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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.



Επιτέλους φθινόπωρο! με χαρά και ικανοποίηση 
υποδεχθήκαμε τα πρωτοβρόχια, με τις πρώτες 
μπόρες. Όμορφες εικόνες από τον συννεφιασμέ-

νο ουρανό της Κύπρου αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. ό θαυμασμός για τις εναλλαγές των χρωμά-
των, για τα σκηνικά που ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να 
δημιουργήσει, για τις στιγμές που δεν έχουν επανάλη-
ψη, για όλα αυτά που απλόχερα μας προσφέρει η φύση, 
απεριόριστος.
Σε ελάχιστο όμως χρόνο προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα και το δο-
μημένο περιβάλλον μας. Η ευλογημένη νεροποντή, μες στην απλότητά της, 
σταλμένη από τη φύση, μας δίνει το μεγαλύτερο μάθημα: «εγώ θα έρχομαι 
στους αιώνες των αιώνων. Όταν έρχομαι θέλω δρόμο να περάσω. μην μου 
τον κλείνετε».
Παρακολουθήσαμε για άλλη μία φορά δρόμους να πλημμυρίζουν με την πρώτη 
βροχή. αυτοκίνητα να εγκλωβίζονται, έστω και για λίγο και το συγκοινωνιακό χάος 
να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. όι πρώτες σειρήνες 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας συμπληρώνουν το σκηνι-
κό, άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι σε μεγαλύτερες βροχο-
πτώσεις θρηνήσαμε και ανθρώπινες ζωές.
Η έλλειψη ικανοποιητικών υποδομών εμφανής. ακόμα και 
εκεί που υπάρχουν υποδομές, η έλλειψη συστηματικής 
συντήρησης τις καθιστά ανενεργές έως και ανύπαρκτες. 
Τα ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις δίνουν και παίρνουν. Κά-
τοικοι δηλώνουν τα διαχρονικά προβλήματα στη γειτονιά 
τους και τις υποσχέσεις που πήραν για κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων που 
δεν υλοποιήθηκαν. Κάποιοι κάνοντας και τη δική τους αυτοκριτική αναφέρουν την 
προσωπική ευθύνη. Τα σκουπίδια στους δρόμους που κλείνουν τους οχετούς, τις 
μπαζωμένες κοίτες των ποταμών αλλά και τις αναπτύξεις του δομημένου περι-
βάλλοντος για τις οποίες δεν λήφθηκαν οι απαραίτητες πρόνοιες για αντιμετώ-
πιση των φυσικών φαινομένων, την αλλοίωση των φυσικών λεκανών απορροής.
Το θέμα των υποδομών στις πόλεις και της διαχείρισής τους, πρωτίστως, αφορά 
τους μηχανικούς. από το στάδιο της ετοιμασίας κατάλληλου νομοθετικού πλαισί-
ου, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στις μελέτες εφαρμογής, στις κατασκευές και 
στο πρόγραμμα συντήρησης, οι μηχανικοί διαδραματίζουν τον κυριότερο ρόλο 
στην κατασκευή αποτελεσματικών υποδομών.

όι μηχανικοί έχουν την ευθύνη να καθορίσουν εκείνες τις παραμέτρους που θα 
ενσωματωθούν στις σχετικές νομοθεσίες ούτως ώστε να διασφαλιστεί και να 
ελεγχθεί σωστά η ροή των υδάτων, είτε με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλ-
λοντος είτε με την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών. ό πολεοδομικός σχε-
διασμός, κατά κύριο λόγο, θα αναδείξει και θα καθορίσει τις γενικές αρχές σχεδι-
ασμού των απαραίτητων υποδομών. όι μελέτες θα λάβουν υπόψη τις αναγκαίες 
παραμέτρους σχεδιασμού και υλοποίησης. απαιτείται εκσυγχρονισμός τόσο των 
κριτηρίων σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων με βάση επικαιροποιημένα 
υδρολογικά στοιχεία όσο και του πολεοδομικού σχεδιασμού. όι μηχανικοί θα κα-
θορίσουν το πρόγραμμα και τις προδιαγραφές συντήρησης των υποδομών για να 
τις διατηρήσουν αποτελεσματικές. 
Για την ευόδωση όμως όλων των πιο πάνω, θα πρέπει να υπάρχει ο γενικός συ-
ντονισμός, τόσο σε επίπεδο κρατικών υπηρεσιών και δημοτικών αρχών όσο και 
σε επίπεδο μελετών. νομοθεσίες υπάρχουν. μπορεί να χρήζουν αξιολόγησης, 
βελτίωσης, εκσυγχρονισμού αλλά κυρίως χρειάζονται σωστό συντονισμό στην 
παρακολούθηση και εφαρμογή τους.

Πέραν, όμως, του μηχανικού και του ρόλου που έχει 
να επιτελέσει, υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες. 
όι πολιτικές αποφάσεις για την κατανομή των κρα-
τικών προϋπολογισμών στα έργα, οι δημοτικές και 
κοινοτικές αρχές που είτε υλοποιούν οι ίδιες τα 
έργα, είτε έχουν την ευθύνη συντήρησής τους και 
οι πολίτες που επωφελούνται και χρησιμοποιούν τα 
έργα διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο. Όλοι πρέ-
πει να τεθούν προ των ευθυνών τους και να συνει-

δητοποιήσουν ότι έχουν και τη δική τους ευθύνη. 
ό πολιτισμός ενός κράτους δεν είναι μόνο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και η 
ύπαρξη ή όχι ενός μεγάρου Πολιτισμού αλλά και η δυνατότητά του να αντα-
ποκριθεί σε έκτακτες καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως η διαχείριση 
της πρώτης μπόρας με την οποία παραλύουν τα πάντα. ό πολιτισμός μας 
φαίνεται στην καθημερινότητά μας, στον σεβασμό μας στο περιβάλλον και 
στους νόμους. ας αναλογιστούμε λοιπόν ο κάθε ένας από εμάς την ευθύνη 
του, είτε ως μηχανικοί είτε ως πολίτες, και ας βάλουμε το δικό μας λιθαράκι 
για τη βελτίωση της κατάστασης.

Μαρίνα Σοφιοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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Αδιαμφισβήτητα ο το-
μέας των μεταφορών 

είναι θεμελιώδους σημα-
σίας για την κοινωνία αλλά 
και την οικονομία της Κύ-
πρου. απρόσκοπτη, άνετη 
και ασφαλής διακίνηση για 
τους πολίτες χωρίς χαμένες 
ανθρωποώρες στους δρόμους, αχρείαστη κατανάλω-
ση ενέργειας και κόστος από τροχαία δυστυχήματα 
συνεισφέρει τα μέγιστα στην ποιότητα ζωής των πο-
λιτών και στην οικονομία του τόπου. 
Ως επιμελητήριο ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι ένα αξιό-
πιστο και σύγχρονο σύστημα δημόσιων μεταφορών 
στον τόπο μας δεν αποτελεί πολυτέλεια, εξάλλου 
ποτέ δεν ήταν, αλλά σίγουρα αποτελεί μια αναγκαι-
ότητα. είναι ένα δημόσιο αγαθό που κάθε κράτος το 
οποίο σέβεται και νοιάζεται για την ποιότητα ζωής 
των πολιτών του αλλά και αυτών που το επισκέπτο-
νται, οφείλει να το διαθέτει ως ένδειξη ανάπτυξης 
και πολιτισμού.
Στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών, δυστυχώς, ως 
κράτος είμαστε από τους ουραγούς στην ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το ινστιτούτο Περιβάλλοντος και αειφόρου 
ανάπτυξης διοργάνωσε, στις 12 νοεμβρίου 2014, 
εκδήλωση με θέμα «Τραμ: Πολυτέλεια ή αναγκαιότη-
τα;», στο οποίο ήμουν ομιλητής.
Το τραμ ως ελαφριάς μορφής αστικό μέσο σταθερής 
τροχιάς παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέ-
ση με άλλα μέσα μαζικών μεταφορών. Έχοντας την 
εμπειρία από τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζαμε 
και ενεργούσαμε μέχρι σήμερα ως κράτος και πολι-
τεία, ως εΤεΚ εισηγηθήκαμε στην εκδήλωση ότι με 
δεδομένο ότι οι προϋπολογισμοί λιτότητας θα συνε-
χίσουν και για τα αμέσως επόμενα χρόνια, θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν το ταχύτερο όλες οι απαραίτητες 
μελέτες ώστε ένα βιώσιμο και αειφόρο σύστημα μα-
ζικών μεταφορών να προωθηθεί και να υλοποιηθεί 
ως έργο ζωτικής σημασίας και προτεραιότητας κατά 
τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Οφέλη
απαιτείται ενημέρωση για τις ωφέλειες της χρήσης 
του δικτύου τραμ, ή όποιου άλλου μέσου επιλεγεί ως 
το καταλληλότερο, σε σχέση κυρίως με την άμβλυνση 
του κυκλοφοριακού προβλήματος, την ταχεία, ποιοτι-
κή και γρήγορη εξυπηρέτηση και τις θετικές επιπτώ-
σεις στον αέρα που αναπνέουμε και το περιβάλλον. 
Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καθοριστικά 
κριτήρια επιλογής σε σχέση με τη χρήση του τραμ 
ή εναλλακτικών επιλογών, τα οποία θα πρέπει να 

ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη στους σχεδιασμούς 
του κράτους, είναι ανάμεσα σε άλλα, το κόστος δια-
κίνησης (τιμή εισιτηρίου), οι διαδρομές που τελικά θα 
επιλεγούν, η ταχύτητα, αλλά και η απόσταση μεταξύ 
των στάσεων. επίσης, παράγοντες όπως το κόστος 
του park and ride για τους πολίτες, αλλά και ο χρόνος 
αναμονής στις στάσεις θα είναι καθοριστικοί παράγο-
ντες για τη χρήση και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα 
του τραμ ή οποιουδήποτε άλλου ολοκληρωμένου 
συστήματος επιλεγεί.

Συνδυασμός Μέσων
Η επιτυχής χρήση του τραμ στηρίζεται σε μεγάλο 
βαθμό σε ένα πλέγμα μέτρων που θα προωθούν και 
θα υποστηρίζουν τις δημόσιες συγκοινωνίες όπως:
• δημιουργία λεωφορειολωρίδων ώστε το δίκτυο 
λεωφορείων να μπορεί να συνεργαστεί αρμονικά και 
παραγωγικά με το τραμ 
• δημιουργία νέων κάθετων διαδρομών για τα λε-
ωφορεία ώστε να εξυπηρετούνται οι περιοχές που 
συνορεύουν με το δίκτυο του τραμ 
• εκσυγχρονισμός των στάσεων του λεωφορείου 
και ηλεκτρονική ενημέρωση/πληροφόρηση για τις 
διαδρομές/ δρομολόγια και γενικότερα μέτρα προτε-
ραιότητας για τις δημόσιες συγκοινωνίες 
• αντικίνητρα για τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινή-
του στην πόλη 
• δημιουργία ικανοποιητικού αριθμού περιφερειακών 
χώρων στάθμευσης (park and ride) με την προϋπό-
θεση τα έργα υποδομής να κατασκευαστούν με σε-
βασμό στο περιβάλλον.
Ως εΤεΚ θα αναμένουμε τα καθοριστικής σημασίας 
αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της μελέτης. 
Δηλαδή, τα αποτελέσματα της μελέτης βιωσιμότητας 
(full - cost benefit analysis) τα οποία θα καταδείξουν το 
πραγματικό κόστος που θα προκύψει για τη λειτουργία 
του δικτύου τραμ, προκειμένου να εκτιμηθεί το λει-
τουργικό κόστος του τραμ, η τιμολογιακή πολιτική και 
πιο συγκεκριμένα η τιμή των εισιτηρίων και, επομένως, 
η βιωσιμότητα του όλου έργου. 

Λεωφορεία
Το 2020 λήγουν οι Δημόσιες Συμβάσεις Παραχώρη-
σης Υπηρεσιών που έχουν υπογραφεί με τις εταιρεί-
ες των λεωφορείων για την παροχή των δημόσιων 
επιβατικών μεταφορών για κάθε επαρχία. 
Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα όποια λάθη έχουν 
γίνει κατά την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων. 
Το πιο σημαντικό ίσως από όλα είναι τα χρήματα που 
δαπανά η πολιτεία για τις δημόσιες συγκοινωνίες, 
να έχουν τη μέγιστη απόδοση. Έχει αποδειχθεί, σε 

όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας, ότι η πρα-
κτική των μονοπωλίων και της πλήρους επιδότησης, 
η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με δείκτες απόδοσης 
που να αφορούν την αύξηση της χρήσης των μέσων 
δημόσιων μεταφορών, δεν βοηθά στη βελτίωση, τη 
μείωση κόστους και εν τέλει την παροχή μιας ποιοτι-
κότερης υπηρεσίας. 
Η διεξοδική μελέτη όλων των παραμέτρων που αφο-
ρούν στην ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου για ταυ-
τόχρονη λειτουργία του τραμ και λεωφορείων είναι 
κρίσιμης σημασίας. 
Διαχρονικά κατά τα τελευταία 30 χρόνια, μελέ-
τες έχουν γίνει αρκετές. χρειάζονται τολμηρές 
αποφάσεις και πολιτική βούληση, η οποία θα μας 
οδηγήσει σε ολιστική αντιμετώπιση του θέματος 
και όχι σε αποσπασματικά μέτρα. Στόχος μας θα 
πρέπει να είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου συ-
στήματος μεταφορών όπου θα συνυπάρχουν αρ-
μονικά οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι δημόσιες με-
ταφορές, παρόλο που όλοι αναγνωρίζουμε ότι ο 
τρόπος που κτίστηκαν οι πόλεις μας δεν ευνοούν 
κάτι τέτοιο αφού τα οδικά μας δίκτυα δύσκολα 
μπορούν να διαπλατυνθούν και να φιλοξενήσουν 
αυτά τα μέσα. 
απαιτείται καθορισμός ολοκληρωμένης μακροπρό-
θεσμης πολιτικής για τη βιώσιμη κινητικότητα, συμ-
βατή με την κοινοτική πολιτική, σε συνδυασμό με μια 
αντίστοιχη στρατηγική πολεοδομικού σχεδιασμού, 
κατά προτίμηση σε επίπεδο πόλης με χρονικό ορίζο-
ντα πρώτα το 2030 και, ακολούθως, το 2050. Ως εΤεΚ 
θεωρούμε ότι θα πρέπει, επιτέλους, να προχωρή-
σουμε στην αξιοποίηση των δεκάδων μελετών που 
έχουν γίνει μέχρι σήμερα. 
Το επιμελητήριο από την πλευρά του θα συνεχίσει να 
μελετά αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και να κατα-
θέτει απόψεις, θέσεις και εισηγήσεις με στόχο την 
υλοποίηση των απαραίτητων έργων και υποδομών το 
συντομότερο δυνατό.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Τραμ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα
Η επιτυχής χρήση του τραμ 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 

σε ένα πλέγμα μέτρων 
που θα προωθούν και θα 

υποστηρίζουν τις δημόσιες 
συγκοινωνίες
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μένη πρακτική άσκηση, υποχρεωτική εκπαίδευση 
και διά βίου μάθηση, μητρώο μελετητών 
•	ενεργειακή πολιτική, ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, ενεργειακή απόδοση και έλευση του φυσι-
κού αερίου 
•	εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών, διαι-
τησία, διαμεσολάβηση (arbitration, mediation) και 
πραγματογνωμοσύνες 
•	Βιώσιμες μεταφορές, κυκλοφοριακό, οδική 
ασφάλεια.  
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου τα μέλη του Γενικού 
Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
απόψεις και προβληματισμούς και να ενημερω-
θούν για τυχόν νέες εξελίξεις ή νέα δεδομένα 
σχετικά με το κάθε θέμα. με βάση την ανταλλαγή 
απόψεων και τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν, ορι-
στικοποιήθηκαν τα πλαίσια πολιτικής ή/και σχετικά 
σχέδια δράσης για το κάθε θέμα προτεραιότητας 
τα οποία θα απασχολήσουν το επιμελητήριο.
με βασικό σκοπό την ενημέρωση των μελών του 
εΤεΚ για τους στόχους που έχουν καθοριστεί από 
το Γενικό Συμβούλιο για την τριετία, το επιμελη-
τήριο προγραμματίζει να παρουσιάσει και δημόσια 
τους στόχους και τις προτάσεις αυτές. 

θ Ε Μ ΑΤΑ
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Με την εκλογή του, τον περασμένο μάιο, 
το νέο Γενικό Συμβούλιο του εΤεΚ καθό-

ρισε τις προτεραιότητες της τριετίας. Στο πλαίσιο 
αυτό πραγματοποιήθηκε, στις 15 και 16 νοεμβρί-
ου, στον αγρό, διήμερο εργαστήρι κατά το οποίο 
συζητήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες 
και βασικά θέματα για την τρέχουσα τριετία. Κατά 
τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν και 
συζητήθηκαν εννέα βασικά θέματα. 
Η θεματολογία δεικνύει ότι η ενασχόληση και το 

έργο του επιμελητηρίου κινούνται γύρω από τρεις 
βασικούς άξονες: Προσφορά στην κοινωνία - 
Προαγωγή της μηχανικής επιστήμης - επάγγελμα 
μηχανικού. Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του διήμερου εργαστηρίου, για κάθε ένα 
από τα οποία ετοιμάστηκε πλαίσιο πολιτικής ή/και 
σχετικά σχέδια δράσης, ήταν:
•	εκσυγχρονισμός των διαδικασιών οικοδομικής 
ανάπτυξης, αδειοδότησης, ελέγχου, τιτλοποίησης 
και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας 

•	μέτρα και πολιτικές που θα μειώσουν τις δυ-
σμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
•	Διαδικασίες ανάθεσης μελετητικών υπηρεσιών 
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
•	Στρατηγική και πολιτικές για βιώσιμή, ορθολογι-
κή και αειφόρο ανάπτυξη 
•	Βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. 
εκμετάλλευση αποθεμάτων υδρογονανθράκων της 
κυπριακής αόΖ 
•	Τροποποίηση της περί εΤεΚ νομοθεσίας: δομη-

Προτεραιότητες Γενικού Συμβουλίου 
για την τριετία 2014-2017 

16 -19 μαρΤιόΥ 2015 - ΚΥΠρόΣ 
3ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής Περιβάλλοντος

Πραγματοποιείται στην Κύπρο, στις 16-19 Μαρτίου 2015, το 3ο 
Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής στο 

Περιβάλλον (Third International Conference on Remote Sensing and 
Geo-information of Environment). Το Συνέδριο δίνει την ευκαιρία για 
δικτύωση με τους κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της Τηλεπισκόπη-
σης και Γεωπληροφορικής.
Οι κύριοι ομιλητές, μαζί με Τεχνικό Πρόγραμμα σχεδιασμένο για να 
προκαλεί τη σκέψη, θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών, δημιουρ-
γώντας παράλληλα τη βάση για μελλοντικές συνεργασίες και καινο-
τομίες. Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ανοικτό προς όλα τα θέματα που 
αφορούν Τηλεπισκόπηση και Γεωπληροφορική στο Περιβάλλον, όσο 
και συνδεδεμένες τεχνικές και εφαρμογές.

