων δευτέρου 
επιπέδου. Έτσι, για παράδειγμα μια γαλακτοβιομη-
χανία θα μπορούσε να εισάγει διευθύνσεις με κα-
τάληξη .[γαλακτοβιομηχανία] και δευτερεύον όνομα 
κάθε ένα από τα προϊόντα της, με προφανή οφέλη. 
επίσης, οι φορείς/επιχειρήσεις μπορεί να επιλέξουν 
να πουλήσουν τις διευθύνσεις δευτέρου επιπέδου 
που θα καταλήγουν στο νέο gTLD, π.χ. .πολιτισμός 
ή .βιβλίο. ενδιαφέρον αναμένεται να δείξουν οι δή-
μοι, και οι καταλήξεις για μεγάλες πόλεις έχουν ήδη 
καταχωρηθεί (π.χ. paris) στη λίστα με τα νέα gTLD. 
Πάντως, η επιτροπή δεν παραλείπει να διευκρινίσει 
πως η κατοχύρωση νέων καταλήξεων πρώτου επιπέ-
δου δεν είναι ούτε φθηνή, ούτε εύκολη. Η υποβολή 
του αιτήματος και μόνο μπορεί να κοστίσει 185.000 
δολάρια ή και παραπάνω (υπάρχουν δυνατότητες 
υπαναχώρησης με μερική επιστροφή του ποσού που 
προκαταβάλλεται ανάλογα με το στάδιο της διαδικα-
σίας αξιολόγησης στο οποίο θα γίνει).

Μια ομάδα ερευνητών από την Αυστραλία 
εντόπισαν ψήγματα χρυσού σε φύλλα 

ευκαλύπτου.
Όπως εξηγούν οι ειδικοί από τον οργανισμό 
επιστημονικών και Βιομηχανικών ερευνών της 
Κοινοπολιτείας (CSIRO), τα δέντρα που μεγα-
λώνουν πάνω από κοιτάσματα χρυσού, που 
εντοπίζονται σε βάθος περίπου 40 μέτρων, 
αντλούν το πολύτιμο μέταλλο ενσωματώνο-
ντάς το στα φύλλα τους.
οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η μελέτη 
των φύλλων θα μπορούσε να υποδείξει την 
ακριβή θέση των κοιτασμάτων, ιδιαίτερα 
σε δύσβατες περιοχές όπου οι συμβατικές 

μέθοδοι αναζήτησης χρυσού είναι δύσκολο 
να τεθούν σε εφαρμογή. «το γεγονός ότι τα 
συγκεκριμένα δέντρα κατάφεραν να αντλή-
σουν τον χρυσό που βρισκόταν σε τόσο με-
γάλο βάθος, ήταν μια πραγματική έκπληξη 
για εμάς» αναφέρει ο γεωχημικός δρ Μελ 
Λίντερν.
τα «χρυσόδεντρα» εντοπίστηκαν σε δύο περιο-
χές στη δυτική Αυστραλία. ο δρ Λίντερν και η 
ομάδα του διαπίστωσαν ότι ο χρυσός αντλού-
νταν από τις ρίζες και στη συνέχεια μέσω του 
αγγειακού τους συστήματος αποθηκευόταν 
στα φύλλα τους, σε συγκεντρώσεις 100 μερών 
ανά δισεκατομμύριο.

Ψήγματα χρυσού σε φύλλα ευκαλύπτου!
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Επεμβάσεις σε παραλία του Δήμου Σωτήρας
Τις απόψεις διάφορων φορέων και οργανισμών ζήτησε το επιμελητήριο, 

τον Σεπτέμβριο, σχετικά με το θέμα των επεμβάσεων σε παραλία του 
Δήμου Σωτήρας. Το εΤεΚ απέστειλε επιστολές στην επαρχιακή Διοίκηση 
αμμοχώστου, τμήμα Πολεοδομίας και όικήσεως, τμήμα Δημοσίων Έργων, 
τμήμα Περιβάλλοντος, τμήμα Δασών και δημαρχείο Σωτήρας.
Το θέμα είχε ξεκινήσει τον περασμένο μάιο. Και επανήλθε μετά από νέες 
καταγγελίες μέλους του εΤεΚ. Τον μάιο, το επιμελητήριο ζήτησε από τον 
δήμαρχο Σωτήρας, Γεώργιο Τάκκα, διευκρινίσεις ως προς το θέμα των 
επεμβάσεων από το δημαρχείο σε παραλία. με επιστολή του προς το 
επιμελητήριο, στις 17 μαΐου, ο δήμαρχος Σωτήρας απάντησε ότι ο δήμος 
«έχει προχωρήσει σε προσεκτικό καθαρισμό της άμμου από αγριόχορτα και 
ακαθαρσίες και έχει τοποθετήσει ελαφρές κατασκευές για αποδυτήρια και 
αποχωρητήρια σε δυο παραλίες που έχει επιλέξει. Σκοπός είναι η εξυπη-
ρέτηση 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 Έργων, αλιείας και Θαλασσίων 
ερευνών και έπαρχο αμμοχώστου), με σκοπό την εκ των προτέρων ενημέ-
ρωση για διαδικασίες που μπορούν να διενεργηθούν στις παραλίες αυτές, 
όμως «τα κυβερνητικά τμήματα ενημέρωσαν τον δήμο ότι θα έπρεπε πρώτα 
να διεξαγάγει και να υποβάλει λεπτομερείς, χρονοβόρες και πολυδάπανες 
μελέτες 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 καταγγέλλει ότι «κάτοικοι της πε-
ριοχής, νομίζοντας ότι επειδή αγόρασαν μια κατοικία τούς ανήκει ολόκληρη 
η παραλία και επιθυμούν να τη χρησιμοποιούν μόνο αυτοί, δημιουργούν 
καθημερινά προβλήματα στις ενέργειές μας, υποστηρίζοντας ότι επεμβαί-
νουμε στο φυσικό στοιχείο της περιοχής μεταφέροντας άμμο και καθημε-
ρινά γινόμαστε αποδέκτες καταγγελιών και ενός αδικαιολόγητου πολέμου».
Θέτοντας το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, ο δήμαρχος καταλήγει ότι 
«ο δήμος μας αγωνίζεται και βρίσκει τρόπους για να καταφέρει να δημιουρ-
γήσει οικονομικούς πόρους που θα συμβάλουν προς τη βιωσιμότητά του. 
είχαμε την πεποίθηση πως αυτές μας οι ενέργειες, για αύξηση των οικονο-
μικών 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 αυτονομία και εξεύρεση οικονομικών πόρων και αντί αυ-
τού ο δήμος μας δέχεται αδικαιολόγητα καθημερινά πιέσεις. εν κατακλείδι, 
οι καταγγελίες για τις επεμβάσεις τις οποίες μας καταλογίζουν δεν ευστα-
θούν, αφού δεν έχουμε επέμβει και αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον».

Επαρχιακή Διοίκηση
Η επαρχιακή Διοίκηση αμμοχώστου, σε απάντησή της τον Σεπτέμβριο προς 
το εΤεΚ, ανέφερε ότι ο Δήμος Σωτήρας προέβη «σε εργασίες βελτίωσης 
σε δύο τμήματα της παραλίας, συνολικού μήκους 350 μέτρων ενώ η ακτο-
γραμμή στα όρια του Δήμου Σωτήρας έχει μήκος 3,5 χιλιόμετρα». Σημείωσε, 
επίσης, ότι «έχουν μετακινηθεί χαλαροί βράχοι από τον χερσαίο χώρο, οι 
οποίοι χρησιμοποιήθηκαν μαζί με άλλους βράχους της περιοχής υπό μορ-
φή περίφραξης για να αποφευχθεί η οχληρία και η είσοδος μηχανοκίνητων 
οχημάτων μέσα στην παραλιακή περιοχή, πράγμα που ήταν συχνό φαινό-
μενο κατά τα τελευταία χρόνια. Σε καμιά περίπτωση δεν έγινε εκβραχισμός 
μέσα στη θάλασσα».

Όσον αφορά το θέμα της μεταφοράς άμμου, η επαρχιακή Διοίκηση διαβε-
βαίωσε ότι «δεν έχει γίνει καμία μεταφορά δανείου άμμου, καθότι η άμμος 
η οποία έχει επιστρωθεί αποτελεί άμμο η οποία βρίσκεται κατά μήκος του 
παραλιακού μετώπου. απλώς δεν ήταν εμφανής λόγω της ύπαρξης ακαθαρ-
σιών και ξερών χόρτων στην περιοχή. αυτό, επίσης, μπορεί να διαπιστωθεί 
σε επιτόπια επίσκεψη στις γειτονικές περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί». 
Η επαρχιακή Διοίκηση προσθέτει ότι «οι κατασκευές που έγιναν αφορούν 
διευκολύνσεις (χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, ντους) που εξυπηρετούν τους 
επισκέπτες και λουόμενους της περιοχής και οι οποίες έχουν κατασκευα-
στεί με στεγανές δεξαμενές, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση 
του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ήπιες ξύλινες κατασκευές που δεν προ-
βλέπεται να επηρεάσουν αρνητικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την περιοχή».
Η επαρχιακή Διοίκηση αμμοχώστου ενημέρωσε ότι το θέμα συζητήθηκε 
τον ιούλιο με τον υπουργό εσωτερικών και ο υπουργός έδωσε οδηγίες στον 
δήμο να τερματίσει κάθε εργασία εντός της Ζώνης Προστασίας της παρα-
λίας και κάλεσε τα εμπλεκόμενα κρατικά τμήματα να σπεύσουν να βοηθή-
σουν τον δήμο προς αδειοδότηση των έργων που εκτελέστηκαν και αποκα-
τάσταση του χώρου που απαιτείται. με οδηγίες του υπουργού εσωτερικών 
τον ιούλιο άρχισε η ετοιμασία σχεδίων και μελετών, για να υποβληθούν στα 
αρμόδια τμήματα για έγκριση. 
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Ηλεκτρονικές 
πληροφορίες για 
προϊόντα δομικών 

