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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.



Α
γαπητοί συνά-

δελφοι,

Γράφω αυτό τα 

άρθρο την παραμονή των 

εκλογών του ΕΤΕΚ, χωρίς 

ακόμη να γνωρίζω απο-

τελέσματα και εκλελεγ-

μένους εκπροσώπους. 

Είμαι όμως σίγουρη ότι η εκλογική διαδικασία 

που θα ακολουθήσει θα αναδείξει τους πιο άξι-

ους για να σας αντιπροσωπεύσουν. 

Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι τώρα, αλλά 

κυρίως στις μέρες που έρχονται, οι προκλή-

σεις για τους μηχανικούς θα είναι πολλές, ίσως 

πολύ περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Το 

μέλλον του τόπου μας δεν θα πρέπει πλέον 

να είναι μόνο στα χέρια των πολιτικών και των 

οικονομολόγων που όλοι γνωρίζουμε πόσο 

καλά το είχαν διαχειριστεί στο παρελθόν, 

αλλά και τεχνοκρατών όπως είναι οι μηχανι-

κοί. Νέα θέματα θα είναι στην επικαιρότητα 

που θα απαιτούν την εμπειρογνωμοσύνη και 

τις τεχνικές γνώσεις, όχι μόνο μίας αλλά κάθε 

ομάδας μηχανικών. Και για αυτό το Επιμελητή-

ριο θα πρέπει να συμμετέχει στις διαδικασίες, 

να δίνει το δυναμικό του παρών και κυρίως να 

είναι έτοιμο να εκφράσει εμπεριστατωμένες 

θέσεις και απόψεις στα διάφορα κέντρα λή-

ψης αποφάσεων.

Μόνο από τους τίτλους του σημερινού κα-

θημερινού Τύπου αναδεικνύονται θέματα 

στα οποία το ΕΤΕΚ είχε εκφράσει στο παρελ-

θόν απόψεις, αλλά και στο μέλλον θα πρέπει 

να έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

τελικών απoφάσεων. Από τον Φιλελεύθερο 

αντλώ το πρώτο θέμα με τίτλο «Έντονο πα-

ρασκήνιο για τερματικό και γεωτρήσεις». Το 

φυσικό αέριο, οι γεωτρήσεις, οι πλατφόρμες, 

το τερματικό υγροποίησης και η χωροθέτηση 

των διαφόρων εγκαταστάσεων καθώς και τα 

θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του 

περιβάλλοντος που τα συνοδεύουν απαιτούν 

τον ενεργό μας ρόλο. Η ρύθμιση των θεμάτων 

δεν θα πρέπει να αφεθεί μόνο στις ξένες εται-

ρείες και την εμπειρία που έχουν συγκεντρώ-

σει, αλλά να υπάρξει και εμπλοκή κυπριακών 

φορέων, όπως είναι το ΕΤΕΚ, που επιδιώκουν 

όχι το προσωρινό οικονομικό κέρδος αλλά τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία του 

τόπου. Μπορούμε να συνεισφέρουμε θετικά 

στο έργο των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρε-

σιών που θέλουν και σίγουρα δεν αρνούνται 

τη στήριξή μας.

 Άλλος αντίστοιχος τίτλος από τη σημερινή ροή 

γεγονότων του καθημερινού Τύπου αναφέρε-

ται σε «Αλαλούμ με τα ποντισμένα πυρομαχικά 

στην περιοχή Ζυγίου». Μήπως αυτό το αλαλούμ 

προέκυψε γιατί το θέμα δεν εξετάσθηκε διεξο-

δικά από πραγματικούς επαΐοντες; 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

το Επιμελητήριο δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος, 

είναι μια ομάδα ατόμων, επιστημονικά καταρ-

τισμένων, με εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις 

που, συλλογικά, μπορούν για κάθε θέμα που 

εμπίπτει στο πεδίο γνώσεών τους να προτεί-

νουν λύσεις. Θα πρέπει η πολιτεία να στηρίξει 

αυτό τον ρόλο και, αν θέλετε, να τον εκμεταλ-

λευθεί περισσότερο για το καλό της Κύπρου. 

Θέλουμε το ΕΤΕΚ όχι μόνο να εκφέρει απόψεις, 

να προειδοποιεί και να συμβουλεύει αλλά να 

αποτελεί σημείο αναφοράς στη λήψη των απο-

φάσεων, με τις θέσεις του να αποτελούν πυξί-

δα για τις δράσεις της πολιτείας.

Στη νέα ηγεσία του ΕΤΕΚ πέφτει το βάρος της 

συνέχισης της προσπάθειας για περαιτέρω 

ανάδειξη του ρόλου και του έργου του Επιμε-

λητηρίου. Να ευχηθούμε σε όσους θα εκλε-

γούν καλή αρχή και κάθε επιτυχία στο δύσκολό 

τους έργο.

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου

Χημικός Μηχανικός
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Το Επιµελητήριο θα 
πρέπει να συµµετέχει στις 
διαδικασίες, να δίνει το 
δυναµικό του παρών και 
κυρίως να είναι έτοιµο να 

εκφράσει εµπεριστατωµένες 
θέσεις και απόψεις στα 
διάφορα κέντρα λήψης 

αποφάσεων





Μ
ε ένα νέο ξεκίνημα, κάτω από ιδιαίτερα δύσκο-

λες συνθήκες για τον τόπο και τους συμπολίτες 

μας, με περισσότερη γνώση, νηφάλια, προσγειωμένα 

θα συνεχίσουμε τον αγώνα και τις προσπάθειες με 

ενθουσιασμό, πείσμα, και δυναμισμό, υπηρετώντας 

το Επιμελητήριο, με προσήλωση στην υλοποίηση της 

αποστολής του, όπως την καθόρισε ο νομοθέτης, για 

ανάπτυξη και πρόοδο της πατρίδας μας.

Είναι γεγονός ότι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις εί-

ναι πάρα πολλές. Κατά την περίοδο που προηγήθηκε των πρόσφατων εκλο-

γών για ανάδειξη των μελών των αιρετών σωμάτων του Επιμελητηρίου για 

τη νέα τριετία, δόθηκε η ευκαιρία πιο συστηματικά να ακουστούν κριτικές, 

εισηγήσεις και σκέψεις, να γίνει αποτίμηση της πορείας, των δυνατοτήτων 

και των προοπτικών για το έργο, τους στόχους και τον ρόλο του Επιμελητη-

ρίου. Από την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή που είχαμε κατά την παράδο-

ση του Απολογισμού της τριετίας σε θεσμικούς φορείς, πολιτικά πρόσωπα 

και κόμματα διαπιστώθηκε μια σύγκλιση των σχολίων και της εκτίμησης 

προς τον ρόλο και το έργο που επιτελεί το Επιμελητήριο. Αυτή δε η θετική 

εκτίμηση, κρίνουμε, ότι δεν είναι διόλου τυχαία ούτε 

και μια απλή έκφραση αόριστων φιλοφρονήσεων. 

Ήταν ένα ξεκάθαρο κάλεσμα προς το Επιμελητήριο να 

αναλάβει πρόσθετο μερίδιο κοινωνικής ευθύνης μέσα 

από την ενεργότερη δραστηριοποίηση και παρεμβά-

σεις του. Η υπόσχεση δόθηκε χωρίς να επιδέχεται 

οποιοδήποτε κλυδωνισμό και αμφιταλάντευση, ότι 

δηλαδή το ΕΤΕΚ ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνί-

ας, μια μεγάλη δεξαμενή δυνατοτήτων και ιδεών αλλά 

και τεχνογνωσίας, μπορεί και θα ενεργοποιηθεί ακόμη 

περισσότερο με απώτερο στόχο να συνδράμει θετικά 

στη βελτίωση των συνθηκών και των προοπτικών για 

πρόοδο της πατρίδας μας και της κοινωνίας ειδικότερα. 

Όλοι ανεξαίρετα, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, μέσα από 

κοινωνικές, επαγγελματικές οργανώσεις και άλλα οργανωμένα σύνολα, επιβάλ-

λεται να ενεργοποιηθούμε και να συντονίσουμε τις δυνάμεις και τις προσπά-

θειές μας για τη βελτίωση των κακώς εχουσών καταστάσεων και πρακτικών που 

οδήγησαν την κοινωνία και τη χώρα μας στην οικονομική κατάρρευση και στην 

ανυποληψία με ορατό τον κίνδυνο αφανισμού μας. Η αποκατάσταση της αξιο-

πρέπειας και της ελπίδας για το αύριο θα έρθει μέσα από αυτή την επίμονη εν-

συνείδητη προσπάθεια βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων μας. 

Ας εκλάβουμε τη μνημονιακή μας πορεία ως μια ευκαιρία ανασύνταξης, ανα-

θεώρησης των πρακτικών και των προσεγγίσεών μας που, για διάφορους λό-

γους, δεν τολμούσαμε να αλλάξουμε και να στοχεύσουμε προς την πραγματική 

ανασυγκρότηση των θεσμών και του κράτους μας. Δυνατότητες και προοπτικές 

υπάρχουν, αλλά επιβάλλεται πλέον αυτή η αλλαγή στο πώς λειτουργούσαμε 

μέχρι τώρα. Επιβάλλεται να μελετούμε καλύτερα και να προγραμματίζουμε τις 

ενέργειές μας, πέρα από κοντόφθαλμες, παρορμητικές αντί ορθολογικές προ-

σεγγίσεις και αποφάσεις.

Το κυριότερο, ίσως, πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία είναι η απάθεια των αν-

θρώπων που συνοδεύεται από την αδράνεια όπως και η αντίδραση (καθοδη-

γούμενη και μη) που εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές σε κάθε νέα προ-

σέγγιση που έρχεται να ταράξει τα νερά και τις επικρατούσες αντιλήψεις. Το 

νεοεκλεγέν Γενικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή επιβάλλεται να αντι-

κρίσουν το δάσος και όχι το δέντρο. Η κοινωνία και τα μέλη του Επιμελητη-

ρίου προσδοκούν τη θετική αλλαγή, την αλλαγή στις νοοτροπίες, στις πρακτι-

κές, στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και εν τέλει στην εξυπηρέτηση του 

καλώς νοούμενου εθνικού και κοινωνικού οφέλους και συμφέροντος. Το ΕΤΕΚ 

αφουγκραζόμενο την κοινωνική ανάγκη επιβάλλεται να 

εντείνει τις προσπάθειες και τη δραστηριοποίησή του 

με όραμα και συλλογικότητα.

Δεν υπάρχει η πολυτέλεια των περιθωρίων στους αριθ-

μούς, δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου. Επείγει η 

ορθολογική αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για σωστή 

και αειφόρα ανάπτυξη με σεβασμό στον πολίτη, στο 

περιβάλλον, στην ιστορία και στον πολιτισμό μας.

Στέλιος Αχνιώτης

Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ

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

6

Α Ρ Θ Ρ Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  Ε Τ Ε Κ

Ξεκάθαρο κάλεσµα 
προς το Επιµελητήριο 

να αναλάβει 
πρόσθετο µερίδιο 

κοινωνικής ευθύνης 
µε ενεργότερη 

δραστηριοποίηση και 
παρεµβάσεις του

Το ΕΤΕΚ είναι αναπόσπαστο 
µέρος της κοινωνίας



Aρμόστοκοι για κεραμικά πλακίδια

weber.color

Όλα τα χρώματα 

του κόσμου!

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

P.O . BOX : 12749,     2252,   LATSIA, NICOSIA.   TEL:   00357-22575164,   FAX:   00357-22575165
KYPARISSONA 5, 4151, LIMASSOL.  TEL: 00357-25877944, FAX: 00357-25877955
EMAIL: alto@altocy.com   |   www.altocy.com
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Βάσει του Νόμου και των Κανονισμών Εκλο-
γών του ΕΤΕΚ, το 30μελές Γενικό Συμβού-

λιο, που προήλθε από τις εκλογές της 15ης 
Ιουνίου 2014, σε συνεδρία του, στις 17 Ιουνίου 
2014, εξέλεξε τα μέλη της Διοικούσας Επιτρο-
πής του ΕΤΕΚ.
Πρόεδρος για την τριετία 2014-2017 επανεξε-
λέγη ο πολιτικός μηχανικός Στέλιος Αχνιώτης. 
Πρώτος αντιπρόεδρος ο αρχιτέκτονας Κων-
σταντίνος Κωνσταντή, δεύτερος αντιπρόεδρος 
ο μηχανολόγος μηχανικός Ανδρέας Μαραγκός, 
γενικός γραμματέας ο πολιτικός μηχανικός Κώ-
στας Αλλαγιώτης και γενικός ταμίας ο Βενιζέλος 
Ευθυμίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής: Αντώνης 
Βαλανίδης (μηχανικός πληροφορικής), Άννα 
Γαλαζή-Ιακώβου (αρχιτέκτονας), Χρίστος Ευθυ-
βούλου (μηχανολόγος μηχανικός) και Σάββας 
Σάββα (ηλεκτρολόγος μηχανικός).
Πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα των εκλο-
γών υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy/site-menu-107-el.php).

Γενικό Συμβούλιο

Τα 30 μέλη τoυ Γεvικoύ Συμβoυλίoυ, κατά κλάδo μη-
χαvικής επιστήμης, και κατά σειρά επιτυχίας είναι:
(α) Αρχιτεκτovική περιλαμβαvoμέvης της Αρ-
χιτεκτovικής Τoπίoυ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ, ΓΑΛΑΖΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΝΑ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΜΑΡΑΘΟΒΟΥ-
ΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ.
(β) Πoλιτική Μηχαvική περιλαμβαvoμέvης της 
Μηχαvικής Τoπίoυ: ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΑΛΛΑ-
ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΣΟΦΟ-
ΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΚΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ.
(γ) Μηχαvoλoγική Μηχαvική: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑ-
ΒΕΤ, ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΤΙ-
ΝΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΖΑΒΡΟΣ ΤΑΚΗΣ.
(δ) Ηλεκτρoλoγική Μηχαvική: ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ, 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΠΑΠΠΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΟΣ.

(ε) Ηλεκτρovική Μηχαvική περιλαμβαvoμέvης 
της Μηχαvικής της Πληρoφoρικής: ΣΩΚΡΑ-
ΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, 
ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ, ΖΑΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ.
(στ) Χημική Μηχαvική: ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ-ΛΕΟΝΤΙ-
ΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ.
(ζ) Μηχαvική Μεταλλείωv και Εφηρμoσμέvης 
Γεωλoγίας: ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.
(η) Αγρovoμική - Τoπoγραφική Μηχαvική: ΣΩ-
ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
(θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης: ΑΔΑΜΙΔΗΣ 
ΑΛΕΞΗΣ.
(ι) Πoλεoδoμία - Χωρoταξία: ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ.
 
Πειθαρχικό

Αιρετά μέλη τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ 
εκλέχθηκαν: ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΛΩΡΟΣ, ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ.

Επανεκλογή Στέλιου Αχνιώτη 
στην προεδρία του ΕΤΕΚ

Το νέο Γενικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΚ 2014, ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Από την εκλογική διαδικασία στη Λευκωσία στις 15 Ιουνίου.

% % % % %
( ) 

·
731 193 26,4% 357 79 22,1% 137 25 18,2% 127 40 31,5% 1352 337 24,9%

( ) 

·
1280 285 22,3% 579 116 20,0% 334 71 21,3% 294 94 32,0% 2487 566 22,8%

( ) · 760 127 16,7% 336 53 15,8% 198 25 12,6% 79 17 21,5% 1373 222 16,2%

( ) · 576 55 9,5% 264 26 9,8% 196 9 4,6% 104 10 9,6% 1140 100 8,8%

( ) 

·
831 85 10,2% 199 9 4,5% 137 8 5,8% 65 9 13,8% 1232 111 9,0%

( ) · 143 5 3,5% 64 1 1,6% 43 2 4,7% 19 2 10,5% 269 10 3,7%

( ) 

·
107 5 4,7% 32 0 0,0% 30 0 0,0% 11 1 9,1% 180 6 3,3%

( ) - · 68 3 4,4% 54 1 1,9% 29 1 3,4% 33 2 6,1% 184 7 3,8%

( ) · 177 23 13,0% 87 6 6,9% 49 2 4,1% 29 5 17,2% 342 36 10,5%

( ) - · 37 6 16,2% 16 2 12,5% 6 1 16,7% 5 0 0,0% 64 9 14,1%

4710 787 16,7% 1988 293 14,7% 1159 144 12,4% 766 180 23,5% 8623 1404 16,28%

/
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Εκλογές στην Πάφο.

Εκλογές στη Λεμεσό.

Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Ψηφοφορία στη Λάρνακα στις 15 Ιουνίου.

ΠEIΘAPXIKO ΣYMBOYΛIO

/

4710 1988 1159 766 8623

787 293 144 180 1404
16,28%

162 57 43 77 339

204 42 38 64 348

114 30 12 6 162

263 78 25 13 379

117 14 13 8 152

121 61 20 10 212

121 17 7 11 156

36 38 16 4 94

274 55 44 73 446

291 88 31 27 437

140 60 42 162 404

106 57 24 8 195
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Βιογραφικό 
προέδρου

Ο Στέλιος Αχνιώτης κατάγεται από το Καλό 

Χωριό Σολέας. Φοίτησε στο Ελληνικό Γυ-

μνάσιο Σολέας μέχρι το 1974 και αποφοί-

τησε από το Γυμνάσιο Πεδουλά. Σπούδασε 

Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1984). Μετά 

από μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανε-

πιστήμιο του Manchester - UMIST (ΗΒ) 

απέκτησε τον τίτλο M.Sc in Construction 

Project Management (1996). Κατά την 

περίοδο1984-1990 εργάστηκε στον ιδι-

ωτικό τομέα σε αρχιτεκτονικό γραφείο, 

όπου απασχολήθηκε ως μελετητής και 

επιβλέπων μηχανικός σε δημόσια και ιδι-

ωτικά έργα. Από το 1990 μέχρι το 1997 

διατηρούσε ιδιωτικό τεχνικό γραφείο πα-

ρέχοντας υπηρεσίες Συμβούλου Μελετητή 

και Διευθυντή Έργου για έργα στην Κύ-

προ και το εξωτερικό. Από τον Νοέμβριο 

1997 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Γραφείο 

Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης/Τεχνικές 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

είναι επικεφαλής του Τομέα Κατασκευών 

και Διεύθυνσης Έργων. Είναι ιδρυτικό μέ-

λος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 

Κύπρου με πολύχρονη συμμετοχή στο ΚΔΣ. 