Σημαντικές ημερομηνίες
•	 Ημερομηνία	υποβολής	περιλήψεων:	15	Δεκεμβρίου	2014
•	 Γνωστοποίηση	των	συντακτών	για	αποδοχή	περιλήψεων:	31	Δεκεμ-

βρίου 2014
•	 Λήξη	της	προθεσμίας	για	ολοκληρωμένες	εργασίες:	1	Φεβρουαρίου	
2015
Τα πρακτικά του συνεδρίου RSCy2015 θα δημοσιεύονται από την SPIE 
μετά από αξιολόγηση από ομότιμους και αποδοχή. Οι Δεκτές Εργασίες 
που δημοσιεύονται από την SPIE θα συμπεριλαμβάνονται επίσης και 
στο SCOPUS.

Περισσότερες πληροφορίες www.cyprusremotesensing.com/rscy2015/.

Δ Ι Η Μ ε Ρ ο  ε Ρ ΓΑ ς τ Η Ρ Ι  ς τ ο Ν  Α Γ Ρ ο
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των βιομηχανικών προϊόντων και, γενικά, όλων των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Άλλωστε, 
η ποιότητα των βιομηχανικών προϊόντων διέπεται 
από τις προδιαγραφές και, ως εκ τούτου, τα πρό-
τυπα πρώτων υλών, τελικού προϊόντος, αλλά και 
απόδοσης στη χρήση του προϊόντος.
Καταληκτικά πάντως, να πω ότι πρόθεση του 
υπουργείου είναι να συνεχίσει να εμπλέκει το εΤεΚ 
και, γενικότερα, τους Κύπριους επιστήμονες μηχα-
νικούς, σε όλα τα θέματα που άπτονται των ειδικών 
τους επιστημονικών γνώσεων και επηρεάζουν τα 
ενδιαφέροντα και τα συμφέροντά τους.

θέσεις εργασίας για Φ.Α.
Το θέμα της άντλησης και εκμετάλλευσης των 
υδρογονανθράκων αποτελεί ελπίδα απασχόλη-
σης για πολλούς νέους μηχανικούς. Έχει γίνει 
κάποια σχετική Μελέτη για τις Μελλοντικές Ανά-
γκες;
Τα υπουργεία ενέργειας, Παιδείας και εργασίας 
ετοιμάζουν έγγραφο στρατηγικής σχετικά με την 
εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των υδρο-
γονανθράκων. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει 
ως στρατηγική επιδίωξη τη μεγιστοποίηση της 
απορρόφησης Κυπρίων στις νέες θέσεις εργασίας, 
καθώς και την ανάπτυξη και εξαγωγή τεχνογνωσί-
ας στα επαγγέλματα του τομέα των υδρογοναν-
θράκων. Θα περιλαμβάνει, επίσης, μελέτη για την 
εκτίμηση αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, με ανά-
λυση για τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες που θα 
απαιτηθούν.
Η ετοιμασία του εγγράφου βρίσκεται σε τελικό στά-
διο και, ακολούθως, οι διάφοροι φορείς θα αναλά-
βουν τις επιμέρους δράσεις.

Προγραμματίζεται ή έχει περιληφθεί στις συμ-
φωνίες με τις εταιρείες το θέμα της απασχόλη-
σης Κυπρίων επιστημόνων;
Τα συμβόλαια με τις εταιρείες περιλαμβάνουν 
όρους για την προτεραιότητα εργοδότησης πο-
λιτών από κράτη μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν μπο-
ρεί να υπάρχει διάκριση Κυπρίων και ευρωπαίων. 
αυτό που επιδιώκουμε είναι να κατευθύνουμε την 
εκπαίδευση και κατάρτιση των Κυπρίων επιστημό-
νων σε τέτοιο επίπεδο που να είναι ανταγωνιστικοί 
στην εργοδότηση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους 
επιστήμονες. Για τον σκοπό αυτό έχουμε φέρει σε 
επαφή τις συμβαλλόμενες εταιρείες με τα πανεπι-
στήμια που παρέχουν σχετικούς κλάδους, ακριβώς 
για να ξεκινήσει μια αλληλοενημέρωση και διαμόρ-
φωση των προγραμμάτων σπουδών έτσι ώστε να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολυεθνικών εται-
ρειών.
Ταυτόχρονα, το υπουργείο ενέργειας προτίθεται να 
παράσχει αριθμό υποτροφιών, με ακαδημαϊκά και 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, για πτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους σχετικούς με 

τους υδρογονάνθρακες, στηρίζοντας έτσι οικονομι-
κά άτομα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν τέτοιες 
σπουδές.

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες σε 
ντόπιους. Έχει γίνει κάποια σχετική μελέτη;
είχε διενεργηθεί παλαιότερα μια μελέτη από την 
αρχή ανάπτυξης ανθρώπινου Δυναμικού που εντο-
πίζει κάποιες ανάγκες βάσει συγκεκριμένου σενα-
ρίου αξιοποίησης των υδρογονανθράκων. μια πιο 
λεπτομερής όμως και επικαιροποιημένη μελέτη, 
με αριθμούς και ειδικότητες, θα πραγματοποιηθεί 
μέσα από τη μελέτη για την εκτίμηση αναγκών σε 
ανθρώπινο δυναμικό, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
που προαναφέρθηκε.

Ασφάλεια στο Βασιλικό
Υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί σε σχέση με 
την ασφάλεια στην περιοχή Βασιλικού λόγω της 
προβλεπόμενης μεγάλης συγκέντρωσης κρίσι-
μων υποδομών. Ποια η θέση του ΥΕΕΒΤ και πώς 
«διασκεδάζει» τους φόβους των απλών πολιτών/
κατοίκων της περιοχής;
αρχικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι η συγκέντρωση 
κρίσιμων μονάδων στην περιοχή του Βασιλικού και 
η πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ των προγραμμα-
τιζόμενων εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχή-

ματος, είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν 
ιδιαίτερα το υπουργείο ενέργειας. Το ρυθμιστικό 
Σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, γνωστό 
ως Master Plan, ετοιμάζεται από εμπειρογνώμονες, 
από τους οποίους ζητήθηκε να δοθεί προτεραιότη-
τα σε θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος. 
όι σύμβουλοι έχουν λάβει υπόψη το θέμα κατά την 
ετοιμασία του ρυθμιστικού Σχεδίου και έχουν υπο-
βάλει εισηγήσεις για την εφαρμογή προληπτικών 
μέτρων προστασίας, όπως για παράδειγμα διαχω-
ρισμός εγκαταστάσεων ανά δραστηριότητα, δια-
τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων ασφαλείας 
μεταξύ των εγκαταστάσεων κ.ά.
Η συγκέντρωση εγκαταστάσεων, πάντως, σε μία 
περιοχή είναι συνηθισμένη πρακτική, αφού με 
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται συνέργειες, μει-
ώνεται το κόστος της επένδυσης και επιτυγχάνεται 
αποτελεσματικότερη προστασία των εγκαταστάσε-
ων αυτών όσον αφορά θέματα ασφάλειας.
Καταληκτικά λοιπόν, σημειώνω ότι οι σύμβουλοι 
θεωρούν πως το θέμα της συγκέντρωσης εγκα-
ταστάσεων σε μία περιοχή μπορεί να αντιμετω-
πιστεί αποτελεσματικά με σωστό σχεδιασμό, την 
εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού ελέγχου 
των διεργασιών και τη διατήρηση ικανοποιητι-
κών αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των εγκα-
ταστάσεων, ώστε να μην υπάρχει αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους σε περίπτωση ατυχήματος (domino 
effect).
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα αυτά τα 
θέματα θα εντοπιστούν από τη Στρατηγική μελέτη 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ετοιμάζεται σή-
μερα, ενώ πριν την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου 
στην περιοχή του Βασιλικού θα πραγματοποιούνται 
οι απαραίτητες μελέτες εκτίμησης της επικινδυνό-
τητας και μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Συνέντευξη στο ενημερωτικό δελτίο 
του εΤεΚ παραχώρησε ο υπουργός 
ενέργειας, εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης. ό υπουρ-
γός μίλησε για τη σημασία της συνεργασίας 
του επιμελητηρίου με το υπουργείο του σε 
διάφορα θέματα, καθώς επίσης για τις θέσεις 
εργασίας που θα προσφέρει η έλευση του 
φυσικού αερίου.

Αρμοδιότητες του υπουργείου Ενέργειας στις 
οποίες υπάρχει συνεργασία με το ΕΤΕΚ. Είναι 
αυτή η συνεργασία ικανοποιητική; Έχουν εντοπι-
σθεί κάποιες αδυναμίες;
Το υπουργείο, λόγω των αρμοδιοτήτων του, έχει να 
διεκπεραιώσει ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο. 
χειρίζεται πολλά πολύπλοκα τεχνικά θέματα, ενώ 
τον τελευταίο καιρό δίνεται έμφαση στα ζητήματα 
καινοτομίας. Το εΤεΚ, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φο-
ρέας που συμβουλεύει το κράτος για τέτοια θέμα-
τα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θέσπιση και 
εφαρμογή πολιτικής και, το κυριότερο, στη λήψη 
αποφάσεων.
Το εΤεΚ συμμετέχει στις διάφορες θεσμοθετημέ-
νες επιτροπές που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 
στο υπουργείο, με επιστήμονες μηχανικούς που 
παρευρίσκονται ως εκπρόσωποι του επιμελητηρί-
ου. Για παράδειγμα, στο θέμα της ποιότητας του 
έτοιμου σκυροδέματος λήφθηκαν σοβαρά υπόψη 
οι απόψεις του εΤεΚ. αυτή την περίοδο διεξάγεται 
μελέτη για τις επιπτώσεις που έχει στην ποιότητα 
του έτοιμου σκυροδέματος η περιεκτικότητα χλω-
ριόντων και η θερμοκρασία 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 συμμε-
τέχει στις διαβουλεύσεις για τις τελικές αποφάσεις.
επίσης, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που 
πραγματοποιούνται για την ετοιμασία διαφόρων 
νομοθετημάτων που άπτονται των θεμάτων της 
τεχνολογίας, το υπουργείο ζητά και λαμβάνει πά-
ντοτε τις απόψεις του εΤεΚ, εφόσον είναι ο θεσμο-
θετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και 
εκπροσωπεί όλους τους Κύπριους μηχανικούς.
Η μέχρι τώρα συνεργασία του υπουργείου με το 
εΤεΚ ήταν και παραμένει άριστη. Σε περιπτώσεις 
που υπήρχαν διαφωνίες σε ό,τι αφορά τη σκοπιά 
κάποιων θεμάτων, καθορίζονταν συναντήσεις και 
γίνονταν εποικοδομητικές συζητήσεις για να εξευ-

ρεθούν οι σωστές λύσεις.

Έρευνα 
Ποια τα περαιτέρω περιθώρια συνεργασίας;
Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς στους οποίους η 
εμπλοκή και συμβολή του εΤεΚ θα ήταν πολύ χρή-
σιμη για το υπουργείο, στο πλαίσιο πάντα της προ-
σπάθειας για εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών 
και διαδικασιών.
Για παράδειγμα, το εΤεΚ θα μπορούσε να συμ-
βάλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας 
με βασικό άξονα την τεχνολογία και την καινο-
τομία, ως επίσης και στην προώθηση της ποιό-

τητας στη βιομηχανία.
Σε ό,τι αφορά την καινοτομία, το εΤεΚ θα μπορού-
σε να αποτελέσει κανάλι ενημέρωσης των ενδια-
φερομένων, 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, δηλαδή για προ-
ώθηση της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών από κυπριακές μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις. Έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί 40 προτάσεις/
έργα, η υλοποίηση των οποίων βρίσκεται τώρα υπό 
εξέλιξη. Το υπουργείο προγραμματίζει να προκη-
ρύξει σύντομα το ίδιο σχέδιο, με σημαντικές βελ-
τιώσεις και προϋπολογισμό €10 εκ., στο πλαίσιο 
της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 
Σε αυτό τον τομέα γίνεται μεγάλη κινητοποίηση σε 
όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ και η όλη προσπάθεια 
εντάσσεται στους στόχους της Στρατηγικής «ευ-
ρώπη 2020».
Σημαντική μπορεί να είναι, επίσης, η συνεισφορά 
του εΤεΚ στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από 
το υπουργείο ως προς τη βελτίωση της ποιότητας 
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«Τα συμβόλαια με 
τις εταιρείες Φ.Α. 

περιλαμβάνουν όρους 
για την προτεραιότητα 
εργοδότησης πολιτών 
από κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«Το υπουργείο έχει 
προκηρύξει ένα σχέδιο με 

χρηματοδότηση από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία ύψους 
€4 εκ. για την ενίσχυση 

της επιχειρηματικής 
καινοτομίας»

«Tο υπουργείο ζητά και λαμβάνει 
πάντοτε τις απόψεις του ΕΤΕΚ»

ςύΝεΝτεύΞΗ ύΠ. εΝεΡΓεΙΑς, εΜΠοΡΙού, ΒΙοΜΗχΑΝΙΑς ΚΑΙ τούΡΙςΜού, ΓΙΩΡΓού ΛΑΚΚοτΡύΠΗ



Μετά από πρόταση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη τροποποιήθηκε ο περί 
εκτίμησης των επιπτώσεων στο Περιβάλλον από όρισμένα Έργα νόμος.

Βάσει της τροποποίησης απαιτείται η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επι-
πτώσεων στο Περιβάλλον για έργα που αφορούν εγκαταστάσεις εξόρυξης 
λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων και πετρωμά-
των, καθώς και ασφαλτούχων σχιστόλιθων.
Η Βουλή των αντιπροσώπων ψήφισε ως ακολούθως: 
• ςυνοπτικός τίτλος: 140(I)/2005, 42(I)/2007, 47(I)/2008, 80(I)/2009, 
137(I)/2012, 51(Ι)/2014. 
ό παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της εκτίμησης των επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον από όρισμένα Έργα (Τροποποιητικός) (αρ. 2) νόμος του 
2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της εκτίμησης των επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον από όρισμένα Έργα νόμους του 2005 έως 2014 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο πα-
ρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της εκτίμησης των επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον από όρισμένα Έργα νόμοι του 2005 έως (αρ. 2) του 2014.

• τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος 
Το σημείο 17 του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την προσθήκη, αμέσως μετά το υποσημείο (γ) αυτού και αφού αντικατα-
σταθεί η τελεία στο τέλος του με κόμμα, του ακόλουθου νέου υποσημείου 
(δ):
«(δ) χερσαίων υποστηρικτικών βιομηχανιών εξόρυξης λιθάνθρακα, πε-
τρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων και πετρωμάτων, καθώς και 
ασφαλτούχων σχιστόλιθων με συνολικό εμβαδό άνω των δύο χιλιάδων τε-
τραγωνικών μέτρων (2000 m2) επιφάνειας.». 
• τροποποίηση του Δεύτερου Παραρτήματος του βασικού νόμου 
Το σημείο 2 του Δεύτερου Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποι-
είται με την προσθήκη, αμέσως μετά το υποσημείο (ε) αυτού, του ακό-
λουθου νέου υποσημείου (στ): «(στ) χερσαίες υποστηρικτικές βιομηχανίες 
εξόρυξης λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων και 
πετρωμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστόλιθων με συνολικό εμβαδό 
κάτω δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2000 m2) επιφάνειας.».
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Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των περί Πετρελαιοειδών 
Νόμων μεταφέρεται στην υπουργό Εργασίας

Οπερί Πετρελαιοειδών (τροποποιητικός) Νόμος 
του 2014, (Ν.152(Ι)/2014) και οι περί Πετρε-

λαιοειδών (τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014, 
(Κ.Δ.Π. 469/2014), τέθηκαν σε ισχύ από τις 24 οκτω-
βρίου 2014, ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των εν λόγω Νομοθετημάτων, η αρμο-
διότητα για την εφαρμογή των περί Πετρελαιοειδών 
Νόμων και Κανονισμών μεταφέρεται στην υπουργό 
εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
η Νομοθεσία αυτή θα εφαρμόζεται μέσω του τμή-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας. 
ςημειώνεται ότι μετά την τροποποίηση του περί Πε-
τρελαιοειδών Νόμου, οι εγκαταστάσεις αποθήκευ-
σης πετρελαιοειδών για τις οποίες απαιτείται Άδεια 
Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών είναι οι ακόλουθες: 

(α)  εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων που 
είναι συνήθως γνωστά ως υγραέρια, βενζίνη αερο-
πλάνων, βενζίνη για κινητήρες, αργό πετρέλαιο και 
οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με σημείο ανά-
φλεξης κάτω από 37,8 βαθμούς Κελσίου όταν ο 
όγκος αποθήκευσης υπερβαίνει τα 18 λίτρα εκτός 
για αποθηκεύσεις υγραερίων. Στην περίπτωση υγρα-

ερίου, απαιτείται χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης 
Πετρελαιοειδών για εγκαταστάσεις των οποίων ο 
όγκος αποθήκευσης ξεπερνά τα 450 λίτρα.
(β) εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων που 
είναι συνήθως γνωστά ως καύσιμο αεριωθουμένων 
τύπου κηροζίνης, φωτιστικό πετρέλαιο, πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης / ντίζελ και οποιοδήποτε άλλο 
πετρελαιοειδές με σημείο ανάφλεξης όχι κάτω από 
37,8 βαθμούς αλλά κάτω από 60 βαθμούς Κελσίου 
όταν ο όγκος αποθήκευσης υπερβαίνει τα 455 λίτρα.
(γ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων που είναι 
συνήθως γνωστά ως πετρέλαιο θέρμανσης, ελα-
φρύ μαζούτ, βαρύ μαζούτ, καύσιμο ορυκτέλαιο και 
οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με σημείο ανά-
φλεξης όχι κάτω από 60 βαθμούς Κελσίου όταν ο 
όγκος αποθήκευσης υπερβαίνει τα 1.137 λίτρα.

