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Α γαπητοί συνάδελφοι,
Σχεδόν κάθε χρόνο, είθισται στο 
άρθρο της συντακτικής επιτροπής 
για τη νέα χρονιά να υπάρχει μια 

νότα αισιοδοξίας και να εκφράζεται η ελπίδα 
ότι η νέα χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη από 
την προηγούμενη. Έτσι και φέτος, αποχαιρε-
τώντας τον παλιό χρόνο ενδόμυχα ευχόμαστε 
όλα τα κακώς έχοντα να φτιάξουν και να δούμε 
καλύτερες μέρες. Άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
Αξιολογώντας τώρα το 2015 καταλήγω ότι μάλλον για ακόμη μία 
φορά απογοητευτήκαμε και οι προσδοκίες που εκφράσαμε πέρσι 
αποδείχθηκαν φρούδες. Μπαίνουμε στο 2016 και η οικονομική κα-
τάσταση στον τόπο μας παραμένει τραγική με πολλούς συμπατριώ-
τες μας στο όριο της φτώχειας. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα πράγματα 
επιδεινώθηκαν, είδαμε επέκταση των εμφυλίων και άλλων συγκρού-
σεων στην ευρύτερη περιοχή μας, πολλά παράλογα εγκλήματα φα-
νατισμένων ανθρώπων, μια σύγκρουση που φουντώνει και δίνει την 
αίσθηση ενός υπό εξέλιξη τρίτου παγκόσμιου 
πολέμου. Φτάσαμε σε τέτοια κατάντια που 
πλέον ευχόμαστε να μην υπάρξουν χειρότερα 
και πράγματι να έχουμε ήδη πιάσει πάτο…
Ψάχνοντας εναγωνίως το 2015 για κάποιο 
συμβάν που να δίνει ελπίδες για ένα καλύτερο 
μέλλον για τον πλανήτη Γη, σταματώ στη Συ-
νάντηση του Παρισιού (COP21) για την κλιμα-
τική αλλαγή. Ήταν μια συνάντηση με την οποία 
έφτασαν σε κάποια «ικανοποιητική» κατάληξη οι πολυετείς ατέρμο-
νες συζητήσεις για αναστροφή των κλιματικών αλλαγών και μείω-
ση των αερίων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Άλλωστε όλοι θυμόμαστε την αποτυχία του 2009 στην Κοπεγχάγη 
και την αδυναμία των χωρών να καταλήξουν σε κάποια στοιχειώδη 
συμφωνία. 
Οι υψηλού επιπέδου συζητήσεις στο Παρίσι διήρκεσαν δύο εβδο-
μάδες, από 30 Νοεμβρίου μέχρι 12 Δεκεμβρίου, και σε αυτές συμ-
μετείχαν 195 χώρες με τις περισσότερες να εκπροσωπούνται σε 
κάποιο στάδιο από τον επικεφαλής του κράτους. Σίγουρα ο ενθου-
σιασμός με τον οποίο πολλοί ενεργοί πολίτες διαδήλωναν την επι-
θυμία τους για μια συμφωνία καθώς και οι πιέσεις των πολλών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων συνέβαλαν στο αποτέλεσμα.
Mε την Απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου, την καλούμενη «Συμφωνία 
του Παρισιού», οι υπογράφουσες χώρες δεσμεύθηκαν να μειώσουν 
τις εκπομπές τους, περιορίζοντας κυρίως τη χρήση των ορυκτών 
καυσίμων που ως γνωστό χαρακτηρίζονται ως οι κύριοι ένοχοι για 

την παραγωγή των αερίων θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση 
του πλανήτη. Παράλληλα οι πλούσιες χώρες συμφώνησαν να συ-
γκεντρώσουν, μέχρι το 2020, 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να 
βοηθήσουν τις πιο φτωχές χώρες να αλλάξουν δομές και προσα-
νατολισμό στις οικονομίες τους, στοχεύοντας προς πιο καθαρές 
ενεργειακές πηγές. 
Σύμφωνα με το κείμενο της Συμφωνίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ 
το 2020, οι υπογράφουσες χώρες δεσμεύονται να περιορίσουν την 
αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C, με μείωση των παγκόσμιων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έτσι ώστε στο δεύτερο μισό του 
αιώνα οι εκπομπές να μειωθούν στα επίπεδα που μπορούν να απορ-
ροφούν τα δάση για να επιτευχθεί μια ισορροπία μηδενικών καθα-
ρών εκπομπών. Η Συμφωνία δυστυχώς δεν προβλέπει οικονομική 
αποζημίωση των χωρών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές 
λόγω ανόδου της θερμοκρασίας.
Μπορεί η Συμφωνία αυτή να μην ικανοποίησε πλήρως χώρες όπως 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχευαν σε πιο αυ-
στηρές δεσμεύσεις, αλλά τουλάχιστον έδειξε ότι με καλή διάθε-

ση μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα αν 
το 2100 οι στόχοι θα έχουν επιτευχθεί μόνο 
οι επόμενες γενιές θα το ξέρουν. Σε μας, τους 
κάθε είδους ενεργούς πολίτες του πλανήτη Γη, 
δεν μένει παρά να συμβάλουμε, στο ποσοστό 
που ο καθένας μπορεί, στην υλοποίηση των 
αποφάσεων για το καλό των παιδιών και των 
εγγονιών μας. 