Διετέλεσε για τρεις διετίες πρόεδρος του 

Συλλόγου. Από το 1999 διετέλεσε μέλος 

του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικού-

σας Επιτροπής του ΕΤΕΚ, όπου, κατά την 

περίοδο 2005-2011 κατείχε τη θέση του 

Γενικού Γραμματέα. Κατά την ίδια περίοδο 

ανέπτυξε ιδιαίτερη δράση με συμμετοχή 

σε αρκετές ομάδες εργασίας, επιτροπές 

και άλλες δραστηριότητες του Επιμελητη-

ρίου. Εκπροσώπησε το ΕΤΕΚ στο Παγκύ-

πριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας για 

σειρά ετών.

Κύρια επαγγελματικά ενδιαφέροντά του 

είναι οι αντιδικίες και η αντιμετώπιση και 

επίλυση των διαφορών στα κατασκευα-

στικά έργα. Είναι εγγεγραμμένος Πραγμα-

τογνώμων και Διαιτητής στα αντίστοιχα 

μητρώα του ΕΤΕΚ.

Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Ανδρέα και 

της Αλίκης.

/

731 357 137 127 1352

193 79 25 40 337
24,93%

103 9 13 9 134

40 41 6 14 101

48 54 0 21 123

126 35 14 19 194

68 6 7 13 94

92 7 8 4 111

89 10 10 11 120

/

1280 579 334 294 2487

285 116 71 94 566
22,76%

151 38 34 43 266

171 45 36 49 301

98 30 9 38 175

95 36 45 39 215

92 29 28 10 159

36 69 8 30 143

144 34 18 33 229

72 36 6 23 137

133 32 25 51 241

144 37 24 51 256

  

/

831 199 137 65 1232

85 9 8 9 111
9,01%

42 5 3 4 54

50 4 5 4 63

43 5 2 4 54

 (  ) 30 2 4 1 37

58 5 6 8 77

/

576 264 196 104 1140

55 26 9 10 100
8,77%

31 16 3 7 57

32 15 2 6 55

32 19 6 6 63

28 12 4 3 47

12 4 0 0 16

  

/

760 336 198 79 1373

127 53 25 17 222
16,17%

79 20 15 8 122

33 6 3 9 51

80 13 15 7 115

56 9 13 4 82

44 19 12 3 78

57 11 14 7 89

46 44 10 6 106

51 10 11 6 78

  

APXITEKTONIKH ΠEPIΛAMBANOMENHΣ THΣ APXITEKTONIKHΣ TOΠIOY

ΠOΛITIKH MHXANIKH ΠEPIΛAMBANOMENHΣ THΣ MHXANIKHΣ TOΠIOY

HΛEKTPONIKH MHXANIKH ΠEPIΛAMBANOMENHΣ THΣ MHXANIKHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ

HΛEKTPOΛOΓIKH MHXANIKH

MHXANOΛOΓIKH MHXANIKH



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

Θ Ε Μ ΑΤΑ

12

Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που εκλέ-
χθηκαν στις εκλογές της 15ης Ιουνίου 

2014, συνήλθαν στην πρώτη συνεδρία τους 
στις 17 Ιουνίου 2014, για να εκλέξουν τους 
αξιωματούχους του Επιμελητηρίου και τα άλλα 
τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Εκλογή προέδρου

Στην ψηφοφορία για την εκλογή του προέ-
δρου του Επιμελητηρίου προέκυψε το ακό-
λουθο αποτέλεσμα:

Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου επανεκλέχθηκε 
ο κ. Στέλιος Αχνιώτης. Αμέσως μετά την εκλο-
γή του ο κ. Αχνιώτης, ανέλαβε την προεδρία 
και συνεχίστηκε η διαδικασία ανάδειξης των 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής με την εκλο-
γή των άλλων αξιωματούχων και μελών της. 

Αντιπρόεδροι

-
ρύχθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντή, αρχι-
τέκτονας, χωρίς ανθυποψήφιο.

-
θυποψήφιο, ο κ. Ανδρέας Μαραγκός, μηχανο-
λόγος μηχανικός.

Γραμματέας 

Στη θέση του Γενικού Γραμματέα ανακηρύχθη-
κε, χωρίς ανθυποψήφιο, ο κ. Κώστας Αλλαγιώ-
της, πολιτικός μηχανικός.

Ταμίας

Γενικός Ταμίας ανακηρύχθηκε, χωρίς ανθυπο-
ψήφιο, ο κ. Βενιζέλος Ευθυμίου, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός.

Μέλη

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 16 των 
Κανονισμών Εκλογών, απαιτείται εκπροσώπηση 
των τεσσάρων πολυπληθέστερων κλάδων μη-
χανικής στη Διοικούσα Επιτροπή και επειδή ο 
κλάδος της Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμ-
βανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής 
που περιλαμβάνεται στους τέσσερις πολυπλη-
θέστερους κλάδους δεν είχε εκπροσώπηση 
στη Διοικούσα Επιτροπή ζητήθηκε από τα μέλη 
του κλάδου να υποβάλουν υποψηφιότητα προ-
κειμένου να εκλεγεί μέλος του κλάδου στη ΔΕ 
του ΕΤΕΚ. Ο κ. Αντώνης Βαλανίδης, μηχανικός 
πληροφορικής, με βάση τον Κανονισμό 16(18)
(α) ανακηρύχθηκε χωρίς ανθυποψήφιο μέλος 
της ΔΕ.
Ακολούθως ζητήθηκε από τον πρόεδρο να 
υποβληθούν υποψηφιότητες για τα υπόλοιπα 

τρία μέλη της ΔΕ. Στην ψηφοφορία που ακο-
λούθησε ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του 
Γενικού Συμβουλίου και το αποτέλεσμα ήταν 
24 ψήφοι για τον Χρίστο Ευθυβούλου, 20 
ψήφοι για την Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, 19 ψή-
φοι για τον Σάββα Σάββα και 6 ψήφοι για τον 
Σωκράτη Σωκράτους. Σύμφωνα με το αποτέ-
λεσμα της ψηφοφορίας, εκλέχθηκαν στη Διοι-
κούσα Επιτροπή ως μέλη οι Χρίστος Ευθυβού-
λου, Άννα Γαλαζή-Ιακώβου και Σάββας Σάββα.

Σύνθεση

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για την 
τριετία 2014-2017 αποτελείται από τους εξής:
Πρόεδρος: Στέλιος Αχνιώτης, πολιτικός μη-
χανικός
Α Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντή, 
αρχιτέκτονας
Β Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μαραγκός, μηχα-
νολόγος μηχανικός
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Αλλαγιώτης, 
πολιτικός μηχανικός
Γενικός Ταμίας: Βενιζέλος Ευθυμίου, ηλε-
κτρολόγος μηχανικός
Μέλη: Αντώνης Βαλανίδης, μηχανικός πληρο-
φορικής, Χρίστος Ευθυβούλου, μηχανολόγος 
μηχανικός, Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, αρχιτέκτο-
νας, Σάββας Σάββα, ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Εκλογές για ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής
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Π
ολλά σημαντικά θέματα που αφορούν τη μηχανική επιστήμη, τη συνεργα-

σία του ΕΤΕΚ με το υπουργείο Ενέργειας και τον ρόλο του ΕΤΕΚ στην ανά-

πτυξη, αναλύει στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενημερωτικό δελτίο του 

Επιμελητηρίου ο γενικός διευθυντής του υπ. Ενέργειας δρ Στέλιος Δ. Χειμώνας.

Θεωρείτε ότι το υπόβαθρο που έχετε στη μηχανική επιστήμη αλλά και 

η όλη εμπειρία σας ως μηχανικός συμβάλλει στην καλύτερη άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σας;

Πολλά από τα θέματα που χειριζόμαστε στο υπουργείο άπτονται της μηχανικής 

επιστήμης. Σίγουρα το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο ως ηλεκτρονικός μηχανικός 

με βοηθά σημαντικά ως προς την κατανόηση των διάφορων θεμάτων και την 

αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων μου.

Φυσικά, όπως γνωρίζετε, οι μηχανικοί, ως γενικός κανόνας, αντιμετωπίζουν τα 

διάφορα θέματα με βάση την πρακτική τους υφή και όχι τη θεωρητική. Αυτό, 

κατά τη γνώμη μου, συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των διάφορων 

θεμάτων, αλλά και στη λήψη των ορθών αποφάσεων.

Ποια η μέχρι τώρα συνεργασία σας με το ΕΤΕΚ στο 

πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων σας;

Σε θέματα που αφορούν τη μηχανική επιστήμη υπάρ-

χει πάντοτε στενή συνεργασία με το ΕΤΕΚ. Η συνερ-

γασία αυτή γίνεται μέσω συναντήσεων, συσκέψεων, 

διαβουλεύσεων και με γραπτή επικοινωνία.

Για παράδειγμα στο θέμα της ποιότητας του έτοιμου 

σκυροδέματος λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι απόψεις του 

ΕΤΕΚ. Αυτό το διάστημα διεξάγεται μελέτη/έρευνα για τις επιπτώσεις που έχει στην 

ποιότητα του έτοιμου σκυροδέματος η περιεκτικότητα χλωριόντων και η θερμο-

κρασία παράδοσης με σκοπό τον καθορισμό των τιμών αυτών των παραμέτρων 

στο σχετικό πρότυπο. Το ΕΤΕΚ θα ενημερώνεται για τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης και θα συμμετέχει στις διαβουλεύσεις για τις τελικές αποφάσεις.

Στις διάφορες θεσμοθετημένες επιτροπές που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

στο υπουργείο, όπως είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ενεργειακή Από-

δοση των Κτιρίων, η Συμβουλευτική Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας 

στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέρ-

γειας, η Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, συμμετέχουν 

επιστήμονες μηχανικοί ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου.

Επίσης, στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται για την ετοιμασία διαφό-

ρων νομοθετημάτων που άπτονται των θεμάτων της ενέργειας και της τεχνο-

λογίας, το υπουργείο ζητά και λαμβάνει πάντοτε τις απόψεις του ΕΤΕΚ, εφόσον 

είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και εκπροσωπεί 

όλους τους Κύπριους μηχανικούς.

Έχετε εντοπίσει συγκεκριμένα πεδία στα οποία μπορεί να υπάρξει περαι-

τέρω συνεργασία με το ΕΤΕΚ;

Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς στους οποίους η εμπλοκή και η συμβολή του 

ΕΤΕΚ θα ήταν πολύ χρήσιμη για το υπουργείο, στο πλαίσιο της προσπάθειας για 

εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών. 

Για παράδειγμα, το ΕΤΕΚ θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της επιχει-

ρηματικότητας με βασικό άξονα την τεχνολογία και την καινοτομία, ως επίσης 

και την προώθηση της ποιότητας στη βιομηχανία. Σε ό,τι αφορά την καινο-

τομία το ΕΤΕΚ θα μπορούσε να αποτελέσει κανάλι ενημέρωσης των ενδιαφε-

ρομένων, εφόσον η επιστήμη της μηχανικής ταυτίζεται με την καινοτομία. Το 

υπουργείο έχει προκηρύξει ένα σχέδιο με χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά 

ταμεία ύψους €4 εκ. για την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, δηλα-

δή για προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από 

κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι τον προσεχή Ιούλιο το υπουργείο 

προγραμματίζει να ανακοινώσει το ίδιο σχέδιο, με κάποιες τροποποιήσεις, στο 

πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Σε αυτό τον τομέα γί-

νεται μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ και η όλη προσπάθεια 

εντάσσεται στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής καινοτομίας στην Κύπρο είναι η ψηφι-

ακή καινοτομία. Σε αυτό τον τομέα προκηρύχτηκε το Ψηφιακό Πρωτάθλημα, 

το οποίο είναι Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας και στοχεύει στην προώθη-

ση της έννοιας της ψηφιακής καινοτομίας σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά 

πρόσωπα, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στην ανάπτυ-

ξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που συ-

νάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας 

ενώ, παράλληλα, προάγονται και θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας.

Η ποιότητα των βιομηχανικών προϊόντων διέπεται από 

τις προδιαγραφές και ως εκ τούτου τα πρότυπα πρώτων 

υλών, τελικού προϊόντος, αλλά και απόδοσης στη χρήση 

του προϊόντος. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το υπουρ-

γείο ως προς τη βελτίωση της ποιότητας των βιομηχανι-

κών προϊόντων και γενικά όλων των προϊόντων που κυ-

κλοφορούν στην αγορά.

Επιπλέον εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ μετέχουν σε πολλές τεχνικές επιτροπές του 

Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) αλλά και σε άλλες επιτροπές του 

υπουργείου μας που χειρίζονται τέτοια θέματα.

Πρόθεση του υπουργείου είναι να συνεχίσει να εμπλέκει το ΕΤΕΚ, και γενικό-

τερα τους Κύπριους μηχανικούς, σε όλα τα θέματα που άπτονται των ειδικών 

τους επιστημονικών γνώσεων και που επηρεάζουν τα ενδιαφέροντα και τα 

συμφέροντά τους.

Έχετε εισηγήσεις για αναβάθμιση του ρόλου και της εμπλοκής του ΕΤΕΚ 

στα θέματα αρμοδιότητάς σας;

Το υπουργείο, λόγω των αρμοδιοτήτων του έχει να διεκπεραιώσει ένα δύσκολο 

και απαιτητικό έργο. Κατά συνέπεια χειρίζεται πολλά πολύπλοκα και πολυδιά-

στατα τεχνικά και άλλα θέματα. Το ΕΤΕΚ ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας που 

συμβουλεύει το κράτος για τέτοια θέματα, έχει να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στη θέσπιση πολιτικής, στην εφαρμογή της, αλλά πιο σημαντικό στη λήψη 

αποφάσεων. Ως αποτέλεσμα, η εμπλοκή και συμβολή του θεωρείται, αναμφι-

σβήτητα, ιδιαίτερα σημαντική.

Το ΕΤΕΚ σε πρόσφατη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

κατέθεσε σημαντικές εισηγήσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας. Πώς 

σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τις εισηγήσεις αυτές;

Η επιστολή του ΕΤΕΚ που αναφέρεται σε κινητοποίηση των επενδύσεων στον 

τομέα της ανακαίνισης κτιρίων μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους που 

έχουμε θέσει ως χώρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στην 

Κύπρο οι κατοικίες ευθύνονται για το 23% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 

που στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν θερμομόνωση ή κάποιο άλλο μέ-

τρο εξοικονόμησης ενέργειας. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι ενεργειακές 

Συνέντευξη µε τον γενικό διευθυντή του υπ. 

Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού

ΔΡ ΣΤΕΛΙΟΣ Δ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Σε θέµατα που 
αφορούν τη µηχανική 

επιστήµη υπάρχει 
πάντοτε στενή 

συνεργασία µε το ΕΤΕΚ
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ανακαινίσεις αποτελούν μια καλή ευκαιρία για μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας, για αύξηση της ασφάλει-

ας του ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της Κύ-

πρου και για αύξηση των θέσεων εργασίας κυρίως στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το υπουργείο μας είναι σε 

συνεννόηση με το ΕΤΕΚ αλλά και με άλλους εμπλεκό-

μενους φορείς για υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου. 

Ωστόσο η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί από την αντα-

πόκριση που θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και τις 

κυπριακές εμπορικές τράπεζες.

Ποια θεωρείτε τη σημαντικότερη πρόκληση του υπουργείου σας, στην 

υλοποίηση της οποίας μπορεί να συμβάλει και το ΕΤΕΚ;

Όλα τα θέματα που χειρίζεται το υπουργείο είναι σημαντικά για την ανάπτυξη 

και την τόνωση της οικονομίας και σίγουρα πολλά από αυτά αποτελούν πρό-

κληση για το υπουργείο. Η συμβολή του ΕΤΕΚ σε όλα τα θέματα που άπτονται 

των θεμάτων της μηχανικής και των ειδικών γνώσεων των μηχανικών όλων των 

ειδικοτήτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Γίνεται σωστή και ικανοποιητική χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας 

στους τομείς των αρμοδιοτήτων σας; Πού θεωρείτε ότι υπάρχει σημα-

ντικό περιθώριο χρήσης της τεχνολογίας και πώς προτίθεστε να το εκ-

μεταλλευτείτε;

Η τεχνολογία αποτελεί τον βασικό άξονα της βελτίωσης των προϊόντων, δη-

μιουργίας νέων προϊόντων και κατ’ επέκταση της αναβάθμισης του επιπέδου 

ζωής στην εποχή που ζούμε. Έτσι μέσω των προγραμμάτων που προσφέρει το 

υπουργείο (υπηρεσία Τεχνολογίας, Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Ενέργειας) γί-

νεται πολύ σοβαρή δουλειά ως προς την προώθηση χρήσεως νέας τεχνολογίας.

Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όταν μιλούμε για νέα τεχνολογία δεν αναφερό-

μαστε σε προϊόντα αποκλειστικά, αλλά και στις υπηρεσίες και στις υποδομές. 

Παράδειγμα είναι η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και γενικό-

τερα τα λογισμικά που σήμερα αποτελούν τη βασική υποδομή επικοινωνίας, 

απλοποίησης διαδικασιών, γρηγορότερης και αποτελεσματικότερης εκτέλεσης 

διεργασιών και εργασιών.