κατασκευών

η ευρωπαϊκή επιτροπή έκανε ακόμα ένα 
βήμα για απλούστευση διοικητικών δια-

δικασιών και μείωση του κόστους για επιχει-
ρήσεις στον τομέα κατασκευών. ςύμφωνα με 
πρόταση της επιτροπής, παραγωγοί προϊόντων 
δομικών κατασκευών (π.χ. τούβλα, μόνωση, 
πόρτες) θα μπορούν να αναρτούν ψηφιακά 
στις ιστοσελίδες τους «δηλώσεις απόδοσης».
τα έγγραφα αυτά πρέπει να συνοδεύουν κάθε 
δομικό προϊόν που πωλείται, προκειμένου να 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ουσιώ-
δη χαρακτηριστικά τους (π.χ. αντοχή στη φωτιά, 
μηχανική αντοχή ή ενεργειακή απόδοση). Μόλις 
η νομική πράξη συμφωνηθεί, εταιρείες που πω-
λούν δομικά προϊόντα στην εε θα μπορούν να 
αναρτούν τα πιστοποιητικά αυτά στο διαδίκτυο 
για δημόσια προβολή. ςήμερα, οι δηλώσεις αυ-
τές πρέπει να κοινοποιούνται ατομικά σε κάθε 
πελάτη, μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου. Η διαδικτυακή διαθεσιμότητα των 
δηλώσεων αυτών θα επιτρέψει την ταχύτερη 
επικοινωνία μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, θα 
μειώσει το κόστος για τον παραγωγό και θα δι-
ευκολύνει τις πωλήσεις των προϊόντων δομικών 
κατασκευών. Η πρόταση, που θα συμπληρώσει 
τον Κανονισμό για Δομικά Προϊόντα που εφαρ-
μόστηκε πρόσφατα, θα διευκολύνει επίσης τους 
καταναλωτές στο να μάθουν τι επιδόσεις που θα 
πρέπει να αναμένουν από το προϊόν που ετοι-
μάζονται να αγοράσουν, αυξάνοντας έτσι την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
 ο Αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, 
Αντόνιο ταγιάνι, επίτροπος για τη Βιομηχανία 
και την επιχειρηματικότητα, είπε: «ο τομέας 
των κατασκευών είναι ένας σημαντικός τομέ-
ας της οικονομίας της εε. Με την περαιτέρω 
μείωση του διοικητικού φόρτου, στόχος μας 
είναι να βοηθήσουμε τον τομέα να ανακάμψει 
από την τρέχουσα κρίση. ςυνεπώς, η επιτροπή 
προσπαθεί να κινηθεί το ταχύτερο δυνατόν για 
την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας”.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.etek.
org.cy/site-article-321-48-el.php

Το επιμελητήριο δεν θα εξετάζει νέες αιτήσεις, που αφορούν την αξιολόγη-
ση από το ετεΚ κατά πόσο ικανοποιούνται οι πρόνοιες της περί Ηλεκτρι-

σμού νομοθεσίας (έντυπο πείρας σε σχέση με τη διαβάθμιση ηλεκτρολόγου 
μηχανικού), εν αναμονή και των εξελίξεων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό 
της περί Ηλεκτρισμού νομοθεσίας και της διαβούλευσης που διεξάγεται με-
ταξύ ετεΚ, Ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας και υπουργείου εσωτερικών 

(Απόφαση Διοικούσας επιτροπής του επιμελητηρίου στη συνεδρία της ημε-
ρομηνίας 23/07/2013).  Η απόφαση λήφθηκε μετά από συνάντηση του ετεΚ 
με την Ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία κατά την οποία είχε εγερθεί από την 
Ηλεκτρομηχανολογική η πρακτική του ετεΚ να εξετάζει αιτήσεις συνοδευό-
μενες από το έντυπο πείρας, σε σχέση με την απόκτηση δικαιώματος εκπό-
νησης και υποβολής μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση

εΚΣΥΓχρόνιΣμόΣ ΤΗΣ Περι ΗΛεΚΤριΣμόΥ νόμόΘεΣιαΣ 

Έντυπο Πείρας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Το Συμβούλιο μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε τις 
θέσεις του εΤεΚ για διάφορες αιτήσεις για Πολε-

οδομική Άδεια κατά παρέκκλιση:
•  Αίτηση Βάσου Χατζηαντώνη για χορήγηση 

Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση των 
προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερ-
ση υποστατικών (μάντρα), μαζικής εκτροφής 
αιγοπροβάτων, στους Τρούλλους.

Το Τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι η αίτηση δεν 
αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρα-
τηγική του Σχεδίου ανάπτυξης της Περιοχής (Δήλω-
ση Πολιτικής).
Το επιμελητήριο συνέστησε η αίτηση να αντιμε-
τωπισθεί θετικά, με τη χορήγηση προσωρινής Πο-
λεοδομικής Άδειας χρονικής περιόδου ίσης με τη 
μίσθωση του τεμαχίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
διασφαλιστεί η εφαρμογή των κατάλληλων όρων 
και προϋποθέσεων σύμφωνα με τις εισηγήσεις των 
αρμοδίων τμημάτων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε 
θέματα που αφορούν την ελαχιστοποίηση της πε-
ριβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη λειτουργία της 
επιχείρησης και των θεμάτων που έχουν σχέση με 
τη διαχείριση των αποβλήτων.
•  Αίτηση Τρύφωνα Τρύφωνος για χορήγηση 

πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των 
προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προ-
σθηκομετατροπές σε παραδοσιακό βοτανικό 
θεματικό πάρκο (έγκριση τροποποιημένων 
σχεδίων χορηγηθείσας Πολεοδομικής Άδειας), 
στο χωριό Αναρίτα στην επαρχία Πάφου.

Παρόλο που η αίτηση αφορά ανάπτυξη η οποία 
έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί παράνομα, χωρίς 
την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και 
εγκρίσεων με απόφαση του αιτητή (επιβεβαιώνε-
ται για ακόμη μία φορά η αδυναμία των αρμοδίων 
αρχών να επιβάλουν τους νόμους και να ασκήσουν 
έλεγχο των αναπτύξεων), το εΤεΚ θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιω-
δώς τη γενική στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου 
ανάπτυξης. Σημειώνει επίσης ότι «η προτεινόμενη 
επέκταση του εστιατορίου του οποίου η χρήση 
συνδέεται άμεσα με τη θεματική λειτουργία του 
πάρκου θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση της βιω-
σιμότητας του έργου».
Το επιμελητήριο εισηγήθηκε η αίτηση να αντιμετω-
πισθεί θετικά, με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) ό χώρος εστίασης του εστιατορίου να λειτουργεί 
αποκλειστικά και μόνο για την εστίαση των επισκε-

πτών του πάρκου για την επιμόρφωση του κοινού 
με προβολές, ή τη φιλοξενία θεματικών διαλέξεων 
και να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς δεξιώσεων 
ή άλλων εκδηλώσεων που δεν έχουν σχέση με τη 
λειτουργία και τη φιλοσοφία του θεματικού πάρκου. 
β) να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι όροι που 
εισηγούνται τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες.
•  Αίτηση της εταιρείας Chelco Estates Ltd για 

χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά πα-
ρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου 
Λεμεσού (2013), για ανέγερση πενταόροφης 
οικοδομής με γραφεία, στον Δήμο Λεμεσού.

Το εΤεΚ αποφάνθηκε ότι η αίτηση αφορά ανάπτυξη η 
οποία όπως έχει σχεδιασθεί αναμένεται να επηρεάσει 
ουσιωδώς τις πρόνοιες και τη γενική στρατηγική του 
Τοπικού Σχεδίου και του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου 
Λεμεσού που αφορούν θέματα ένταξης νέων οικο-
δομών εντός των Πεχ. Λαμβανομένης υπόψη της αρ-
νητικής απόφασης της ειδικής επιτροπής αισθητικού 
ελέγχου της αρμόδιας αρχής και της θέσης της ανα-
πληρώτριας διευθύντριας της Πολεοδομίας, ότι η αί-
τηση για παρέκκλιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 
θετικά μόνο σε περίπτωση που επανασχεδιασθεί, δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή για τους πιο κάτω λόγους:
•  Δεν εντάσσεται στον χαρακτήρα της περιοχής 

(πυρήνας Πεχ) και δημιουργεί σοβαρά θέματα 
ένταξης στον περιβάλλοντα χώρο. 

•  Δεν ακολουθεί τις αρχές της συνεχούς δόμησης 
που επικρατούν στην περιοχή που αποτελούν ου-
σιώδη παράμετρο των κανονισμών, με αποτέλε-
σμα τη διακοπή της συνέχειας του αστικού μετώ-
που και την κατάργηση της οικοδομικής γραμμής.

•  Δεν τηρούνται οι πρόνοιες που αφορούν τη δι-
ατήρηση της μικροκλίμακας και του κατατεμαχι-
σμού των όγκων σε περιπτώσεις αναπτύξεων με-
γάλης κλίμακας αφού η προτεινόμενη ανάπτυξη 
είναι ογκώδης και μονολιθική. 

•  Ο σχεδιασμός των όψεων δεν λαμβάνει υπόψη 
την υφιστάμενη τυπολογία των παραδοσιακών 
οικοδομών της περιοχής και αντί της διατήρησης 
της καθετότητας που επικρατεί δημιουργεί οριζό-
ντιες ζώνες κουφωμάτων κατά μήκος των όψεων. 

•  Με τον μονολιθικό όγκο και τη μορφολογία του, 
το προτεινόμενο κτίριο επιβάλλεται αρνητικά στις 
δύο διατηρητέες οικοδομές που βρίσκονται εκα-
τέρωθεν των τεμαχίων. 

•  Το ύψος της προτεινόμενης οικοδομής ξεπερνά 
κατά πολύ το επιτρεπόμενο για την περιοχή. 
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Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες για εγγραφή 
στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ

Ειδική ενότητα για την Έρευνα στην ιστοσελίδα ΕΤΕΚ
Ενότητα για την Έρευνα δημιούργησε το επιμε-

λητήριο στην ιστοσελίδα του (www.etek.org.
cy/site-menu-104-el.php). Στη σελίδα φιλοξενού-
νται άρθρα σχετικά με ερευνητικές δραστηριότη-
τες και ευκαιρίες χρηματοδότησης, διάφορες ανα-
κοινώσεις συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων 
έναρξης και διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητι-
κών προγραμμάτων και όποιο άλλο περιεχόμενο 
σχετικό με την έρευνα και την καινοτομία σε όλους 
τους τομείς της μηχανικής επιστήμης.
 Όλα τα μέλη του εΤεΚ προσκαλούνται να στέλνουν 
σχετικά άρθρα προς δημοσίευση στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση cyprus@etek.org.cy, δίνοντας όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας ώστε οι αρ-
μόδιοι λειτουργοί να προχωρούν σε ορθή επιλογή, 
επεξεργασία και δημοσίευση.

Αρχείο μελών
Το ETEK θεωρεί ότι η στροφή προς την εφαρμο-
σμένη έρευνα και καινοτομία θα δώσει στον τόπο 
μας την ώθηση που χρειάζεται για την επανεκκί-
νηση και την ανάπτυξη της οικονομίας. Πιστεύου-
με ότι οι μηχανικοί, δεδομένων των ακαδημαϊκών 
τους γνώσεων και της φύσης της μηχανικής επι-
στήμης, αποτελούν βασικό πυλώνα στην όλη προ-
σπάθεια καθώς διαθέτουν τη θέληση, τις γνώσεις 

και τις εμπειρίες για παραγωγή ιδεών και μετατρο-
πή τους σε λύσεις πραγματικών προβλημάτων.
Στα πλαίσια των γενικότερων δράσεων του εΤεΚ 
για την προώθηση των θεμάτων έρευνας και και-
νοτομίας και με πρωτοβουλία της επιτροπής Έρευ-
νας και Τεχνολογίας, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες 
για τη δημιουργία αρχείου μελών του εΤεΚ που 
ασχολούνται ή που θα ενδιαφέρονταν να ασχολη-
θούν με την έρευνα και την καινοτομία σε διάφο-
ρους τομείς της μηχανικής επιστήμης.
Βασικός σκοπός της όλης προσπάθειας είναι κατ’ 
αρχάς η δημιουργία του προφίλ των μελών σε ό,τι 
αφορά τα θέματα έρευνας και ακολούθως η δη-
μιουργία του απαραίτητου δικτύου επικοινωνίας 
και συνεργασίας μεταξύ των μελών, για ανταλλαγή 
απόψεων, καθώς και εκκόλαψη συνεργασιών προς 
αναζήτηση χρηματοδότησης καινοτόμων προτά-
σεων έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης.
Σε πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέλη καλού-
νται να συμπληρώσουν το έντυπο (www.etek.org.
cy/site-menu-104-el.php), ώστε να δημιουργηθεί 
η σχετική βάση πληροφοριών.