Υποχρεωτική η Περιβαλλοντική Μελέτη 
για έργα υδρογονανθράκων
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Let Mother Nature keep you warm and cool for 365 days/year with 

one system only.  

Τα Σουθδικά γεωκερμικά ςυςτιματα τθσ Thermia ςασ εξοικονομοφν ενζργεια και χριματα χωρίσ 

περικοπζσ ςε κζρμανςθ, ψφξθ και ηεςτό νερό. 

 55% κρατικι χoρθγία για γεωκερμικά ςυςτιματα 

 75% εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Φιλικό προσ το περιβάλλον 

 Εφκολθ εγκατάςταςθ  
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Θεωρούμε όμως ορθό να τονίσουμε και να απαιτήσου-
με οι όποιες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης να 
γίνονται ταυτόχρονα με τις απαιτούμενες εργασίες στα-
τικής και αντισεισμικής αναβάθμισης των κτιρίων, αφού 
ζούμε σε μια έντονα σεισμογενή περιοχή.

2. ΚαΤαΠόΛεμΗΣΗ ανερΓιαΣ
• Με την πάταξη της αδήλωτης εργασίας:
με συχνότερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους 
από τα αρμόδια όργανα του κράτους, σε συνδυασμό με 
το κίνητρο του μειωμένου συντελεστή ΦΠα, αναμένε-
ται:
- η μετατόπιση της πιο πάνω εργασίας από τη «σκιώ-
δη» οικονομία, στην «επίσημη» οικονομία του κράτους
- η βελτίωση της ποιότητας των έργων
- η αύξηση των εσόδων του κράτους (αναφέρονται πιο 
πάνω).
• Με την εργοδότηση μόνιμων κατοίκων κατά 70% επί 
του συνόλου των εργοδοτουμένων σε εργοληπτικές 
επιχειρήσεις και στους υπεργολάβους.
Για αντιμετώπιση της κατάστασης, συνομολογήθηκε 
στις 13/06/2013 ειδική Συμφωνία για Λήψη Προσωρι-
νών μέτρων, μεταξύ της όΣεόΚ ως εργοδοτικής πλευ-
ράς και των Συντεχνιών όικοδόμων Πεό και ΣεΚ ως 
συνδικαλιστικής πλευράς.
Η ειδική αυτή Συμφωνία ορίζει μεταξύ άλλων ότι «σε 
όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και στους υπεργο-
λάβους τους θα εργοδοτούνται κατά 70% στο σύνολο 
των εργοδοτουμένων τους, άτομα που είναι κάτοικοι 
Κύπρου». 
Σε περίπτωση που χρειάζεται η πρόσληψη επιπρόσθε-
του προσωπικού, αυτή να γίνεται από τον κατάλογο των 
εγγεγραμμένων ανέργων.
να γίνει προώθηση των συμφωνημένων προνοιών που 
αφορούν στη νομική Κατοχύρωση των Προνοιών της 
Συλλογικής Σύμβασης.
Η αυστηρή προσήλωση στην πιο πάνω συμφωνία, ανα-
μένεται:
· να περιορίσει τον αριθμό των άνεργων Κυπρίων
· να αναχαιτίσει την έλευση κοινοτικών και πολιτών 
τρίτων χωρών στην Κύπρο, την αναζήτηση και κατάλη-
ψη από μέρους τους θέσεων εργασίας στην Κύπρο.
• Με την απόκτηση και Πιστοποίηση των Προτύπων 
επαγγελματικών Προσόντων:
Τα Πρότυπα επαγγελματικά Προσόντα θα αποδεικνύουν 
ότι κάποιο άτομο είναι ικανό να εκτελέσει με επιτυχία 
συγκεκριμένο επάγγελμα και σε συγκεκριμένο επίπε-
δο δεξιότητας. Κατά συνέπεια, θα αποτελούν κριτήριο 
εργοδότησης προσώπου που τα διαθέτει έναντι άλλου 

που δεν θα τα διαθέτει.

3. ΦόρόΛόΓιΚα ΚινΗΤρα - χρΗμαΤόΠιΣΤΩΤιΚεΣ ΔιεΥ-
ΚόΛΥνΣειΣ 
• ΑΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΤΟ 5% για όλα τα 
Έργα της όικοδομικής Βιομηχανίας, για δύο χρόνια από 
την ημερομηνία εφαρμογής του.
• Επιπλέον φορολογικά κίνητρα για αναπτυξιακά έργα.
Θα έχει θετική επίδραση
· Στον τομέα της απασχόλησης
- με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
- με την αύξηση / βελτίωση της παραγωγικότητας.
· Στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και προ-
αγωγή της διαφάνειας
- αδήλωτες υπηρεσίες, κυρίως με έντονο το στοιχείο 
της χειρωνακτικής εργασίας, θα μετατοπιστούν στην 
(επίσημη) οικονομία
- θα απασχολείται προσοντούχο εργατοτεχνικό προ-
σωπικό, έναντι ανειδίκευτων / μη προσοντούχων προ-
σώπων που απασχολούνται στην αδήλωτη εργασία και
- θα βελτιωθεί η ποιότητα των έργων.
· Στα έσοδα του κράτους με τη μείωση της τελικής τι-
μής στους καταναλωτές, θα αυξηθεί η κατανάλωση και 
κατά συνέπεια τα έσοδα του κράτους.
· Θα οδηγήσει στην ορθή και κατάλληλη τιμολόγηση, η 
οποία θα αποτελεί:
- εγγύηση ενεργειακής επάρκειας για το κτίριο
- μέσο αποζημίωσης για τον πελάτη.
· απλούστευση διαδικασιών εξασφάλισης δανείων 
από τις τράπεζες και μείωση των επιτοκίων.

4. εΠαναΚαΘόριΣμόΣ ρόΛόΥ ΤόΥ ΚραΤόΥΣ - 
αΠΛόΥΣΤεΥΣΗ χρόνόΒόρΩν ΔιαΔιΚαΣιΩν 
Η υφιστάμενη διαδικασία σχεδιασμού, ελέγχου και 
εκτέλεσης έργων από το κράτος είναι χρονοβόρα και 
οξύνει το πρόβλημα της έλλειψης εργασιών στον τομέα.
με την ανάθεση έργων σε ιδιώτες μελετητές και εργο-
λήπτες που θα έχουν θετικές προοπτικές
· θα περιοριστεί το πρόβλημα της έλλειψης εργασιών 
στον τομέα
· θα αναχαιτιστεί ο ανταγωνισμός δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα
· θα απλουστευθεί και θα συντμηθεί η υφιστάμενη 
χρονοβόρα διαδικασία και θα επεκταθεί ο θεσμός του 
αυτοελέγχου.

5. ΣΥΣΤαΣΗ ΥΦΥΠόΥρΓειόΥ αναΠΤΥΞΗΣ
Διαπιστώνεται ότι μόνο μικρό μέρος του αναπτυξιακού 
προϋπολογισμού του κράτους υλοποιείται κάθε χρόνο.

ό αναπτυξιακός προϋπολογισμός του κράτους για το 
2014 φαντάζει ό,τι πιο φτωχό για τον κλάδο μας.
όι σημερινές συνθήκες οικονομικής ύφεσης και η απο-
τελμάτωση του κατασκευαστικού τομέα επιβάλλουν 
την πλήρη υλοποίηση του εκάστοτε αναπτυξιακού προ-
ϋπολογισμού, η οποία θα αποτελεί άμεση προτεραιότη-
τα του προτεινόμενου υφυπουργείου ανάπτυξης.
Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται επιπλέον η δημιουργία, 
από το υφυπουργείο, αποτελεσματικού μηχανισμού για:
· παρακολούθηση της προόδου και προώθηση της 
πλήρους υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογι-
σμού
· συλλογή, παρακολούθηση και υλοποίηση προτάσεων 
που υποβάλλονται προς το κράτος, για σκοπούς ανά-
πτυξης
· έγκαιρη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων
· προώθηση της υλοποίησης (συγ)χρηματοδοτούμε-
νων έργων και έργων Συνεταιρισμών Δημόσιου και ιδιω-
τικού Τομέα
· ενεργοποίηση του συσταθέντος Παγκύπριου Συμ-
βουλίου Παραγωγικότητας 
· Προώθηση στρατηγικού σχεδιασμού μέσα από την 
εκπόνηση του σχεδίου για τη νήσο Κύπρο και δημι-
ουργία μακροπρόθεσμου πλαισίου ανάπτυξης, καθώς 
και δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων. 
Το υφυπουργείο ανάπτυξης θα έχει επίσης την ευθύνη 
για τον εκσυγχρονισμό και απλούστευση των διαδικασι-
ών που αφορούν την ανάπτυξη.
Στην ευρεία σύσκεψη εκπροσωπήθηκαν οι πιο κάτω 
οργανώσεις:
· όμοσπονδία Συνδέσμων εργολάβων όικοδομών Κύ-
πρου (όΣεόΚ)
· επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου (εΤεΚ)
· Συντεχνία όικοδόμων, Ξυλουργών, μεταλλωρύχων 
και Γενικών εργατών Κύπρου Πεό
· όμοσπονδία όικοδόμων, μεταλλωρύχων και Συνα-
φών επαγγελμάτων Κύπρου ΣεΚ
· Συντεχνία όικοδόμων - Ξυλουργών ΔεόΚ
· Σύνδεσμος Πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων 
(ΣΠμαΚ)
· Σύλλογος Πολιτικών μηχανικών Κύπρου (ΣΠόΛμΗΚ)
· Σύλλογος αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣαΚ)
· Σύνδεσμος επιστημόνων επιμετρητών όικονομολό-
γων Κατασκευών Κύπρου (ΣεεόΚΚ)
· Σύνδεσμος εργοληπτών μηχανολογικών & Ηλεκτρο-
λογικών Έργων Κύπρου (ΣεμΗεΚ)
· Σύνδεσμος Συμβούλων μηχανολόγων & Ηλεκτρολό-
γων μηχανικών Κύπρου.
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Με στόχο την αναστροφή του αρνητικού περιβάλ-
λοντος στον κατασκευαστικό τομέα, επιστημο-

νικές, επαγγελματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις 
του τομέα πραγματοποίησαν τον νοέμβριο ευρεία 
σύσκεψη από την οποία προέκυψαν ρεαλιστικές προ-
τάσεις. μεταξύ των οργανώσεων περιλαμβάνεται και 
το εΤεΚ.
όι αποφάσεις της σύσκεψης ανακοινώθηκαν σε δημο-
σιογραφική διάσκεψη που δόθηκε στις 18 νοεμβρίου 
2014. Όπως ανακοινώθηκε, ο κατασκευαστικός τομέας 
βρίσκεται σήμερα σε επικίνδυνο σημείο. Η αγορά «έχει 
στεγνώσει» χωρίς να υπάρχει κυκλοφορία χρήματος. 
Έχει αποδειχθεί, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η αυ-
στηρή λιτότητα έχει καταστρέψει την οικονομία, έχει 
μειώσει τις θέσεις εργασίας και έχει οδηγήσει αρκε-
τούς εργοδότες και μελετητές να βάλουν λουκέτο στις 
επιχειρήσεις τους και έχει εμποδίσει την ανάπτυξη, 
αποθαρρύνοντας οποιεσδήποτε νέες επενδύσεις στην 
Κύπρο.
όι οργανώσεις που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία 
προσδοκούν ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα συντονί-
σουν το βήμα τους για την ανάπτυξη και το καλό της 
οικονομίας του τόπου γενικότερα.
Όπως τονίστηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη η απο-
τελμάτωση του κατασκευαστικού τομέα, με όλα τα γνω-
στά αρνητικά συνεπακόλουθα, ώθησε στη συγκρότηση 
κοινού μετώπου για προβολή του θέματος και την ανά-
ληψη κοινής δράσης για επίλυση των προβλημάτων στα 
οποία προσκρούει η ανάκαμψη του τομέα. Τα μελετητι-
κά Γραφεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους το ένα μετά 
το άλλο, οι εργολάβοι δεν ανανεώνουν την επαγγελμα-
τική τους άδεια και αναστέλλουν τις εργασίες τους, με 
αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των απολύσεων και 
τον πολλαπλασιασμό των ανέργων ή την αναγκαστική 
μετανάστευση στο εξωτερικό, στην προσπάθεια για 
εξεύρεση κάποιας εργασίας.

Διαπιστώσεις
ό κατασκευαστικός τομέας με διαχρονική συνεισφορά 
στο ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν (αεΠ) με ποσοστό περί 
το 10% και πέραν του 7% στον τομέα της απασχόλη-
σης, επιβάλλεται να ορθοποδήσει και να συνεχίσει την 
πορεία του, ως ένας πρωταρχικός συντελεστής της οι-
κονομίας του τόπου.
Στην Κύπρο μεγάλο ποσοστό αξιόλογου επιστημονικού 
δυναμικού, και ειδικά των νέων, παραμένει αναξιοποίη-
το λόγω της κρίσης.
όι Κύπριοι επιστήμονες, εργολήπτες, επαγγελματίες 
και όλο το ανθρώπινο δυναμικό του κατασκευαστικού 
τομέα, διαθέτει την κατάρτιση και την πείρα, όπως μαρ-
τυρούν τα έργα, συναγωνιζόμενα έργα κολοσσών του 

εξωτερικού.
εκείνο που χρειαζόμαστε είναι το έναυσμα. Το έναυσμα 
για να τεθεί στο επίκεντρο η ανάπτυξη, η οποία θα δη-
μιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα ξαναδώσει 
στον τομέα την αποφασιστική συμβολή του στην οικο-
νομία του τόπου.
όι οργανώσεις που συμμετείχαν στην ομάδα ευχαρί-
στησαν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας νίκο 
αναστασιάδη, για την πρόσφατη εξαγγελία του Σχεδίου 
«εξοικονομώ - αναβαθμίζω», που αφορά την ενεργεια-
κή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των κατοικιών, η 
οποία έγινε στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του 
ΚεΒε στις 12 νοεμβρίου 2014.

Δράση
με τη συνάντηση της 18ης νοεμβρίου 2014 σηματο-
δοτήθηκε η από κοινού έναρξη μιας δυναμικής δράσης, 
για προώθηση μέτρων για ανάκαμψη του κατασκευα-
στικού τομέα, με την επίλυση των σοβαρών προβλημά-
των, στα οποία προσκρούει.
Η ευρεία σύσκεψη κατέληξε στον καθορισμό των στό-
χων, οι οποίοι θα αποτελέσουν τις επιμέρους δράσεις 
της κοινής πορείας. Η σύσκεψη, η οποία διεξήχθη σε 
πνεύμα συναντίληψης και συνεργασίας, κατέδειξε την 
αποφασιστικότητα όλων των οργανώσεων να προωθή-
σουν πρακτικά εφαρμόσιμες προτάσεις, τις οποίες θα 
καταθέσουν στους αρμόδιους φορείς. 
όι οργανώσεις θα συνεχίσουν τη δράση τους μέχρι την 

επίτευξη εφικτών τρόπων αναστροφής της καθοδικής 
πορείας του τομέα, με εφαρμόσιμες εισηγήσεις τους, 
σχεδιασμό και εκτέλεση νέων έργων, τα οποία θα έχουν 
ως συνεπακόλουθο τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας.
με την ευκαιρία της δημοσιογραφικής διάσκεψης 
εκφράστηκε και δημόσια η δυσαρέσκεια για την αντι-
μετώπιση του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, σε 
σύγκριση με άλλους κλάδους της οικονομίας.

Εισηγήσεις
1. ενερΓειαΚΗ αναΒαΘμιΣΗ
• Υλοποίηση Κοινής Πρότασης για ενεργειακή / στατική 
αναβάθμιση των υφιστάμενων κατοικιών και εμπορικών 
κτιρίων, καθώς επίσης όλων των κτιρίων του δημοσίου, 
τα οποία έχουν πολύ κακή ενεργειακή απόδοση.
Στον τόπο μας, η Πράσινη ανάπτυξη με τα Πράσινα Κτί-
ρια, είναι η απαρχή και η βάση, στην οποία θα στηριχθεί 
η δική μας βιομηχανία της λύσης. 
είναι το όχημα που θα ανελκύσει την ανάπτυξη και την 
απασχόληση από το τέλμα της στασιμότητας και θα τη 
μεταφέρει σταδιακά, αλλά με ασφάλεια, στους κανονι-
κούς της ρυθμούς. Και όχι μόνο. είναι επίσης το όχημα 
που θα μας οδηγήσει στην εκπλήρωση (στην αποφυγή 
κυρώσεων) των δεσμευτικών μας στόχων για το 2020 
γνωστών ως στόχων 20-20-20.
εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στα «Πράσινα Κτίρια» και 
συγκεκριμένα στη δημιουργία μιας βιώσιμης, δυνητικής 
αγοράς ενεργειακών αναβαθμίσεων οικιστικών μονά-
δων, με επενδυτικό ενδιαφέρον και ταχεία απόσβεση.
είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες 
απαιτήσεις για επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις 
για τα πράσινα κτίρια και την εκπλήρωση των ενεργεια-
κών στόχων της Κύπρου, όπως η συνεισφορά 13% των 
ανανεώσιμων πηγών στην τελική χρήση ενέργειας και 
14,3% στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Κοινή δράση για μέτρα ανάκαμψης
του κατασκευαστικού τομέα

Οι οργανώσεις που 
συμμετείχαν στην 

πρωτοβουλία προσδοκούν 
ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς 

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

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

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

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

MTV Water Services Ltd
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A P θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Το υπουργείο εσωτερικών έχει πρόσφατα δώσει στη δημοσιότητα το νομο-
σχέδιο που ετοίμασε για την αναδιάρθρωση της Τοπικής αυτοδιοίκησης.