Ποια η σχέση των εργασιών του τομέα σας με τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. 

outsourcing, subcontracting, κλπ.) και πώς θεωρείτε πως αυτός θα μπορούσε 

να βοηθήσει καλύτερα τις υπηρεσίες και τους τομείς των αρμοδιοτήτων σας;

Ο ιδιωτικός τομέας γενικά συμβάλλει σημαντικά στο έργο του δημόσιου και 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στη σημερινή εποχή η ανάθεση δραστηριοτήτων, 

που μέχρι τώρα εκτελούσε η δημόσια υπηρεσία, στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί 

βασικό κανόνα. Αυτή η πρακτική αποφέρει μια πιο αποτελεσματική εκτέλεση 

της συγκεκριμένης δραστηριότητας αλλά και σημαντικές εξοικονομήσεις στον 

κρατικό προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παροχή ενερ-

γειακών υπηρεσιών, που οδηγεί στη σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδο-

σης. Σε συνεργασία με το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προγραμματίζεται 

η ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιόκτητων δημόσιων κτιρίων, μέσω σύναψης 

τέτοιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις αυτές ουσιαστικά αποτελούν συμπράξεις 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς η υλοποίηση των επενδύσεων εξοικονό-

μησης ενέργειας θα γίνεται από παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών. Το οικονο-

μικό όφελος που θα προκύψει από την εξοικονόμηση ενέργειας θα κατανέμεται 

ανάμεσα στον πάροχο των ενεργειακών υπηρεσιών και το κράτος. 

Το υπουργείο σήμερα διενεργεί ειδική μελέτη για ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα της 

εποπτείας της αγοράς σε ό,τι αφορά ορισμένες αρμοδιότητες της μετρολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ απαιτεί κάθε κράτος μέλος να διασφα-

λίσει, από 2 Ιανουαρίου 2014 και κάθε χρόνο, την ανακαίνιση του 3% της 

συνολικής θερμαινόμενης ή κλιματιζόμενης επιφάνειας κτιρίων “owned 

and occupied”, έτσι ώστε να εκπληρωθούν στο ελάχιστο οι απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης. Αυτό θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη όπως η ερ-

γοδότηση χιλιάδων ανθρώπων από όλες τις βαθμίδες και η εξοικονόμηση 

σημαντικών οικονομικών πόρων. Γιατί η κυβέρνη-

ση δεν προχωρά με την εφαρμογή της οδηγίας δε-

δομένου ότι υπάρχει και χορηγία από την ΕΕ;

Το μέτρο αυτό δεν έχει νομοθετηθεί ακόμα (αφορά 

εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ), κάτι που ανα-

μένεται να γίνει εντός του 2014. Ήδη από τις 5 Ιουνίου 

2013 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει 

εξουσιοδοτηθεί ο υπουργός Συγκοινωνιών να υποβάλει 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση 

των κυβερνητικών κτιρίων. Για την υλοποίηση του μέτρου έχει δημιουργηθεί 

ομάδα εργασίας που αποτελείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου 

Συγκοινωνιών, το υπουργείο μας και το ΕΤΕΚ. Η πρώτη εργασία που έχει υλο-

ποιήσει η ομάδα είναι ο καταρτισμός και η δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του 

υπουργείου Ενέργειας καταλόγου των ιδιόκτητων κυβερνητικών κτιρίων. Τώρα η 

ομάδα εργασίας προχωρεί στην ενεργειακή και τεχνική αξιολόγηση των κτιρίων. 

Για την αξιολόγηση των κτιρίων θα χρησιμοποιηθούν τα Πιστοποιητικά Ενεργει-

ακής Απόδοσης και οι συστάσεις που τα συνοδεύουν ή ο ενεργειακός έλεγχος 

ή και τα δύο μαζί ανάλογα με την περίπτωση. Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών έχει αναλάβει τον συντονισμό για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενερ-

γειακής Απόδοσης σε κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από δημόσιες 

αρχές. Η εργασία της ενεργειακής αναβάθμισης έχει ήδη ξεκινήσει για τρία 

κτίρια στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος με τίτλο 

«ΕΝΕΡΓΕΙΝ» που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η 

ομάδα εργασίας εξετάζει ταυτόχρονα και τους διάφορους τρόπους χρηματοδό-

τησης. Ήδη έχει γίνει πρόταση για χρηματοδότηση ύψους €16 εκ. από τα Ευρω-

παϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020, ενώ όπως 

ανάφερα νωρίτερα, εξετάζονται και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης 

όπως οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 

Το ΕΤΕΚ θα µπορούσε 
να συµβάλει 

στην προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Εκδήλωση παρουσίασης των Κανονισµών 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισµών ΕΤΕΚ

Τ
ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου διοργάνωσε εκδήλωση πα-

ρουσίασης των «Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 

ΕΤΕΚ», στις 5 Ιουνίου 2014, στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν πέραν των 50 μελών, καθώς και εκπρόσωποι 

αρμόδιων αρχών. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Μετά από εισήγηση του Α Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Κωνσταντίνου 

Κωνσταντή, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε περί το τέλος του 2011 να 

ορίσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Κωνσταντίνο Μαραθεύτη, 

Φλώρη Παναγίδη και Χριστίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή για την ετοιμασία των 

Κανονισμών. 

Η επιτροπή, η οποία εργάστηκε με ενθουσιασμό και αφοσίωση, ολοκλήρω-

σε την εργασία της και κατέθεσε την εισήγησή της το 2012. Οι Κανονισμοί 

εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013, ενώ ταυτόχρονα 

αποφασίστηκε και σειρά δράσεων για την προώθηση των Κανονισμών: σχε-

διασμός και έκδοση των Κανονισμών, δημιουργία διαφημιστικού υλικού για 

προβολή της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, δημόσια παρου-

σίαση και προώθηση των νέων Κανονισμών, καθώς και προώθηση των νέων 

Κανονισμών μέσα από συναντήσεις με αναθέτουσες αρχές. 

Όλες οι δράσεις που αποφασίστηκαν είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται 

σε εξέλιξη, με ιδιαίτερη έμφαση στις επαφές με αρμόδιες αρχές, οι οποίες 

μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προβολή της προκήρυξης 

Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και στην εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών 

του ΕΤΕΚ.

Όπως δηλώνεται και στην εισαγωγή των Κανονισμών η έκδοσή τους έχει 

ως βασικό στόχο την καταγραφή των αρχών που πρέπει να διέπουν τους 

Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα 

και η διαφάνεια των Διαγωνισμών, προς όφελος τόσο του Αγωνοθέτη όσο 

και των Διαγωνιζόμενων, καθώς και της κοινωνίας στην οποία απευθύνονται 

τα εν λόγω έργα. Ο ενημερωτικός οδηγός που συνοδεύει την έκδοση των 

Κανονισμών έχει σκοπό την επεξήγηση των σημαντικότερων σημείων των 

Κανονισμών, καθώς και την προβολή των θετικών σημείων που καθιστούν 

τον θεσμό του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προτιμητέα μέθοδο ανάθεσης 

και υλοποίησης έργων, ειδικότερα σε περιπτώσεις έργων δημόσιας ωφελείας, 

με έντονο πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα όπου θα πρέπει να απο-

τελεί την πρώτη επιλογή.

Στην εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης ο οποίος, 

μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η εκδήλωση παρουσίασης των Κανονισμών Δι-

εξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ αποτελεί σημαντικό ορόσημο 

για την τριετία που πέρασε. «Πέραν της πρόθεσης του Επιμελητηρίου για τη 

βελτίωση του πλαισίου διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στην Κύ-

προ», είπε ο κ. Αχνιώτης, «προς όφελος της διαφάνειας και της συμμετο-

χικότητας της διαδικασίας, σημαντική παραμένει και η συμβολική διάσταση 

του θέματος: η προώθηση της προκήρυξης έργων ιδιαίτερης σημασίας και 

σπουδαιότητας μέσω Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, αποτελεί τη σθεναρή 

απάντηση του Επιμελητηρίου απέναντι σε διαδικασίες που δεν διασφαλίζουν 

την ποιότητα των έργων και υπονομεύουν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, την αξία της εργασίας και την αξιοπρέπεια των 

αρχιτεκτόνων και των μηχανικών μελών του Επιμελητηρίου. 

Στις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης, πολλοί θα βρεθούν να υπο-

στηρίξουν πως αυτό που έχει σημασία είναι μόνον η αποτελεσματικότητα, 

η λειτουργικότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης των έργων, εις βάρος της 

αρχιτεκτονικής τους ποιότητας. Μπροστά σε αυτή την πρόκληση θεωρώ πως 

πρέπει να σταθούμε ακόμα πιο αποφασιστικοί, καθιστώντας σαφές πως ισχύ-

ει ακριβώς το αντίστροφο! Είναι κρίσιμο, όσο ποτέ άλλοτε, να προασπίσουμε 

μαζί την αρχιτεκτονική, η οποία ταυτίζεται με τον πολιτισμό μας, και την ποι-

ότητα και αισθητική του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε καθημερινά».

Το Επιμελητήριο θεωρεί πως μέσα από τη διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγω-

νισμών παράγονται αξιόλογα, ενδιαφέροντα, ποιοτικά και ασφαλή κτίρια, τα 

οποία αξιοποιούν στο μέγιστο τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία της 

αρχιτεκτονικής σκέψης, ενώ παράλληλα παράγουν πολιτισμό, συνεχίζοντας 

την αλυσίδα της πλούσιας αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου. 

Ο Α Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή παρουσίασε στην εκ-

δήλωση το θέμα «Η ανάγκη αναβάθμισης του πλαισίου διεξαγωγής των Αρ-

χιτεκτονικών Διαγωνισμών στην Κύπρο». Την παρουσίαση των «Κανονισμών 

Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ» την έκανε η Συντακτική τους 

Ομάδα που αποτελείται από τους Χριστίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή, Κωνστα-

ντίνο Μαραθεύτη και Φλώρη Παναγίδη.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Υλοποίηση Αρχιτεκτονικών Διαγω-

νισμών στην Κύπρο» (Πάνελ: Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Χριστίνα Ζαχαριάδου 

Σιερεπεκλή, Κωνσταντίνος Μαραθεύτης, Φλώρης Παναγίδης). Η συζήτηση 

ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, θέτοντας προβληματισμούς και επισημαίνοντας 

σημαντικές οπτικές του θέματος.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι LOIS Builders, Όμιλος Lanitis Green Energy 

και εταιρεία C. ROUSHAS - Building Contractors.
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1. Καταρτισμός Μητρώου Πραγματογνωμόνων

1.1  Η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) συντάσ-

σει Μητρώο Πραγματογνωμόνων (το Μητρώο), 

το οποίο δύναται να αναθεωρεί με απόφασή της.

1.2  Η ΔΕ συντάσσει κατάλογο με τα αντικείμε-

να των πραγματογνωμοσυνών (Κατηγορίες 

Πραγματογνωμοσυνών).

1.3  Πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί στο Μη-

τρώο δηλώνει το ενδιαφέρον του, συμπληρώ-

νοντας ειδικό έντυπο του ΕΤΕΚ με τα αντικεί-

μενα πραγματογνωμοσύνης στα οποία κατέχει 

ειδική γνώση, υποβάλλοντας προς τούτο και 

λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.

2.  Κριτήρια συμπερίληψης προσώπου στο Μη-

τρώο Πραγματογνωμόνων

2.1  Να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελών 

του ΕΤΕΚ και να έχει τακτοποιημένες τις οφει-

λές του προς το ΕΤΕΚ.

2.2  Να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό πειθαρ-

χικό παράπτωμα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

του ΕΤΕΚ.

2.3  Να μην έχει καταδικαστεί για πειθαρχικό πα-

ράπτωμα σχετικό με την επαγγελματική του 

διαγωγή, η φύση του οποίου είναι τέτοια που, 

κατά την κρίση της ΔΕ ΕΤΕΚ, αποτελεί λόγο μη 

συμπερίληψης στο Μητρώο. 

2.4  Να μην έχει καταδικαστεί για πειθαρχικό πα-

ράπτωμα κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του ως Πραγματογνώμονας.

2.5  Να έχει 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική 

πείρα.

2.6  Να έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που κατά 

την κρίση του ΕΤΕΚ έχουν σχέση με τη διεξα-

γωγή πραγματογνωμοσυνών.

2.7  Σε ειδικές περιπτώσεις, η ΔΕ έχει δικαίωμα 

να αποφασίσει τη συμπερίληψη στο Μητρώο 

προσώπου που δεν ικανοποιεί πλήρως τα κρι-

τήρια αυτά, αλλά έχει αποδεδειγμένη εμπει-

ρία, είτε ακαδημαϊκή, είτε επαγγελματική, σε 

ειδικά θέματα.

2.8  Η ΔΕ έχει δικαίωμα να καλεί σε προσωπική συ-

νέντευξη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

2.9  Ο Πραγματογνώμονας διαγράφεται αυτομά-

τως από το Μητρώο αν σε οποιοδήποτε στά-

διο παύσει να κατέχει οποιοδήποτε από τα πιο 

πάνω κριτήρια / προϋποθέσεις διορισμού και 

εγγραφής του στο Μητρώο.

3. Διορισμός Πραγματογνώμονα

3.1  Οι Πραγματογνώμονες διορίζονται από τη ΔΕ 

με βάση το Μητρώο. Διορίζονται πρόσωπα 

που κατατάχθηκαν στην Κατηγορία Πραγμα-

τογνωμοσυνών στην οποία υπάγεται το αντι-

κείμενο της συγκεκριμένης αίτησης.

3.2  Πρόσωπο που επιθυμεί τη διεξαγωγή πραγ-

ματογνωμοσύνης (ο Αιτητής), έχει δικαίωμα 

να μην αποδεχτεί τον διορισμό αιτιολογώντας 

την άρνησή του. Στην περίπτωση αυτή –και 

νοουμένου ότι οι λόγοι γίνουν αποδεκτοί από 

τη ΔΕ– επαναλαμβάνεται η διαδικασία διορι-

σμού. 

3.3  Σε περίπτωση που, κατ’ επανάληψη και χωρίς 

επαρκή δικαιολογία, Πραγματογνώμονας δεν 

αποδέχεται τον διορισμό του, η ΔΕ διατηρεί το 

δικαίωμα να αφαιρέσει το όνομά του από το 

Μητρώο.

4. Αμοιβή Πραγματογνωμοσύνης

4.1  Η αμοιβή της Πραγματογνωμοσύνης κατα-

βάλλεται από τον Αιτητή στο ΕΤΕΚ. Ποσοστό 

75% της αμοιβής καταβάλλεται στον Πραγμα-

τογνώμονα από το ΕΤΕΚ και το υπόλοιπο 25% 

παραμένει στο ταμείο του ΕΤΕΚ.

4.2  Στην περίπτωση που, εξαιτίας της φύσης 

των υπό διερεύνηση θεμάτων, είναι αδύνατο 

να συμφωνηθεί συνολικό ποσό αμοιβής της 

Πραγματογνωμοσύνης, η αμοιβή καθορίζεται 

σε €85,00/ανθρωποώρα επιστημονικής εργα-

σίας, πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

άλλα έξοδα εκ μέρους του Πραγματογνώμονα, 

όπως χρόνος διακίνησης, δακτυλογράφησης 

κλπ., αυτά χρεώνονται στο ακριβές τους κό-

στος. Σε κάθε περίπτωση θα εκτιμάται και θα 

συμφωνείται ανώτατο ποσό αμοιβής Πραγμα-

τογνωμοσύνης.

4.3  Όταν Πραγματογνώμονας καλείται ως μάρτυ-

ρας στο δικαστήριο, το ύψος της αμοιβής του 

θα είναι, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, 

κατά μέγιστο €85,00/ανθρωποώρα πλέον ΦΠΑ 

και καταβάλλεται απευθείας στον ίδιο από τον 

Αιτητή.

5. Υποχρεώσεις Πραγματογνώμονα

5.1  Ο Πραγματογνώμονας υπογράφει με τον Αι-

τητή συμφωνία στην οποία περιλαμβάνονται, 

κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

  (α) Οι όροι εντολής. Στους όρους εντολής 

πρέπει απαραίτητα να καταγράφονται με σα-

φήνεια όλα τα υπό εξέταση θέματα.

 (β) Η αμοιβή της Πραγματογνωμοσύνης.

  (γ) Το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της Πραγ-

ματογνωμοσύνης (αν είναι εφικτό).

  (δ) Δήλωση του Πραγματογνώμονα ότι δεν 

έχει οιοδήποτε συγκρουόμενο συμφέρον στη 

συγκεκριμένη υπόθεση.

5.2  Ο Πραγματογνώμονας περιλαμβάνει στην Έκ-

θεση Πραγματογνωμοσύνης του τα ακόλουθα:

 (α) Το όνομα του Πραγματογνώμονα.

  (β) Τον τόπο και τον χρόνο έκδοσης της Έκθε-

σης.

  (γ) Τα ονόματα των προσώπων που έλαβαν 

μέρος στη διαδικασία της Πραγματογνωμοσύ-

νης.

 (δ) Το αιτιολογικό.

5.3 Ο Πραγματογνώμονας καταθέτει στο ΕΤΕΚ

  (α) Το πρωτότυπο της Έκθεσης και δύο αντί-

γραφα σε κλειστό φάκελο.

  (β) Αναλυτικό διατακτικό για την καταβολή 

της αμοιβής της Πραγματογνωμοσύνης.

  (γ) Συνοπτική Έκθεση της Πραγματογνωμο-

σύνης, στον τύπο που καθορίζει το ΕΤΕΚ.