συμμετοχή ΕΤΕκ σε ευρωπαϊκά / ερευνητικά 
προγράμματα
Fp7 LYNCEUS - People localization for safe ship 

evacuation during emergency 
http://www.lynceus-project.eu
Fp7 Methodologies and tools for the cost effective 
development of high quality web applications for 
internet enabled TV consumer electronics and 
IPTV http://www.w3tv.eu/
ιΠε STEELCOR Research infrastructures for the 
corrosion of Concrete Steel Reinforcement 
http://www.cut.ac.cy/steelcor
   
Ευρωπαϊκά / ερευνητικά προγράμματα που 
έχουν ολοκληρωθεί
ιεε PVTRIN (εκπαίδευση εγκαταστατών Φ/Β στην 
ευρώπη) http://www.pvtrin.eu
Fp7 OPEN SME “Open-Source Software Reuse 
Service for SMEs” http://opensme.eu/
SARTRE 4 Social Attitudes to Road Traffic Risks in 
Europe http://www.attitudes-roadsafety.eu/
IEE Build Up Skills Detailed analysis and roadmap 
for skills upgrading the workforce in the building 
sector in the area of energy efficiency of buildings 
and utilization of renewables 
www.buildupskills.org.cy
ιΠε ΤεχνόΛόΓια/ενερΓ/0609(Βιε)/09 “Establishing 
the Energy Losses of the Typical Cypriot Residence, 
a Pilot Study” www.thermallosses.com 

σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων που έχει λάβει 
το επιμελητήριο από άτομα τα οποία, για να 

εγγραφούν στο μητρώο μελών του ετεΚ, αναζη-
τούν θέσεις εργασίας για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής τους άσκησης και κατανοώντας τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία εξεύ-
ρεσης εργασίας για τον σκοπό αυτό, το επιμελητή-
ριο έχει δημιουργήσει σελίδα στην ιστοσελίδα του 
(www.etek.org.cy/site-menu-100-el.php) όπου 
δημοσιεύονται οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης 
σε διάφορες υπηρεσίες, ώστε να ικανοποιηθεί η 
απαίτηση για πρακτική άσκηση στους κλάδους Αρ-
χιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής.

Προς τούτο έχει καταρτιστεί πίνακας στον οποίο 
περιλαμβάνονται, ανά υπηρεσία, επαρχία και κλά-
δο οι διαθέσιμες θέσεις στα τμήματα που έχουν 
ανταποκριθεί.

ςημειώνεται ότι τις εν λόγω θέσεις δύνανται να 
διεκδικήσουν άτομα που έχουν ήδη υποβάλει 
αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ετεΚ 
στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής και της Πολι-
τικής Μηχανικής, αντίστοιχα, και έχουν εγκριθεί 
τα ακαδημαϊκά τους προσόντα από τη Διοικούσα 
επιτροπή του επιμελητηρίου.
Για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, οι ενδια-
φερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας 
στην αντίστοιχη υπηρεσία, τμήμα ή οργανισμό.
ςημειώνεται περαιτέρω ότι, εκτός των περιπτώσε-
ων στις οποίες γίνεται ειδική αναφορά, η απασχό-
ληση θα είναι χωρίς αμοιβή.

 οργΑνίσΜοσ κΛΑΔοσ ΑρίΘΜοσ ΕΠΑρΧίΑ ΕΠίκοίνωνίΑ ΑΛΛΕσ   ΑΜοίΒη
   ΘΕσΕων   ΠΛηροΦορίΕσ /  
      ΤΥΠοσ ΕργΑσίΑσ 

 Δήμος Αρχιτέκτονες /  - Λευκωσία 22797430 (Αγνή Πετρίδου) - -
 Λευκωσίας Πολιτικοί Μηχανικοί   ή 22797442 (Μαρία Ιωάννου)  

 Δήμος Κάτω  Πολιτικός 1 Δήμος Κάτω 25821382 Από την
 Πολεμιδιών Μηχανικός  Πολεμιδιών   01/09/2013 Όχι

 τμήμα Αρχιτέκτονες 2   22865809  Όχι
 Αρχαιοτήτων
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ΠΡΩτοΒούΛΙΑ ετεΚ

Hεπιτροπή αδρανών Υλικών και Σκυροδέ-
ματος του εΤεΚ προχώρησε στην ετοι-

μασία Συνοπτικού όδηγού Σκυροδέτησης σε 
Υψηλή Θερμοκρασία Περιβάλλοντος. H Διοι-
κούσα επιτροπή του εΤεΚ κατά τη συνεδρία 
που έγινε στις 23 ιουλίου 2013 ενέκρινε το 
κείμενο του εν λόγω όδηγού.
Η γενική προβολή και προώθηση του όδη-
γού θα γίνει σε ηλεκτρονική κυρίως μορφή 
(ανάρτηση στην ιστοσελίδα του εΤεΚ), για 
εξοικονόμηση πόρων, αλλά και εντύπως.
ό όδηγός θα τύχει σχεδιαστικής επιμέλειας 
και θα διοργανωθεί εκδήλωση για την πα-
ρουσίασή του. 

η Τεχνική επιτροπή για την έκδοση αδειών λειτουργίας μονάδων πα-
ραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος συνεδρίασε στις 27 

ιουνίου 2013, μετά από ολοκλήρωση νέου κύκλου επιθεωρήσεων. Στη 
συνεδρίαση συζητήθηκαν τα εξής:
1) Σε 28 εργοστάσια δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις.
2) Σε 22 εργοστάσια οι αποκλίσεις ήταν ελαφριάς μορφής και θα σταλθεί 
επιστολή με υποδείξεις για αναίρεση των αποκλίσεων.
3) Σε 5 εργοστάσια παρατηρήθηκε σοβαρή απόκλιση και θα σταλεί προει-
δοποιητική επιστολή ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα το αργότερο μέχρι 
την επόμενη επιθεώρηση.

4) Σε μερικά εργοστάσια οι αποκλίσεις ήταν σοβαρές και επαναλαμ-
βανόμενες, οπότε αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή ότι αν μέχρι τις 
02/09/2013 δεν αναιρεθούν οι αποκλίσεις αυτές, τότε θα γίνει αναστολή 
της άδειας λειτουργίας τους. 
5) Ένα εργοστάσιο ήταν κλειστό και δεν υπήρξε δυνατότητα επικοινωνίας 
όταν είχε πάει ο επιθεωρητής επιτόπου. Παρόλο που υπήρξε ικανοποιητι-
κή προειδοποίηση για την επιθεώρηση δεν υπήρξε ενημέρωση ότι θα ήταν 
κλειστό. αποφασίστηκε ότι το εργοστάσιο αυτό θα καταταχθεί στα πολύ σο-
βαρά περιστατικά με προειδοποίηση για αναστολή της άδειας λειτουργίας 
του, αν δεν γίνει επιθεώρηση μέχρι τις 2/09/2013.

Ιστοσελίδες και επαγγελματικοί φορείς 
για εξεύρεση εργασίας στην ΕΕ

Συνοπτικός Οδηγός 
Σκυροδέτησης σε 

Υψηλή Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος

Επιτροπή για άδειες λειτουργίας μονάδων 
παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος

στο πλαίσιο μιας οργανωμένης προσπάθειάς 
του για να βοηθήσει μέλη του που είναι άνερ-

γοι, το επιμελητήριο απευθύνθηκε στις πρεσβείες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες της ευρω-
παϊκής Ένωσης με την παράκληση να ενημερώ-
σουν το επιμελητήριο για διαδικτυακούς χώρους 
ή και επαγγελματικούς φορείς/οργανισμούς μέσω 
των οποίων οι ενδιαφερόμενοι να δύνανται να 
πληροφορούνται για ευκαιρίες εργοδότησης.
Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας έχουν κινητοποιήσει 
το επιμελητήριο ώστε να εντείνει τις προσπά-
θειές του για εξεύρεση ευκαιριών απασχόλησης 
των μηχανικών στην Κύπρο αλλά κυρίως σε χώρες 
της εε. όι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας 
για τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς, διαφαίνονται 
αρνητικές λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τις 
κλιμακούμενης κρίσης αλλά και τις ειδικές συν-
θήκες που διαμορφώθηκαν στη χώρα λόγω της 
κρίσης στον τραπεζικό τομέα. όι συνέπειες της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν επηρεάσει και 
τις ευκαιρίες εργοδότησης στην Κύπρο. Τα ποσο-
στά ανεργίας παρουσιάζουν πρωτοφανή αύξηση, 
ιδιαίτερα στους νέους επιστήμονες/μηχανικούς. 
όι πρεσβείες της Κύπρου ενθουσιάστηκαν με την 
πρωτοβουλία του εΤεΚ και κινητοποιήθηκαν αμέσως. 
Ήδη αρκετές έχουν ολοκληρώσει την έρευνά τους και 
προώθησαν στο επιμελητήριο στοιχεία επικοινωνίας 
πολλών οργανισμών που θα μπορούσαν να βοηθή-
σουν. όι πρεσβείες που απέστειλαν στοιχεία είναι: 
αυστρίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Γερμανίας, όλλαν-
δίας και Πορτογαλίας. Λόγω του μεγάλου όγκου του 
υλικού που προωθήθηκε, αυτό χρειάστηκε να αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του εΤεΚ (www.etek.org.cy/
site-article-280-52-el.php), απ’ όπου ο κάθε ενδιαφε-
ρόμενος μπορεί να αναζητήσει τα στοιχεία που θέλει.
ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα στοιχεία 

που παραλήφθηκαν:
ιστοσελίδα EURES (http://eures.europa.eu): εύ-
κολος τρόπος για να βρείτε πληροφορίες σχετικά 
με θέσεις εργασίας σε 32 χώρες της ευρώπης.
αυστρία: Δημόσια Υπηρεσία απασχόλησης, 
www.ams.at
Σλοβακία: Υπουργείο εργασίας, www.
employment.gov.sk/en.html 
Σλοβενία: Υπηρεσία απασχόλησης, http://
english.ess.gov.si/
Γερμανία: όμοσπονδιακό επιμελητήριο μηχανι-
κών, www.bingk.de
όλλανδία: apapantoniou@epo.org
Πορτογαλία: Κρατικό ινστιτούτο Υπουργείου Κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, www.netemprego.gov.pt/
IEFP/index.jsp