όι αρνητικές αντιδράσεις πολλές, σε ένα μεγάλο και πολύπλοκο θέμα. αν κρίνει 
κάποιος από τις αντιδράσεις αλλά και από τις πρόνοιές του οι πιθανότητες να 
προχωρήσει είναι μηδαμινές.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο χρειάζεται σημαντικές αλλαγές. αν όμως εστιάσει 
κάποιος την προσοχή του στα δικαιώματα του πολίτη, όπως αυτά αναφέρονται 
στα κεφάλαια 25 με 31 του νομοσχεδίου, θα βρεθεί μπροστά από μια ευχάρι-
στη έκπληξη.
Για πρώτη φορά σε κυπριακό νομικό κείμενο δίνεται τόση μεγάλη σημασία στη 
συμμετοχή και τα δικαιώματα του κοινού.
• Υπάρχουν πρόνοιες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των κατοίκων, την 
πρόσβαση στην πληροφόρηση και το δικαίωμα στη γραπτή απάντηση εντός 30 
ημερών.
• Πληροφόρηση σε ετήσια συγκέντρωση όλων των δημοτών για παρουσίαση 
και συζήτηση των πεπραγμένων και σύστημα δημοσιοποίησης των αποφάσε-
ων και των πρακτικών των συνεδριάσεων.
• Υπάρχει επίσης πρόνοια για δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών σε 
επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.
Τα πιο πάνω παρουσιάζουν ενδιαφέ-
ρον, αλλά δυστυχώς είναι πολύ πιο 
πίσω από αυτά που θα έπρεπε αλλά 
και που έχουμε υπογράψει ότι θα 
κάνουμε.
Το 2011 η Κύπρος υπέγραψε τη 
σύμβαση του Συμβουλίου της ευ-
ρώπης με τίτλο «Additional Protocol 
to the European Charter of Local 
Self-Government on the right to 
participate in the affairs of a local 
authority» την οποία επικυρώσαμε το 
2012 και είπαμε ότι θα εφαρμόσουμε 
το 2013! Δηλώσαμε μάλιστα στο Συμβούλιο ότι θα το κάνουμε τροποποιώντας 
τη νομοθεσία για δήμους και κοινότητες.
Το ξέρω ότι δεν φημιζόμαστε για την εφαρμογή των νομοθεσιών μας, ιδιαίτερα 
των περιβαλλοντικών, αλλά με τις διεθνείς συμβάσεις είμαστε ακόμη χειρότε-
ροι. 
ανέμενα όμως ότι εφόσον υπήρχε ήδη η νομική υποχρέωση οι πρόνοιες της 
σύμβασης θα λαμβάνονταν υπόψη στο νέο νομοσχέδιο. 
όι πρόνοιες αυτές όπως καθορίζονται από τη σύμβαση δίνουν στους πολίτες:
α) Δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στις λειτουργίες της Τοπικής αρχής, 
με το δικαίωμα να προωθούν νέες ή να επηρεάζουν αποφάσεις της Τοπικής 
αρχής. 
Παράλληλα όμως πρέπει να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η διαφάνεια και η ηθική διακυβέρνηση δεν υποβαθμίζονται 
από το δικαίωμα στη συμμετοχή. 
Β) νομική διασφάλιση των πιο πάνω μέσω μέτρων όπως:
• Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης
• Νομοθετική ρύθμιση των δημοψηφισμάτων και της διαδικασίας μαζικών 
αναφορών (petition)

• Πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα της Τοπικής Αρχής
• Ειδικά μέτρα για τις ομάδες πολιτών που για διάφορους λόγους (π.χ. για λό-
γους υγείας) δεν μπορούν να συμμετέχουν
• Μηχανισμούς για την αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων και εισηγήσε-
ων.
Για τα πιο πάνω ενθαρρύνεται η χρήση της τεχνολογίας. Τα πιο πάνω μέτρα αν 
εφαρμοστούν θα φέρουν τον πολίτη πολύ πιο κοντά στην Τοπική αυτοδιοίκηση 
και λόγω των προνοιών τους θα μειωθεί η διαφθορά από την οποία υποφέρου-
με τόσο πολύ σε όλους τους τομείς της ζωής του τόπου. 
εκτός από τα πιο πάνω που αναφέρονται στη σύμβαση υπάρχουν και άλλα θέ-
ματα που αφορούν τους πολίτες και που θα ήταν καλό να εξεταστεί η συμπερί-
ληψή τους, όπως π.χ. μετρήσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών 
και τρόποι βελτίωσής της στα μέτρα φυσικά της Τοπικής αυτοδιοίκησης.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο ρόλος των πολιτών 
στο νομοσχέδιο για τους δήμους

Το ξέρω ότι δεν 
φημιζόμαστε για 
την εφαρμογή 

των νομοθεσιών 
μας, ιδιαίτερα των 
περιβαλλοντικών, 

αλλά με τις διεθνείς 
συμβάσεις είμαστε 
ακόμη χειρότεροι

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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Η τοιχοποιία είναι ο αρχαιότερος τρόπος δόμη-
σης μέχρι την εμφάνιση του χάλυβα και του 

μπετόν τους τελευταίους δύο αιώνες. από τα πανάρ-
χαια χρόνια μια κατασκευή μπορούσε να γίνει συ-
ναρμολογώντας πέτρες και υψώνοντας μ’ αυτό τον 
τρόπο τοίχους. ό τρόπος δόμησης παρείχε πάντα 
προστασία στον άνθρωπο από το περιβάλλον του.
Η τοιχοποιία που είναι κατασκευασμένη με τούβλα 
μεγάλου πάχους και μεγάλης θερμικής αντίστασης 
παρουσιάζει, για τα κυπριακά κλιματικά δεδομένα, 
μια σειρά από πλεονεκτήματα, σε σχέση με άλλες 
μορφές δόμησης. Το τούβλο αποτελεί το πλέον 
κλασικό υλικό τοιχοποιίας. 
όι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι φυσικά 
υλικά που με την κατάλληλη επεξεργασία μετατρέ-
πονται σε κατ’ εξοχήν οικολογικά προϊόντα, αφού δεν 
περιέχουν χημικές ή άλλες βλαβερές προσμίξεις. Τα 
τούβλα κατασκευάζονται από ψημένη άργιλο.
Τα Ηνωμένα Τουβλοποιεία λαμβάνουν μέρος στον 
ερευνητικό τομέα συμμετέχοντας ως εταίρος 
στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 11 ENV/CY/859 - 
QUARRY RESOURCE EFFICIENCY DEMONSTRATION 
PROJECT από την 1/6/2012-30/11/2014 που αφορά 
την αξιοποίηση αποβλήτων άλλων βιομηχανιών, για 
την παραγωγή μεταξύ άλλων, καινοτόμων τούβλων.
Τα τουβλοποιεία είχαν σημαντική εμπλοκή στις 
δράσεις του LIFE, όπως στη συλλογή δεδομένων, 
στον προσδιορισμό των σημερινών συνθηκών, στην 

προετοιμασία των σεναρίων εφαρμογής και στην 
πιλοτική εφαρμογή σεναρίων για τη χρήση απόβλη-
της λάσπης λατομείων ως πρώτη ύλη στην καινοτό-
μο παραγωγή τούβλων.
Κάθε δοκιμή περιλάμβανε τη χρήση διαφορετι-
κών ποσοτήτων διαβασικής λάσπης στο μείγμα σε 
συνδυασμό με υφιστάμενες πρώτες ύλες για την 
παραγωγή των τελικών προϊόντων. Στο σύνολο στο-
χεύσαμε σε νέους τρόπους αποδοτικής διαχείρισης 
και χρήσης πόρων ως περιβαλλοντικό εργαλείο, 

ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
κατά την εξόρυξη πρωτογενών πρώτων υλών και 
στην εκτίμηση και αξιολόγηση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά την παραγωγική διαδικασία. Πα-
ράλληλα, διατυπώσαμε τη βέλτιστη διαθέσιμη τα-
κτική για την επίτευξη χρήσης πόρων ως εργαλεία 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

UB 02809 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλάτος 280mm

Ύψος 200mm
Μήκος 300mm
Βάρος 14 Kg

UB 3309 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλάτος 300mm
Ύψος 200mm
Μήκος 300mm
Βάρος 15 Kg

*Intrusive quarry slurry is replacing the RED CLAY 
ONLY

Χρίστος Πογιατζής
Διευθυντής Ηνωμένων Τουβλοποιείων
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Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη 
Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε 

στις 23 όκτωβρίου 2014, συμφώνησαν σε έναν 
νομικά δεσμευτικό στόχο για τη μείωση εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι 
το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Για το 
μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από ανα-
νεώσιμες πηγές έχει συμφωνηθεί στόχος 27% 
μέχρι το 2030 και είναι νομικά δεσμευτικός μόνο 
σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τους στόχους για τη βελτί-
ωση της ενεργειακής απόδοσης, το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεν κατάφερε 
να θέσει νομικά δεσμευτικό στόχο ούτε σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ένωσης 
αλλά ούτε και σε επίπεδο κρατών μελών.
Έτσι, οι στόχοι της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας αποδυναμώθηκαν. Η ευρωπαϊκή επιτροπή είχε 

καλέσει για ένα στόχο βελτίωσης της ενεργει-
ακής απόδοσης κατά 30%. Αυτός μειώθηκε σε 
27% σε όλη την ΕΕ. Ο στόχος σε επίπεδο ΕΕ δεν 
είναι νομικά δεσμευτικός, ούτε σε εθνικό επίπε-
δο, αλλά ούτε σε επίπεδο εε και θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί το 2020, σύμφωνα με τα συμπερά-
σματα της Συνόδου Κορυφής. 
ό στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
τουλάχιστον 27% είναι νομικά δεσμευτικός σε 

ολόκληρη την εε, αλλά, μετά από έντονη αντιπολίτευση από χώρες όπως 
το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα είναι δεσμευτικός σε εθνικό επίπεδο. Η 
Πολωνία ήταν η χώρα που εξέφρασε έντονη αντίθεση με φιλόδοξους 
στόχους για το κλίμα, φοβούμενη για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της 
με καύση άνθρακα.
Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα μέρκελ δήλωσε ότι «η συμφωνία για 
το κλίμα καθιστά την εε ικανή να είναι ένας σημαντικός παίκτης στη δι-
εθνή σκηνή. Ο δεσμευτικός στόχος τουλάχιστον 27% των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για τη Γερμανία και τα κράτη 
μέλη, τα οποία θέλουν να κάνουν περισσότερα, να είναι σε θέση να το 
πράξουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Η Γερμανία έχει ήδη θέ-
σει αυστηρότερους εθνικούς στόχους».
Δωρεάν δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα παραχωρηθούν 
στις φτωχότερες χώρες της εε και αυτό θα συνεχιστεί και μετά το 2020 
για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από χώρες που δεν υπόκεινται 
στους νόμους της εε για το κλίμα. 
αξίζει να σημειωθεί ότι οι νομικά δεσμευτικοί στόχοι για την ενέργεια και 
το κλίμα για το 2020 ήταν 
· μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ από 
τα επίπεδα του 1990
· αύξηση του μεριδίου της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές στο 20% στην τελική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ
· βελτίωση 20% της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ευρωπαϊκής επιτροπής του 2014 «Πλαίσιο 
πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για την περίοδο 2020 μέχρι το 
2030», οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν μειωθεί κατά 18% σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990 σε επίπεδο εε και εκτιμάται ότι η μείωση 
αυτή θα φτάσει το 24% μέχρι το 2020. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται 
ότι το μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές αυ-
ξήθηκε στο 13% το 2012 και θα φθάσει το 21% μέχρι το 2020.
Η νέα συμφωνία της Συνόδου Κορυφής καταδικάστηκε από ομάδες όπως 
η Greenpeace και η Oxfam και άλλους ευρωπαϊκούς συνδέσμους και ορ-
γανισμούς, ως μη φιλόδοξη. «είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι οι επι-
χειρήσεις ζήτησαν πιο φιλόδοξους στόχους από εκείνους που συμφωνή-
θηκαν από τους ηγέτες της εε», δήλωσε η Oxfam.

Ανθή Χαραλάμπους
Διευθύντρια Ενεργειακού

 Γραφείου Κυπρίων Πολιτών

Οι νέοι νομικά δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί στόχοι 
για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 Δόμηση στην Κύπρο - έμφαση στην τοιχοποιία

Brick Type produced: UB 
02809

Nominal Dimensions: 
300x280x200mm

Compressive 
Strength-

Fired brick

 (mean value)

 (N/mm2)

Brick Type produced: UB 3309

Nominal Dimensions: 
300x300x200mm

Compressive 
Strength-

Fired brick

 (mean value)

 (N/mm2)
Control Mix 6.22 Control Mix 5.70
Min. Requirements of the 
Quality Standard CYS EN 
771-1 as set by the National 
Technical Committee TE04 ≥ 1.0

Min. Requirements of the 
Quality Standard CYS EN 
771-1 as set by the National 
Technical Committee TE04 ≥ 1.0 

basic scenario
quarry slurry 
(%)*

basic 
scenario quarry slurry (%)*

1 20% 5.89 1 20% 5.42
2 30% 5.46 2 30% 5.19
3 40% 4.94 3 40% 4.85
4 50% 4.67 4 50% 4.58
5 60% 4.53 5 60% 4.47
6 70% 4.46 6 70% 4.39
7 80% 4.40 7 80% 4.33
8 90% 4.34 8 90% 4.21

Ο στόχος για τις 
ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας τουλάχιστον 
27% είναι νομικά 

δεσμευτικός σε ολόκληρη 
την ΕΕ UB 02809 - τύπος τούβλου που έχει παραχθεί στην πιλοτική δράση.

UB3309 - τύπος τούβλου που έχει παραχθεί στην πιλοτική δράση.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι αποκλίσεις στα αποτελέσματα στην αντοχή σε θλίψη με τη χρήση διαβασικής λάσπης 
στο μείγμα αντικαθιστώντας μέρος σε ένα από τα δύο είδη πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στο μείγμα ελέγχου - 
Control Mix. Με τη χρήση διαβασικής λάσπης τα αποτελέσματα είναι όλα πέραν του προκαθορισμένου ορίου.

ΑΞΙοΠοΙΗςΗ ΑΠοΒΛΗτΩΝ ΒΙοΜΗχΑΝΙΩΝ ΓΙΑ τΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝοτοΜΩΝ τούΒΛΩΝ
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Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είναι 
ικανό να αναγνωρίζει, με μεγαλύτερη ακρίβεια 

από ποτέ, το περιεχόμενο φωτογραφιών και βίντεο 
και να βάζει μόνο του τις κατάλληλες λεζάντες, μι-
μούμενο πολύ πετυχημένα αυτό που θα έκανε ένας 
άνθρωπος, ανέπτυξαν δύο ερευνητικές ομάδες στις 
ΗΠα, η μία της Google και η άλλη του Πανεπιστημί-
ου Στάνφορντ της Καλιφόρνιας.
μέχρι σήμερα η λεγόμενη «υπολογιστική όραση» 
έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί στην αναγνώριση 
μεμονωμένων αντικειμένων. Το νέο λογισμικό όμως, 
σύμφωνα με τους «Τάιμς της νέας Υόρκης», χάρη 
στη «νοημοσύνη» του, μαθαίνει μόνο του να ανα-
γνωρίζει ολόκληρες σκηνές, π.χ. μια ομάδα παιδιών 
να παίζει μπάλα, και μετά είναι σε θέση να γράφει 
την κατάλληλη λεζάντα που περιγράφει το περιεχό-
μενο της εικόνας.
Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα να γίνεται πολύ 
καλύτερη αναζήτηση και ταξινόμηση δισεκατομ-
μυρίων εικόνων και ατέλειωτων ωρών βίντεο που 
βρίσκονται στο διαδίκτυο. Σήμερα, ακόμη και η πιο 
ισχυρή μηχανή αναζήτησης, όπως αυτή της Google, 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο γραπτό κείμενο που 
συνοδεύει μια εικόνα ή ένα βίντεο, προκειμένου να 
αναγνωρίσει το περιεχόμενό του. «Θεωρώ ότι τα 
πίξελ των εικόνων και των βίντεο είναι η σκοτει-
νή ύλη του ίντερνετ. μόλις τώρα αρχίζουμε να τη 
φωτίζουμε», δήλωσε ο Φέι - Φέι Λι, διευθυντής του 

εργαστηρίου Τεχνητής νοημοσύνης του Στάνφορντ, 
επικεφαλής της μίας ερευνητικής ομάδας. Η άλλη 
ομάδα αποτελείτο από ερευνητές του Προγράμμα-
τος για τον εγκέφαλο της Google με επικεφαλής τον 
όριόλ Βίνιαλς.
εν καιρώ, το νέο λογισμικό, μεταξύ άλλων, μπορεί 
να οδηγήσει σε μια τεχνολογία που θα βοηθά τους 
τυφλούς, αλλά και τα ρομπότ, να πλοηγούνται στο 
φυσικό περιβάλλον. από την άλλη όμως ανοίγουν 
νέες δυνατότητες -όχι κατ’ ανάγκη επιθυμητές- για 
την παρακολούθηση των πολιτών και την παραβία-
ση των προσωπικών δεδομένων του καθενός. Ένα 
τέτοιο λογισμικό «φορτωμένο» σε κάμερες, τόσο σε 
δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους, θα μπο-
ρούσε όχι μόνο να εντοπίζει γρήγορα συγκεκριμένα 
άτομα, αλλά επίσης να «πιάνει» συγκεκριμένες συ-
μπεριφορές τους, ειδοποιώντας εγκαίρως τις αρχές.