5.4  Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια της 

Πραγματογνωμοσύνης, ο Πραγματογνώμο-

νας διαπιστώσει προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων ή/και κατα-

σκευών, ενημερώνει σχετικά το ΕΤΕΚ.

5.5  Ο Πραγματογνώμονας, ακόμα και με τη σύμ-

φωνη γνώμη των μερών, δεν θα πρέπει να 

αναλαμβάνει μελέτη για αντικείμενο επί του 

οποίου έχει ήδη αποφανθεί ως Πραγματο-

γνώμονας.

Οι παρούσες διατάξεις εγκρίθηκαν από το Γενι-

κό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στη συνεδρία του 09/99 

ημερομηνίας 20/11/1999 και τροποποιήθηκαν στη 

συνεδρία του 02/06 ημερομηνίας 16/03/2006, τη 

συνεδρία του 04/08 ημερομηνίας 24/09/2008, τη 

συνεδρία του 03/10 ημερομηνίας 14/07/2010, τη 

συνεδρία του 06/10 ημερομηνίας 23/12/2010, τη 

συνεδρία του 01/13 ημερομηνίας 26/03/2013 και 

τη συνεδρία του 01/14 ημερομηνίας 08/04/2014.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Αναθεώρηση Διατάξεων 
Πραγµατογνωµοσύνης
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A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Στην Ευρώπη σημειώνεται μεγάλη στροφή 

από το συμβατικό αυτοκίνητο προς τις βι-

ώσιμες μεταφορές. Βιώσιμες μεταφορές θεω-

ρούνται αυτές που έχουν χαμηλές ή μηδενικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως είναι το περ-

πάτημα, η ποδηλασία και οι δημόσιες συγκοι-

νωνίες. 

Το 2013 οι πωλήσεις ποδηλάτων στην Ευρω-

παϊκή Ένωση (ΕΕ) ξεπέρασαν τις πωλήσεις των 

αυτοκινήτων. Μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο 

χρεώνουν την είσοδο με αυτοκίνητο στο κέντρο 

της πόλης επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική μεί-

ωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Σε 

άλλες πόλεις προωθούνται με γοργούς ρυθμούς 

έργα κατασκευής πεζοδρόμων και ποδηλατο-

δρόμων, έργα βελτίωσης των υποδομών για λε-

ωφορεία, τραμ και μετρό. Πολλές πόλεις έχουν 

ήδη απαλλάξει τον πυρήνα της πόλης από αυ-

τοκίνητα ή επιβάλλουν αντικίνητρα στη χρήση 

του αυτοκινήτου με στόχο τον περιορισμό του. 

Παράλληλα δημιουργούνται κίνητρα για υπο-

στήριξη του περπατήματος με ολοκληρωμένα 

δίκτυα πεζοδρόμων, πλατειών, χώρων πρασίνου 

κλπ. βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής και 

την κοινωνικότητα των κατοίκων.

Οι κυριότεροι λόγοι για τη στροφή αυτή έχουν 

σχέση με τη μείωση της ενέργειας και με την 

προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα που αναπνέουμε. 

Η κακή ποιότητα του αέρα μέσα στις πόλεις έχει 

αποδειχθεί ότι προκαλεί περισσότερους θανά-

τους από ό,τι τα καρδιαγγειακά περιστατικά και 

το αυτοκίνητο είναι η κυριότερη πηγή ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης. 

Το αυτοκίνητο συνήθως μεταφέρει μόνο έναν 

επιβάτη, τον οδηγό του, γι’ αυτό καταλαμβάνει 

πολύ περισσότερο χώρο στους δρόμους ανά 

άτομο από ό,τι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Αυτό δημιουργεί αύξηση της κυκλοφορίας και 

κυκλοφοριακή συμφόρηση με συνεπακόλου-

θα τις αυξημένες απαιτήσεις για δρόμους και 

χώρους στάθμευσης. Αν οι επιβάτες ενός λεω-

φορείου χρησιμοποιούσαν τα αυτοκίνητά τους 

θα καταλάμβαναν 40 με 70 φορές περισσότερο 

χώρο σε ένα δρόμο από το λεωφορείο.

Πέρα από τις δημόσιες συγκοινωνίες, μεγάλη 

σημασία δίνεται στις μετακινήσεις με το ποδή-

λατο και με το περπάτημα. Για τέτοιες μετακι-

νήσεις δεν χρειάζεται καθόλου ενέργεια, δεν 

δημιουργούνται καθόλου ρύποι και δεν απαι-

τούνται χώροι στάθμευσης ενώ ταυτόχρονα 

επιτυγχάνεται και η γύμναση του σώματος. Για 

τους λόγους αυτούς έχει διατυπωθεί η θέση ότι 

αναπτυγμένη χώρα δεν θεωρείται αυτή στην 

οποία οι φτωχοί έχουν αυτοκίνητο αλλά αυτή 

στην οποία οι πλούσιοι μετακινούνται με τα πό-

δια ή με ποδήλατο. 

Στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών δυστυ-

χώς η Κύπρος είναι ουραγός. Ο αριθμός των 

Οι Βιώσιμες Μεταφορές και η Κύπρος

Αναπτυγµένη χώρα δεν 
είναι αυτή όπου οι φτωχοί 
έχουν αυτοκίνητο αλλά 
αυτή όπου οι πλούσιοι 

µετακινούνται µε τα πόδια 
ή µε ποδήλατο
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αυτοκινήτων ανά κάτοικο είναι ο πιο ψηλός της 

ΕΕ ενώ στη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών 

είμαστε τελευταίοι.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο ήταν για 

χρόνια παραμελημένες. Σαν αποτέλεσμα ο κό-

σμος στράφηκε προς το αυτοκίνητο με αποτέ-

λεσμα να αυξηθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση 

και να δημιουργηθεί μια ακόρεστη δίψα για πε-

ρισσότερους δρόμους και χώρους στάθμευσης. 

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ευχρηστία 

του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Όμως δεν πρέπει να 

αγνοούνται και τα μειονεκτήματά του και δεν 

είναι καθόλου τυχαίο που στην ΕΕ σημειώνεται 

αυτή η μεγάλη στροφή από το αυτοκίνητο προς 

τις βιώσιμες μεταφορές. 

Το κόστος ενός αυτοκινήτου είναι πολύ ψηλό-

τερο συγκρινόμενο με το κόστος των βιώσιμων 

μεταφορών. Εκτός από το κόστος αγοράς και το 

κόστος των καυσίμων κάποιος πρέπει να συ-

νυπολογίσει και τα υπόλοιπα έξοδα, όπως την 

ασφάλιση του αυτοκινήτου, την άδεια κυκλοφο-

ρίας, τη συντήρηση, την εξασφάλιση πιστοποι-

ητικού καταλληλότητας, τις αλλαγές ελαστικών 

και μπαταρίας, το κόστος στάθμευσης κλπ. Επι-

πλέον υπάρχουν και έμμεσα κόστη όπως είναι 

η κατασκευή χώρου στάθμευσης στα σπίτια, 

το κόστος της γης, το κόστος κατασκευής/συ-

ντήρησης των δρόμων και τα τέλη που θα πλη-

ρώνουμε στην ΕΕ λόγω των υψηλών εκπομπών 

ρύπων. Επίσης δημιουργούνται και σοβαρά προ-

βλήματα υγείας από τα καυσαέρια και τα μικρο-

σωματίδια που αναπνέουμε. Τέλος, επειδή στην 

Κύπρο θεωρείται φυσιολογικό κάθε ενήλικας να 

έχει δικό του αυτοκίνητο, κάθε νοικοκυριό δια-

θέτει δύο, τρία ή περισσότερα αυτοκίνητα οπό-

τε το συνολικό κόστος πολλαπλασιάζεται δύο, 

τρεις ή περισσότερες φορές.

Από τα πιο πάνω, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς 

ότι το κόστος που επιβάλλεται στα νοικοκυριά 

από την απουσία δημόσιων συγκοινωνιών και 

υποδομών που υποστηρίζουν το περπάτημα 

και την ποδηλασία είναι πραγματικά τεράστιο. 

Ας σημειωθεί ότι το κόστος αυτό είναι ιδιαίτε-

ρα δυσβάστακτο στις οικονομικά ασθενέστερες 

τάξεις της κοινωνίας.

Οι βιώσιμες μεταφορές δεν είναι λοιπόν μια 

πολυτέλεια ή μια περαστική μόδα αλλά μια ανα-

γκαιότητα. Ουσιαστικά είναι ένα δημόσιο αγαθό 

που κάθε αναπτυγμένο κράτος που νοιάζεται 

για το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής 

των πολιτών του οφείλει να προσφέρει.

Η διαχρονική αμέλεια του κυπριακού κράτους 

να προωθήσει τις βιώσιμες μεταφορές στηρί-

χτηκε σε αυθαίρετες λεκτικές τοποθετήσεις 

μερικών αρμοδίων όπως «ο Κύπριος δεν είναι 

για λεωφορεία» ή «φταίει η κουλτούρα μας» ή 

«αυτά είναι για μεγάλες χώρες δεν κάνουν για 

την Κύπρο». Οι αστήρικτες αυτές τοποθετήσεις 

ανατρέπονται από το γεγονός ότι όταν ο Κύπρι-

ος ευρίσκεται στο εξωτερικό χρησιμοποιεί και 

τα λεωφορεία και τα πόδια του χωρίς κανένα 

πρόβλημα. Όσο για το μέγεθος της χώρας μας 

δεν έχει κανείς παρά να κοιτάξει τη γειτονική 

Μάλτα η οποία, παρά το μικρότερο σε έκταση 

μέγεθός της, διαθέτει ένα εξαιρετικό δίκτυο 

δημόσιων λεωφορείων. Άλλη ξεκάθαρη ένδειξη 

είναι ότι οι λίγοι πεζόδρομοι και ποδηλατόδρο-

μοι που έγιναν στις πόλεις μας αγκαλιάστηκαν 

αμέσως από τον κόσμο και χρησιμοποιούνται σε 

μεγάλο βαθμό, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλη-

μα δεν βρίσκεται στον κόσμο της Κύπρου αλλά 

στην έλλειψη των υποδομών.

Δρ Γιάννης Κακουλλής

Μηχανολόγος Μηχανικός

Γραμματέας Περιφερειακής 

Επιτροπής Λεμεσού ΕΤΕΚ

y-kakoullis@spidernet.com.cy

Νέες τιμές για χρήση του Εκπαιδευτικού 
Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ

Χαμηλότερες τιμές για χρήση του Εκπαι-

δευτικού Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ, 

στην παλιά Λευκωσία, ενέκρινε η Διοικούσα 

Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

επαγγελματικές ομάδες, εκπαιδευτικούς ή 

άλλους φορείς, συλλόγους, ιδρύματα, κλπ., για 

εκθέσεις, διαλέξεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, 

σεμινάρια, συνεδριάσεις, συνελεύσεις.

Ο νέος τιμοκατάλογος είναι αναρτημένος 

στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy/

site-article-604-35-el.php).
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Κατάλογος Μελών ΕΤΕΚ που ασχολούνται με την έρευνα

Στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων του ΕΤΕΚ για την προώθη

ση των θεμάτων έρευνας και καινοτομίας και με πρωτοβουλία 

της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, το Επιμελητήριο απευθύνε

ται στα μέλη του για τη δημιουργία Καταλόγου Μελών του ΕΤΕΚ που 

ασχολούνται ή που θα ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με την έρευνα 

και την καινοτομία σε διάφορους τομείς της μηχανικής επιστήμης.

Τα μέλη που ήδη επέδειξαν ενδιαφέρον περιλαμβάνονται στον κα

Απώτερος σκοπός της πιο πάνω προσπάθειας είναι η δημιουρ

γία δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Μελών για 

ανταλλαγή απόψεων, καθώς και εκκόλαψη συνεργασιών προς ανα

ζήτηση χρηματοδότησης καινοτόμων προτάσεων έρευνας, καινο

τομίας και ανάπτυξης.

Προς τον σκοπό αυτό, τα Μέλη που ενδιαφέρονται να περιλη

φθούν στο αρχείο μελών του ΕΤΕΚ που ασχολούνται με την έρευνα 

καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο (www.etek.org.cy/

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου 

πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου συ-

νάντηση μεταξύ του προϊστάμενου της Διεύ-

θυνσης Δημοσίων Συμβάσεων κ. Στέλιου Κου-

ντούρη και μελών της Διοικούσας Επιτροπής 

του ΕΤΕΚ (Α’ Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμμα-

τέα).

Κατά την ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση τέ-

θηκαν σειρά θεμάτων αναφορικά με:

-

κύπτουν από την τροποποίηση της νομοθεσί-

ας αναφορικά με τη μεταφορά εμπειρίας από 

φυσικό σε νομικό πρόσωπο και αντίστροφα, 

καθώς και τη μεταφορά συμβάσεων από φυ-

σικό πρόσωπο σε εταιρεία και αντίστροφα

την πρόσφατη έκδοση των Κανονισμών Διε-

ξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ

-

δων επίλυσης διαφορών στις συμβάσεις που 

αφορούν οικοδομικά και τεχνικά έργα

ανάθεσης, τα όρια  σε συμβάσεις υπηρεσιών 

μηχανικής, σύμφωνα με την πρόσφατη οδη-

γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την 

πιθανότητα και τις προϋποθέσεις δημιουργίας 

μητρώου παρόχων υπηρεσιών

Εταιρείες

Ειδικότερα για το θέμα των εταιρειών περιο-

ρισμένης ευθύνης, το Γενικό Λογιστήριο ανα-

μένει πρόταση από το Επιμελητήριο σχετικά 

με τον τρόπο μεταφοράς της εμπειρίας από 

φυσικά πρόσωπα σε εταιρείες. Στη συνάντηση 

αποσαφηνίστηκε πως η εταιρεία «κέκτηται την 

εμπειρία των προσώπων που αποτελούν τους 

ιδιοκτήτες (μετόχους) της, νοουμένου ότι η 

εταιρεία έχει δικαίωμα άσκησης επαγγέλμα-

τος στους αντίστοιχους κλάδους και υπό την 

προϋπόθεση ότι τα άτομα αυτά έχουν στην 

κατοχή τους σχετικά αποδεικτικά στοιχεία 

(βεβαιώσεις) για την πείρα τους αυτή από τους 

προηγούμενους εργοδότες ή/και συνεργάτες 

τους». Νοείται ότι σε περιπτώσεις ομάδας που 

απασχολήθηκε για τους σκοπούς συγκεκριμέ-

νου έργου δύναται όλα τα στελέχη της ομά-

δας να επωφεληθούν από ολόκληρη τη σχε-

τική εμπειρία που το αφορά νοουμένου ότι η 

εμπλοκή τους στο έργο το δικαιολογεί. Σε ό,τι 

αφορά το θέμα υφιστάμενων συμβάσεων που 

θα πρέπει να μεταφερθούν στις νεοϊδρυθεί-

σες εταιρείες παροχής υπηρεσιών μηχανικής 

επιστήμης διαφαίνεται πως η μεταβίβαση από 

φυσικό σε νομικό πρόσωπο δεν είναι εφικτή, 

αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ερω-

τηθεί σχετικά και ο νομικός σύμβουλος του 

Επιμελητηρίου. 

Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

Για το θέμα των Αρχιτεκτονικών Διαγωνι-

σμών θα ακολουθήσει συνάντηση, όπου θα 

δοθούν διευκρινίσεις σε σχέση με διάφορα 

σημεία που τέθηκαν στη συζήτηση (επαγ-

γελματικός σύμβουλος, χρήση του όρου 

«σύμβαση» στους Κανονισμούς), με στόχο 

την έκδοση από το Γενικό Λογιστήριο εγκυ-

κλίου με οδηγίες προς τις αναθέτουσες 

αρχές για σκοπούς εφαρμογής των Κανο-

νισμών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ 

στις δημόσιες συμβάσεις.

Διαμεσολάβηση

Για την προώθηση των εναλλακτικών μεθό-

δων επίλυσης διαφορών στις δημόσιες συμ-

βάσεις οικοδομικών και τεχνικών έργων, με 

στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής ολοκλή-

ρωσης των έργων και την τόνωση της οικο-

δομικής βιομηχανίας, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα 

θετικό. Ωστόσο το θέμα θα πρέπει να προω-

θηθεί στην ΚΕΑΑ που είναι αρμόδια για αυτά 

τα ζητήματα.

Ανάθεση Διαγωνισμών

Για το θέμα των κριτηρίων ανάθεσης των δι-

αγωνισμών αποφασίστηκε να επανέλθει για 

συζήτηση, εφόσον μελετηθεί με βάση τα δε-

δομένα της νέας οδηγίας, με στόχο τη βελτί-

ωσή τους, στη βάση της συνεργασίας Γενικού 

Λογιστηρίου και ΕΤΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο μπο-

ρεί να συζητηθεί και η περίληψη προνοιών για 

γνώση εθνικών νομοθεσιών ή η παροχή εκ των 

υστέρων υποστήριξης από εγχώριο ανθρώπι-

νο δυναμικό. Έπειτα από την ολοκλήρωση αυ-

τής της εργασίας θα μπορούσαν να πραγματο-

ποιηθούν εκδηλώσεις ενημέρωσης αρμοδίων 

αρχών και μελετητών για το θέμα. Σχετικά με 

το ζήτημα της δημιουργίας μητρώου παρόχων 

υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τον νόμο, 

εκφράστηκε η άποψη πως θα πρέπει να ιδωθεί 

σε σχέση και με σχετικές προθέσεις ή ενέρ-

γειες που γίνονται βάσει του περί Οδών και 

Κανονισμών Νόμου. Τέλος αναφορικά με τα 

όρια των Διαγωνισμών, συμφωνήθηκε να μπει 

ειδική αναφορά για συμβάσεις υπηρεσιών μη-

χανικής, ενώ στόχος είναι το όριο να τεθεί στις 

€30.000-€40.000.