Όλες οι πληροφορίες 
βρίσκονται αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ 
(www.etek.org.cy/site-
article-280-52-el.php)
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Σύσκεψη «Οδικός Φωτισμός 
Δήμων και Κοινοτήτων»

ο υπουργός εσωτερικών κ. Σωκράτης χάσικος προήδρευσε, στις 11 όκτωβρίου, 
στο υπουργείο εσωτερικών, ευρείας σύσκεψης με θέμα «όδικός Φωτισμός 

Δήμων και Κοινοτήτων».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου (δήμαρχος Λευκωσίας, δήμαρχος Στροβόλου), καθώς, επίσης, ο πρόεδρος 
και μέλη της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, ο γενικός διευθυντής της αΗΚ και εκ-
πρόσωποι της αστυνομίας, του τμήματος Δημοσίων Έργων και του τμήματος Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
μετά το πέρας της σύσκεψης και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου που 
αφορούσε τους τρόπους εξοικονόμησης στο θέμα του οδικού φωτισμού και κατά 
πόσο ο στόχος της σύσκεψης επιτεύχθηκε, ο υπουργός είπε ότι σε αυτήν έλαβαν 
μέρος όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως αναφέρονται πιο πάνω). «Συζητήσαμε», 
συνέχισε, «έχοντας πάντα ως γνώμονα το θέμα της ασφάλειας, πώς μπορούμε να 
εξοικονομήσουμε ενέργεια. ειδικά, στον τομέα του φωτισμού, σε δήμους, κοινότη-
τες και δρόμους. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τρόποι για να γίνουν 
εξοικονομήσεις χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια των πολιτών. Το θέμα θα εξετά-
ζεται ανά περίπτωση. Δηλαδή, ο δήμος ή η κοινότητα, μαζί με την αστυνομία, θα 
συναποφασίζουν κατά πόσο (σε συγκεκριμένα σημεία ή περιοχές) θα μπορούν να 
λάβουν μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας ή όχι. Η αΗΚ, από πλευράς της, είναι 
απόλυτα συνεργάσιμη.
επίσης, τέθηκαν προτάσεις για νέες τεχνολογίες τις οποίες είμαστε έτοιμοι να 
συζητήσουμε. αλλά, να υπενθυμίσω ότι είμαστε ένα κράτος στο οποίο λειτουργεί 
η ελεύθερη αγορά, οπότε, στο πλαίσιο της φιλελευθεροποίησης, μπορούν είτε οι 
δήμοι είτε οι κοινότητες να συνεργάζονται και με ιδιώτες, εκεί όπου φαίνεται ότι το 
κόστος τους θα είναι πιο χαμηλό».
ακολούθως, και απαντώντας σε άλλη ερώτηση, τι σημαίνει αυτή η εξοικονόμηση 
ενέργειας και αν θα σβήνουν οι λαμπτήρες σε κάποιες τοποθεσίες, ο κ. χάσικος 
διευκρίνισε: «μπορεί να μην χρειάζεται, για παράδειγμα, σε χώρους που είναι ακα-
τοίκητοι, οι λαμπτήρες να είναι συνέχεια αναμμένοι. μπορεί, επίσης, σε άλλους 
χώρους να εκτιμηθεί –πάντα έχοντας κατά νου την ασφάλεια– ότι δεν χρειάζεται 
να ανάβουν όλοι οι λαμπτήρες μαζί, ταυτόχρονα. είναι μέτρα άμεσα, χωρίς, επανα-
λαμβάνω, να επηρεάζεται η ασφάλεια των πολιτών σε καμία περίπτωση».

Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δέχεται αιτήσεις από οργανι-
σμούς που ενδιαφέρονται να εγκριθούν ως «Οργανισμοί Αξιολόγησης ικανοί να διοργανώνουν 
εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας σε Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης 
με Λέβητα». Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αίτησης. Είναι μια συνεχής διαδικα-
σία με βάση τον νόμο. Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν €650. 
Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση: Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εμπορίου και Βιομη-
χανίας www.mcit.gov.cy και εδώ www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/DF8E187B6AF21A89C225
75AD002C6160?OpenDocument.

εΞεΤαΣειΣ Για ΠιΣΤόΠόιΗΤιΚα ιΚανόΤΗΤαΣ
Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα

ΠανεΠιΣΤΗμιό ΛεΥΚΩΣιαΣ

Πρόγραμμα ΜΒΑ 
για μέλη του ΕΤΕΚ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παραχωρεί 
οκτώ μερικές υποτροφίες σε μέλη του 
ΕΤΕΚ για MBA. Οι υποτροφίες προσφέρο-
νται με 8% έκπτωση στα δίδακτρα. Πλη-
ροφορίες: 22841671, mba@unic.ac.cy.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 19 Σεπτέμβρη του 2013 στη Λεμεσό 
η πρώτη συνάντηση ανασκόπησης της προόδου των εργασιών του ευ-

ρωπαϊκού προγράμματος (fp7) Lynceus, η οποία φιλοξενήθηκε από την Louis 
Cruises, το Maritime Institute of Eastern Mediterranean και την Signal Generix.
Στόχος του έργου LYNCEUS είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
συνδέονται με την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών από τα πλοία σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Σήμερα το πρόβλημα γίνεται όλο και με-
γαλύτερο, καθώς το μέγεθος των κρουαζιερόπλοιων αυξάνεται συνεχώς. 
ειδικότερα, μέσω του έργου προβλέπεται η διερεύνηση και η εφαρμογή 
τεχνολογιών πολύ χαμηλής ισχύος ασύρματων δικτύων σώματος (ultra 
low power wireless body - area - network) μέσω των οποίων επιτρέπεται 
ο εντοπισμός της θέσης των επιβατών (εντός του πλοίου ή στη θάλασ-
σα) καθώς και η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους και της 
συμπεριφοράς τους. επιπλέον, το σύστημα που θα εφαρμοστεί θα περι-
λαμβάνει κατανεμημένο δίκτυο αισθητήρων με στόχο τη συγκέντρωση 
των απαραίτητων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που σχετίζονται με 
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης (επίπεδο στάθμης του νερού εντός του 
πλοίου, θερμοκρασία, ύπαρξη καπνού, κλίση σκάφους, υγρασία κλπ), έτσι 
ώστε στη συνέχεια να αξιολογούνται όλα τα δεδομένα και να λαμβάνονται 
οι κρίσιμες αποφάσεις μέσω ενός συστήματος διαχείρισης καταστροφών 
πραγματικού χρόνου για την ασφαλή εκκένωση του πλοίου. Η τεχνολογία 
LYNCEUS αναμένεται να φέρει επανάσταση στα εφαρμοζόμενα συστήμα-
τα έκτακτης ανάγκης με την εφαρμογή συστημάτων πραγματικού χρόνου.
Κατά τη συνάντηση έγινε μια γενική επισκόπηση για το έργο και την πρόο-
δο των εργασιών κατά την πρώτη περίοδο. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση 
της εργασίας που υλοποιήθηκε για τα διάφορα πακέτα εργασίας και έγινε 
επίδειξη των τεχνολογιών και του εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στο πλαί-
σιο του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχε και εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής 
επιτροπής καθώς και εξωτερικός αξιολογητής οι οποίοι ενημερώθηκαν για 
τις εργασίες με βάση τις υποβληθείσες εκθέσεις προόδου,   τα παραδοτέα, 
και τις παρουσιάσεις που έγιναν. Η συνάντηση ήταν πολύ επιτυχής, καθώς 
όπως φάνηκε το πρόγραμμα είναι σε καλό δρόμο και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί με επιτυχία.

Συνάντηση ανασκόπησης της προόδου 
των εργασιών του ευρωπαϊκού 
προγράμματος (fp7) Lynceus 
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σε χαιρετισμό του, στις 18 όκτωβρίου, σε ημερίδα 
που διοργάνωσε ο Κυπριακός όργανισμός Τυπο-

ποίησης και η Κυπριακή Συνομοσπονδία όργανώσε-
ων αναπήρων με θέμα «Προσβασιμότητα και ποιότη-
τα ζωής ατόμων με αναπηρίες, ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα», στη Λευκωσία, ο υπουργός Συγκοινωνιών 
και Έργων Τάσος μητσόπουλος είπε ότι «στόχος της 
κυβέρνησης είναι η Κύπρος να βρίσκεται ανάμεσα 
στις χώρες αυτές που σέβονται τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και φροντίζουν για τη συνεχή 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, με την εφαρ-
μογή των αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών συμ-
βάσεων και προτύπων».
Στην Κύπρο, είπε, «υπάρχει ήδη ένα σύγχρονο και 
ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προάσπιση των δικαι-
ωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, τόσο με γενικούς 
νόμους όσο και με ειδικούς ανά τομέα, που άρχισαν 
να θεσπίζονται από τη δεκαετία του 1990», προσθέ-
τοντας ότι «η υιοθέτηση και εφαρμογή των ευρωπαϊ-
κών και διεθνών προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω 
του Κυπριακού όργανισμού Τυποποίησης (CYS), το 
έργο του οποίου το κράτος εκτιμά και στηρίζει». Το 
τμήμα Δημοσίων Έργων, ανέφερε, «έχει ετοιμάσει 
πρότυπα σχέδια αναφορικά με τους αστικούς δρό-
μους για την εξασφάλιση της δυνατότητας απρό-
σκοπτης και ασφαλούς κυκλοφορίας των ατόμων 
με αναπηρίες, περιλαμβανομένων και προνοιών για 
χώρους στάθμευσης. Τα σχέδια αυτά εφαρμόζονται 
σε όλους τους δημόσιους αστικούς δρόμους και τα 
πεζοδρόμια». «Στον σχεδιασμό νέων κυβερνητικών 
κτιρίων εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες της νομοθε-
σίας για τη χρήση κτιρίων από άτομα με αναπηρίες», 
συμπλήρωσε. «Έχουν ήδη γίνει πολλά, αυτά όμως 
που υπολείπονται είναι πολύ περισσότερα».
ό υπουργός είπε, τέλος, ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά 
όσο και το υπουργείο Συγκοινωνιών, σε συνεργασία 

με όλους τους αρμόδιους φορείς, «θα καταβάλουμε 
κάθε προσπάθεια για τη συνεχή συμπλήρωση και 
βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας και προτύ-
πων, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιό-
τητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες».
Στον δικό της χαιρετισμό, η επίτροπος Διοικήσεως 
και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ελίζα Σαββίδου δήλω-
σε, μεταξύ άλλων, ότι «η οικονομική κρίση καθιστά 
υπαρκτό τον κίνδυνο οπισθοδρόμησης σε ζητήματα 
που άπτονται των δικαιωμάτων των ατόμων με ανα-
πηρία, αύξησης του ποσοστού όσων ζουν στα όρια 
της φτώχειας, μείωσης του ποσοστού όσων εργάζο-
νται λόγω της ολοένα αυξανόμενης ανεργίας, υπο-
βάθμισης των παρεχόμενων στα άτομα με αναπηρία 
υπηρεσιών και αναστολής έργων που σχετίζονται με 
την προσβασιμότητα, ακόμα και μείωσης επιδοματι-
κών παροχών».
Φωτογραφία: ΓΤΠ