Πηγή: sigmalive / ΑΜΠΕ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα διαχρονικά 
συνεισφέρουν σημαντικά στη διασφάλιση 

ικανοποιητικών ποσοτήτων τροφίμων για τον συ-
νεχώς αυξανόμενο πληθυσμό της Γης. Ωστόσο, 
μέχρι πρόσφατα, οι κενές συσκευασίες των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων δυστυχώς δεν τύγ-
χαναν της πρέπουσας προσοχής από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι οι γεωργοί, οι 
αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και οι φορείς 
της βιομηχανίας.
επιθυμώντας να δώσει τέλος στο σκηνικό αυτό, ο 
Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ), 
σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου, τον 

ευρωπαϊκό και τον ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπρο-

στασίας, εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Κύπρο 

ένα Πρόγραμμα Διαχείρισης Κενών Συσκευασιών 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που στοχεύ-

ει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, και 
τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αλλά και τη 
στήριξη του γραφείου της επιτρόπου Περιβάλλο-
ντος. 
Το πρόγραμμα στηρίζεται στην ευρωπαϊκή 
(όδηγία 94/62/εε) και την Κυπριακή νομοθεσία 
(ν32(1)/2002), σύμφωνα με τις οποίες ο ρυπαίνων 
πληρώνει και όλοι οι οργανισμοί που τοποθετούν 
συσκευασίες προϊόντων στην αγορά υποχρεού-
νται να ανακτούν το 50% του βάρους των συ-
σκευασμένων αποβλήτων και να ανακυκλώνουν 
το 25%. Αξίζει να σημειωθεί ότι προγράμματα 
διαχείρισης κενών συσκευασιών εφαρμόζονται 
ήδη με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η αγγλία, η ισπανία, 
η Πολωνία κ.ά.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία έχουν 
οι ίδιοι οι Κύπριοι γεωργοί, οι οποίοι οφείλουν να 
ξεπλένουν τρεις φορές τις κενές συσκευασίες 
προτού τις τοποθετήσουν στις ειδικές σακούλες. 
μετά το τριπλό ξέπλυμα, οι συσκευασίες θα πρέ-
πει να αφήνονται να στραγγίσουν καλά και μετά 
να τοποθετούνται σε ειδικές πλαστικές σακούλες 
που θα παραχωρούνται δωρεάν στους παραγω-
γούς από τα προκαθορισμένα καταστήματα πώ-
λησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα 
πώματα των συσκευασιών πρέπει να τοποθετού-
νται σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα.
Όταν γεμίσουν, οι πλαστικές σακούλες θα πρέπει 
να μεταφέρονται από τους παραγωγούς πίσω 
στα καταστήματα πώλησης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπου θα παραλαμβάνονται από αρμό-
διο υπάλληλο του καταστήματος και θα εκδίδεται 
σχετική απόδειξη παραλαβής. Το επόμενο βήμα 
είναι η διαδικασία παραλαβής των κενών συσκευ-
ασιών από την Green Dot, η οποία έχει αναλάβει 
την περαιτέρω διαχείρισή τους.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή 
ενός σχεδίου διαχείρισης, όπως γίνεται αντι-
ληπτό, είναι πολλαπλά, όπως για παράδειγμα η 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η προστα-
σία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της 
ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, καλούμε όλους 
τους γεωργούς, αλλά και λοιπούς εμπλεκόμενους 
φορείς να συμμετάσχουν ενεργά στην καινοτόμα 
αυτή προσπάθεια του Συνδέσμου μας.

 
Δρ Ανδρέας Κραμβιάς

Διευθυντής Κυπριακού 
Συνδέσμου Φυτοπροστασίας
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Πρωτοβουλία ΚΥΣΥΦ για διαχείριση απόβλητων 
φυτοπροστατευτικών συσκευασιών 

HPwC και η Google Inc. (NASDAQ: GOOG, 
GOOGL) ανακοίνωσαν την έναρξη της επι-

χειρηματικής τους συνεργασίας, με στόχο την 
παροχή νέων και καινοτόμων υπηρεσιών σε εται-
ρείες ανά το παγκόσμιο. Η ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις δημιουργώ-
ντας την ανάγκη για μετεξέλιξη, ώστε να διασφα-
λίσουν τη μελλοντική τους πορεία.
Η Google παρέχει απαράμιλλη καινοτομία, τεχνο-
λογικές πλατφόρμες και πρόσβαση στο διαδίκτυο 
κάθε στιγμή, ενώ η PwC προσφέρει εξειδίκευση 
σε διάφορους κλάδους, ένα ευρύ φάσμα επιχει-
ρηματικών υπηρεσιών και τη βαθύτερη κατανόη-
ση των αναγκών των πελατών της, από το στάδιο 
χάραξης της στρατηγικής μέχρι την εκτέλεσή της. 
Η PwC και η Google μαζί θα βοηθήσουν τους πε-
λάτες τους μέσω υφιστάμενων λύσεων αλλά και 
μέσα από την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε τρεις 
κυρίως τομείς:
(1) Η PwC σε συνδυασμό με την υπηρεσία 
Google Apps, θα ενθαρρύνουν τις εταιρείες να 
αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να εξυπη-
ρετούν πιο αποτελεσματικά τους πελάτες τους 
και να παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους 
μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.
(2) Η PwC με την πλατφόρμα υπολογιστικού 
νέφους της Google, θα βοηθήσουν τις εταιρίες 
να αξιοποιήσουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 
την τεχνολογία και τις πληροφορίες, ώστε να 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνι-
σμό, δημιουργώντας νέες υπηρεσίες που τους 
επιτρέπουν να επανακαθορίσουν και να βελτι-
στοποιήσουν τις εργασίες τους. Παράλληλα θα 
μπορούν να ενδυναμώσουν την επικοινωνία με 
τους πελάτες τους , προσφέροντάς τους μια ενι-
σχυμένη εμπειρία. 
(3) Μέσα από τη λήψη αποφάσεων που βασί-
ζονται στα κατάλληλα εργαλεία και τις γνώσεις, 
η PwC και η Google θα είναι σε θέση να καθο-
δηγούν τις εταιρείες που επιζητούν πρωτοπο-
ριακές λύσεις στις εργασίες τους, έτσι ώστε όχι 
μόνο να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά και να προσαρ-
μόζονται στις ασταθείς δυνάμεις της αγοράς, 
αλλά και να αναλαμβάνουν οι ίδιες καινοτόμες 
πρωτοβουλίες. 
«Η συνεργασία μας έχει στόχο να καθοδηγήσει 
τους πελάτες μας μέσα από το ταξίδι προς την 
υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους και τη με-
τεξέλιξη των οργανισμών τους, ώστε να συνεχί-
σουν να αναπτύσσονται και να διατηρήσουν την 
επιτυχία τους σ’ ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο πε-
ριβάλλον», δήλωσε ο Tom Archer, επικεφαλής της 
Στρατηγικής Συμμαχίας με την Google, της PwC.

Συμβολή στην επιτυχία 
των εταιρειών 

σε ένα μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον

Παρά την ισχυρή υποστήριξη που έχει λάβει 
σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή Ένωση (εε) η 

πρόταση για μείωση των πλαστικών αποβλήτων, 
ορισμένα κράτη μέλη μπλοκάρουν την πρόταση 
του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συνέβαλε 
καθοριστικά στη μείωση της χρήσης της πλαστι-
κής σακούλας μεταφοράς. 
το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ της 
μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας 
κατά 80% μέχρι το 2019 και της επιβολής χρέ-
ωσης για όσες διατίθενται στα καταστήματα. Για 
το διάστημα 2015-2020, το κατ’ έτος οικονομικό 
όφελος για τις δημόσιες αρχές, τους κατασκευ-
αστές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης από 
μια τέτοια ρύθμιση εκτιμάται ότι θα μπορούσε 
να φτάσει τα 650 εκατομμύρια ευρώ.
Παρά τα στοιχεία από την Ιρλανδία που αποδει-
κνύουν ότι το μέτρο της χρέωσης της πλαστικής 
σακούλας μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικό, το ςυμβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει ότι 

τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει να εναπό-
κεινται αποκλειστικά στις εθνικές κυβερνήσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των προτά-
σεων του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
γίνει στην ελλάδα χωρίς την επιπλέον επιβάρυν-
ση των καταναλωτών, αρκεί όταν χρεώνονται οι 
πλαστικές σακούλες να συμφωνηθεί μια ισόπο-
ση οριζόντια μείωση στις τιμές των προϊόντων. 
ςε αυτήν την κατεύθυνση, οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις έχουν να καταθέσουν συγκεκριμένη 
πρόταση για εθελοντική συμφωνία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών.
Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του 
ςυμβουλίου των ύπουργών της εε και του ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλεται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και σε ορισμένα από τα νεότερα κράτη 
μέλη της ΕΕ, που αρνούνται να υιοθετήσουν τις 
προοδευτικές προτάσεις που κατατέθηκαν από 
το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Πηγή: econews.gr

Πλαστική σακούλα - Πώς και μέχρι 
πότε πρέπει να εξαλειφθεί

Λογισμικό βάζει λεζάντες σε 
φωτογραφίες και βίντεο

Το καινοτόμο πρόγραμμα 
του συνδέσμου τελεί 

υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Γεωργίας

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Κενών Συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων εγκαινιάστηκε σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη στις 30 Οκτωβρίου 2014, παρουσία του υπ. Γεωργίας, κ. Νίκου Κουγιάλη.



Από έκθεση του Πανεπιστημίου της Στοκχόλ-
μης έχουν προκύψει ανησυχητικά δεδομένα 

για τα μίξερ χειρός. όκτώ από τα δώδεκα που 
έχουν ελεγχθεί και κυκλοφορούν στη σουηδική 
αγορά φαίνεται να απελευθερώνουν χλωριωμένες 
παραφίνες κατά τη χρήση που δεν ξεφεύγει από 

τις οδηγίες του κατασκευαστή. όι χλωριωμένες 
παραφίνες είναι ουσίες με χαρακτηριστικά Έμ-
μονου όργανικού ρύπου και περιλαμβάνονται στο 
σχετικό Παράρτημα της Σύμβασης της Στοκχόλ-
μης για τους Έμμονους όργανικούς ρύπους (Σύμ-
βαση POPs).
 όι χλωριωμένες παραφίνες με αλυσίδες άνθρακα 
(C8-C12) είναι ιδιαίτερα τοξικές για τους υδρό-
βιους οργανισμούς και μπορεί να προκαλέσουν, 
μακροπρόθεσμα, μη αντιστρεπτές βλαπτικές επι-
δράσεις στο υδάτινο περιβάλλον λόγω της σταθε-
ρότητας του μορίου τους. Τοξικολογικές μελέτες 
έχουν δείξει ότι αυτές επηρεάζουν το συκώτι, τα 
νεφρά και τον θυρεοειδή αδένα και είναι ύποπτες 
καρκινογένεσης και άρα τα 2/3 των ελεγχθέντων 
μίξερ οδηγεί σε έκθεση του ανθρώπου σε ιδιαίτε-
ρα τοξικές χημικές ουσίες.  
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Δ I E θ N H Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 1223/2009 για τα 
καλλυντικά προϊόντα προβλέπει ότι δεν επι-

τρέπεται να διατίθενται στην αγορά καλλυντικά 
προϊόντα εφόσον το τελικό τελειωμένο προϊόν 
έχει δοκιμασθεί σε ζώα. Προβλέπεται όμως ότι 
τα επιμέρους συστατικά θα έχουν καταχωρισθεί 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από 
τον Κανονισμό REACH και ελέγχονται από τον ευ-
ρωπαϊκό όργανισμό χημικών Προϊόντων (ECHA). 
αυτή η υποχρέωση έχει προκαλέσει συζητήσεις 
αφού οι επιμέρους ουσίες μπορεί να έχουν ελεγ-
χθεί και με πειράματα σε ζωικούς οργανισμούς. 
Η ευρωπαϊκή επιτροπή και ο ECHA προχώρησαν 
σε διευκρινίσεις για το θέμα αυτό ως ακολούθως: 
Όσοι καταχωρίζουν χημικές ουσίες που χρησιμο-
ποιούνται αποκλειστικά σε καλλυντικά δεν πρέπει 
να προβαίνουν σε δοκιμές σε ζώα.

Όσοι καταχωρίζουν χημικές ουσίες που χρησιμο-
ποιούνται σε διάφορες εφαρμογές και όχι μόνο 
στα καλλυντικά, μπορούν να προβαίνουν σε δοκι-
μές σε ζώα μόνο ως τελευταία επιλογή.
Όσοι καταχωρίζουν χημικές ουσίες επιτρέπεται 
να προβαίνουν σε δοκιμές σε ζώα ως τελευταία 
επιλογή για συλλογή δεδομένων που αφορούν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Πρόνοιες Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα καλλυντικά

Προσοχή κίνδυνος από τα μίξερ χειρός

Οι εκπομπές Διοξειδίου του Θείου (SO2) και 
όξειδίων του αζώτου (NOX) έχουν μειω-

θεί σημαντικά στην ευρώπη τα τελευταία 50 
χρόνια (από το 1960). Σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη αυτό έχει προκύψει από συνδυασμό 
διαφόρων παραγόντων που περιλαμβάνουν τη 
βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης της ενέρ-
γειας, αλλαγές στη σύσταση των καυσίμων και 
την εφαρμογή ειδικών μέτρων ελέγχου των 
εκπομπών. Παράλληλα οι εκπομπές Διοξειδίου 

του Άνθρακα έχουν οριακά μόνο αυξηθεί κυρίως 
λόγω των βελτιώσεων στα συστήματα απόδο-
σης ενέργειας. 
όι αέριοι ρύποι και τα αέρια θερμοκηπίου βλά-
πτουν την ανθρώπινη υγεία, επηρεάζουν τα φυ-
σικά καταφύγια των διαφόρων οργανισμών και 
προκαλούν αλλαγές στο κλίμα. ό προσδιορισμός 
των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τα 
επίπεδα εκπομπών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για 
την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πολιτικών.

Τα επίπεδα Διοξειδίου του Θείου και 
Οξειδίων του Αζώτου στην Ευρώπη

Η πρόταση που 
συζητείται σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο για 
σήμανση του ελαίου 
λεβάντας «ως ερεθι-
στικό του δέρματος» 
έχει ξεσηκώσει μεγάλο 
αριθμό αγροτών της 
νότιας Γαλλίας που 
ασχολούνται με την 
καλλιέργεια της λεβάντας. οι περίπου 2000 
παραγωγοί θεωρούν ότι ο χαρακτηρισμός 
του προϊόντος τους ως ερεθιστικό, κάτι που 
αυτόματα δημιουργεί την υποχρέωση επισή-
μανσής του ως επικίνδυνο προϊόν, θα έχει ση-
μαντικές οικονομικές επιπτώσεις για αυτούς. 
Για τον λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει εκστρατεία 
με σύνθημα «Βοηθήστε μας: ςώστε τη λεβά-
ντα» που στοχεύει στον αποχαρακτηρισμό 
του παραγόμενου ελαίου από χημικό προϊόν 
σε αγροτικό. Με αυτό τον τρόπο θα επιτύ-
χουν την απαλλαγή από την υποχρέωση για 
σήμανση επικινδυνότητας και όλα τα πρό-
σθετα έξοδα που συνεπάγεται ένας τέτοιος 
χαρακτηρισμός του προϊόντος τους. το βασικό 
επιχείρημα της εκστρατείας αυτής είναι ότι το 
απόσταγμα της λεβάντας προκύπτει από επε-
ξεργασία των λουλουδιών με ατμό. Δεν γίνεται 
καμιά χημική επεξεργασία και προκύπτει είναι 
φυσικό προϊόν. το φυσικό αυτό προϊόν όμως, 
εφόσον αξιολογηθεί περαιτέρω, φαίνεται να 
αποτελεί σύνθετο μείγμα με κύρια συστατικά 
τους σύνθετους εστέρες και άλλα παράγωγα 
της λιναλόλης. Επί του παρόντος τόσο οι πα-
ραγωγοί όσο και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής 
στις Βρυξέλλες δεν φαίνονται να υποχωρούν. 
Αν δεν υπάρξει κατάληξη σε συμφωνία, οι πα-
ραγωγοί απειλούν ότι θα στραφούν σε άλλες 
καλλιέργειες. Τότε η Ευρώπη ίσως αντιμετω-
πίσει σημαντική έλλειψη στο προϊόν που για 
πολλούς αιώνες χρησιμοποιείται στα αρώμα-
τα, τα αντισηπτικά και τα αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα. 