Μεταφορά εμπειρίας από 
φυσικό σε νομικό πρόσωπο

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Μ Ε  Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο



23

Μετά από πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ σε συ-

νεργασία με το ΚΕΒΕ, πραγματοποιή-

θηκε συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης 

και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου, στις 27 

Μαΐου. Στη συνάντηση παρέστησαν ο πρόε-

δρος και ο γραμματέας του Επιμελητηρίου, 

καθώς και ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ μαζί με τους 

συνεργάτες του. Στόχος της συνάντησης ήταν 

η συνεισφορά των δύο Επιμελητηρίων στην 

προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών 

απονομής της δικαιοσύνης μέσω της χρήσης 

εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, 

ειδικότερα έπειτα και από την ενεργοποίηση 

του Νόμου περί Διαμεσολάβησης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, το ΕΤΕΚ 

και το ΚΕΒΕ παρουσίασαν τις θέσεις τους για 

την αποτελεσματική προώθηση των εναλλα-

κτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, σε ό,τι 

αφορά τόσο τη διαδικασία της διαιτησίας όσο 

και της διαμεσολάβησης. Επιπλέον τόνισαν 

πως στόχος της πρωτοβουλίας τους είναι η 

αποσυμφόρηση των διαδικασιών απονομής 

δικαιοσύνης, ώστε να μειωθεί ο χρόνος και το 

κόστος επίλυσης των διαφορών, με τα προ-

φανή πλεονεκτήματα που αυτό θα έχει στην 

εξυπηρέτηση του κοινού, την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη του 

τόπου μας. 

Για το θέμα του εκσυγχρονισμού του νομι-

κού πλαισίου της διαιτησίας, το οποίο έθεσε 

το ΕΤΕΚ, ο υπουργός δήλωσε πως παραμένει 

ανοιχτός σε συγκεκριμένες προτάσεις και θα 

αναμένει την υποβολή σχετικού υπομνήματος 

με εισηγήσεις από το Επιμελητήριο.

Ειδικότερα για το θέμα της διαμεσολάβησης, 

ο υπουργός ενημέρωσε πως προωθεί την 

υιοθέτηση ενός μόνο Μητρώου Διαμεσολα-

βητών για όλες τις υποθέσεις (εμπορικές και 

αστικές), για τη συμπερίληψη στο οποίο θα 

είναι απαραίτητη η 40ωρη εκπαίδευση και για 

τους δικηγόρους. Ταυτόχρονα συζητήθηκε και 

το θέμα της εισαγωγής της διαδικασίας της 

διαμεσολάβησης πριν την παραπομπή μιας 

υπόθεσης στο Δικαστήριο και η ανάγκη ενη-

μέρωσης των δικαστικών αρχών για το ζήτημα 

αυτό.

Για το θέμα της προβολής του θεσμού των 

εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών 

και του θετικού τους αντίκτυπου στην επίλυ-

ση διαφορών, ο υπουργός πρότεινε την από 

κοινού πραγματοποίηση δημοσιογραφικής δι-

άσκεψης μέσα στο καλοκαίρι του 2014.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο υπουργός 

είναι ιδιαίτερα θετικός και έτοιμος να υποστη-

ρίξει με όποιο τρόπο μπορεί την προώθηση των 

εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στα 

τεχνικά έργα. Σε κάθε περίπτωση το θέμα αυτό 

ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Λογιστη-

ρίου, και ήδη γίνονται ενέργειες για αυτό.

Γήπεδα

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, ο υπουργός στη 

συνάντηση είχε ανακοινώσει πως σύντομα θα 

καταθέσει νομοσχέδιο για δημιουργία Εθνι-

κής Αρχής Ελέγχου Σταδίων, το οποίο έχει 

ήδη υλοποιηθεί με την πρόταση του Νόμου 

(Τροποποιητικός Νόμος του 2014) περί της 

Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους 

Αθλητικούς Χώρους.

Συνάντηση με υπουργό Δικαιοσύνης
Παραλαβή 

του ενημερωτικού 
δελτίου ΕΤΕΚ 
ταχυδρομικώς

Τα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του 

ΕΤΕΚ εκδίδεται κανονικά και αποστέλ

λεται σε όλα τα μέλη του ΕTEK και σε άλ

λους φορείς και αξιωματούχους του κρά

τους, με τους εξής τρόπους:

σε όσα μέλη δηλώσουν ότι επιθυμούν να 

το λαμβάνουν στη συγκεκριμένη μορφή 

και με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

φή, σε όσα μέλη έχουν καταχωρήσει ή 

θα καταχωρήσουν την ηλεκτρονική τους 

διεύθυνση στο Επιμελητήριο για να λαμ

βάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση από το 

ΕΤΕΚ (εάν ήδη λαμβάνετε ενημερωτικά 

ΕΤΕΚ δεν χρειάζεται να κάνετε εκ νέου 

τικού δελτίου να αναρτούνται στην ιστο

σελίδα του Επιμελητηρίου (www.etek.org.

 

Δήλωση ενδιαφέροντος 

Όσα μέλη επιθυμούν να λαμβάνουν το 

ενημερωτικό δελτίο ταχυδρομικώς, σε 

έντυπη μορφή, παρακαλούμε να ενημε

Όσα μέλη επιθυμούν να το λαμβάνουν 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

δεν έχουν καταχωρήσει στο Επιμελητήριο 

την ηλεκτρονική 

τους διεύθυνση, 

παρακαλούμε 

να το πράξουν 

μέσω της ιστο

σελίδας μας 

(www.etek.org.

«Εγγραφή για 

ε ν η μ έ ρ ω σ η 

από ΕΤΕΚ».

Δ Ι Α Μ Ε Σ Ο Λ Α Β Η Σ Η

Ο υπουργός είναι έτοιµος 
να υποστηρίξει 

την προώθηση των 
εναλλακτικών µεθόδων 

επίλυσης διαφορών 
στα τεχνικά έργα

ή 

,

ε 

ν 
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Δ I E Θ N H

Πώς μπορεί η ΕΕ να βελτιώσει την παροχή πόσιμου νερού;

Στόχος της ΕΕ η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

Η ΕΕ ανακοίνωσε τον Ιούνιο τα σχέδιά της για τη διασφάλιση καλύτερων 

συνθηκών εργασίας και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων στην 

Ευρώπη.

σοβαρών εργατικών ατυχημάτων –με συνέπεια την τριήμερη τουλάχιστον 

από τέτοια ατυχήματα. Σχεδόν το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων εργαζομέ

νων πιστεύει ότι κινδυνεύει η ασφάλειά του εξαιτίας των συνθηκών εργα

σίας του.

Πέρα από τη σαφή ανθρώπινη ταλαιπωρία που προκαλείται, υπάρχει και 

ένα σοβαρό οικονομικό κόστος: μόνο στη Γερμανία, υπολογίζεται ότι οι 

αναρρωτικές άδειες αντιστοιχούν σε απώλεια παραγωγικότητας ίση με το 

αύξηση του κόστους κοινωνικής ασφάλισης.

Βελτίωση συνθηκών εργασίας

Οι προτάσεις της ΕΕ για μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων περιλαμ

βάνουν τα εξής:

τους κανονισμούς ασφαλείας

και ασφάλειας

ες, όπως τα νανοϋλικά

δυναμικού

άλλους διεθνείς οργανισμούς για τον συντονισμό ζητημάτων υγείας και 

ασφάλειας.

Η ΕΕ θα διαθέτει κονδύλια για να συμβάλλει στην υλοποίηση των εν λόγω 

δράσεων, οι οποίες θα διαμορφώνονται μέσα από διαβουλεύσεις με τις ορ

γανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η ΕΕ προτείνει την απλούστευση των ισχυουσών 

ρυθμίσεων –όπου αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια– με στόχο τη μείωση 

του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων.

Προηγούμενες επιτυχίες

σε όλη την Ευρώπη, το οποίο ανταποκρινόταν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 

Τα τελευταία χρόνια, οι νέες ρυθμίσεις συνέβαλαν στην προστασία των Ευ

ρωπαίων εργαζομένων από την έκθεσή τους σε χημικούς παράγοντες και 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Η ΕΕ θέλει να μάθει την άποψή σας για το πώς 

μπορεί να βελτιωθεί η παροχή πόσιμου νερού 

στην Ευρώπη, ώστε η πρόσβαση σε καθαρό και 

ασφαλές νερό να είναι οικονομικά προσιτή σε όλους.

Η δημόσια διαβούλευση καλύπτει θέματα όπως:

σε κίνδυνο την παροχή καθαρού νερού

-

ρηση σχετικά με το πόσιμο νερό.

Η διαβούλευση διοργανώνεται σε συνέχεια της 

εκστρατείας Right2Water, μιας Ευρωπαϊκής Πρω-

τοβουλίας Πολιτών. Οι πρωτοβουλίες αυτού του 

είδους δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να 

ζητήσουν από την ΕΕ να προτείνει τη θέσπιση νο-

μοθεσίας για ένα συγκεκριμένο θέμα. Η ΕΕ πρέπει 

στη συνέχεια να αναφέρει τα μέτρα που προτίθε-

ται να λάβει.

Η πρωτοβουλία Right2Water, η οποία υποβλή-

θηκε τον Δεκέμβριο του 2013, αφού έλαβε την 

υποστήριξη 1,6 εκατομμυρίου πολιτών, καλεί 

την ΕΕ 

της Ευρώπης σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής 

πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές νερό

υδάτινων πόρων να μην υπόκειται στους «κανόνες 

της εσωτερικής αγοράς», δηλαδή να εγγυηθεί ότι οι 

τοπικές αρχές μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο πα-

ροχής των υπηρεσιών ύδρευσης.

Η δημόσια διαβούλευση, στην οποία μπορείτε να 

συμμετάσχετε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2014, απο-

τελεί μέρος της απάντησης της ΕΕ στην παραπάνω 

πρωτοβουλία. Σκοπό έχει να συγκεντρώσει τις από-

ψεις των πολιτών αλλά και όσων ασχολούνται με τη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων και να εκτιμήσει 

ποιες βελτιώσεις είναι απαραίτητες.

Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαί-

σιο της πρωτοβουλίας Right2Water περιλαμβάνουν 

τα εξής:

υπηρεσιών ύδρευσης

ότι οι εθνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν σωστά την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ύδρευση και τις εγκα-

ταστάσεις υγιεινής.

Δικαίωμα

Η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό αναγνωρίζε-

ται ως ανθρώπινο δικαίωμα τόσο από τον ΟΗΕ όσο 

και από την ΕΕ. Για την άσκηση του δικαιώματος 

αυτού, είναι απαραίτητο το νερό να είναι οικονομικά 

προσιτό, προσβάσιμο και καλής ποιότητας.

Η ΕΕ έχει ήδη ορίσει υψηλά πρότυπα για την ποιό-

τητα των υδάτων στην Ευρώπη και έχει χρηματοδο-

τήσει την επέκταση των υποδομών ύδρευσης στις 

ευρωπαϊκές χώρες, βελτιώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο 

την πρόσβαση στο νερό.

Από το 2007 και μετά έχει επίσης διαθέσει 2,5 δισ. 

ευρώ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στις ανα-

πτυσσόμενες χώρες.
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Πρόσφατες έρευνες που εξέτασαν τα επίπε-

δα των αερομεταφερόμενων Πολυκυκλι-

κών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (Airborne 

polycyclic aromatic hydrocarbons) έδειξαν ότι τα 

επίπεδά τους μειώνονται δραστικά στις πόλεις και 

στις αγροτικές περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένους 

τους ρυθμούς μείωσης στις αστικές περιοχές. Τα 

αποτελέσματα αυτά συγκλίνουν με άλλες ενδεί-

ξεις που αποδεικνύουν την επιτυχία της νομο-

θεσίας για μείωση των τοξικών αυτών εκπομπών. 

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι τα PAHs είναι ρύποι 

που εκλύονται ως αποτέλεσμα διαφόρων ανθρω-

πίνων δραστηριοτήτων όπως είναι η καύση βιομά-

ζας, αγροτικών αποβλήτων και άλλων οργανικών 

καυσίμων. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η δημιουρ-

γία και η ύπαρξή τους λόγω των γνωστών τοξι-

κών τους ιδιοτήτων και των πιθανών βλαβών που 

προκαλούν στο DNA και την πρόκληση καρκίνου. 

Σημαντική είναι επίσης η τάση που διεφάνη στους 

ρυθμούς μείωσης των PAHs. Υπήρξε πιο δραστική 

μείωση των PAHs σε περιοχές που παλαιότερα εί-

χαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις και ειδικότερα 

στις πιο αστικές περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι η συγκέντρωση των PAHs μειώνεται στο ήμισυ 

στο Σικάγο κάθε έξι χρόνια, στο Κλίβελαντ κάθε 

8,5 χρόνια και σε αγροτικές περιοχές κάθε 16-17 

χρόνια.

Πηγή: Science for Environment Policy 

Επιμέλεια: Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου

Επιτυχία της νομοθεσίας 
για μείωση των PAHs

Σημαντική η στροφή σε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα

Μελέτη που εξέτασε τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευ

αυτοί είναι αναγκαία η στροφή σε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα. Στη 

μελέτη εξετάστηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια τα οποία συνδύαζαν 

μεθοδολογίες αποτελεσματικής διαχείρισης της ενέργειας και μείωσης 

των ρύπων. Η σύγκριση μεταξύ των διαφόρων συνδυασμών που προτά

θηκαν στα εξετασθέντα σενάρια έδειξε την ιδιαίτερη σημασία που έχει 

η στροφή σε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα ως βασικού παράγοντα για 

ξαν επίσης ότι η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί αρχικά να φαίνεται 

σημαντική αλλά μακροπρόθεσμα είναι προτιμητέο να γίνουν επενδύ

σεις στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που βασίζονται σε χρήση άλ

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα οι επιστήμονες κατέληξαν ότι στα 

περισσότερα εξετασθέντα μοντέλα η προσπάθεια για εξοικονόμηση 

ενέργειας αποδίδει μεσοπρόθεσμα αλλά μακροπρόθεσμα μόνο η υιο

θέτηση τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα θα δώσει σημαντικά καλύτερα 

αποτελέσματα.

Τα υπολείμματα οιστρογόνων από χρήση 

αντισυλληπτικών χαπιών και η απόρρι

ψη υπολειμμάτων τους από τον ανθρώπινο 

οργανισμό φαίνεται να έχουν επηρεάσει 

την αναπαραγωγική ικανότητα των ψαριών. 

Συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι ορισμέ

νοι πληθυσμοί ψαριών στη Νότια Αμερική 

πιθανόν να μην μπορέσουν να προσαρμο

στούν στις αλλαγές των επιπέδων οιστρο

γόνου που εντοπίζονται σε διάφορα υδα

τικά περιβάλλοντα. Η αυξημένη απόρριψη 

οιστρογόνων, σε συνδυασμό με την ελάτ

τωση της βροχόπτωσης σε ορισμένα μέρη 

του πλανήτη που οφείλεται στις κλιματικές 

αλλαγές, συντελούν σε ακόμη μεγαλύτερη 

ρύπανση λιμνών και ποταμών. Τα οιστρογό

να που εντοπίζονται στα ρυπασμένα νερά 

όχι μόνο επηρεάζουν αρνητικά την ανα

παραγωγή των ψαριών αλλά έχουν επίσης 

αρνητικές σωρευτικές επιδράσεις που εμ

φανίζονται σταδιακά στις επόμενες γενεές 

των οργανισμών. Με τη μελέτη τους αυτή 

οι συγγραφείς αναδεικνύουν το σοβαρό 

κρινική δράση και τονίζουν την ανάγκη για 

βελτίωση των πρακτικών επεξεργασίας των 

υγρών αποβλήτων για απομάκρυνση ρύπων 

με επιπτώσεις στο ορμονικό σύστημα των 

ζωντανών οργανισμών.

Τα αντισυλληπτικά 
βλάπτουν… 
τα ψάρια
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Δ I E Θ N H

Με τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό η ασφάλεια στην 

άσφαλτο θα βελτιωθεί και ο τρόπος μετακίνη-

σης για εκατομμύρια ανθρώπους θα μεταμορφωθεί, το 

πρώτο σημαντικό βήμα έχει γίνει, δηλώνει ο Christopher 

Urmson, επικεφαλής του πρότζεκτ της Google, κατά την 

επίδειξη του προτύπου αυτοκινήτου στις 27 Μαΐου 2014. 

Πρόκειται για ένα διθέσιο αυτοκίνητο που δεν έχει κα-

νένα μέσο χειρισμού από τον άνθρωπο, ούτε καν τιμόνι, 

μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 40 χιλιόμετρα την 

ώρα και το μόνο μέσο για να επέμβουν οι επιβάτες είναι 

να πατήσουν το κόκκινο κουμπί e-Stop.

Με βάση το πρότυπο αυτό, η Google ανακοίνωσε ότι 

θα κατασκευάσει πιλοτικά 100 ηλεκτρικά οχήματα, 

ωστόσο για να είναι σύννομα στην Καλιφόρνια, στην 

έδρα της Google όπου θα δοκιμαστούν, θα διατηρή-

σουν τιμόνι, γκάζι, φρένα, λεβιέ ταχυτήτων και χειρό-

φρενο. Τα 100 πιλοτικά αυτόνομα οχήματα της Google 

αναμένεται να δοκιμαστούν στους δημόσιους δρόμους 

της αμερικανικής πολιτείας, εκτός του campus της 

Google όπου γίνονται μέχρι σήμερα οι δοκιμές.

Η ανάγκη να αναλάβει τον έλεγχο απρόσμενα και 

ξαφνικά ο επιβάτης δεν μπορεί να προβλεφθεί και 

μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη, δηλώνει 

ο κ. Urmson. «Είδαμε γεγονότα που μας προκάλεσαν 

ανησυχία» είπε στους Τάιμς της Νέας Υόρκης. Τα πε-

ρισσότερα ατυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, 

υποστηρίζουν οι επιστήμονες της Google.