αΠόνόμΗ ΒραΒειΩν

Διαμόρφωση 
μνημειακού χώρου 

στο Μαρί

στις 11 νοεμβρίου 2013 έγινε η απονο-
μή των βραβείων για τον αρχιτεκτονι-

κό/καλλιτεχνικό διαγωνισμό διαμόρφωσης 
μνημειακού χώρου στη ναυτική Βάση Ευ-
άγγελος Φλωράκης στο Μαρί, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.
η κριτική επιτροπή αποφάσισε το 1ο 
βραβείο να δοθεί στη μελέτη με αριθμό 
101078 με αρχιτέκτονα συντονιστή τον 
Ζήνωνα σιερεπεκλή και με καλλιτέχνιδα 
τη Μελίνα σιουκιούρογλου, το 2ο βραβείο 
στη μελέτη με αριθμό 110711 με αρχιτέ-
κτονα συντονιστή τον σωκράτη στρατή 
και με καλλιτέχνιδα τη Μαρία Λοϊζίδου 
και το 3ο βραβείο στη μελέτη με αριθμό 
110871 με αρχιτέκτονα συντονιστή την 
Ανδριανή σούζου και με καλλιτέχνιδα την 
Αντιγόνη σοφοκλέους.
Επίσης, προστίθεται, η κριτική επιτροπή 
έχει αποφασίσει να δώσει εύφημη μνεία 
στη μελέτη με αριθμό 070511 με αρχιτέ-
κτονα συντονιστή τη ναταλί Ζαννέτου και 
με καλλιτέχνη τον νίκο κουρούσιη.
Το υπουργείο Άμυνας εκφράζει τις ευχα-
ριστίες του στους διαγωνιζόμενους για τη 
συμμετοχή τους, προς την κριτική επιτροπή 
για την παραγωγική τους συνεργασία, αλλά 
και προς τα ΕΤΕκ, σΑκ, σΠΜΑκ, ΕκΑΤΕ, την 
Αρμόδια Αρχή Δημοσίων συμβάσεων και 
την Επιτροπή Μνημείων για τη βοήθεια και 
τη συνεισφορά τους με στόχο την ομαλή και 
γρήγορη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Βελτίωση της προσβασιμότητας και της 
ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες

Έργα φοιτητών της Αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου κύπρου 
εκτίθενται από τις 16 οκτωβρίου μέχρι και τις 15 νοεμβρίου στο σπίτι 
της κύπρου στη νέα Υόρκη. η έκθεση, η οποία φέρει τον τίτλο «Έρευνα 
μέσω σχεδίου - Διπλωματικές εργασίες», είναι αποτέλεσμα της συνεργα-
σίας του Πανεπιστημίου κύπρου με το Pratt Institute της νέας Υόρκης, 
το κυπριακό Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο, τον σύλλογο Πολιτικών 
Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων κύπρου, τον σύνδεσμο Αρχιτεκτόνων κύ-
πρου και το κυπρο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 
η έκθεση παρουσιάζει 50 σχέδια κυπρίων φοιτητών της Αρχιτεκτονι-
κής σχολής που καλύπτουν τέσσερις θεματικούς τομείς: τον σχεδιασμό 
κτιρίων και δημόσιων χώρων, τον σχεδιασμό μετατρέψιμων λειτουργι-
κών μονάδων, πρωτότυπο δομικού σχεδιασμού και σχεδιασμό αστικής 
πολεοδομίας. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν στις 16 οκτωβρίου με τη συμμετοχή 

πολλών φοιτητών και καθηγητών του Pratt Institute και στην παρουσία 
του προέδρου και του πρύτανη του ίνστιτούτου, ενώ παρέστησαν πολλοί 
ομογενείς αλλά και Αμερικανοί από τον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και γε-
νικοί πρόξενοι ξένων χωρών. η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του γενικού 
προξενείου της κύπρου.
στον χαιρετισμό της η γενική πρόξενος της κύπρου, κ. κούλα σοφια-
νού, εξέφρασε χαρά που το σπίτι της κύπρου φιλοξενεί τα σχέδια των 
κυπρίων φοιτητών αρχιτεκτονικής, σε μια επίκαιρη μάλιστα περίοδο 
αφού ο μήνας οκτώβριος έχει προκηρυχθεί στη νέα Υόρκη ως μήνας 
αρχιτεκτονικής. Ευχαρίστησε δε τους συντελεστές που βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση της έκθεσης και συγχάρηκε το Πανεπιστήμιο κύπρου 
και το Pratt Institute για τη στενή τους συνεργασία η οποία έχει φέρει 
πολύ καλά αποτελέσματα, όπως δείχνει και η έκθεση των αρχιτεκτονικών 
σχεδίων από την κύπρο.

Έκθεση αρχιτεκτονικών σχεδίων Κυπρίων φοιτητών στη Νέα Υόρκη
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Νέες πιστοποιήσεις 
στον τομέα της πυρασφάλειας
η Κυπριακή εταιρεία Πιστοποίησης (ΚεΠ), της 

οποίας ο μοναδικός μέτοχος είναι η Κυπριακή 
Δημοκρατία, ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με 
την αγγλική εταιρεία IFC Certification Limited στον 
τομέα της «Πιστοποίησης εγκαταστατών ξύλινων 
θυρών πυρασφάλειας».
Η ΚεΠ, που αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο φο-
ρέα πιστοποίησης της Κύπρου, είναι πλήρως διαπι-
στευμένη για την τεχνική της επάρκεια με ραγδαία 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό. Διεξάγει επιθεωρήσεις σε μεγάλο 
φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων και είναι πρωτοπό-
ρος στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης έχο-
ντας πιστοποιήσει περισσότερες από 900 εταιρείες 
μέχρι σήμερα. είναι στελεχωμένη από έμπειρους 
επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο των 
ελέγχων και των πιστοποιήσεων.
Η IFC Certification Limited είναι διαπιστευμένος ορ-
γανισμός, από τον Βρετανικό Φορέα Διαπίστευσης 
UKAS, για πολλά σχήματα πιστοποίησης, ένα από τα 
οποία αφορά την Πιστοποίηση εγκαταστατών ξύλι-
νων θυρών πυρασφάλειας. επίσης η IFC Certification 
Limited είναι κοινοποιημένος οργανισμός για την 
πιστοποίηση προϊόντων πυρασφάλειας για σκοπούς 
σήμανσης CE σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονι-

σμό Δομικών Προϊόντων.
Η διαδικασία αποδοχής της ΚεΠ ως ισότιμου συνερ-
γάτη στο αντικείμενο της Πυρασφάλειας, ήταν επί-
πονη και λεπτομερής, και μεταξύ άλλων περιλάμβανε 
επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για την επάρκεια και 
την τεχνική ικανότητα των επιθεωρητών της και επι-
βεβαίωση της εφαρμογής ορθών πρακτικών κατά τη 
διάρκεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων σε πελάτες 
της.
από τώρα και στο εξής κάθε εταιρεία που επιθυμεί 
να πιστοποιηθεί ως προς την εγκατάσταση ξύλινων 
θυρών πυρασφάλειας θα πρέπει να επικοινωνεί με 
την ΚεΠ, η οποία θα διεξάγει την επιθεώρηση και θα 
εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

Τρία ευρωπαϊκά βραβεία κέρδισε το 
Αρχιτεκτονικό Γραφείο Αντωνιά-

δης + Ελευθερίου UDS. Πρόκειται για τα 
EUROPEAN PROPERTY AWARDS για το 
2012 στις ακόλουθες κατηγορίες:
•  Best High Rise Architecture: Cyprus
Highly Commended award for DELMAR 
Residences by antoniades+eleftheriou 
UDS/BENOY
• Best Architecture Single Residence: 
Cyprus 5 Star award for House in Meso-
vounia by antoniades+eleftheriou UDS
• Best Office Architecture 5 Star 
award for IMPERIO Office Block by 
antoniades+eleftheriou UDS
Η βράβευση των καλύτερων συμμετοχών 
από γραφεία-εταιρείες από όλη την Ευ-
ρώπη γιορτάστηκε στο London Marriott 
Hotel Grosvenor Square στις 24 Σε-
πτεμβρίου. Τα βραβεία αυτά, σε συνδυ-
ασμό με τα άλλα περιφερειακά βραβεία 
για την Αραβία, την Ασία του Ειρηνικού, 
την Αφρική, τη Βρετανία και την Αμε-
ρική, αποτελούν τα παγκοσμίου φήμης 
International Property Awards. Τώρα στο 
19ο έτος της απονομής τους, είναι από 
τα πιο διακεκριμένα Property Awards του 
κόσμου όσον αφορά τις εμπορικές και οι-
κιστικές αναπτύξεις.
Μέσω μιας σχολαστικής διαδικασίας (μια 
ομάδα με πάνω από 60 εμπειρογνώμονες 
που καλύπτουν κάθε πτυχή της επιχειρη-
ματικής ιδιοκτησίας) επιβραβεύονται οι 
καλύτερες συμμετοχές. Το επόμενο στάδιο 
του προγράμματος των βραβείων είναι για 
την κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων 
παγκοσμίως. Αυτά θα ανακοινωθούν στον 
μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί 
στο Grosvenor House Hotel, Park Lane, 
στο Λονδίνο, στις 7 Δεκεμβρίου.

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου ο Σύνδε-
σμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου 

(Σ.Μ.ΜΗ.Κ - Σ.Ε.Μ) διοργάνωσε συνάντη-
ση με θέμα «Τελευταίες εξελίξεις γύρω από 
το Φυσικό Αέριο - Προοπτικές» στο Πάρκο 
Ακρόπολης. Εισηγητής της συνάντησης ήταν 
ο πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Υδρο-
γονανθράκων (ΚΡΕΤΥΚ), δρ Χαράλαμπος 
Έλληνας, ο οποίος ενημέρωσε για όλες τις 

τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το φυσι-
κό αέριο καθώς και για τις προοπτικές που 
αναδύονται τόσο στον τομέα της μηχανικής 
όσο και γενικότερα στην κυπριακή κοινωνία.
Η συνάντηση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
γεγονός που φάνηκε τόσο από τον μεγάλο 
αριθμό των συμμετοχών όσο και από τις 
πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και τη συζή-
τηση που ακολούθησε.