Το πρόβλημα 
της... λεβάντας

Πηγές 
1. Chemical and Engineering news
3. EFSA ΙΕP Report
4. ECHA newsletter
5. EEA

Επιμέλεια Δρ Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου

Επικαιροποίηση των τιμών των 
ακινήτων με βάση τιμές 1.1.2013

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
κατέθεσε τις απόψεις του στην κοινοβουλευ-

τική επιτροπή Εσωτερικών σχετικά με τα προ-
βλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
νομοθεσίας που αφορά την επικαιροποίηση των 
τιμών των ακινήτων με βάση τιμές 1.1.2013 και 
συγκεκριμένα μετά τη δημοσίευση ηλεκτρονικά 
των καταλόγων των αξιών γενικής εκτίμησης των 
ακινήτων.
Σε σχετική επιστολή του ΕΤΕΚ προς την επιτροπή, 
αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σημειώνεται:
«Για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης του 
κοινού, αλλά και για να αρθούν οι οποιεσδήποτε 
επιφυλάξεις υπάρχουν για το θέμα, το ΕΤΕΚ θεωρεί 
πως είναι χρήσιμη η δημοσιοποίηση όλων εκείνων 
των στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί από το 
τμήμα Κτηματολογίου κατά την επανεκτίμηση των 
αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας. Μια τέτοια προσέγγιση 
θεωρούμε πως πέραν της γενικότερης φιλοσοφίας 
της διαφάνειας και τεκμηρίωσης που θα πρέπει να 
χαρακτηρίζει το κράτος στις συναλλαγές, θα έχει 
ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση τυχόν ενστάσεων 
στις ελάχιστα απαραίτητες, γεγονός που θα βοη-
θήσει το τμήμα στη διαχείριση του θέματος. Το 
επιμελητήριο γνωρίζει τη διαδικτυακή εφαρμογή 
που έχει αναπτυχθεί και η οποία δίνει στον πολίτη 
τη δυνατότητα εύκολης και δωρεάν πρόσβασης σε 
πολεοδομικά και άλλα δεδομένα. Ωστόσο θεωρεί 
πως τα όρια διαφάνειας δεν έχουν εξαντληθεί και 
πως υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να 
δημοσιοποιηθούν, ώστε οι πολίτες να έχουν πλήρη 
εικόνα της μεθοδολογίας υπολογισμού των αξιών 
της ακίνητης ιδιοκτησίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριο θεωρεί πως, 
με στόχο την έγκαιρη υπόδειξη και διόρθωση τυ-
χόν λαθών στους υπολογισμούς και τη συνεπακό-
λουθη αποφυγή των ενστάσεων, πρέπει να δημο-
σιοποιηθούν:
οι 549 εκτιμητικές τοποθεσίες (locations), καθώς 

και οι τιμές εκκίνησης ακινήτων ανάλογα με τα 10 
διαφορετικά είδη ακινήτων σε κάθε τοποθεσία. 
Ο συντελεστής αυξομείωσης της τιμής εκκίνησης, 
ανάλογα με την προσβασιμότητα του οικοπέδου.
Ο συντελεστής μείωσης της αξίας κάθε ακινήτου 
ανάλογα με την ηλικία του.
Ο τρόπος αξιολόγησης της μείωσης της αξίας ενός 
τεμαχίου ανάλογα με την κλίση του και τη δυνατό-
τητα οικοδομικής αξιοποίησής του.
τα ακριβή στοιχεία και παράμετροι όπου έχει βα-
σιστεί η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου κάθε 
πολίτη, με βάση τα πραγματικά μεγέθη και χαρα-
κτηριστικά του.
3. Σε συνέχεια των πιο πάνω σημειώνεται πως το 
Επιμελητήριο έχει ήδη εκτενή ανταλλαγή απόψεων 
με το τμήμα Κτηματολογίου σε αυτά τα ζητήματα.
4. τέλος, ανεξάρτητα των πιο πάνω, σημειώνεται 
πως το τμήμα Κτηματολογίου θα πρέπει να χει-
ριστεί αποτελεσματικότερα το θέμα των συνιδιο-
κτησιών, με αναλυτική παρουσίαση της αξίας κάθε 
τμήματος (οικοπέδου, κτιρίου κ.ο.κ.) που φορολο-
γείται, ώστε να μην δημιουργούνται προστριβές 
μεταξύ των συνιδιοκτητών». 

ΠεριΠΤερα ΚόΤ 
ΣΤιΣ ΤόΥριΣΤιΚεΣ εΚΘεΣειΣ 

Το Επιμελητήριο 
συστήνει τη διεξαγωγή 

αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού

Το επιμελητήριο επικρότησε την πρωτοβου-
λία του ΚΟΤ να διεξαγάγει αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό για τη δημιουργία ενιαίας εικόνας 
των περιπτέρων του ΚΟΤ στις εκθέσεις του εξω-
τερικού, με στόχο την εξασφάλιση μιας πρωτό-
τυπης, εφευρετικής και ποιοτικής λύσης, ικανής 
να δημιουργήσει αρχιτεκτονική ταυτότητα και 
κατασκευαστική ευελιξία με σεβασμό στον προ-
ϋπολογισμό του έργου.
Με γνώμονα την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εντός των χρονοδιαγραμμάτων, το Επιμελητήριο 
εισηγήθηκε στον ΚΟΤ τη διεξαγωγή αρχιτεκτονι-
κού διαγωνισμού σύντομης διάρκειας, ο οποίος 
έχει μειωμένες απαιτήσεις ανάλυσης και πα-
ρουσίασης της πρότασης των διαγωνιζόμενων, 
σύντομη διάρκεια διεξαγωγής και περιορισμένο 
κόστος, τόσο για την αναθέτουσα αρχή, όσο και 
για τους διαγωνιζόμενους.
ςύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρ-
χιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο 
θεωρεί πως σε κάθε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, 
η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να εργοδοτεί αρ-
χιτέκτονα με εμπειρία σε θέματα αρχιτεκτονι-
κών διαγωνισμών ως επαγγελματικό ςύμβουλο, 
εκτός εάν διαθέτει κατάλληλο σύμβουλο για τους 
σκοπούς του διαγωνισμού εντός της υπηρεσίας 
της. ο ρόλος του επαγγελματικού ςύμβουλου 
είναι η παροχή της απαραίτητης βοήθειας προς 
την αναθέτουσα αρχή για τη σωστή διοργάνωση 
του διαγωνισμού, την εποπτεία των διεργασιών 
και την τήρηση των Κανονισμών (σύνταξη εγ-
γράφων, καθορισμό απαιτήσεων και βραβείων, 
συγκρότηση κριτικής επιτροπής κ.ο.κ.), με σκοπό 
τη διασφάλιση της ορθότητας και διαφάνειας των 
διαδικασιών. 

Με επιστολή του στην εφημερίδα «Πολίτης», το ετεΚ επεξήγησε ότι εδώ 
και πολλά χρόνια απαιτεί με ανακοινώσεις του στον Τύπο, σε τηλεοπτι-

κές ή συνεντεύξεις σε εφημερίδες, σε αρθρογραφία στελεχών και επιστολές σε 
αρμοδίους, όπως ο υπουργός Εσωτερικών, την απλοποίηση των διαδικασιών 
για ανάπτυξη ακινήτων. Μάλιστα το επιμελητήριο έχει συγκεκριμένες εισηγή-
σεις για το θέμα.
ςτο σχόλιο του «Πολίτη», της 22ας ςεπτεμβρίου 2014, με τίτλο «το χάος», ανα-
φερόταν ότι μόνο οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης θέτουν συνεχώς θέμα κω-

δικοποίησης, απλοποίησης και εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που ρυθμίζει 
την ανάπτυξη ακινήτων.
το επιμελητήριο επισύναψε στην επιστολή του προς τον «Πολίτη» ρεπορτάζ 
της εφημερίδας «ςημερινή», ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2014, στο οποίο 
καταγράφεται ότι «το ΕΤΕΚ εμπλέκεται ενεργά στην όλη προσπάθεια για εκ-
συγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και τιτλοποίησης ακινήτων». το 
συγκεκριμένο ρεπορτάζ προήλθε από επιστολογραφία που αντάλλαξε το ετεΚ 
με το υπουργείο εσωτερικών για το όλο θέμα, από τον περασμένο Μάρτιο.

Π α ρ ε μ Β α Σ Η  ε Τ ε Κ  Γ ι α  Σ χ ό Λ ι ό  Σ Τό ν  « Π ό Λ ι Τ Η »
Το ΕΤΕΚ συμμετέχει στον διάλογο για απλοποίηση των διαδικασιών για ανάπτυξη ακινήτων

ενΗμερΩΣΗ ΤΗΣ ΚόινόΒόΥΛεΥΤιΚΗΣ εΠιΤρόΠΗΣ εΣΩΤεριΚΩν
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ε ΙςΗΓΗςΗ ετεΚ ςτοΝ ςΩΚΡΑτΗ χΑςΙΚο
Εμπλοκή ιδιωτών Αγρονόμων και 

Τοπογράφων σε εργασίες του Κτηματολογίου

Το επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύ-
πρου, κατά το έτος 2013 και λόγω των γνω-

στών εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα του τόπου 
και κατ’ επέκταση και στην οικονομία, διαμόρφω-
σε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις 
για δράσεις και ενέργειες, με στόχο την ταχύτε-
ρη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας στο σύνολό 
της και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
μεταξύ των πιο πάνω εισηγήσεων του εΤεΚ πε-
ριλαμβάνεται και η θέση για επαναπροσδιορισμό 
του ρόλου του δημοσίου τομέα και περαιτέρω 
αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα.
Το επιμελητήριο θεωρεί ότι ο δημόσιος τομέας 
θα πρέπει να επικεντρωθεί σε εποπτικό, συντο-
νιστικό και υποστηρικτικό ρόλο με ταυτόχρονη 
βελτίωση της παραγωγικότητάς του προς όφελος 
του επιπέδου εξυπηρέτησης του πολίτη, ενώ για 
ανάληψη εργασιών ή και προώθηση/επίσπευση 
θεμάτων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ο ιδι-
ωτικός τομέας ο οποίος νοσεί λόγω της οικονο-
μικής κρίσης.
Σημειώνεται ότι η ψήφιση του περί χωρομετρίας 
νόμου το 2005, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα 
ανάληψης μέρους των κτηματικών-χωρομετρι-
κών εργασιών του τμήματος Κτηματολογίου και 
χωρομετρίας από ιδιώτες αγρονόμους και Το-
πογράφους μηχανικούς, εγγεγραμμένους στο 
μητρώο μελών του εΤεΚ και στο μητρώο των 
αρμόδιων χωρομετρών, εφαρμόζεται με επιτυχία 
και πλήρη συνεργασία των ιδιωτών μηχανικών 
και του τμήματος Κτηματολογίου και χωρομε-
τρίας.
με βάση τα πιο πάνω και με δεδομένες τις τρέ-
χουσες οικονομικές συνθήκες της χώρας και την 
ανάγκη για ώθηση της ανάπτυξης, το επιμελη-
τήριο εισηγήθηκε στον υπουργό εσωτερικών 
Σωκράτη χάσικο την άμεση εμπλοκή των ιδιωτών 
αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών στις 
ακόλουθες εργασίες του τμήματος Κτηματολογί-
ου και χωρομετρίας:

1. Έκδοση Τίτλων ιδιοκτησίας
ανάθεση της χωρομετρικής εργασίας που αφορά 
την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για οικόπεδα-κα-
τοικίες-διαμερίσματα σε ιδιώτες μηχανικούς, με 
έμφαση στην έκδοση τίτλων που αφορούν αδει-
οδοτημένες αλλά όχι τιτλοποιημένες αναπτύξεις. 
Η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα θα συμβάλει 
στην τήρηση της δέσμευσης του κράτους προς 
την τρόικα για έκδοση μεγάλου αριθμού τίτλων 
ιδιοκτησίας ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στη 
μείωση της ανεργίας.

2. εκκρεμούσες Υποθέσεις χωρομετρίας
ανάθεση μέρους των υποθέσεων που εκκρε-
μούν (π.χ. οριοθετήσεις τεμαχίων) στον ιδιωτικό 
τομέα. Τα οφέλη από την εν λόγω απόφαση θα 
είναι εμφανή τόσο για το ίδιο το κράτος όσο και 
για τους πολίτες που αναμένουν χρόνια τη διεκ-
περαίωση των αιτήσεών τους. από την άλλη, η 
διεκπεραίωση των εν λόγω υποθέσεων θα ωθή-
σει την ανάπτυξη με συνεπακόλουθα οφέλη.

Μετά από πρωτοβουλία της επιτροπής ειδι-
κότητας Επιμέτρησης του ΕΤΕΚ, το Επιμε-

λητήριο προχώρησε στην ετοιμασία προσχεδίου 
Πρότυπης Μεθόδου επιμέτρησης, μέσω της μετά-
φρασης των νέων Κανονισμών Μέτρησης 2 (New 
Rules of Measurement 2).
Κατόπιν διαβούλευσης της πιο πάνω επιτροπής 
του ετεΚ με το Royal Institution of Chartered 
Surveyors, έχει εξασφαλιστεί έγκριση για μετάφρα-
ση και χρήση των Νέων Κανονισμών Μέτρησης 2. 
Οι εν λόγω κανονισμοί επιμέτρησης προσφέρουν 
λεπτομερείς κανόνες επιμέτρησης και περιγραφής 
οικοδομικών εργασιών, για σκοπούς ετοιμασίας 
Δελτίων Ποσοτήτων / τιμολόγησης προσφορών 
και κρίνεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες της επιτόπιας αγοράς.
Ενόψει των πιο πάνω, η Διοικούσα Επιτροπή του 
ετεΚ κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 16 ςε-
πτεμβρίου 2014 αποφάσισε να προχωρήσει στον 
διορισμό επιτροπής με όρους εντολής 
1. την επεξεργασία και ανασκόπηση του προσχε-
δίου των Κανονισμών Επιμέτρησης
2. την υποβολή εισήγησης για τυχόν τροποποιή-
σεις και άλλα ζητήματα που αφορούν την προσαρ-
μογή του κειμένου στις κυπριακές συνθήκες
Με την απόφαση της Διοικούσας επιτροπής, η 
επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από:
- Εκπρόσωπο της Επιτροπής Ειδικότητας Επιμέ-
τρησης του ΕΤΕΚ
- Εκπρόσωπο των Τεχνικών υπηρεσιών του 
υπουργείου Άμυνας
- εκπρόσωπο του τμήματος Δημοσίων Έργων, 
υπουργείο ςυγκοινωνιών και ‘Έργων
- Εκπρόσωπο των Τεχνικών υπηρεσιών του 
υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
- εκπρόσωπο του τμήματος Πολεοδομίας και οι-
κήσεως, υπουργείο Εσωτερικών
- Εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ερ-
γολάβων οικοδομών Κύπρου (οςεοΚ)
- Αρχιτέκτονα μηχανικό εγγεγραμμένο στο ετεΚ
- Πολιτικό μηχανικό εγγεγραμμένο στο ετεΚ
- Επιμετρητή εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ

Με βάση την περί επιστημονικού τεχνικού επιμελητηρίου Κύπρου νομο-
θεσία σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών (μηχανικής) από φυσικά 

πρόσωπα δεν υπάρχει απαίτηση Ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης και εγ-
γυήσεων τόσο στα φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία 
όσο και στα φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος και θα 
παρέχουν διασυνοριακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία. 
ςε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών (μηχανικής) από νομικά πρόσωπα υπάρ-
χει ειδική πρόνοια για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, η οποία δεν επι-

βάλλει στον πάροχο να έχει κατάλληλη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 
στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος. 
ςε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών (μηχανικής) από νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος τα οποία επιθυμούν να εγκατασταθούν και 
στη Δημοκρατία (secondary establishment) υπάρχει η απαίτηση ύπαρξης 
κατάλληλης ασφάλισης τηρουμένου και του άρθρου 23 της περί της ελευ-
θερίας εγκατάστασης Παρόχων ύπηρεσιών και της ελεύθερης Κυκλοφορίας 
των Υπηρεσιών νομοθεσίας.

Ετοιμασία και Προώθηση 
Πρότυπης Μεθόδου 

Επιμέτρησης

α ΣΦα Λ ι Σ Η  ε Π α Γ Γ ε Λ μ αΤ ι Κ Η Σ  ε ΥΘΥ ν Η Σ  Κ α ι  ε Γ Γ Υ Η Σ ε ι Σ

Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά

ΔIOPΓANΩTEΣ YΠOΣTHPIKTEΣ

XOPHΓOI
XOPHΓOI EΠIKOINΩNIAΣ

Περισσότερες πληροφορίες: www.etek.org.cy, www.texnologia.com
Διοργανωτές: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.
Η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται επιστημονικά και εργαστηριακά από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

«Δράση για 
 την Ενέργεια» 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015   

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

έρευνα  • τεχνολογία • εξοικονόμηση ενέργειας 

Xρηματικά βραβεία 
€600, €400 και €100
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Ο Σύλλογος αρχιτεκτόνων Κύπρου παρουσίασε τα δέκα έργα που εκπρο-
σωπούν την Κύπρο στον ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Mies Van Der Rohe 

Award 2015.
ό διαγωνισμός διεξάγεται κάθε χρόνο στη Βαρκελώνη όπου βρίσκεται και 
το έμβλημα του διαγωνισμού, το Mies van der Rohe Pavilion και ο νικητής 
του διαγωνισμού λαμβάνει χρηματικό βραβείο ύψους €60.000, ενώ το έργο 
που θα πάρει έπαινο λαμβάνει χρηματικό βραβείο €20.000.
ό Mies ήταν ένας υποσχόμενος αρχιτέκτονας από το Βερολίνο στον οποίο 
δόθηκε η εντολή να σχεδιάσει το Γερμανικό Περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση 
Βαρκελώνης το 1929. Σε αυτό επρόκειτο να συναντηθούν ο βασιλιάς αλ-
φόνσο με τις γερμανικές αρχές.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Τα δέκα έργα που εκπροσωπούν την Κύπρο 
MIES VAN DER ROHE AWARD 2015

Πλήρωση κενής θέσης διευθυντή 
Τεχνικού Ελέγχου - Ελεγκτική Υπηρεσία

Πλήρωση Κενής Θέσης Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων

Το επιμελητήριο έχει ενημερωθεί πως βρίσκε-
ται σε εξέλιξη διαδικασία για την πλήρωση της 

κενής θέσης διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου της Ελε-
γκτικής υπηρεσίας.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχοντας υπόψη την ευρύτη-
τα των αρμοδιοτήτων και θεμάτων τα οποία χειρίζε-
ται η ελεγκτική υπηρεσία και με βάση τα καθήκοντα 
και ευθύνες για τη θέση, όπως αυτά περιγράφονται 
στο σχέδιο υπηρεσίας στην παράγραφο 2(1), θεωρεί 
πως θα έπρεπε τη συγκεκριμένη θέση να δύνανται να 
διεκδικήσουν και μέλη του ΕΤΕΚ που είναι εγγεγραμ-
μένα σε άλλους κλάδους και πληρούν όλα τα απαραί-
τητα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας. 
To επιμελητήριο θεωρεί, επίσης, ότι αυτό θα πρέ-
πει να ισχύει και για τις προηγούμενες θέσεις στην 
υπηρεσία, όπως είναι η θέση του ανώτερου Α’ λει-
τουργού και αυτή του λειτουργού Τεχνικού Ελέγ-
χου, 1ης Τάξης. 
Σε επιστολή του προς την επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας και τον διευθυντή του τμήματος Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού του γενικού ελε-
γκτή της Δημοκρατίας, αναφέρει ότι «ως θέση αρ-
χής, το Τεχνικό Επιμελητήριο καταθέτει την άποψη 
πως, οι θέσεις εργασίας στο Δημόσιο θα πρέπει 
να δύναται γενικότερα να διεκδικηθούν από όλα 
εκείνα τα άτομα που κατέχουν τα απαραίτητα προ-
σόντα προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντα 
της κάθε θέσης. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση 
θεωρούμε πως είναι κατάφωρα άδικη για εκείνους 
τους πολίτες της Δημοκρατίας που θα αποκλει-

στούν από την κάθε διαδικασία αλλά και για το ίδιο 
το δημόσιο συμφέρον, λόγω του συνεπακόλουθου 
περιορισμού στη διαδικασία επιλογής. 
Δεδομένων όλων των πιο πάνω, παρακαλούμε να 
μας ενημερώσετε κατά πόσον συντρέχουν οποιοι-
δήποτε λόγοι βάσει των οποίων αποφασίστηκε 
ο περιορισμός στα απαιτούμενα προσόντα μόνο 
στους τρεις συγκεκριμένους κλάδους της μηχανι-
κής που αναφέρονται στο εν λόγω Σχέδιο Υπηρε-
σίας. 
ςε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να προβείτε 
σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
ανάλογη τροποποίηση του εν λόγω Σχεδίου Υπη-
ρεσίας».