O επιβάτης θα ορίζει τον προορισμό του μέσω ενός app 

στο smartphone του. Οι κάμερές του έχουν ορατότητα 

σε απόσταση 180 μέτρων περίπου και η αυτονομία του 

ηλεκτρικού αυτού αυτοκινήτου φτάνει τα 160 χιλιόμε-

τρα. Το εμπρόσθιο μέρος του είναι κατασκευασμένο 

από αφρώδες υλικό ως προστασία σε περίπτωση που 

τα ηλεκτρονικά του συστήματα αποτύχουν και χτυπή-

σουν διαβάτη, αναφέρει η εφημερίδα. Ένα πιθανό σε-

νάριο για την αξιοποίηση του οχήματος χωρίς οδηγό 

είναι να χρησιμοποιηθεί ως ταξί που θα καλείται μέσω 

smartphone. Μάλιστα, η εφημερίδα αναφέρεται σε 

έρευνα που έγινε στο Earth Institute στο Πανεπιστήμιο 

Columbia, σύμφωνα με την οποία το κόστος της κούρ-

σας θα μειωνόταν αισθητά (από τα 4 δολάρια στα 50 

σεντς ανά μίλι/1,6 χλμ.), όπως και ο χρόνος αναμονής.

(Πηγή: in.gr)

Αυτόνομα οχήματα, χωρίς οδηγό, τιμόνι 

και φρένα, επιδεικνύει η Google

Οι βραβεύσεις για τις γαλάζιες σημαίες που 

δα στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάτα

περισσότερες από όσες είχε πέρυσι.

ρίνες, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε άλλη 

χρονιά.

Οι νομοί με τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες 

Αντίθετα, τις λιγότερες γαλάζιες σημαίες 

Θεσσαλονίκη με 11.

Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης 

για τον συντονισμό του προγράμματος «Γα

λάζιες Σημαίες», επισημαίνει στο «Έθνος» ότι 

τον τελευταίο χρόνο έγιναν σε τοπικό επίπεδο 

περισσότερες κινήσεις για την προώθηση του 

προγράμματος.

(Πηγή: ethnos.gr)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ με 408 
γαλάζιες σημαίες

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Ελλάδα: Τέλος στην εκτός σχεδίου δόμηση

Ψηφιακός χάρτης με όλες τις πληροφορίες 

που αφορούν την ιδιοκτησία, τη δόμηση, 

την προστασία ή εκμετάλλευση της ακίνητης 

περιουσίας, προβλέπεται να δημιουργηθεί μέ

ληνικού υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής για τη χωροταξική και 

πολεοδομική μεταρρύθμιση που τέθηκε από τα 

Στον χάρτη θα καταγραφούν όλες οι χρήσεις 

γης (δασικές, αγροτικές, προστασίας της φύ

θώς και οι διοικητικές πράξεις που αφορούν 

οι γεωχωρικές, όπως λέγονται, πληροφορίες 

θα αποτυπώνονται στα δεδομένα του Εθνικού 

Κτηματολογίου και θα τηρούνται σε κεντρικό 

πληροφοριακό σύστημα στο ΥΠΕΚΑ. Αρμόδι

οι παράγοντες του υπουργείου χαρακτήρισαν 

την ηλεκτρονική καταγραφή των χρήσεων γης 

τομή στα πολεοδομικά πράγματα, που εκ των 

πραγμάτων θα θέσει τέλος στην έννοια της 

εκτός σχεδίου δόμησης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η συγκρό

τηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από 

ανώτατους δικαστικούς, καθηγητές ΑΕΙ, στελέ

χη της διοίκησης, ειδικευμένους επιστήμονες, 

για την κωδικοποίηση της πολεοδομικής και 

χωροταξικής νομοθεσίας, κάτι που σημαίνει 

αναδιατύπωση, απάλειψη, ακόμα και κατάρ

γηση υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, 

ιδίως αυτών που έρχονται σε αντίθεση με το 

Σύνταγμα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου 

της Επικρατείας.

Ως βασικός στόχος του νέου νομοθετήματος 

αναφέρεται ο εκσυγχρονισμός της χωροταξι

κής και πολεοδομικής πολιτικής και η προσαρ

μογή του στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας, η 

απλοποίηση των διαδικασιών, η διάκριση των 

επιπέδων σχεδιασμού και η αποκέντρωση αρ

μοδιοτήτων. Με προεδρικό διάταγμα που θα 

εκδοθεί στη συνέχεια, θεσμοθετούνται νέα ερ

γαλεία πολεοδόμησης και νέα όργανα για την 

άσκηση της χωροταξικής και πολεοδομικής 

πολιτικής.

(Πηγή: ethnos.gr)
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Εγκεκριμένα εργοστάσια σκυροδέματος

Η αναθεωρημένη λίστα με τα εγκεκριμένα (με άδεια λειτουργίας) εργοστάσια, μετά 

από την αναστολή της άδειας ενός, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.

etek.org.cy/site-article-641-48-el.ph). Τα εργοστάσια αυτά έχουν άδεια παραγωγής και 

εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος (ισχύει από 11 Απριλίου 2014).

Εργαστήριο κινητής 
αρχιτεκτονικής 

«Αστικές Κινητές 
Μονάδες Πολιτισμού» 

οργανώνεται στην 
Πάφο

Το πρώτο εργαστήριο κινητής αρχιτεκτονικής 
με τίτλο «Αστικές Κινητές Μονάδες Πολιτι

σμού» οργανώνεται στην Πάφο, με πρωτοβου
λία των αρχιτεκτόνων Χρύσως Ονησιφόρου και 
Χάρη Πέτρου, με κύριο χορηγό το υπουργείο 

Υπηρεσίες και την ευγενή χορηγία και υποστήρι
ξη του Δήμου Πάφου και του Συλλόγου Αρχιτε

Πρόκειται για ένα εντατικό αρχιτεκτονικό ερ
γαστήριο, που θα διεξαχθεί στο διάστημα από 

Πάφου και απευθύνεται σε νέους κάτω των 

Ενθαρρύνονται νέοι αρχιτέκτονες και μηχανι
κοί καθώς και διαφορετικές ειδικότητες όπως 
αρχιτέκτονες τοπίου, καλλιτέχνες, σχεδιαστές, 
φοιτητές αρχιτεκτονικής και γενικά άτομα που 
ενδιαφέρονται για τις πόλεις, την αρχιτεκτονι
κή και τον αστικό σχεδιασμό, να αποστείλουν 
αίτηση ενδιαφέροντος.
Στόχος του εργαστηρίου είναι ο πειραματισμός 
και η διερεύνηση των δυνατοτήτων της εφή
μερης, φορητής και κινητής αρχιτεκτονικής σε 
σχέση με το αστικό τοπίο καθώς και πώς μια 
τέτοια ήπια αρχιτεκτονική, με την ευέλικτη δομή 
της, θα μπορούσε να συμβιώσει και να ενεργο
ποιήσει τον δημόσιο χώρο, αξιοποιώντας διαθέ
σιμες πηγές.
Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην παραγωγή 
μιας σειράς προτάσεων κινητών μονάδων και 
στον τελικό σχεδιασμό και κατασκευή, τουλάχι

πός των κινητών μονάδων είναι να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, σε διάφορες 
δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα, στην 
Πάφο αλλά και γενικότερα.
 
Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα πραγ
ματοποιηθούν ανοιχτές διαλέξεις, συζητήσεις 
με εκλεκτούς προσκεκλημένους τόσο από την 
Κύπρο αλλά και το εξωτερικό, επισκέψεις στην 
πόλη καθώς και αυθόρμητες εκδηλώσεις, με 
στόχο την αλληλεπίδραση, τον εμπλουτισμό και 
την ενίσχυση της όλης προσπάθειας.
Οι δραστηριότητες θα είναι ανοικτές για το κοινό 
που καλείται να παρευρεθεί!
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τη συμμετοχή και το πρόγραμμα, μπορεί
τε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.

Προώθηση της Φωτοβολταϊκής 
τεχνολογίας μέσω της βελτιστοποίησης 

του συμψηφισμού ενέργειας

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

για την Αειφόρο Ενέργεια 2014 (EUSEW 

2014), πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 

στις 25 Ιουνίου 2014, ημερίδα με θέμα την 

προώθηση της Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας 

μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού 

ενέργειας (Uptake of Solar PV energy through 

net metering). Το θέμα της ημερίδας αποτελεί 

μέτρο διάχυσης του έργου PV-NET, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του προ-

γράμματος MED.

Στην ημερίδα είχαν προσκληθεί διακεκριμένοι 

ομιλητές από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και 

Συνδέσμους όπως το Directorate-General για 

την Ενέργεια  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον 

Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιομηχανίας Φωτοβολ-

ταϊκών EPIA (European Photovoltaic Industry 

Association), την πλατφόρμα φωτοβολταϊκής 

τεχνολογίας (PV Technology Platform), τη συ-

νεργατική πρωτοβουλία για ΑΠΕ (Renewable 

Energy Sources COOPerative), την Ένωση της 

βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευ-

ρώπη EURELECTRIC καθώς και οι εταίροι του 

έργου PV-NET.

Οι ομιλητές παρουσίασαν και τόνισαν τις 

τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των φωτο-

βολταϊκών, των συστημάτων που τα υποστη-

ρίζουν αλλά και την υποδομή που πρέπει να 

αναπτυχθεί για ομαλή λειτουργία τους στο 

ενοποιημένο ηλεκτρικό δίκτυο. Προς αυτή 

την κατεύθυνση υποστηρίχθηκαν οι θέσεις 

της Ομάδας του Έργου PV-NET για βελτιστο-

ποίηση του συστήματος συμψηφισμού  (net 

– metering) ως εργαλείο της αγοράς ηλεκτρι-

σμού που συμβάλλει στη δημιουργία υγιούς 

ανταγωνιστικού πλαισίου για διείσδυση των 

ώριμων τεχνολογιών ΑΠΕ. Τονίστηκε επίσης ο 

σημαντικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η 

Κύπρος στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλ-

τιστων πρακτικών που θα αποκομιστούν από 

το PV-NET σε χώρες που αναμένουν την ισο-

τιμία δικτύου ή grid parity (δηλαδή το κόστος 

παραγωγής από ΦΒ συστήματα να ανταγωνί-

ζεται το μέσο κόστος παραγωγής του μείγμα-

τος της χώρας). Για την υλοποίηση του έργου 

PV-NET συνεργάζονται φορείς από την Κύπρο 

(Πανεπιστήμιο Κύπρου – Συντονιστής Έργου 

και Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών), την 

Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-

νίκης), τη Σλοβενία (University of Maribor), την 

Ισπανία (Andalusian Energy Institute - IAT), τη 

Γαλλία (Agency for Energy and Environment 

in Rhone-Alpes - RAEE) και την Πορτογαλία 

(Regional Agency for Energy and Environment 

in the Algarve- AREAL). Το έργο έχει την υπο-

στήριξη της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) 

και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 

(ΡΑΕΚ), καθώς και των αντίστοιχων αρχών ηλε-

κτρισμού και ενέργειας στις υπόλοιπες συμμε-

τέχουσες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

έργο PV-NET και την ημερίδα είναι διαθέσι-

μες στην ιστοσελίδα www.pvnetmetering.eu 
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Συναντήσεις ΕΤΕΚ για κατάθεση 
του απολογισμού τριετίας του 

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης επίσκεψης 

αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ σε διάφορους 

φορείς για να καταθέσει τον απολογισμό τριετί-

ας του, το Επιμελητήριο έχει πραγματοποιήσει 

συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής, τους 

υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Παι-

δείας και Πολιτισμού, τον γενικό εισαγγελέα, 

τον γενικό ελεγκτή της Δημοκρατίας, την επί-

τροπο Διοικήσεως, τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, τον 

γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ και ανώτερα στε-

λέχη του ΕΥΡΩΚΟ και της Συμμαχίας Πολιτών.

Από τις συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν 

πέρα από τον πρόεδρο, μέλη της Διοικούσας 

Επιτροπής και ο διευθυντής του ΕΤΕΚ, έχουν 

εξαχθεί μια σειρά από χρήσιμα συμπεράσματα:

1. Όλα τα πολιτικά κόμματα αλλά και οι άλλοι 

φορείς επεσήμαναν την ανάγκη αναβάθμισης 

του ρόλου του Επιμελητηρίου ως τεχνικού συμ-

βούλου του κράτους και κατέθεσαν την προ-

θυμία τους να συμβάλουν νομοθετικά ή άλλως 

πως προς τον σκοπό αυτό. 

2. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η δυνατότητα 

συμμετοχής του Επιμελητηρίου με εκπρόσωπό 

του σε σειρά από φορείς, σώματα και οργανι-

σμούς καθώς και η ανάγκη αξιοποίησης από την 

Πολιτεία της ευχέρειάς της να το συμβουλεύε-

ται για θέματα της αρμοδιότητάς του.

3. Το Επιμελητήριο προσκλήθηκε να ενημερώ-

νει απευθείας τα κόμματα/βουλευτές ανάλογων 

επιτροπών τους καθώς και τους άλλους φορείς 

για θέματα που το αφορούν ή για ζητήματα για 

τα οποία απαιτείται ή/και προωθείται νομοθε-

τική ρύθμιση προκειμένου να εμπλουτίζεται ο 

προβληματισμός που αναπτύσσεται εντός του 

Κοινοβουλίου.

4. Στο πλαίσιο αυτό πιθανόν να αξίζει να με-

λετηθεί μια πιθανή πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ για 

ανάπτυξη της σχέσης/επαφής και συνεργασίας 

του με τους μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ που εί-

ναι μέλη της Βουλής.

Το 1ο Συνέδριο για τη Μεσογειακή Συνεργασία Μηχανικών πραγματοποιήθηκε 

σίας. Οι χώρες που υπέγραψαν τη Δήλωση είναι: Αλβανία, Αλγερία, Κύπρος, Αί

γυπτος, Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, 

τοβουλία.

Τα βασικά θέματα στα οποία θα στηριχθεί η πρωτοβουλία είναι:

Διευκόλυνση της μετακίνησης των μηχανικών στην περιοχή της Μεσογείου 

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εθνική εκπαίδευση μηχανικών και των 

επαγγελματικών συστημάτων, οι συνεισφορές σε διεθνείς έρευνες και εκθέσεις 

νικών

Ίδρυση Τεχνικών Επιτροπών στις θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν την περι

Κοινή χρήση και μεταφορά καινοτόμων τεχνολογιών, ιδίως εκείνων που σχετίζο

νται με ασφαλές νερό και αποχέτευση, συστήματα ανακύκλωσης νερού, επεξερ

γασία αποβλήτων και ενεργειακή απόδοση

Διασφάλιση της πολιτιστικής και κοινωνικής κληρονομιάς, προώθηση, αποκατά

σταση και ανακαίνιση του δομημένου περιβάλλοντος, προσαρμογή των υποδο

μών στην κλιματική αλλαγή.

Στο τελευταίο σημαντικό σημείο σχετικά με την πολιτιστική, ιστορική αρ

χιτεκτονική και τη μηχανική της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή 

της Μεσογείου πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τρα

σε άλλους οργανισμούς από την περιοχή της Μεσογείου που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΕΚ ΣΤΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας των Μηχανικών της Μεσογείου

2,5 εκατ. δολάρια 
χρηματοδότηση σε 
εταιρεία Κύπριου 

μηχανικού

Η του μηχανικού 

πληροφορικής Δη

μήτρη Γλέζου από τη 

Λεμεσό, χρηματοδοτή

θηκε τους τελευταίους 

μήνες από μεγάλες διεθνείς εταιρείες για να 

ρεία που βοηθά τους προγραμματιστές να 

μεταφράσουν ιστοσελίδες και εφαρμογές 

και με ελάχιστο κόστος.
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Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
Σχεδόν Μηδενικής 

Κατανάλωσης Ενέργειας
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αν και αποτε-

λούν το 4% των μη οικιστικών κτιρίων στην 

Ευρώπη είναι υπεύθυνες για την κατανάλωση 

του 6% της συνολικής κατανάλωσης ενέργει-

ας σε μη οικιστικά κτίρια. Αυτό το δυσανάλογα 

υψηλό ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας οφείλε-

ται σε μεγάλο βαθμό στα πρότυπα χρήσης των 

χώρων αυτών (μακρές περίοδοι με χαμηλή, στα-

θερή χρήση της ενέργειας και σύντομες περίο-

δοι υψηλής ενεργειακής χρήσης), στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να κατα-

στούν οι χώροι αυτοί λειτουργικοί και ελκυστικοί 

(π.χ. εσωτερικός/εξωτερικός φωτισμός, θέρμαν-

ση, κλιματισμός και αερισμός χώρων κλπ) καθώς 

και στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. 

Σε όλη την Ευρώπη, οι ενεργειακοί φορείς στε-

ρούνται τόσο του κατάλληλου πολιτικού πλαισί-

ου για την προώθηση της δημιουργίας αθλητικών 

εγκαταστάσεων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας όσο και τους οικονομικούς πόρους ή 

κίνητρα για να το εφαρμόσουν. Επίσης, οι διαχει-

ριστές των αθλητικών εγκαταστάσεων συχνά δεν 

είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα προτεινόμε-

να μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς δεν 

έχουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία στον 

τομέα αυτό.