Βραβεύτηκε το 
αρχιτεκτονικό γραφείο 

Αντωνιάδης + 
Ελευθερίου UDS

«Τελευταίες εξελίξεις γύρω από 
το Φυσικό Αέριο - Προοπτικές»

ΚύΠΡΙΑΚΗ ετΑΙΡεΙΑ ΠΙςτοΠοΙΗςΗς
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Όταν η επιστήμη γίνεται οικεία στον απλό άνθρωπο
Χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 

ταξιδέψουν στα γοητευτικά κανάλια του 
κόσμου της επιστήμης και της έρευνας, στα 47 
περίπτερα της «Βραδιάς του ερευνητή», που φι-
λοξένησε το Ίδρυμα ευαγόρα Λανίτη στη Λεμεσό 
στις 27 Σεπτεμβρίου. 
Η «Βραδιά του ερευνητή», η οποία διοργανώθη-
κε στην Κύπρο για όγδοη συνεχή χρονιά, από το 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ιΠε), είναι πρωτο-
βουλία της ευρωπαϊκής επιτροπής και συγχρη-
ματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
της ευρωπαϊκής επιτροπής. 
Παρόμοιες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν ταυτό-
χρονα σε 300 πόλεις, σε 33 χώρες της ευρώπης, 
με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας 
των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που 
διαδραματίζουν στην κοινωνία και ταυτόχρονα 
την ενθάρρυνση νέων ατόμων να ακολουθήσουν 
επαγγελματική σταδιοδρομία στην έρευνα. 

Το αδιαχώρητο
Σε μια γιορτή της επιστήμης, Κύπριοι ερευνητές 
παρουσίασαν, κατά τη φετινή «Βραδιά του ερευ-
νητή» στη Λεμεσό, εργασίες τους και ενημέρωσαν 
το κοινό για τον ρόλο και τη σημασία της έρευνας 

στον σύγχρονο κόσμο καθώς και για τις καθημερι-
νές, πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους 
αποτελεσμάτων. αυτό, όμως, που ενθουσίασε 
περισσότερο τους επισκέπτες όλων των ηλικιών 
είναι ότι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 
ερευνητικά πειράματα!
Η εξερεύνηση του βιβλίου της ζωής και του DNA, 
η λειτουργία του εγκεφάλου και οι νευροεπιστή-
μες, τα μυστήρια του θαλάσσιου βυθού και του 
νερού, η ρομποτική και τα ευφυή συστήματα, 
ο ορυκτός πλούτος και η γεωργική έρευνα της 
Κύπρου, η σεισμολογία, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και η αρχαιολογία ήταν μερικά από τα 
θέματα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επι-
σκεπτών. 

Διαγωνισμοί
ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε ο διαγωνισμός 
«S-Factor», στον οποίο μαθητές γυμνασίων και 
λυκείων παρουσίασαν -με πρωτότυπο και δια-
σκεδαστικό τρόπο- επιστημονικά φαινόμενα. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν φοιτητές 
των οποίων οι ερευνητικές εργασίες διακρίθηκαν 
στον διαγωνισμό του ιΠε «Φοιτητές στην Έρευνα 
- ΦόιΤΩ 2011-2012». επίσης, κατά τη Βραδιά οι 
επισκέπτες κλήθηκαν να αναδείξουν τους νικητές 
του διαγωνισμού ζωγραφικής «χρώμα στην Έρευ-
να», που είχε προκηρύξει το Ίδρυμα.
Η Βραδιά ήταν η κορύφωση των εκδηλώσεων 
της «εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας» (23-
27 Σεπτεμβρίου), που διοργάνωσε για πρώτη 
φορά το Ίδρυμα, με στόχο την προώθηση της 
σημασίας της έρευνας και της καινοτομίας για 
την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τό-
που. Η «εβδομάδα», μεταξύ άλλων, περιλάμβανε 
συναντήσεις διαβούλευσης για τη μελλοντική 
στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία, 
μεγάλο αριθμό επισκέψεων σχολείων σε ερευ-
νητικά κέντρα, και σειρά εκδηλώσεων για την 
ανάδειξη της σημασίας της έρευνας και της και-
νοτομίας.

Η «Βραδιά του Ερευνητή», 
η οποία διοργανώθηκε στην 

Κύπρο για όγδοη συνεχή 
χρονιά, από το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας, 
είναι πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η «ΒΡΑΔΙΑ τού εΡεύΝΗτΗ» εΙχε Φετος τεΡΑςτΙΑ εΠΙτύχΙΑ

η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να απο-
τελέσουν βασικό πυλώνα για την οικονομι-

κή ανάπτυξη της Κύπρου, υπέδειξε ο διακεκρι-
μένος Κύπριος καθηγητής νικόλαος Ζαμπόγλου, 
διευθυντής της όγκολογικής Κλινικής του Πανε-
πιστημιακού νοσοκομείου του Όφενμπαχ στη 
Γερμανία, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε 
στη Λευκωσία το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, 
στο πλαίσιο της εβδομάδας Έρευνας και Καινο-
τομίας. αυτό που χρειάζεται, τόνισε ο καθηγητής 
Ζαμπόγλου, είναι πολιτική βούληση, επένδυση 
στο ανθρώπινο δυναμικό, ενίσχυση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας από το δημόσιο και κυρίως στό-
χευση της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς. 
ό κ. Ζαμπόγλου πρόσθεσε ότι η Κύπρος διαθέ-
τει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ο μεγάλος 
αριθμός διεθνών επιστημόνων, η στρατηγική 
γεωπολιτική της θέση και η πληθυσμιακή της 
κατανομή, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή κοι-
νωνικοεπιδημιολογικών ερευνών. ό καθηγητής 
Ζαμπόγλου τόνισε επίσης την ανάγκη η Κύπρος 
να αξιοποιήσει την ύπαρξη της θάλασσας για την 
ανάπτυξη ερευνητικών και καινοτομικών δρα-
στηριοτήτων που σχετίζονται με αυτή.

εξάλλου, μιλώντας στην εκδήλωση, ο γενικός διευ-
θυντής του ιΠε, δρ Βασίλειος Τσάκαλος, υπογράμμι-
σε ότι στην «παρούσα δύσκολη οικονομικά συγκυρία, 
η ενίσχυση της επένδυσης στην έρευνα και την 
καινοτομία αποτελεί δύσκολη μεν αλλά πολλά υπο-
σχόμενη επιλογή για τη μελλοντική πρόοδο και την 
ευημερία του τόπου». Το ιΠε, πρόσθεσε, «ως ένας 
από τους βασικούς συντελεστές του Συστήματος 
Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο, θα συνεχίσει 
να εργάζεται εντατικά για τη μεγιστοποίηση της 
απόδοσης αυτής της επένδυσης».

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ιΠε) αποτελεί τον 
εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προ-
ώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της 
αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδια-
σμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης 
ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτή-
των, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης 
Κύπριων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες 
στον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο.

Η έρευνα βασικός πυλώνας ανάπτυξης 
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Φεστιβάλ Τεχνολογίας
ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο φεστιβάλ 

που διοργανώθηκε από το Cypriot Enterprise 
Link από τις 4 μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Κατά τη δι-
άρκεια των τριών τεχνολογικών event και των δύο 
πάρτι δικτύωσης, υποστηρικτές της τεχνολογίας 
διαφόρων ηλικιών είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε 
επαφή με εξαιρετικές τεχνολογικές καινοτομίες, να 
δημιουργήσουν απίστευτα demo και να ακούσουν 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντες ομιλητές καθώς και να 
συνομιλήσουν με όλους τους συμμετέχοντες, τους 
διοργανωτές και τους εθελοντές. 
με αυτό το φεστιβάλ, το Cypriot Enterprise Link 
στόχο είχε να βάλει την Κύπρο στον παγκόσμιο 
τεχνολογικό χάρτη, και έκανε το πρώτο βήμα.
Το Youth Day, στις 5 Σεπτεμβρίου, φιλοξένησε 
55 μαθητές, ηλικίας 13 με 18, στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου για μια ολόκλη-
ρη μέρα ασχολήθηκαν με τη ρομποτική αλλά και 
με την επίλυση ασκήσεων κώδικα. Τα ρομπότ ήταν 
ευγενική χορηγία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
Engino.
Το HACKATHON, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου, απευ-
θύνθηκε σε μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό. Στόχος 
η μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε demo και 
prototype. Το μεγάλο βραβείο δόθηκε από τη 
SOFTimpact, ενώ τα υπόλοιπα από την Cocoon 
Creation, το CCS και τη Cytanet. ειδική κατηγορία 
βραβείου δημιουργήθηκε από το CIIM, το οποίο 

επέλεξε την καλύτερη ιδέα για να την εντάξει στο 
νέο Κέντρο επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. 
To Insights Conference, στις 8 Σεπτεμβρίου, ήταν 
το τελευταίο από τα events του φεστιβάλ. Πάνω 
από 200 συμμετέχοντες απόλαυσαν εξαιρετικούς 
ομιλητές, συμμετείχαν σε εκπληκτικά workshops, 
δικτυώθηκαν και ενημερώθηκαν σε ένα ευρωπαϊ-

κών προδιαγραφών συνέδριο τεχνολογίας. 
Το Cypriot Enterprise Link ανακοίνωσε ότι το 
φεστιβάλ θα καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός δί-
νοντας βήμα για την τεχνολογία και την καινο-
τομία καθώς και στήριξη στη νέα αυτή κοινότητα 
υποστηρικτών της τεχνολογίας που χρόνο με τον 
χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. 

Το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα 
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα δοθούν και φέτος 

τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής τα οποία έχουν καθιερωθεί ως 
θεσμός από το 1992. Στόχος του θεσμού είναι η δημόσια αναγνώρι-
ση των εξαιρετικών δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην 
Κύπρο και, γενικότερα, η ενθάρρυνση υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονι-
κής. Κάθε τριετία βραβεύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι 
αρχιτέκτονες των καλύτερων δειγμάτων τελειωμένων κτιρίων/έργων 
διαφόρων κατηγοριών. Βασικό κριτήριο βράβευσης είναι η ποιότη-
τα της αρχιτεκτονικής, η προσφορά της προς τον άνθρωπο και την 
κοινωνία γενικότερα καθώς και η τεχνική συνέπεια στον τρόπο κατα-
σκευής. Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής θα είναι ο τρόπος ένταξης της 
οικοδομής στον περιβάλλοντα χώρο, η κυριαρχούσα φιλοσοφία και 
βασική ιδέα, η καταλληλότητά της ως προς τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται, καθώς και η συνοχή, η συνέπεια και η καινοτομία στον 
σχεδιασμό, στον τρόπο κατασκευής και στη χρήση υλικών (συμπερι-
λαμβανομένης και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών φιλικών προς το 
περιβάλλον).
Η Βράβευση θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2013 και θα δοθούν τρία βρα-
βεία σε ισάριθμες κατηγορίες:
1. Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο, που αναφέρεται στη γενική κατηγο-
ρία αρχιτεκτονικών έργων.