Δημοσίευση Θέσης 
Διευθυντή Τμήματος 

Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών

To ETEK ενημέρωσε μέλος του ότι: 
1. Η πρόνοια στο ςχέδιο ύπηρεσίας 

διευθυντή τμήματος Ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, στην Παράγραφο 3(1), που αναφέρει πως 
το προσόν του αιτητή θα πρέπει «να επιτρέπει 
στον κάτοχό του να εγγραφεί ως μέλος του 
ετεΚ», περιλαμβάνεται σε ςχέδια ύπηρεσίας 
προκειμένου να δίνει την ευχέρεια διεκδίκησης 
της θέσης και σε άτομα που δεν είναι πολίτες 
της Δημοκρατίας και κατέχουν όλα τα υπόλοι-
πα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρε-
σίας καθώς και τα προσόντα για να καταστούν 
μέλη του ΕΤΕΚ. 
2. Περαιτέρω, και ειδικά όσον αφορά τη συ-
γκεκριμένη περίπτωση, η εν λόγω διατύπωση 
επιτρέπει τη διεκδίκηση θέσεων από άτομα 
που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, είναι 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως 
απαιτείται για τη συγκεκριμένη θέση, και θα 
επιθυμούσαν να διεκδικήσουν τη θέση, αλλά 
για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. διαμονή στο εξω-
τερικό, μη άσκηση επαγγέλματος) δεν είναι ήδη 
μέλη του ΕΤΕΚ.
3. Ανεξάρτητα των πιο πάνω, νοείται πως ο 
εργοδότης θα πρέπει, πριν από την ανάληψη 
των καθηκόντων του ατόμου που θα επιλεγεί, 
να βεβαιώνεται πως ικανοποιούνται όλες οι 
προϋποθέσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της 
κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένου και 
του περί ετεΚ Νόμου. 
4. ςε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση, 
και εφόσον προσφερθεί θέση σε άτομο που 
δεν είναι ήδη μέλος του ΕΤΕΚ αξιοποιώντας την 
εν λόγω πρόνοια, είναι απαραίτητο, πριν από 
ανάληψη των καθηκόντων του, ο επιτυχών να 
πρέπει να έχει καταστεί μέλος του ΕΤΕΚ στον 
οικείο κλάδο. 

Το επιμελητήριο έχει ενημερωθεί ότι το τμήμα εμπορικής Ναυτιλίας βρί-
σκεται σε διαδικασία για την πλήρωση της κενής θέσης διευθυντή.

Βάσει του ςχεδίου ύπηρεσίας που έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερί-
δα της Δημοκρατίας, το ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς την επιτροπή Δημόσιας 
ύπηρεσίας (εΔύ) και τον διευθυντή του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού, επισήμανε ότι «στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν 
προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής επιστήμης, αυτά θα πρέπει να είναι τέ-
τοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως μέλη του 

ΕΤΕΚ στον οικείο για κάθε περίπτωση κλάδο σύμφωνα με την περί ΕΤΕΚ 
Νομοθεσία.
Δεδομένων όλων των πιο πάνω, παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες 
ενέργειες για διόρθωση του εν λόγω Σχεδίου Υπηρεσίας. Ειδικότερα για την 
παρούσα διαδικασία, θέση του Επιμελητηρίου είναι ότι για την περίπτωση 
υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής επιστήμης 
δεν θα πρέπει να προσφερθεί θέση σε άτομο που δεν είναι εγγράψιμο στο 
επιμελητήριο, καθότι αυτό αντίκειται στις πρόνοιες του Ν224/90».

Δημοσίευση Κενής Θέσης Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας

ΠαρεμΒαΣΗ εΤεΚ

Το Επιμελητήριο έχει ενημερωθεί από μέλη του ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την πλήρω-

ση της κενής θέσης διευθυντή τμήματος Δημοσίων 
Έργων.
Η Διοικούσα επιτροπή του επιμελητηρίου έκρινε ότι με 
βάση τα καθήκοντα και ευθύνες για τη θέση, όπως αυτά 
περιγράφονται στο σχέδιο υπηρεσίας στην παράγραφο 
2(1), θα έπρεπε τη συγκεκριμένη θέση να δύνανται να 

διεκδικήσουν και μέλη του ΕΤΕΚ που είναι εγγεγραμμένα 
στο κλάδο της Αρχιτεκτονικής και πληρούν όλα τα απα-
ραίτητα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας. 
Δεδομένων των πιο πάνω, η Διοικούσα Επιτροπή, με 
επιστολή της προς την επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσί-
ας, σημειώνει ότι «στην παράγραφο 3 Απαιτούμενα 
Προσόντα του ςχεδίου ύπηρεσίας, θα πρέπει να πε-
ριληφθεί και ο κλάδος της Αρχιτεκτονικής».
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Το διεθνές Βραβείο Καλύτερου ερευνητικού 
Άρθρου 2014, στο περιοδικό «Building and 

Environment» κέρδισε μια ερευνητική συνεργασία 
μεταξύ καθηγητών και ερευνητών από το ερευνητι-
κό Κέντρο ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος», 
του Πανεπιστήμιου Κύπρου, και το Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου (ΤεΠαΚ) .
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστή-
μιου Κύπρου, το άρθρο που διακρίθηκε μελετά το 
πρόβλημα της παρακολούθησης της διάχυσης μο-
λυντικών ουσιών σε «ευφυή κτήρια», που μπορεί 
να προκύψουν λόγω κάποιου ατυχήματος, βλάβης 
σε μηχάνημα ή και σχεδιασμένης τρομοκρατικής 
ενέργειας. Προτείνεται συγκεκριμένη λύση για την 
έγκαιρη ανίχνευση και αποτελεσματική απομόνωση 
των μολυσματικών ουσιών.
Η έγκαιρη διάγνωση του κινδύνου από μολυσματικές 
ουσίες είναι, όπως αναφέρεται, μέγιστης σημασίας, 
εφόσον η εξάπλωση μολυντικών ουσιών μέσα σ’ 
ένα κτίριο θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του αέρα 
και μπορεί να επηρεάσει την άνεση, την υγεία, την 
αποδοτικότητα και την ασφάλεια των ενοίκων, καθώς 
και τη γύρω περιοχή. Η καινοτόμος προσφορά του 
άρθρου έγκειται στο ότι προωθεί την ανάπτυξη της 
μεθοδολογίας «χωρο-καταστάσεων» (state-space) σε 
μοντέλα κτιρίων με πολλαπλές ζώνες (multi-zone). Η 

μεθοδολογία «χωρο- καταστάσεων» επιτρέπει τη χρή-
ση προχωρημένων τεχνικών διάγνωσης σφαλμάτων 
για να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά το 
πρόβλημα της παρακολούθησης και του ελέγχου της 
εξάπλωσης μολυντικών ουσιών σε κτίρια.
Το άρθρο διακρίθηκε μέσω ανταγωνιστικής διαδικα-
σίας που περιλάμβανε 1.500 περίπου επιστημονικά 
άρθρα, τα οποία υποβλήθηκαν από όλο τον κόσμο 
κατά το 2014. Η επιλογή έγινε βάσει αυστηρών και 
απαιτητικών κριτηρίων, όπως η καινοτομία, η ορθό-
τητα των επιστημονικών αποτελεσμάτων, η ποιότητα 
της παρουσίασης και η προσφορά στο συγκεκριμένο 
πεδίο έρευνας.
Για την εκπόνηση της έρευνας και τη συγγραφή του 
βραβευθέντος άρθρου συνεργάστηκαν ο δρ μιχάλης 
μιχαηλίδης του ΤεΠαΚ, οι ερευνητές του ερευνητι-
κού Κέντρου «Κοίος» δρ Βασιλική ρέππα και μαρίνος 
χριστοδούλου και οι καθηγητές του «Κοίος» και του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών 

Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κύπρου μάριος 
Πολυκάρπου και χρίστος Παναγιώτου. Η σχετική 
έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πλαίσιο 
Προγράμματος της εε για έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη 2007-2013 (Έργο iSense 270428) και από 
το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης και 
την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ιδρύματος Προ-
ώθησης Έρευνας.
Η νέα αυτή επιτυχία προσδίδει σημαντική αναγνώ-
ριση και προβολή στην ποιότητα της επιστημονικής 
έρευνας που εκπονείται στην Κύπρο στον τομέα της 
Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των επικοινωνι-
ών, και στην προκείμενη περίπτωση, όσον αφορά την 
ανίχνευση και τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας 
των συστημάτων σε «ευφυή κτήρια», σημειώνεται 
στην ανακοίνωση. αποτελεί, επίσης, και μια άλλη 
ένδειξη της υψηλής ποιότητας και απόδοσης της 
επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και στο ΤεΠαΚ, αναφέρεται τέλος.

Σε Κύπριους επιστήμονες διεθνές βραβείο 
καλύτερου ερευνητικού άρθρου 2014 

Τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το 
τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Το τμήμα επιθεώρησης εργασίας του υπουργείου εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο 

ότι από 1.1.2015, με βάση σχετικό Διάταγμα (K.Δ.Π. 397/2014) που δημοσιεύτηκε 
στις 22.8.2014 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα ισχύουν τα ακό-
λουθα τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα:

ΜΕΡΟΣ Α - Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια
1. εξέταση αίτησης για έκδοση βεβαίωσης €40
Το πιο πάνω τέλος θα καταβάλλεται στο τμήμα επιθεώρησης εργασίας μαζί με τη 
σχετική αίτηση με την οποία ο αιτητής θα ζητεί την έκδοση βεβαίωσης με βάση 
τον περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροπο-
ποιητικό) νόμο του 2011. Η σχετική αίτηση θα βρίσκεται καταχωρημένη στην 
ιστοσελίδα του τμήματος από την 1.1.2015 σε σχετικό σύνδεσμο (link).

ΜΕΡΟΣ Β - Λειτουργοί Ασφάλειας
1. εξέταση αίτησης για έγκριση €85
Το πιο πάνω τέλος θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτη-
τής (εργοδότης) στο τμήμα. Η σχετική αίτηση θα βρίσκεται καταχωρημένη στην 
ιστοσελίδα του τμήματος από την 1.1.2015 σε σχετικό σύνδεσμο (link).

ΜΕΡΟΣ Γ - Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κιν-
δύνων (ΕΞΥΠΠ)
1. Δήλωση συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις για διαπίστωση της πολύ καλής 
γνώσης της περί ασφάλειας και Υγείας στην εργασία νομοθεσίας €80
2. εξέταση αίτησης για έγκριση εΞΥΠΠ €150
3. ετήσιο τέλος άσκησης επαγγέλματος εΞΥΠΠ €20
1. Το τέλος για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις για διαπίστωση της πολύ καλής 
γνώσης της περί ασφάλειας και Υγείας στην εργασία νομοθεσίας θα καταβάλλε-
ται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής στο τμήμα. Η σχετική αίτηση 
θα βρίσκεται καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος από την 1.1.2015 σε 
σχετικό σύνδεσμο (link).
2. Το τέλος για εξέταση της αίτησης για έγκριση προσώπου ως εΞΥΠΠ (ή για επα-
νέγκριση υφιστάμενου εΞΥΠΠ) θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει 
ο κάθε αιτητής στο τμήμα. Η σχετική αίτηση θα βρίσκεται καταχωρημένη στην 
ιστοσελίδα του τμήματος από την 1.1.2015 σε σχετικό σύνδεσμο (link).

3. Το τέλος για την ετήσια άσκηση επαγγέλματος εΞΥΠΠ θα καταβάλλεται το 
πρώτο δίμηνο εκάστου έτους κατά το οποίο ο εΞΥΠΠ τυγχάνει της έγκρισης του 
αρχιεπιθεωρητή, σε ειδικό έντυπο το οποίο θα βρίσκεται καταχωρημένο στην 
ιστοσελίδα του τμήματος από την 1.1.2015 σε σχετικό σύνδεσμο (link).

ΜΕΡΟΣ Δ - Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων
1. απλή διερεύνηση – Συνοπτική έκθεση διερεύνησης €130
2. Πλήρης διερεύνηση – Πλήρης έκθεση διερεύνησης €400
Τα πιο πάνω τέλη θα καταβάλλονται από τον δικαιούχο εφόσον υποβάλει στο 
τμήμα επιθεώρησης εργασίας σχετική αίτηση με την οποία θα ζητεί πληροφορίες 
σε μορφή έκθεσης για συγκεκριμένο ατύχημα και ενημερωθεί γραπτώς ότι η έκ-
θεση είναι έτοιμη. Η σχετική αίτηση θα βρίσκεται καταχωρημένη στην ιστοσελίδα 
του τμήματος από την 1.1.2015 σε σχετικό σύνδεσμο (link).
Σημειώνονται σχετικά τα πιο κάτω:
1. Η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί υποχρέωση στο τμήμα επιθεώρησης εργα-
σίας για ετοιμασία έκθεσης διερεύνησης. Η απόφαση για ετοιμασία ή όχι έκθεσης 
διερεύνησης επαφίεται στο τμήμα σύμφωνα με εσωτερικά υπηρεσιακά κριτήρια.
2. Η έκταση της έκθεσης διερεύνησης (συνοπτική ή πλήρης) και κατά συνέπεια το 
ύψος του ποσού που θα πρέπει να καταβληθεί ως τέλος αποφασίζεται από το τμήμα 
επιθεώρησης εργασίας και καθορίζεται σύμφωνα με εσωτερικά υπηρεσιακά κριτήρια.
3. Δικαιούχο πρόσωπο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, είναι οποιοδήποτε πρό-
σωπο έχει επηρεαστεί από το ατύχημα ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. 
4. Η αίτηση υποβάλλεται με την κατάλληλη συμπλήρωση και υποβολή εγκεκρι-
μένου εντύπου σε πρωτότυπη μορφή στο επαρχιακό Γραφείο επιθεώρησης ερ-
γασίας της επαρχίας όπου συνέβη το ατύχημα. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στα 
Κεντρικά και επαρχιακά Γραφεία του τμήματος επιθεώρησης εργασίας και στην 
ιστοσελίδα του τμήματος, www.mlsi.gov.cy/dli
όι πληρωμές όλων των πιο πάνω τελών (μέρος α, Β, Γ και Δ) θα γίνονται είτε στο 
λογιστήριο του τμήματος (Κεντρικά Γραφεία, στην οδό απελλή 12, Άγιοι όμολο-
γητές, Λευκωσία), είτε με επιταγή που θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη δι-
εύθυνση: Τμήμα επιθεώρησης εργασίας, 1493 Λευκωσία. Για κάθε πληρωμή θα 
εκδίδεται σχετική απόδειξη. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με θέμα 
«Αποκατάσταση και επανάχρηση του χώρου του χα-

νιού του Ιμπραήμ», η Κριτική επιτροπή μελέτησε προ-
σεκτικά τις δώδεκα υποβληθείσες προτάσεις και στις 
18.09.2014 αποφάσισε να απονείμει τα πιο κάτω βραβεία 
και έπαινο αφού απέκλεισε διαδοχικά τις λιγότερο, κατά 
την κρίση της, επιθυμητές/επιτυχημένες προτάσεις:
• 1ο βραβείο απονέμεται στη μελέτη με κωδικό αναφο-
ράς: 43457
Δημήτρης Λουκαΐδης, Μαίρη ςάββα Φιλίππου, Xρυσαφένη Θεοδούλου, Νέαρ-
χος Θεοδούλου, ςοφία Μπαγιαρτάκη, Μαρία Προκοπίου.
• 2ο βραβείο απονέμεται στη μελέτη με κωδικό αναφοράς: 71008
Ζήνων Σιερεπεκλής. Συνεργάστηκαν στη σχεδίαση-παρουσίαση οι νέοι αρχιτέ-
κτονες: Δημητριάδη Πωλίνα, Ηλία Ηλίας, Νικολάου Κώστας καθώς και η φοιτή-
τρια αρχιτεκτονικής Γρηγορίου Άννα.
• 3ο βραβείο απονέμεται στη μελέτη με κωδικό αναφοράς: 20194
χρύσανθος χρυσάνθου. ομάδα Μελέτης: χρύσανθος Η. χρυσάνθου, Αναστασία 
τάκη, τερέζα χριστοφίδου, Ντία Πασχάλη, χριστίνα χρυσάνθου, ςοφία χρυσάνθου.

• Έπαινος απονέμεται στη μελέτη με κωδικό αναφοράς: 
36957
Xρύσω ονησιφόρου, χάρης Πέτρου (xx-architects), χρι-
στιάνα Καραγιώργη (Christiana Karagiorgi Architects) και 
Ιφιγένεια Νεοφύτου, αρχιτέκτονας.
Η βράβευση και η επίσημη παρουσίαση των μελετών έγινε 
στις 7 Νοεμβρίου και στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά 
Ηλεκτρική». Η έκθεση των μελετών ήταν ανοικτή για το 
κοινό στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2014.