Το έργο «n0e Sport Facilities» στοχεύει στην αξι-

ολόγηση της τρέχουσας ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων και χώρων όπου στεγάζονται αθλητικές 

εγκαταστάσεις και στον προσδιορισμό και την 

εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών μέτρων και 

μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την 

εξοικονόμηση του 52% της καταναλισκόμενης 

ενέργειας. Ως αποτέλεσμα το έργο «n0e Sport 

Facilities» προωθεί τη δημιουργία αθλητικών 

εγκαταστάσεων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας μέσω του σχεδιασμού και τη διάδο-

ση ενός ολοκληρωμένου πακέτου ανακαίνισης 

αθλητικών εγκαταστάσεων το οποίο θα εμπερι-

έχει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους/μέτρα εξοι-

κονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας και νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα με τους 

στόχους του έργου θα πρέπει να επιλεγούν και 

να υλοποιηθούν τουλάχιστον 3-4 περιπτώσεις 

αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε συμμετέχου-

σα χώρα.

H κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τους 

ακόλουθους φορείς Agenzia Fiorentina per 

l’Energia (Ιταλία), Lean Energy Cluster (Δανία), 

Regional Agency for Energy and Environment 

of Algarve (Πορτογαλία), Gemeente Eindhoven 

(Ολλανδία), City of Vukovar (Κροατία), Derry City 

Council (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (Κύπρος).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου πραγμα-

τοποιήθηκε μεταξύ 1-2 Απριλίου 2014 στη 

Φλωρεντία (Ιταλία) η εναρκτήρια συνάντηση 

του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι 

οι συνεργαζόμενοι φορείς. Εκ μέρους της Κύ-

πρου παρέστη εκπρόσωπος του Ενεργειακού 

Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. Κατά τη διάρκεια 

της συνάντησης έγινε παρουσίαση των στό-

χων του έργου καθώς και το χρονικό πλαίσιο 

υλοποίησης των εργασιών. Για τον σκοπό αυτό 

κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης 

κάθε συνεργαζόμενος φορέας παρουσίασε μια 

προκαταρκτική επιλογή των αθλητικών εγκατα-

στάσεων στη χώρα του καθώς και την τρέχουσα 

ενεργειακή τους απόδοση. Το έργο συγχρημα-

τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 

προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώ-

πη (Intelligent Energy Europe). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυ-

πρίων Πολιτών, στο τηλέφωνο 22667716 ή στο 

info@cea.org.cy.

Το Πολεοδομικό Συμβούλιο προκηρύσ-

σει διαγωνισμό για τον σχεδιασμό λο-

γότυπου, το οποίο θα συνοδεύει όλες τις 

εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές του. 

Επίσης θα χρησιμοποιείται στο επιστολό-

χαρτο αλλά και σε άλλα έντυπα του Πο-

λεοδομικού Συμβουλίου. Παράλληλα θα 

καταβληθεί προσπάθεια το λογότυπο που 

θα επιλεγεί να εκδοθεί και ως γραμμα-

τόσημο. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε 

γραφίστες και εικαστικούς καλλιτέχνες, 

αλλά είναι ανοικτός και προς τα μέλη 

του ΕΤΕΚ. Τα έγγραφα του διαγωνισμού 

βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

www.moi.gov.cy/tph.

Οι προτάσεις των διαγωνιζόμενων θα 

πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 

28 Ιουλίου 2014, μεταξύ των ωρών 9:00 

π.μ. και 13:00 μ.μ., στη Γραμματεία του 

Πολεοδομικού Συμβουλίο που στεγάζε-

ται στα Κεντρικά Γραφεία του τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως, οδός Κινύρα 

5-6, 1102 Λευκωσία. 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις στο 

τηλέφωνο 22408120.

Προκήρυξη 
διαγωνισμού 

για το λογότυπο 
του Πολεοδομικού 

Συμβουλίου

Συγχαρητήρια 
στον πρόεδρο ΤΕΕ

Ο πρόεδρος και το Γενικό Συμβούλιο 

του Επιστημονικού Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Κύπρου συνεχάρησαν τον κ. 

Χρήστο Σπίρτζη για την επανεκλογή του 

ως προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
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Το Δίκτυο M-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε 

Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 

και καλεί ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα από 

τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις 

και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν 

ερευνητικές προτάσεις. Η Πρόσκληση καλύπτει τα 

ακόλουθα θεματικά πεδία:

1. Integrated Computational Materials Engineering 

(ICME)

2. New Surfaces and Coatings 

3. Composite Technology

4. Materials for Sustainable and Affordable Low 

Carbon Energy Technologies

5. Materials for Health

6. Functional materials focusing on sensors

Το δίκτυο M-ERA.NET αποτελείται από 36 οργανι-

σμούς χρηματοδότησης έρευνας από 25 χώρες και 

στοχεύει στην ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας 

μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και οργανισμών χρη-

ματοδότησης, σε θέματα Επιστήμης και Μηχανικής 

Υλικών συμπεριλαμβανομένων των μικρο- και νανο-

τεχνολογιών και την προκήρυξη κοινών, διεθνικών 

προσκλήσεων χρηματοδότησης έργων Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Οι Προτάσεις υποβάλλονται σε δύο στάδια, στην 

ιστοσελίδα του M-ERA.NET (www.m-era.net/joint-

call-2014 ) από τον Συντονιστή του Διεθνικού Δι-

κτύου Συνεργασίας, συμπληρώνοντας τα έντυπα 

που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Ως 

καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων 

έχουν ορισθεί η 16η Σεπτεμβρίου 2014 και η 18η 

Φεβρουαρίου 2015 για το πρώτο και το δεύτερο 

στάδιο αντίστοιχα.

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να απο-

τελούνται από τουλάχιστον τρεις (3) εταίρους που 

αιτούνται χρηματοδότηση από τουλάχιστον δύο 

διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στη Διεθνική 

Πρόσκληση. Τουλάχιστον ένας εξ αυτών θα πρέπει 

να προέρχεται από ευρωπαϊκή χώρα.

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται στα 200.000 

ευρώ και καλύπτει και τα έξι προαναφερόμενα θε-

ματικά πεδία. Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας σε 

κάθε Πρόταση Έργου μπορεί να αποτελείται από 

έναν έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι 

στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αι-

τηθεί χρηματοδότηση μέχρι 100.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με 

το περιεχόμενο και τα θέματα που θα καλύψει η 

Πρόσκληση, τους κανονισμούς συμμετοχής, τα 

έντυπα και τον τρόπο υποβολής των Προτάσε-

ων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν 

στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET (www.m-era.net/

joint-call-2014) και στην Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων «ΚΟΙΝΑ/Μ-ERA.NET/0614» που βρί-

σκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.

research.org.cy). 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορί-

ες και για δικτύωση με φορείς του εξωτερικού 

μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια λει-

τουργό του Ιδρύματος, κ. Μαρία Ανδρέου-Ιε-

ρείδου (Τηλ.: 22-205063, Ηλ. Ταχ.: mandreou@

research.org.cy).

Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
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Εγγραφή Σωματείου 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Κύπρου (Σ.Η.Μ.Κ.)

Στις 6 Ιουλίου 2012 εγγράφηκε στον έφο-

ρο Σωματείων και Ιδρυμάτων το Σωματείο 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου (Σ.Η.Μ.Κ.) 

με βασική αποστολή την απόδοση οργανωτι-

κού σχήματος στους Ηλεκτρολόγους Μηχανι-

κούς, αλλά και ταυτόχρονα την προώθηση και 

αναβάθμιση του επαγγέλματος του Ηλεκτρο-

λόγου Μηχανικού στην Κύπρο. 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συν-

δέσμου που έλαβε χώρα στις 17 Μαΐου 2014, 

εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σω-

ματείου που καταρτίστηκε σε σώμα και απο-

τελείται από τους πιο κάτω: 

Χριστάκης Μελετιές   Πρόεδρος 

Βενιζέλος Ευθυμίου       Αντιπρόεδρος

Σάββα Σάββας            Γραμματέας

Κατερίνα Ανδρέου       Ταμίας 

Νεκτάριος Αντωνίου     Μέλος

Χριστάκης  Χατζηλαού Μέλος

Παναγιώτης Καραϊσκάκης   Μέλος

Παναγιώτης Γιάλλουρος     Μέλος

Ανδρέας Ιωαννίδης           Μέλος

Τα μέλη του Σωματείου  θα πρέπει να είναι 

διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί από-

φοιτοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Πολυ-

τεχνικών Ινστιτούτων ή άλλων ισοδύναμων 

ιδρυμάτων με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών 

και να είναι μέλη του ΕΤΕΚ εγγεγραμμένα στον 

κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους 

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς της Κύπρου να 

εγγραφούν στο Σωματείο για του δώσουν τη 

δυνατότητα να διεκδικεί, να διασφαλίζει και 

να προάγει με αποτελεσματικότητα τα επαγ-

γελματικά συμφέροντα και δικαιώματα των 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

Το Σωματείο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικών Κύπρου (Σ.Η.Μ.Κ.) στεγάζεται προ-

σωρινά στη διεύθυνση Γρίβα Διγενή 44Β, 

2660 Κοκκινοτριμιθιά και οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 

22832685 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

c.meleties@cytanet.com.cy  

Η ενεργειακή αποδοτικότητα 
στην τοπική αυτοδιοίκηση: Μια 

ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη

Με την ευκαιρία των εορτασμών της Παγκό-

σμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και στο πλαί-

σιο τοπικών εκδηλώσεων της Εβδομάδας Αειφόρου 

Ενέργειας της Ευρώπης 2014, πραγματοποιήθηκε, 

την Πέμπτη 5 Ιουνίου, ημερίδα με θέμα «Ενεργεια-

κή αποδοτικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση - Μια 

ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη», στη Λευκωσία.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Λευ-

κωσίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολι-

τών στο πλαίσιο της υλοποίησης των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων SEAP+ και MESHARTILITY που στο-

χεύουν στον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό για 

την τοπική αυτοδιοίκηση και συγχρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμ-

ματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτισε η αντιδή-

μαρχος Λευκωσίας Ελένη Λουκαΐδου, η οποία 

αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές προσπάθει-

ες του Δήμου και συγκεκριμένα στους στόχους 

μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην 

επικράτεια κατά περισσότερο από 33% μέχρι το 

2020. Στην ημερίδα μεταξύ άλλων παρουσιάστη-

καν τα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος προς αυτή 

την κατεύθυνση και τα έργα που υλοποιεί βασι-

σμένα σε Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια 

της Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο 22 

Τοπικές Αρχές έχουν αναλάβει παρόμοιες περι-

βαλλοντικές δεσμεύσεις ενώνοντας τις δυνάμεις 

τους με περισσότερες από 5300 πόλεις της Ευ-

ρώπης. 

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν και για το Ενι-

αίο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας, το οποίο πε-

ριλαμβάνει φιλόδοξες και καινοτόμες δράσεις για 

την ευρύτερη Λευκωσία, όπως το σύστημα μικρών 

λεωφορείων, πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις 

πολυσύχναστων λεωφόρων, την εισαγωγή του συ-

στήματος σταθερής τροχιάς (τραμ) καθώς και τις 

λοιπές υποδομές που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη 

κινητικότητα στην πρωτεύουσα.

Επίσης, παρουσιάστηκαν πρακτικές και παραδείγ-

ματα για την αστική βιώσιμη κινητικότητα, τεχνολο-

γικές λύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των δημο-

σίων κτιρίων καθώς και τεχνολογίες αναβάθμισης 

της ενεργειακής απόδοσης του οδικού φωτισμού 

και των φώτων τροχαίας.

Στη συνέχεια, περιγράφηκε το νομοθετικό πλαίσιο 

καθώς και τα θεσμοθετημένα εργαλεία που υπο-

στηρίζουν την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

στα κτίρια στην Κύπρο, καθώς και το υπό διαβού-

λευση σχέδιο επιχορήγησης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και 

δημόσιους οργανισμούς του υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ολοκληρώ-

νοντας αναφέρθηκαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 

εργαλεία για υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ενέρ-

γειας από Τοπικές Αρχές, όπως το πρόγραμμα «Ορί-

ζοντας 2020», το «Elena facility» και το «European 

Energy Eficiency Fund» καθώς και επιτυχημένα 

παραδείγματα αξιοποίησης των πιο πάνω ταμείων 

από άλλες πόλεις της Ευρώπης.

Τέλος, επεξηγήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους 

μπορούν οι Τοπικές Αρχές να επωφεληθούν από τις 

«Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης» που μπορούν 

να συναφθούν με «Εταιρείες Παροχής Ενεργεια-

κών Υπηρεσιών» με στόχο να χρηματοδοτηθούν 

δράσεις και επεμβάσεις στα δημόσια κτίρια και 

τις υπηρεσίες και να αποπληρώνονται μέσω των 

εξοικονομήσεων δαπανών λόγω της μείωσης της 

καταναλισκόμενης ενέργειας.

Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν εκ-

πρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, τοπικών 

αρχών, επιχειρήσεων, ιδιώτες κ.ά.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι διαθέσιμες 

στις ιστοσελίδες του Ενεργειακού Γραφείου www.

cea.org.cy και του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.

org.cy.

ΗΜΕΡΙΔΑ 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Χρίστος Χριστοδούλου - Πρόεδρος

Αιμίλιος Μιχαήλ - Αντιπρόεδρος Μελών και 

Δημοσίων Σχέσεων

Ηρακλής Παπαχρίστου - Αντιπρόεδρος Οι-

κονομικής Διαχείρισης

Παναγιώτης Παναγή - Γενικός Γραμματέας

Χρύσανθος Πισσαρίδης - Ταμίας

Ιωάννα Πελεκάνου - Συντονίστρια Εκδηλώ-

σεων

Χάρης Σολωμού - Γραμματέας Φοιτητών και 

Νέων Αρχιτεκτόνων

Γρηγόρης Πατσαλοσαββής - Μέλος

Λουίζα Σκορδή-Δημητρίου - Μέλος

Μιχάλης Κοσμάς - Μέλος

Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας - Αμμοχώστου

Χρίστος Σάββα, Άντια Στυλιανού

Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού

Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Νίκη Γεωργίου

Επαρχιακό Τμήμα Πάφου

Γιάννης Ορφανίδης, Αγάθη Κλεάνθους-

Μπέλου



Στην Κύπρο, σύμφωνα με τον «Οδικό Χάρτη» 

που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του «Build Up 

Skills - Πυλώνας Ι», εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται να 

αποκτήσουν πράσινες δεξιότητες τουλάχιστον 

4.500 εργαζόμενοι για 13 διαφορετικές δεξι-

ότητες έως το 2020 για επίτευξη των εθνικών 

στόχων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρί-

ων. Οι φορείς υλοποίησης του έργου WE-Qualify, 

λαμβάνοντας υπόψη τον «Οδικό Χάρτη», θα προ-

χωρήσουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και 

πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης 

για τρεις διαφορετικές δεξιότητες οι οποίες εί-

ναι: i) τοποθέτηση συμβατικής θερμομόνωσης/

θερμοσοβά και συστημάτων εξωτερικής θερμο-

μόνωσης, ii) τοποθέτηση κουφωμάτων και συ-

στημάτων ηλιοπροστασίας, και iii) εγκατάσταση 

και συντήρηση συστημάτων βιομάζας. 

Το έργο WE-Qualify στοχεύει στην πραγματοποί-

ηση τριών πιλοτικών προγραμμάτων εκπαίδευ-

σης για εκπαιδευτές (εκπαίδευση έξι ατόμων) 

και πέντε πιλοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης 

για τεχνικούς (εκπαίδευση 125 ατόμων) και στην 

έκδοση τριών εγχειριδίων κατάρτισης, ένα για 

κάθε δεξιότητα. Η έναρξη των προγραμμάτων 

κατάρτισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον 

Ιανουάριο του 2015.

Σημειώνεται ότι οι φορείς υλοποίησης του έργου 

είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

(CEA)-συντονιστής, το Κέντρο Παραγωγικότητας 

(ΚΕΠΑ), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου (ΕΤΕΚ), η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού (ΑνΑΔ), ο Κυπριακός Οργανισμός 

Τυποποίησης (CYS) και το Ίδρυμα Ενέργειας Κύ-

πρου (ΙΕΚ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου πραγματοποι-

ήθηκε στις 19 Μαΐου 2014 η πρώτη συνάντηση 

της κοινοπραξίας του έργου Build Up Skills – WΕ-

Qualify στα γραφεία του Ενεργειακού Γραφείου 

Κυπρίων Πολιτών στη Λευκωσία. Κατά τη διάρ-

κεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος 

του έργου ενώ συζητήθηκαν επίσης τα μελλοντι-

κά βήματα για την ετοιμασία του εκπαιδευτικού 

υλικού και της οργάνωσης των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.