2. Έργο Νέου Αρχιτέκτονα, που για την παρούσα βράβευση θα έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής οι αρχιτέκτονες που γεννήθηκαν μετά την 
31.12.1973.
3. Ειδικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής, που για την παρούσα βράβευση 
καθορίστηκε το θέμα «Έργα μικρής κλίμακας και περιορισμένου προϋ-
πολογισμού».
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν έργα που συμπληρώθηκαν στην περίο-
δο 2007-2013. Τη μελέτη των έργων που θα υποβληθούν θα πρέπει να 
έχουν κάνει αρχιτέκτονες εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ, τόσο στον ιδιωτικό 
τομέα όσο και στα πλαίσια προγραμμάτων του δημόσιου τομέα.
Κάθε βραβείο θα αποτελείται από συμβολικό έπαθλο και αναμνηστικό 
δίπλωμα. Αναμνηστικά διπλώματα θα απονέμονται επίσης στον ιδιο-
κτήτη της οικοδομής, στους Σύμβουλους Επιστήμονες του Έργου κα-
θώς και στον εργολάβο που το εκτέλεσε.
Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν στις 21 Νοεμβρίου από τις 
8:30 μέχρι τις 15:00, στα κεντρικά γραφεία του τμήματος Πολεοδο-
μίας και Οικήσεως, Πτέρυγα Γ, γραφείο 110, 1ος όροφος, οδός Κινύρα 
5, Λευκωσία. Υπεύθυνη Παραλαβής: κ. Μαρία Μακρίδου (22408174).
Οι λεπτομερείς όροι και έντυπα συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσε-
λίδα του τμήματος www.moi.gov.cy/tph. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι 
αρχιτέκτονες μπορούν να αποταθούν στα κεντρικά γραφεία του τμή-
ματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (22408176), κ. Κούλα Ιακώβου.

Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2013
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Δυνατότητα υποβολής προτάσεων για «Γεωργία, 
Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματικές Αλλαγές»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ιΠε) ενημερώνει τα ερευνητικά και ακαδημα-
ϊκά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους 

φορείς και επιχειρήσεις για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο 
της 3ης Κοινής Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Πρωτοβουλίας 
Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) με τίτλο «Γεωργία, ασφάλεια Τροφίμων και Κλι-
ματικές αλλαγές» (FACCE - JPI).
Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προκηρύσσεται στο πλαίσιο του ευρωπα-
ϊκού Έργου ERANET Plus της ΠΚΠ-FACCE που υλοποιείται στο πλαίσιο του 7ου 
Προγράμματος Πλαισίου (7ΠΠ) της ευρωπαϊκής επιτροπής. 
Το FACCE-ERA-NET Plus είναι μία από τις δράσεις της ΠΚΠ-FACCE που αποσκο-
πούν στη μακροπρόθεσμη ευθυγράμμιση του προγραμματισμού της έρευνας 
μεταξύ των μελών της ΠΚΠ, στοχεύοντας στην κάλυψη κενών και αποφυγή 
επικαλύψεων, στην αύξηση αποτελεσματικής χρηματοδότησης της έρευνας και 
στην προώθηση υψηλού επιπέδου πρωτοποριακών ερευνητικών δραστηριοτή-
των στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Στο Δίκτυο FACCE-JPI συμμετέχουν οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 21 
χώρες με στόχο την προώθηση της εναρμόνισης και κοινής εφαρμογής των εθνι-
κών πόρων στο πλαίσιο μιας κοινής στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την 
αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων στον τομέα της Γεωργίας, της ασφάλει-
ας Τροφίμων και της Κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα στην επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης στη γεωργική παραγωγή για την κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας 
ζήτησης τροφίμων αλλά και στη διαμόρφωση ασφαλούς και ποιοτικής διατροφικής 
αλυσίδας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές κλιματικές αλλαγές. 
Η παρούσα Πρόσκληση της ΠΚΠ, με γενικό τίτλο «Climate Smart Agriculture», 
καλύπτει τις ακόλουθες τέσσερις επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αναλύονται 
στη Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που επισυνάπτεται: 
i) Genetics and breeding of animals and plants to increase resilience to climate 
change (γενετική και αναπαραγωγή ζώων και φυτών για την αύξηση της ανθεκτι-
κότητας στην αλλαγή του κλίματος),
ii) Pests and diseases of animals and plants linked to climate and posing significant 

risks (ασθένειες φυτών και ζώων που συνδέονται με το κλίμα και δημιουργούν 
σημαντικούς κινδύνους),
iii) Adaptive management of water and soil resources (ευέλικτη διαχείριση των 
εδαφικών και υδάτινων πόρων) και, 
iv) Options for adapting agricultural systems (επιλογές προσαρμογής γεωργικών 
συστημάτων).
Το ιΠε θα υποστηρίξει έργα που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις πιο 
πάνω επιστημονικές περιοχές της Πρόσκλησης. 
Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης (α) Προκαταρκτικής 
Πρότασης (Pre-Proposal) και (β) Πλήρους Πρότασης (Full Proposal). Η καταλη-
κτική ημερομηνία για την υποβολή Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) 
είναι η 2α Δεκεμβρίου 2013. όι προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά μέσω του 
ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής προτάσεων (www.submission-
faccejpi.com), από τον συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου της κάθε πρότασης 
συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα που είναι αναρτημένα στον ιστοχώρο www.
faccejpi.com. Τον όκτώβριο στον ιστοχώρο αναρτήθηκαν επίσης και σχετικές 
οδηγίες χρήσης του εργαλείου υποβολής προτάσεων (Guidelines for the use of 
FACCE-JPI Submission Tool). 
Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν φορείς που θα 
προέρχονται από τρεις διαφορετικές χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην Κοινή 
Πρόσκληση FACCE-ERANET Plus «Climate Smart Agriculture». 
ό προϋπολογισμός του ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση 
ανέρχεται στα €200.000. Η κυπριακή συμμετοχή σε προτάσεις μπορεί να αποτε-
λείται από Δίκτυα ενός έως τριών εταίρων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης είναι €100.000 
ανά έργο. 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του 
εΤεΚ (www.etek.org.cy/site-article-302-54-el.php). 
Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις: δρ ρεβέκκα χρυσάφη 
(+35722205041, rchrysafi@research.org.cy).

Σ .ε .ε .ε .  -  ό.Σ .ε .ό.Κ . 

Παραπλανητική έκδοση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης Σεμιναρίων
Με αφορμή πρόσφατες διώξεις προ-

σώπων μετά από παραπλανητικές 
αναφορές σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή 
Προγραμμάτων Κατάρτισης σε θέματα 
«Ασφάλειας & Υγείας στα Εργοτάξια» και 
την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών 
παρακολούθησης, αναφέροντας ως διοργα-
νωτές το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έρ-
γων και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργο-
λάβων Οικοδομών Κύπρου, οι δύο οργανι-

σμοί δηλώνουν ότι ουδεμία σχέση έχουν με 
τη διεξαγωγή των πιο πάνω προγραμμάτων 
και την έκδοση των πιο πάνω σχετικών πι-
στοποιητικών. 
Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη υποβάλει 
καταγγελία στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλη-
μάτων. 
•  Τα προγράμματα κατάρτισης που διορ-

γανώνονται και διεξάγονται από τους πιο 
πάνω οργανισμούς Σ.Ε.Ε.Ε. και Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., 
απευθύνονται σε μέλη τους, για σκοπούς 

κατάρτισης και συμμόρφωσής τους με τη 
σχετική Νομοθεσία. 

•  Τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδο-
νται από τους δύο πιο πάνω οργανισμούς 
υπογράφονται από τους προέδρους τους 
και τους εκπαιδευτές και φέρουν τις 
σφραγίδες τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νήσουν με τους πιο πάνω οργανισμούς για 
περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 22 
206306, 22 753606.

3η ΚοΙΝΗ ΔΙεΘΝΙΚΗ ΠΡοςΚΛΗςΗ 



Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τρα-
πέζης Κύπρου παρουσιάζει 

την έκθεση με τίτλο «Κύπρος και 
Γεωλογία. επιστήμη-Περιβάλ-
λον-Πολιτισμός», στο κτίριό του 
στη Φανερωμένη στην Παλιά 
Λευκωσία. 
Η έκθεση παρουσιάζει με σύντομα, απλά και κατανοητά κείμενα, πανοραμι-
κές φωτογραφίες, κατατοπιστικά διαγράμματα και χάρτες, τη γένεση και την 
ανάδυση της Κύπρου καθώς και τις γεωλογικές διεργασίες, οι οποίες δημι-
ούργησαν ένα νησί με ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιάζουσες μι-
κροκλιματολογικές συνθήκες, γόνιμα εδάφη, πυκνά δάση και μεγάλη ποικιλία 
χλωρίδας και πανίδας, πλούσιο σε ορυκτούς πόρους και υδρογονάνθρακες, 
ένα νησί με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον για ανθρώπινη διαβίωση, πολιτι-
στική δημιουργία και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. 
Το κυπριακό τοπίο και γεω-περιβάλλον, όπως διαπλάστηκαν μέσα από τις 
γεωλογικές διεργασίες, όχι μόνο με την εξωτερική, ορατή τους όψη, αλλά 
και με την κρυμμένη στο υπέδαφος σύστασή τους, αποτέλεσαν τη βάση 
πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η ιστορία και ο πολιτισμός του. 
Η έκθεση αποτελεί μια περιδιάβαση στο περιεχόμενο της ομότιτλης έκ-
δοσης του Πολιτιστικού ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και με αυτή δίνεται 
η ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν την «άγνωστη» Κύπρο. Συγγραφείς της 
έκδοσης είναι οι Γιώργος Κωνσταντίνου και ιωάννης Παναγίδης. Στην έκ-
δοση παρουσιάζονται πληροφορίες για την επιστήμη της γεωλογίας, τη 
γένεση και ανύψωση της Κύπρου, την παλαιογεωγραφική της εξέλιξη, τον 
εποικισμό της από τα πρώτα ζώα και φυτά, τους ορυκτούς και τους υδα-
τικούς πόρους καθώς και τους υδρογονάνθρακες. Παρουσιάζονται επίσης 
πληροφορίες και στοιχεία για τη συμβολή της γεωλογίας και των φυσικών 
πόρων στην ιστορική, πολιτιστική, κοινωνικοοικονομική και τεχνολογική 
εξέλιξη του νησιού μας.
Στόχος της έκθεσης και της έκδοσης είναι να παρακινήσει τον επισκέπτη να 
γνωρίσει καλύτερα το νησί μας και παράλληλα να τον προβληματίσει, να τον 
ευαισθητοποιήσει και να τον ωθήσει να αναζητήσει τρόπους για τη διάσω-
ση, τη διατήρηση και την αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος. 
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014. Ώρες επισκέψεων: 
Δευτέρα-Κυριακή, 10.00 π.μ.-7.00 μ.μ. (εκτός τραπεζικών αργιών). Για 
πληροφορίες τηλ. 22128157 και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.
boccf.org
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Κύπρος και Γεωλογία. 
Επιστήμη-Περιβάλλον-Πολιτισμός