το χάνι του Ιμπραήμ, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης και ανά-
γεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εναπο-
μείναντα στην Κύπρο οικοδομήματα του είδους του. Η αποκατάσταση και η 
επανάχρησή του προωθείται από τον Δήμο Πάφου σε συνεργασία με τον ορ-
γανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ευρώπης - Πάφος 2017 και για τον 
σκοπό αυτό το έργο έχει περιληφθεί στο ολοκληρωμένο ςχέδιο Βιώσιμης Ανά-
πτυξης της Πάφου το οποίο ο δήμος θα υποβάλει στο πλαίσιο της διεκδίκησης 
πόρων από τα Διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Βραβεία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Χάνι Ιμπραήμ

Συγχαρητήρια στην ΠΟΕΕΜ
ο πρόεδρος και το Γενικό ςυμβούλιο του επιστημονικού τεχνικού επιμελητηρίου Κύπρου συνεχάρη-
σαν τον πρόεδρο και τα μέλη του ςυμβουλίου της Παγκύπριας οργάνωσης ελευθέρων επαγγελματι-
ών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών για την εκλογή τους.



Σημαντική ήταν η 3η νοεμβρίου 2014 για 
την επιστημονική κοινότητα της Κύπρου. 

με κεντρικό θέμα «ό Διαστημικός Καιρός και 
η επίδρασή του στην Κυπριακή ιονόσφαιρα», 
εξελίχθηκε μία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ει-
δική ημερίδα, που φιλοξενήθηκε στην αίθου-
σα «Τάσσος Παπαδόπουλος» του Πανεπιστη-
μίου Frederick. ενδεικτική της σημασίας του 
γεγονότος ήταν η παρουσία του υπουργού 
Άμυνας, χριστόφορου Φωκαΐδη, ο οποίος χαι-
ρέτισε την εκδήλωση.
Σύντομες ομιλίες έκαναν επίσης ο πρύτα-

νης του Πανεπιστημίου και πρώην υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισμού καθηγητής Γιώργος 
Δημοσθένους, και ο καθηγητής μιχάλης Κω-
μοδρόμος, πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων μηχανικών.
με πάνω από 150 συνέδρους, έγιναν εννέα 
επιστημονικές παρουσιάσεις, από ερευνητές 
του ερευνητικού Κέντρου Frederick, του βρε-
τανικού Rutherford Appleton Laboratory, του 
εθνικού ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαι-
στειολογίας της ιταλίας και του ινστιτούτου 
Γεωδυναμικής της ρουμανίας. Όλα σημαντικά 

ευρωπαϊκά ιδρύματα, με τα οποία το ερευνητι-
κό Κέντρο Frederick διατηρεί στενή επιστημο-
νική συνεργασία τα τελευταία χρόνια.
Η πετυχημένη ημερίδα ήταν μέρος των δρα-
στηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσμάτων 
που προέκυψαν από δύο ερευνητικά προ-
γράμματα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί 
τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και 
από το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανά-
πτυξης μέσω της ΔεΣμΗΣ 2011 του ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας.
Τον συντονισμό του όλου προγράμματος είχε 
ο λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων μη-
χανικών του Πανεπιστημίου Frederick, δρ χά-
ρης χαραλάμπους, ο οποίος υπογράμμισε τη 
στήριξη του υπουργείου Άμυνας στην προώ-
θηση της διαστημικής έρευνας στην Κύπρο.
Στη συνέχεια, ο δρ χαραλάμπους παρουσίασε 
τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας 
που επικεντρώνονται στη διερεύνηση των 
επιπτώσεων της ιονόσφαιρας και κατ’ επέκτα-
ση του διαστημικού καιρού στα ραδιοσυστή-
ματα.
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Καταγεγραμμένη Μνήμη - Ευρώπη. 
Νοτιοανατολικά

μεχρι 21 ΦεΒρόΥαριόΥ 2015

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας - Συ-
νεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη και το ινστιτού-

το Γκαίτε διοργανώνει την έκθεση Recorded 
Memories - Europe. Southeast (Καταγεγραμμένη 
μνήμη - ευρώπη. νοτιοανατολικά). 
Στην έκθεση παρουσιάζονται τα έργα 23 καλ-
λιτεχνών από 11 χώρες της νοτιοανατολικής 
ευρώπης, οι οποίοι πραγματεύονται ερωτήματα 
που αφορούν τη συλλογική μνήμη, τους τόπους 
μνήμης, τις διαφορετικές κουλτούρες της μνή-
μης, καθώς και τον ρόλο της εικόνας στις διαδι-
κασίες αυτές. 
Η έκθεση Recorded Memories - Europe. 
Southeast αποτελεί μια πρωτοβουλία του ιν-
στιτούτου Γκαίτε σε συνεργασία με το μουσείο 
Φωτογραφίας του Braunschweig, όπου και πρω-
τοπαρουσιάσθηκε πριν ξεκινήσει την περιοδεία 
της στις έντεκα χώρες που συμμετέχουν.

Η έκθεση θα είναι κλειστή για το κοινό κατά τη 
διάρκεια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Φωτογρα-
φίας και Θεωρίας (5-7 Δεκεμβρίου 2014).

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν
ΠρόΒόΛΗ ΤαινιΩν 
ΤεΤαρΤΗ 28 ιανόΥαριόΥ 2015 @ NIMAC, 18:00
Shadows and Faces
Σκηνοθεσία: Dervis Zaim
Διάρκεια: 116 λεπτά
Στα τουρκικά με αγγλικούς υποτίτλους 
ΤεΤαρΤΗ 4 ΦεΒρόΥαριόΥ 2015 @ NIMAC, 18:00
Our Wall
Σκηνοθεσία: Πανίκος χρυσάνθου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Στα αγγλικά με ελληνικούς υποτίτλους 
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας - Συνεργα-
σία: Ίδρυμα Πιερίδη [Παλιά Ηλεκτρική]

Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία
Tηλ.: 22797400, Email: info@nimac.org.cy, 
website : www.nimac.org.cy
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Τρίτη - Σάββατο, 
10:00-21:00

Καλήν Εσπέραν 
Άρχοντες

Παραδοσιακά κάλαντα και εκκλησιαστικοί ύμνοι 
των χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και 

των Θεοφανίων, που διανθίζονται με παραδοσιακά 
λαϊκά παραμύθια.
Η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία της ιε-
ράς μητροπόλεως Λεμεσού, με την εκκλησιαστική 
χορωδία «ρωμανός ο μελωδός», την παραδοσιακή 
νεανική χορωδία «ανατολή», το Σύνολο Παραδοσια-
κών όργάνων της μουσικής Σχολής της μητροπό-
λεως και τη συμμετοχή της Δωρίτας Βοσκαρίδου.
Ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τους δρόμους της πα-
ράδοσής μας με ύμνους και κάλαντα στολισμένη με 
αποσπάσματα από λαϊκά παραμύθια από διάφορες 
περιοχές του ελληνισμού.
Στις 23 Δεκεμβρίου 2014, στις 20:30. Στο θέατρο 
ριάλτο (ανδρέα Δρουσιώτη 19, Πλατεία Ηρώων Λε-
μεσός), rialto@cytanet.com.cy, 77777745.
αγία νάπα - Πολιτιστικός χειμώνας 2014-2015
18/12/2014: χριστουγεννιάτικη μουσική & τραγού-
δια / Φιλαρμονική αστυνομικής Δύναμης Κύπρου
15/01/2015: «Στα μονοπάτια της παράδοσής μας». 
ελληνική νησιώτικη παραδοσιακή μουσική και χοροί 
/ μουσικό Σχήμα ανδρέας νικολάου, χορευτικός 
Όμιλος Δήμου αγίας νάπας
22/01/2015: ρεσιτάλ βιολιού - πιάνου / ανδρέας Π. 
νικολάου βιολί, Κυριάκος Κυριάκου πιάνο.
Στο Δημαρχείο αγίας νάπας (όδός αγίας μαύρης 
25), info@agianapa.org.cy, 23816300.

Το Ερευνητικό Κέντρο Frederick 
στην έρευνα του διαστήματος

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουρ-
γείου εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ετοίμασε προσχέδιο Κανονισμών για 
μερική εναρμόνιση με την οδηγία 2013/30/εε του 
ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου της 
12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπερά-
κτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 18.7.2013 και έχει 

στόχο τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την 
πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου και τον περιορισμό των συνεπειών τέτοιων 
ατυχημάτων.
τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
εναρμονίσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες μέχρι 
τις 19.7.2015.

οι βασικές πρόνοιες του προσχεδίου Κανονισμών 
αφορούν τη λήψη μέτρων και εφαρμογή συστημά-
των διαχείρισης ασφάλειας με στόχο την πρόληψη 
των μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των 
συνεπειών τους.
Το κείμενο του προσχεδίου Κανονισμών εί-
ναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος 
(«kanonismoi Offshore»).

Τ μ Η μ α  ε Π ι Θ ε Ω ρ Η Σ Η Σ  ε ρ Γα Σ ι α Σ  -  α ν α Κ ό ι ν Ω Σ Η
Εναρμόνιση με Οδηγία 2013/30/ΕΕ για το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ασφάλειας 

των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Κανονισμοί του 2015»

Σ Υ ν αΥΛ ι α  -  Τ ρ ι Τ Η  1 6  Δ ε Κ ε μ Β ρ ι όΥ  2 01 4

Prophetiae Sibyllarum
Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος και το Γαλλικό ιν-
στιτούτο Κύπρου παρουσιάζουν το σύνολο 
La Main Harmonique, υπό τη διεύθυνση του 
Frédéric Bétous, σε μια μοναδική συναυλία η 
οποία θα παρουσιάσει το σπουδαίο έργο του 
όρλάντο Λάσο, Prophetiae Sibyllarum. Έχο-
ντας ιδρυθεί το 2010 στη νοτιοδυτική περιοχή 
των μέσων Πυρηναίων, το σύνολο La Main 
Harmonique αποτελεί κομβικό σταθμό συνέ-
νωσης εξειδικευμένων μουσικών και τραγου-
διστών, οι οποίοι διακρίνονται για τη μουσική 
τους αριστεία ενώ διακατέχονται παράλληλα 
από ένα ακούραστο πνεύμα περιέργειας, περι-
πέτειας και ανακάλυψης. Τα σύνολο έχει στόχο 
να αποκαλύψει στο ευρύτερο κοινό το εξαιρετικά πλούσιο μα συνάμα άγνωστο σχετικά μουσικό 
ρεπερτόριο της αναγέννησης.
Για τη συναυλία τους στην Κύπρο, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στο The Shoe Factory στις 8:30 μ.μ., 
οι οκτώ τραγουδιστές του La Main Harmonique θα ερμηνεύσουν ένα από τα πιο εμβληματικά 
έργα της αναγέννησης: τον αριστουργηματικό κύκλο 13 κοσμικών μοτέτων του όρλάντο Λάσο, τα 
οποία είναι βασισμένα σε ποίηση Βιργίλιου, όράτιου και Σενέκα. 
Πληροφορίες: Ίδρυμα Τεχνών Φάρος www.pharosartsfoundation.org και στο τηλ. 
+35722663871 
Εισιτήρια: €15 / €10 μέλη του Ιδρύματος Φάρος, συνταξιούχοι, φοιτητές 
Box Office: Από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος: www.pharosartsfoundation.
org και στο τηλ. 96669003 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 π.μ. -3:00 μ.μ.) 

ο πρόεδρος και το Γενικό ςυμβούλιο του επι-
στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
συνεχάρησαν τον βουλευτή των οικολόγων και 
μέλος του ετεΚ, Γιώργο Περδίκη, για την εκλογή 
του στην προεδρία του Κινήματος.

Συγχαρητήρια στον 
Γιώργο Περδίκη
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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 
• Γιώργος Γεωργίου, αρχιτέκτονας, για την ορθότη-
τα ή μη της τοποθέτησης πολυστερίνης σε σχέση με 
το σύστημα εξωτερικού συστήματος θερμομόνωσης 
τοιχοποιίας Marmoline Monosis σε κατοικία στον 
Στρόβολο.
• Μιχάλης Χρίστου, αρχιτέκτονας για την ποιότητα/
εφαρμογή του αρμού στα πλακάκια της αυλής, την 
είσοδο νερού στο υπόγειο, την ασφάλεια (υγρομό-
νωση) του κουβούκλιου ηλεκτρολογικής εγκατάστα-
σης, την κατασκευή του γραφιάτου, τις ρωγμές στον 
τοίχο περίφραξης και άλλα προβλήματα και κακοτε-

χνίες σε ετοιμοπαράδοτη κατοικία στο μάμμαρι.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Γιάννης Γκλέκας, μηχανολόγος μηχανικός, στην 
Τεχνική επιτροπή για προστασία των νερών και του 
εδάφους. Θέμα: ό περί Βιομηχανικών εκπομπών νό-
μος του 2013 (ν.184(ι)/2013) και οι περί ελέγχου της 
ρύπανσης των νερών νόμοι του 2002 μέχρι 2013.
• Γιάννης Γκλέκας, μηχανολόγος μηχανικός, στην 
επιτροπή εκτίμησης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
νόμος του 2005 έως το 2012.
• Γιώργος Καράς, στην αρχή αδειοδότησης Σταδί-
ων σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν.132(ι)/2014.

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

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

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κτιρίων θα 
πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε σε 

περίπτωση πυρκαγιάς να διατηρείται η στατική ευ-
στάθεια για κατάλληλη συγκεκριμένη χρονική περί-
οδο (ανάλογα και με τον τύπο του κτιρίου), να δια-
σφαλίζεται ότι η εξάπλωση της πυρκαγιάς και του 
καπνού στο εσωτερικό της οικοδομής, αλλά και σε 
άλλες γειτονικές οικοδομές, θα είναι περιορισμένη, 
να δίνεται η δυνατότητα στους ένοικοι να εγκατα-
λείψουν το κτίριο με ασφάλεια και να λαμβάνεται 
υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης. Όλα τα 
πιο πάνω μπορούν να εξασφαλιστούν με παθητικά 
και ενεργητικά μέτρα κατά τη μελέτη και την κα-
τασκευή κτιρίων. Με τον όρο παθητική πυροπρο-
στασία εννοούµε το σύνολο των µέτρων εκείνων 
που έχουν παρθεί και εξασφαλίζουν την έγκαιρη 
και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε 
περίπτωση συµβάντος, καθώς και την αποφυγή µε-
τάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα 
κτίρια, ενώ με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία 
εννοούµε τα µέσα πυροπροστασίας που πρέπει να 
εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκο-
πούν στην έγκαιρη προειδοποίηση για την έναρξη 
μιας πυρκαγιάς ή στην άµεση αντιµετώπισή της 
πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Σκοπός του σε-
μιναρίου είναι η κατάρτιση των ενδιαφερόμενων 
μηχανικών στα θέματα πυρασφάλειας και πυρο-
προστασίας των νέων κτιρίων κατά το σχεδιαστικό 
αλλά και κατασκευαστικό στάδιο, βάσει των απαι-
τήσεων του Κανονισμού των Δομικών Υλικών και 
των σχετικών ευρωκωδίκων.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 
2014 (ώρα 8:00 π.μ.)
Εκπαιδευτής: Δρ Σπύρος Σπύρου
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υπο-
βολή δήλωσης συμμετοχής το αργότερο στις 15 
Δεκεμβρίου 2014. Όσοι προπληρώσουν το τέλος 
συμμετοχής πριν τις 14 Δεκεμβρίου 2014 θα έχουν 
έκπτωση 10 ευρώ στο καθορισμένο τέλος συμμε-
τοχής.
Τέλος συμμετοχής*: Το σεμινάριο έχει τέλος συμμε-
τοχής €40 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) για μέλη του 
ΕΤΕΚ με τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους και 
€60 για όλους τους υπόλοιπους. 
*δείτε σχετικές σημειώσεις στην προδιαγραφή του 
σεμιναρίου: http://www.etek.org.cy/site-article-
761-35-el.php
 

Σ ε μ ι ν α ρ ι ό  Κ ε ε 

Αρχές σχεδιασμού και 
εφαρμογές μέτρων για 

πυροπροστασία και 
πυρασφάλεια κτιρίων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Αρχιτέκτονας Άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή και προγράμματα 2D + 3D. αρχιτεκτονικό 
Γραφείο Γ. Ψωμά, τηλέφωνο 26220226. Βιογραφικά 
σημειώματα στο gpsomas@cytanet.com.cy.
• Πολιτικός μηχανικός Lois Builders. Δεκαπέντε 
χρόνια πείρα στην οικοδομική βιομηχανία στον το-
μέα των Προσφορών και αγορών. Βιογραφικά ση-
μειώματα στο hr@loisbuilders.com.
• Πολιτικός μηχανικός εργασία στο εξωτερι-
κό (νιγηρία). Πέντε χρόνια πείρα σε διεύθυν-
ση έργων. Τηλέφωνο 22499519 και 99530842 
ioannoumichalakis@gmail.com, κ. μ. ιωάννου.
• Επιμετρητής ποσοτήτων Θέσεις εργασίας στο 
μπαχρέιν. G P Zachariades Overseas Ltd. χρίστο 
χριστοφόρου, τηλέφωνο 99442618, 25358222.
• Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος μηχανικός 
Bernouli Trading Co Ltd, τηλέφωνο 22313116.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Πτυχίο στην αρχιτεκτονική, Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας.
• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα στην αρχιτεκτονική, εμΠ.
• Αρχιτέκτονας BSc and MSc in Architectural 
Engineering, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
• Πολιτικός μηχανικός BEng in Civil Engineering, 
University of Nottingham, UK, MSc in Civil 
Engineering - University of East London, UK.
• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικής μηχα-
νικής, εμΠ, μεταπτυχιακό στην Πολιτική μηχανική, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα στην Πολιτική 

μηχανική, αΠΘ. MSc in Design and Management of 
Traffic and Transportation Systems, αΠΘ.
• 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.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας BA in Architecture, Brighton 
University, MA in Architecture, Brighton University.
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 
μηχανικού και μηχανικού Υπολογιστών, Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή 
Ξάνθης.
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 
μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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