Με το πέρας της συνάντησης των συνεργαζόμε-

νων φορέων πραγματοποιήθηκε επίσης η πρώτη 

συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας 

του έργου η οποία αποτελείται από επτά μέλη 

προερχόμενα από σχετικούς οργανισμούς και 

φορείς της Κύπρου όπως η υπηρεσία Ενέργειας 

του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Τουρισμού 

και Βιομηχανίας, η διεύθυνση Μέσης Τεχνικής 

και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η Ομοσπονδία 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Τεχνολογικό Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η ομάδα αυτή έχει 

συμβουλευτικό χαρακτήρα και ο ρόλος της είναι 

να συμβουλεύει την κοινοπραξία του έργου βα-

σιζόμενη στις γνώσεις και τις εμπειρίες των με-

λών της. Αναμένεται επίσης να υποστηρίξει την 

υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων κα-

τάρτισης καθώς και να ενεργήσει ως σύνδεσμος 

μεταξύ της κοινοπραξίας του έργου και των κύρι-

ων φορέων λήψης αποφάσεων και των βασικών 

ομάδων ενδιαφερομένων για την ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων δικτύωσης και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων. Στόχος της συνάντησης αυτής 

ήταν η ενημέρωση της ομάδας για τους στόχους 

και την τρέχουσα εξέλιξη του έργου καθώς και 

παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων για τις μελ-

λοντικές ενέργειες της κοινοπραξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την κ. Ανθή Χαραλάμπους, 

διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κυ-

πρίων Πολιτών, στο τηλέφωνο 22667716 ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο anthi.

charalambous@cea.org.cy. Ιστοσελίδα του έρ-

γου: www.cea.org.cy/we_qualify/

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

Τις βραβεύσεις μαθητών δημοτικών, γυμνα-

σίων, λυκείων και τεχνικών σχολών που δι-

ακρίθηκαν στους διαγωνισμούς «Μαθητές στην 

Έρευνα 2013-2014» (ΜΕΡΑ) και «Τεχνολογία και 

Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2013-2014» (ΤΕΚΕ), 

πραγματοποίησε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

(ΙΠΕ), σε τελετή στη Λευκωσία, σε συνεργασία με 

το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Στον χαιρετισμό του ο υπουργός Παιδείας και Πο-

λιτισμού κ. Κώστας Καδής συγχάρηκε τους μαθη-

τές για τα επιτεύγματά τους, υπογραμμίζοντας ότι 

στόχος του θεσμού είναι η καλλιέργεια ερευνητικής 

κουλτούρας και η επαφή των μαθητών με τις επι-

στημονικές διαδικασίες. Ο κ. Καδής απένειμε στους 

μαθητές που βραβεύτηκαν τιμητικές πλακέτες και 

ονομαστικά διπλώματα, και στα σχολεία τους χρη-

ματικά ποσά προς ενίσχυση των ερευνητικών τους 

δραστηριοτήτων. Απονεμήθηκαν πέραν των 36 βρα-

βείων, επαίνων και ευφήμων μνειών, σε ιδιωτικά και 

δημόσια σχολεία από ολόκληρη την Κύπρο. 

Στην εκδήλωση εκτέθηκαν όλες οι βραβευμένες 

κατασκευές ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευ-

καιρία να συνομιλήσουν με τους μαθητές και τους 

καθηγητές τους. Τα θέματα που απασχόλησαν τους 

μαθητές που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από όλους τους τομείς 

των επιστημών, όπως η τέχνη και ο πολιτισμός, η 

πληροφορική και η μηχανική, το περιβάλλον και η 

ενέργεια, η φυσική και η χημεία καθώς και επίκαιρα 

κοινωνικά και οικονομικά θέματα. 

Τα σχολεία που κέρδισαν τα πρώτα βραβεία στον 

διαγωνισμό ΜΕΡΑ είναι: Λύκειο Εθνομάρτυρα 

Κυπριανού (Στρόβολος), Γυμνάσιο Ειρήνης και 

Ελευθερίας (Δερύνεια) και το Δημοτικό Σχολείο 

Δευτεράς. Στον διαγωνισμό ΤΕΚΕ πρώτα βραβεία 

κέρδισαν: η Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, το Λύκειο 

Αγίου Νεοφύτου (Πάφου), το Γυμνάσιο Νεάπολης 

Λεμεσού και το Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους.

Βασικός σκοπός των διαγωνισμών είναι η επαφή 

των μαθητών, που φοιτούν σε σχολεία πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 

των εκπαιδευτικών τους τόσο του δημόσιου όσο 

και του ιδιωτικού τομέα, με τις επιστημονικές 

ερευνητικές διαδικασίες. Οι δυο διαγωνισμοί, που 

προκηρύσσονται σε ετήσια βάση από το 2001 στο 

πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνη-

τικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» της Δέσμης 

Προγραμμάτων του ΙΠΕ, στοχεύουν στην ενίσχυ-

ση της ικανότητας των νέων να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, να αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέ-

ες, να δημιουργούν και να συνεργάζονται.

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί 

τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη 

και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η 

υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται 

μέσα από τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προ-

γραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και 

καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με 

την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών 

σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό 

και διεθνή χώρο.

Βραβεύσεις Μαθητικών Διαγωνισμών Έρευνας και Τεχνολογίας 2013-2014
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T I M E  O U T

Cyprus Rialto World Music 

Festival στην Πλατεία Ηρώων

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ζωγραφίζοντας το Θείον 

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και η Κυπριακή 
Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών σε συνεργασία 

με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο και με 
την υποστήριξη του Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύ-
ματος Α. Γ. Λεβέντη (Κύπρου) συνδιοργανώνουν 
στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Προεδρίας της 
Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έκθεση με θέμα: Ζωγραφίζοντας το Θείον: Τάσεις 
και επιδράσεις στην εκκλησιαστική ζωγραφική της 
Κύπρου κατά τον 19ο και 20ό αιώνα και ο ρόλος 
του νεοελληνικού κράτους. H έκθεση φιλοξενεί-
ται στο Μέγαρο της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής, όπου 
στεγάζεται η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (έναντι 
Παγκυπρίου Γυμνασίου) και θα διαρκέσει έως τις 25 
Οκτωβρίου 2014.
Μέσα από την έκθεση διαγράφονται οι σχέσεις του 
νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους (1830) με την 
υπόδουλη Κύπρο στον τομέα της ζωγραφικής. Η επι-
βληθείσα δυτικότροπη ζωγραφική στο «Βασίλειον της 
Ελλάδος» υιοθετείται και διαδίδεται στο Άγιο Όρος και 
σε ολόκληρη την αγγλοκρατούμενη Μεγαλόνησο. Στα 
μάτια των Κυπρίων η δυτικότροπη ζωγραφική αποτε-
λούσε ένα νέο ζωγραφικό ρεύμα συνδεδεμένο με το 
νεοελληνικό κράτος. Υιοθετώντας τη ζωγραφική αυτή 
ένιωθαν πιο κοντά στην απελευθερωμένη Ελλάδα και 
εξέφραζαν εικαστικά τους αλυτρωτικούς τους πόθους 
για απελευθέρωση και ένωση με τον εθνικό κορμό. Το 
νέο ζωγραφικό ιδίωμα διαδίδεται στην Κύπρο από τα 
μοναστικά εργαστήρια Σταυροβουνίου, Αγ. Γεωργίου 
Αλαμάνου, Τροοδιτίσσης και Αποστόλου Βαρνάβα, 
από Κύπριους, που σπούδασαν στην Αθήνα και από 
Ελλαδίτες, που μετακλήθηκαν στη Μεγαλόνησο.
Η έκθεση περιλαμβάνει 100 περίπου έργα κληρικών 
αγιογράφων και κοσμικών ζωγράφων, σχέδια, ανθί-
βολα, σπουδές και δοκιμές, καθώς και αντικείμενα 
λαϊκής εκκλησιαστικής τέχνης, στα οποία αποτυπώ-
νεται ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε η τέχνη 
του 19ου και 20ού αιώνα στην Ελλάδα και επηρέασε 
την τέχνη της Κύπρου, τόσο σε επίπεδο αγιογράφων 
και κοσμικών ζωγράφων, όσο και στο επίπεδο πρό-
σληψής της από τους απλούς πιστούς. Στη έκθεση, 
μεταξύ άλλων, εκτίθενται έργα των ζωγράφων: Ντζέ-
νιου, Παύλου Παυλίδη, Βασίλη Μιχαηλίδη, Αδαμάντι-
ου Διαμαντή, Όθωνος Γιαβόπουλου, Ιωάννη, Ανδρέα 
Χρυσοχού, Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη και του σύγ-
χρονου αγιογράφου Ματθαίου Ματθαίου.

Τα αδέλφια Kiya και Ziya Tabassian, περσικής κατα-
γωγής, ασχολούνται με την έρευνα και την ερμηνεία 
μουσικών παραδόσεων της Ανατολής. Φωτίζοντας 
Ανατολή και Δύση, το σχήμα ιδρύθηκε το 1998 στο 
Μόντρεαλ ως ένα φόρουμ για δημιουργία και δια-
σταύρωση παραδόσεων. Κατά την τελευταία δεκαε-
τία, η ομάδα έχει αναπτύξει πάνω από 35 νέα έργα 
σε περίπου 120 πόλεις σε 22 χώρες. Οι δεξιοτέχνες 
μουσικοί στο setar και tombak συνεργάζονται με 
σπουδαίους οργανοπαίχτες από όλο τον κόσμο, 
όπως τον βιρτουόζο στο ούτι και συνθέτη Κυριάκο 
Καλαϊτζίδη από τη Θεσσαλονίκη. 
Kiya Tabassian: setar, φωνή, Ziya Tabassian: tombak, 
κρουστά, Κυριάκος Καλαϊτζίδης: ούτι
(21/7 Γεροσκήπου στο πλαίσιο της συνεργασίας με 

«Πάφος 2017»)

Ο θεσμός του Rialto Residency συνεχίζεται για ακό-
μη μια χρονιά. Οι μουσικές παραδόσεις της Περσίας 
και της Ανατολής αποτελούν φέτος σημείο αναφο-
ράς και τόπο συνάντησης των διαφορετικών μου-
σικών από την Περσία, την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Μέσα από την παραμονή και κοινή μελέτη των καλ-
λιτεχνών, αναπτύσσεται μια ανανεωμένη ανάγνωση 
διαφόρων μουσικών παραδόσεων, με στόχο μια νέα 
κοινή προσέγγισή τους. Το αποτέλεσμα θα παρουσι-
αστεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλατρών.

Η Neta Elkayam είναι μια ανερχόμενη καλλιτέχνης 
και μουσικός, η οποία μετά τις περιπλανήσεις της σ’ 
όλο τον κόσμο ζει στην Ιερουσαλήμ. Οι μουσικές της 
συνθέσεις και οι ερμηνείες αναδεικνύουν τις διαφο-
ρετικές μουσικές επιδράσεις στο Ισραήλ, αναβιώνο-
ντας την παραδοσιακή μουσική της βόρειας Αφρικής 
με έμφαση στη μουσική των Εβραίων του Μαρόκου.

Neta Elkayam: φωνή, Amit Hai Cohen: πιάνο, Elad 
Levi: βιολί, Netanel Ben Shitrit: τουμπερλέκι, Moshe 
Bakhar: ούτι 
(19/7 Κούκλια Πάφος στο πλαίσιο του Animafest 

Cyprus)

Το σχήμα δημιουργήθηκε από τη Βασιλική Αναστα-
σίου και ερμηνεύει δικές της συνθέσεις αλλά και 
ενορχηστρώσεις και προσαρμογές παραδοσιακών 
μελωδιών από χώρες της Μεσογείου αλλά και των 
Βαλκανίων. Οι μουσικοί του project, μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους από την τζαζ, την κλασική και την 
παραδοσιακή μουσική φτιάχνοντας καινούργιους 
ήχους. 
Βασιλική Αναστασίου: φωνή, συνθέσεις, έρευνα, Ερ-
μής Μιχαήλ: κιθάρα, εναρμόνιση τραγουδιών, Άλκης 
Αγαθοκλέους: νέυ, Νικόλας Τρύφωνος: κοντραμπά-
σο, Στέλιος Ξυδιάς: ντραμς 

Ένα σχήμα που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί οτιδή-
ποτε άλλο εκτός από μεσογειακό. Οι μουσικές σχο-
λές, οι επιρροές καθώς και η καταγωγή των πέντε 
μουσικών από την Αυστρία, την Ιταλία, τη Γαλλία και 
τη Χώρα των Βάσκων συνθέτουν ένα απίστευτο και 
ενθουσιώδες μείγμα ρυθμών και τραγουδιών που 
συναρπάζουν το κοινό από όπου και αν προέρχεται. 
Arnim Scheidel: βιολί, φωνή, μπρίκια, Francesca 
Frigeri: βιολί, τσαγέρα, Manu Barandiaron: τσέλο, 
φωνή, ρούμπα, Don Raphael: ακορντεόν, κουτί κρα-
σιού, φωνή, Martial Larbourlette-Mehat: κιθάρα, 
μπουκάλια
Διοργάνωση: Θέατρο Ριάλτο, Συνεργατικό Ταμι-
ευτήριο Λεμεσού, Κανάλι 6,  Κοινότητα Πλατρών, 
Event Pro. Στηρίζουν: Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, ΚΟΤ, Δήμος Λεμεσού. Ώρα έναρξης 
παραστάσεων: 20:30. Είσοδος ελεύθερη - Πληρο-
φορίες: 77 77 77 45



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Αρχιτέκτονας για Πρακτική Άσκηση Αρχιτεκτονικό 

Γραφείο Πωλίνας Αντωνιάδου και Συνεργάτες, τηλέφωνο 

22755767.

Αρχιτέκτονας για Πρακτική Άσκηση M C O 

Enterprises Ltd, τηλέφωνο 22773883.

Αρχιτέκτονα για Πρακτική Άσκηση Λεμεσός – Δη-

μήτρης Λακαταμίτης τηλέφωνο 99661900.

Αρχιτέκτονα για Πρακτική Ασκηση Kyriakos Tsolakis 

Architects, Νικόδημος Τσολάκης, τηλέφωνο 22753477.

Ηλεκτρολόγο / Ηλεκτρονικό  Sigint Solutions Ltd, Βι-

ογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@

sigintsolutions.com, τηλέφωνο 22325240.

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Coca Cola – Lanitis Bros, 

Ιουλία Βανέζη τηλέφωνο 22885000.

Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Μηχανικό Εταιρεία 

Ε shop Energy, κ. Παντελή Μπαργιωτάκη, τηλέφωνο 

00306986381178.

Τοπογράφο Μηχανικό  Πολύ καλή γνώση στα GIS 

και τουλάχιστο 3ετή εμπειρία στη χρήση λογισμι-

κού  ArcInfo στην εφαρμοσμένη Χαρτογραφία. Βιογρα-

φικό στο info@selas.com.cy. Attn: Κα Πολυβίου. SELAS 

MAPPING SERVICES, τηλέφωνο  22336633.

Επιμετρητή Ποσοτήτων Θέσεις εργασίας στο Μπα-

χρειν, G P Zachariades Overseas Ltd, Χρίστο Χριστοφό-

ρου, τηλέφωνο 99442618, 25358222.

Εκτιμητή Ακινήτων Αθηνά Δανού, τηλέφωνο 

22317031.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτονας Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική, ΕΜΠ

Αρχιτέκτονας BSc and MSc in Architectural 

Engineering, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πολιτικός Μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικής Μηχανικής, 

ΕΜΠ, Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική, Πανεπι-

στήμιο Κύπρου.

 Πολιτικός Μηχανικός Δίπλωμα στην Πολιτική Μη-

χανική, ΑΠΘ, MSc in Design and Management of Trafic 

and Transportation Systems, ΑΠΘ.

Πολιτικός Μηχανικός Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 

και μηχανικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Μεταπτυχιακό Πολιτική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου.

Πολιτικός Μηχανικός MEng Civil Engineering, 

University of Brighton.

Μηχανολόγος Μηχανικός BSc in Mechanical 

Engineering, Umist, MSc in Mechanical Engineering, 

Umist.

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό BEng (Hons) Electrical and 

Electronic Engineering, University of Manchester MSc 

Power Systems Engineering, University of Manchester.

 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Diploma Electrical & 

Computer Engineering, University of Patras, MSc 

Electrical Engineering, University of Cyprus.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός BEng (Hons) |Electrical & 

Electronic Engineering with System for Environmental 

Services, London South Bank University, MEng Electrical 

Engineering, University of Cyprus.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός BSc and MEng in Electrical 

Engineering, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού – ΤΕΠΑΚ.

Μηχανικός Πληροφορικής BSc in Computer 

Engineering, Frederick University, Cyprus.

 Επιμετρητή Ποσοτήτων BA (Hons) Business 

Administration, University of Portsmouth, ΜSc Quantity 

Surveying, University of Portsmouth.

 Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc (Hons) Quantity 

Surveying, Kingston University, Postgraduate – Certiicate, 

Sustainable Construction, Anglia Ruskin Univ, UK.

Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc in Quantity Surveying, 

Frederick University.

Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc (Hons) Quantity 

Surveying Consultancy, Kingston University, 

Postgraduate – Certiicate Sustainable Construction, 

Anglia Ruskin University.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Αρχιτέκτονας BA in Architecture, Brighton University, 

MA in Architecture, Brighton University. 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Το Επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκοπό 

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 
Μάριος Χούτρης, αρχιτέκτονας, για διαφορά σε σχέση με ξυλουργικές εργασίες (κακοτεχνίες και ζημιές 

και κοστολόγησή τους) σε οικία στη Λακατάμια.

Βύρωνας Χρίστου, επιμετρητής, για τις ποσότητες υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο για 

την ανέγερση κατοικίας.

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

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

Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα υποψήφιων 

ενεργειακών ελεγκτών 

Κατηγορίας Α καθώς 

και Α & Β

Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και 

Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών με 

τη στήριξη του Intercollege Limassol, ανακοίνω-

σαν την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος 

υποψήφιων ενεργειακών ελεγκτών Κατηγορίας 

Α καθώς και Α & B , με στόχο την εγγραφή στο 

Μητρώο αδειούχων των Ενεργειακών Ελεγκτών 

που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή (Υπηρεσία 

Ενέργειας).

Η Κατηγορία Α περιλαμβάνει όλα τα κτίρια, ανε-

ξαρτήτως εμβαδού και είδους συστήματος κλι-

ματισμού, περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, 

λιμάνια αεροδρόμια, οδικό φωτισμό, η Κατηγο-

ρία Β περιλαμβάνει βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Μη-

χανικοί που είναι γραμμένοι στο ΕΤΕΚ και κατέ-

χουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματο-

ποιηθεί στη Λεμεσό στις εγκαταστάσεις του 

Intercollege Limassol, εκτός από μία εβδομάδα 

μαθημάτων των ηλεκτρολογικών που θα πραγ-

ματοποιηθεί στους χώρους του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρμό-

δια Αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας).

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και 

άλλες χρήσιμες πληροφορίες βρίσκονται αναρ-

τημένα στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γρα-

φείου (www.cea.org.cy/).

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εί-

ναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.
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