«Η Βυζαντινή Αρχιτεκτονική 
της Κύπρου»

Μετά την επιτυχή διοργάνωση της έκθεσης «Η Βυζαντινή Αρχιτε-
κτονική της Κύπρου» μέσα από σχέδια και υδατογραφίες του αρχι-
τέκτονα Ανδρέα Φιλίππου στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, όπου 
έγινε και η παρουσίαση του ομότιτλου βιβλίου, η έκθεση μεταφέ-
ρεται στην Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά στη Λάρνακα (Σταδίου 45, τηλ. 
24621109, www.gallerykypriakigonia.com.cy).
Παράλληλα θα λειτουργήσει και έκθεση υδατογραφίας με τίτλο «Ο 
Χαλασμός του Κυπριακού Τοπίου». Θα εκτεθούν 122 έργα που πα-
ρουσιάζουν σπάνια δείγματα της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς 
μέσα στο κυπριακό τοπίο που έχουν αφεθεί στη φθορά του χρό-
νου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει τις υδατογραφίες 
αυτές σε προσιτές τιμές. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για κοι-
νωφελή σκοπό. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση κειμένου και 
εικονογράφησης και αναδεικνύεται ο μοναδικός συνδυασμός τους. 
Παράλληλα οι σχεδιαστικές απεικονίσεις των μνημείων λειτουρ-
γούν αυτόνομα ως έργα αξιοπρόσεκτης ποιότητας και ευαισθησίας 
του δύσκολου είδους της υδατογραφίας. Διαθέτουν αρετές μικρο-
γραφίας, προσέχουν τη λεπτομέρεια και επιμένουν στην ακρίβεια. 
Μέσα από τις υδατογραφίες του Ανδρέα Φιλίππου, τα αριστουρ-
γήματα αυτά της βυζαντινής τέχνης λειτουργούν σε μια άρρηκτη 
σχέση μέσα στο κυπριακό τοπίο και το διαυγές φως της Κύπρου.
Διάρκεια: 1-29 Νοεμβρίου 2013.

Λεμεσός: Μια ανανεωμένη παράκτια μητρόπολη! 
Αρχιτεκτονική και ταυτότητα

στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για διαμόρφωση ορθολογι-
κής, διευρυμένης και σύγχρονης άποψης για την ανάπτυξη του πα-

ραλιακού μετώπου της πόλης, ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει Διεθνές 
Συνέδριο με τίτλο «Λεμεσός: μια ανανεωμένη παράκτια μητρόπολη! 
αρχιτεκτονική και ταυτότητα», τη Δευτέρα 18 νοεμβρίου, 8:30 π.μ., χα-
ρουπόμυλος, Λεμεσός αίθουσα ριχάρδου και Βερεγγάριας (Περιοχή Κά-
στρου).
Το συνέδριο απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, άλλους μελε-
τητές, καθηγητές πανεπιστημίων και κολλεγίων, φοιτητές, οικονομικούς 
παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών.
Περισσότερες πληροφορίες: renewedlimassol.com/



ΖΗΤΟΥΝΤΑι
• Αρχιτέκτονα για Πρακτική Άσκηση Κύριο 
Δημήτρη ιωάννου, τηλ. 22777666.
• Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανι-
κό Καλή γνώση Η/Υ (software and hardware), 
Scientronics Ltd, Mr Rafael Diaz τηλ.22467880.
• Μηχανολόγο και Χημικό Μηχανικό Hyperion 
Systems Engineering Ltd, τηλ. 22840720 χριστιά-
να Σάββα. αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος 
στο HR DEPARTMENT: careers@apola.com.
• GIS analyst ακαδημαϊκά προσόντα: Πτυχείο 
τοπογράφου μηχανικού ή άλλου συναφές κλάδου. 
Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση του λο-
γισμικού ArcInfo,  christina@selas.com.cy.

ΖΗΤΟΥΝ ΕρΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Bachelor Degree in 
Architecture Engineering, University of Jordan.
• Πολιτικός Μηχανικός  Πτυχίο μηχανικού 
Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Πολυτε-
χνείο Κρήτης.
• Μηχανολόγος Μηχανικός Πτυχίο μηχα-
νολόγου μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
MSc in Building Services Engineering, Brunel 
University UK.
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρο-
λόγου μηχανικού – ΤεΠαΚ.
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Diploma (Equiva-
lent to Master of Science) in Electrical Engi-

neering & Computer Engineering, Democritus 
University of Thrace.
• Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc (Hons) 
Quantity Surveying Consultancy, Kingston 
University, Postgraduate – Certificate 
Sustainable Construction, Anglia Ruskin 
University.
• Επιμετρητής Ποσοτήτων Πτυχίο επιμετρητή 
Ποσοτήτων, Frederick University of Cyprus.
• Γεωλόγος  Πτυχίο Γεωλογίας, αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
• Πολιτικός Μηχανικός University of 
Brighton-Πτυχίο Πολιτικού μηχανικού , 
Brighton’s University– μεταπτυχιακό πολιτικού 
μηχανικού.

ΓιΑ ΠρΑΚΤιΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας BA in Architecture, Brighton 
University, MA in Architecture, Brighton 
University.
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Το επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκο-
πό αυτό, ενημερώνει τα μέλη του και το κοινό μέσω του ενημερωτικού του Δελτίου για ενδιαφέροντα ερευνητικά 
προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μέλη του εΤεΚ και άλλους όμορους οργανισμούς. 
Η δημοσίευση άρθρων που αναφέρονται σε ερευνητικά προγράμματα εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής 
επιτροπής. Θα ήταν επιθυμητό τα άρθρα αυτά να αποστέλλονται στη Συντακτική επιτροπή του ενημερωτικού 

Δελτίου με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ώστε να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στα 
αποτελέσματα της έρευνας. 
Το μέγεθός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις. Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών ή/και οργανισμών που 
χρηματοδοτούν ή/και συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα θεωρείται θεμιτή, αλλά δεν θα δημοσιεύονται άρθρα 
εμπορικού ή/και διαφημιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ονομαστική αναφορά σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠρΑΓΜΑΤΟΓΝωΜΟΣΥΝΕΣ 
• Κωνσταντίνος Ιωάννου, πολιτικός μηχανικός, 
για τις ζημιές από την κατάρρευση του ταβανιού 
οικίας, στη Λευκωσία, λόγω ανέγερσης νέας οικο-
δομής πάνω από την οικία και κοστολόγηση απο-
κατάστασης των ζημιών.
• Μιχάλης Φάνης, αρχιτέκτονας, για προβλήματα 
στην τοποθέτηση πέτρας εξωτερικά, άλλες κακο-
τεχνίες και για ημιτελείς εργασίες σε οικοδομή στο 
χωριό ερήμη Λεμεσού.
• Χαράλαμπος Δαβερώνας, αρχιτέκτονας, για την 
εισροή υγρασίας και νερού στο ταβάνι του μπάνιου 
και άλλα σημεία του ταβανιού κοντά σε υδρορροές 
και άλλες κακοτεχνίες σε οικία στη Λακατάμια.
• Ανδρέας Τσολάκης, πολιτικός μηχανικός, για 
αγωγή. αφορά το είδος και την ποιότητα του υλι-

κού των πλακών επικάλυψης του κλιμακοστασίου, 
αν έχουν ζημιές και από πού προήλθαν, αν μπορούν 
να αποκατασταθούν οι ζημιές και ποιο το κόστος 
αποκατάστασης.
• Γιώργος Κολώνιας, πολιτικός μηχανικός, για κα-
κοτεχνίες και άλλα προβλήματα σε κατοικίες στο 
χωριό ερήμη.
• Αντώνης Μάμας, πολιτικός μηχανικός, για υγρα-
σίες στο υπόγειο και αλλού και άλλες κακοτεχνίες 
και προβλήματα σε κατοικία στο χωριό Ψευδάς.
• Έφη Καλλή Ιωαννίδη, πολιτικός μηχανικός, για 
υγρασίες σε διάφορα μέρη διαμερίσματος, για τα 
πορτοπαράθυρα αλουμινίου, για τα κεραμικά των 
πατωμάτων, τους αρμούς στην κουζίνα, προβλήμα-
τα με το ζεστό νερό του ηλιακού θερμοσίφωνα και 
άλλα προβλήματα σε διαμέρισμα στη Λακατάμια.

Δ ί ο ρ ί σ Μ ο ί

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

Με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς δι-
κτύωσης των κυπριακών φορέων και 

διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή 
σε ερευνητικές δραστηριότητες, την ανταλλα-
γή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών 
και τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, 
το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προκήρυξε 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που φέρει 
τον κωδικό «ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΔ/1013» και εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της Δράσης «Συμμετοχή σε 
Διεθνές Συνέδριο» του Προγράμματος «Μέτρα 
Υποστήριξης Διεθνούς Δικτύωσης» της ΔΕΣ-
ΜΗΣ Προγραμμάτων 2009-2010.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρό-
σκλησης ανέρχεται στα €80.000, με μέ-
γιστο επιλέξιμο ποσό για κάθε φορέα τα 
€1.500 (βάση πραγματικού κόστους). Η 
Πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητικούς 
και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, επιχειρή-
σεις καθώς και κοινωφελείς οργανισμούς 
που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, οι οποίοι επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δι-
κτύωσης που διοργανώνονται, κατά κύριο 
λόγο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων στα οποία συμμετέχει ή τα οποία 
διαχειρίζεται το Ίδρυμα, όπως είναι το 
Δίκτυο Enterprise Europe Network και το 
Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.
Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που θα 
καλύπτει η εν λόγω Πρόσκληση, θα ανακοι-
νώνονται στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη 
διεύθυνση www.research.org.cy, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ενώ οι αιτήσεις πρέπει 
να υποβάλλονται τουλάχιστον έναν μήνα νω-
ρίτερα από το προγραμματιζόμενο Συνέδριο. 
Εξαίρεση αποτελούν οι Εκδηλώσεις που θα 
διεξαχθούν κατά το έτος 2013 (Οκτώβριος-
Δεκέμβριος), όπου οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβάλλονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέ-
ρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
Εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με τον αρμόδιο λειτουργό του Ιδρύματος 
κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 
22205056 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο: apapadopoulos@research.org.cy.

Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για συμμετοχή 

εγχώριων φορέων 
σε διεθνή συνέδρια
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Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

ArcGIS
for Desktop – for Server – for Mobile & Online

Για Μεταφορές και Συγκοινωνιακά

Πληροφοριακό Σύστημα για:

• Μεταφορά Επιβατών και
Επιβατικών Αυτοκινήτων

• Συντήρηση Οδοστρωμάτων – Κυκλοφοριακές Μελέτες

• Εθνικούς Δρόμους,  Θαλάσσιες
Συγκοινωνίες,  Αερομεταφορές

ArcGIS

• Σιδηρόδρομοι

για περισσότερες πληροφορίες:

MDS Marathon Data Systems
www.marathondata.gr e‐mail: marathon@otenet.gr
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