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Χημικός Μηχανικός
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Π ραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 16 Δε-
κεμβρίου 2015, με μεγάλη επιτυχία, η 

τελετή βράβευσης του μαθητικού διαγωνι-
σμού «Δράση για την Ενέργεια» για το σχολι-
κό έτος 2014-2015. Ο διαγωνισμός, ο οποίος 
απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυ-
κείου, διοργανώθηκε, για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά, από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και από τον Σύνδεσμο 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητο-
ποίηση των μαθητών σε θέματα εξοικονόμη-
σης ενέργειας και σε τρόπους προστασίας του 
περιβάλλοντος και η εξοικείωσή τους με επι-
στημονικές, τεχνολογικές και πρωτοποριακές 
διαδικασίες.
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης, στον 
χαιρετισμό του στην εκδήλωση, τόνισε μετα-
ξύ άλλων ότι «βασικοί στόχοι της αποψινής 

μας σύναξης είναι από τη μια η επιβράβευση 
των προσπαθειών που έχουν καταβάλει οι μα-
θητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν και 
από την άλλη η ανάδειξη της σημασίας της 
τεχνολογικής έρευνας και της εφαρμογής 
καινοτόμων πρακτικών για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλο-
ντος.
Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση 
για τον διαγωνισμό μας ο οποίος αφορούσε 
ξεχωριστά τον λυκειακό και τον γυμνασια-
κό κύκλο. Κατ’ αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ 

θερμά όλα τα σχολεία που συμμετείχαν, τους 
μαθητές και τις μαθήτριες για τη μεγάλη προ-
σπάθεια που κατέβαλαν, πολλές φορές θυ-
σιάζοντας τον ελεύθερό τους χρόνο από το 
τόσο βεβαρημένο πρόγραμμά τους, τους συ-
ντονιστές καθηγητές και τις καθηγήτριες του 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας που τους στήρι-
ζαν και τους συντόνιζαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της πορείας και της προσπάθειάς τους, αλλά 
ακόμα περισσότερο τους αγαπητούς γονείς 
που δεν σκέφτηκαν ούτε τον χρόνο αλλά ούτε 
και το οικονομικό κόστος παρά μόνο να στηρί-
ξουν την προσπάθεια αυτή των παιδιών τους 
προς τη γνώση».
Ο κ. Αχνιώτης ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας του 
υπουργείου Παιδείας, για μία ακόμη επιτυχη-
μένη διοργάνωση αλλά και για τη σταθερή και 
διαχρονική συνεργασία με το ΕΤΕΚ για πολλά 

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Αποτελέσματα Διαγωνισμού «Δράση για 
την Ενέργεια» για το σχολικό έτος 2014-2015

Πρώτευσαν 
το Λύκειο Λατσιών 

και το Τσίρειο 
Γυμνάσιο

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Θ Η Κ Ε  Η  Τ Ε Λ Ε Τ Η  Β Ρ Α Β Ε Ύ Σ Η Σ  Τ Ω Ν  Ν Ι Κ Η Τ Ω Ν

›

Η τελετή βράβευσης του μαθητικού διαγωνισμού «Δράση για την Ενέργεια» 
για το σχολικό έτος 2014-2015.
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Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Λύκειο Λατσιών παραλαμβάνει το βραβείο βραβείο για την πιο καινοτόμο και 
δημιουργική κατασκευή/μελέτη από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καθηγητών 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.
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και διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρθηκε 
επίσης στην Τεχνική Κριτική Επιτροπή του Δι-
αγωνισμού και την ευχαρίστησε για την ανι-
διοτελή προσφορά της από την αρχή μέχρι 
το τέλος της επιτυχημένης, ομολογουμένως, 
αυτής προσπάθειας.
Στον χαιρετισμό του, ο Στέλιος Αχνιώτης ση-
μείωσε ακόμη ότι «η ανάπτυξη της κατάλληλης 
κουλτούρας για την έρευνα, την καινοτομία και 
την τεχνολογική ανάπτυξη, πέραν του ότι εί-
ναι ανάμεσα στις αρμοδιότητες και προτεραι-
ότητες του Επιμελητηρίου, είναι και ο βασικός 
στόχος της διοργάνωσης του διαγωνισμού 
μας. Επιμέρους στόχοι είναι η ενθάρρυνση για 
τη δημιουργία, η απόκτηση γνώσης και διεύ-
ρυνσης του ορίζοντα των νέων, η αναζήτηση 
πληροφοριών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η 
επίλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη ομαδικού 
πνεύματος εργασίας και η ευαισθητοποίηση 
για την προστασία του περιβάλλοντος». Ο πρό-
εδρος του ΕΤΕΚ ανέφερε, επίσης, ότι «Είμαστε 

όλοι δυστυχώς μάρτυρες της φθίνουσας πο-
ρείας της οικονομίας της χώρας μας. Έχουμε 
δει βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας, 
όπως είναι ο τομέας των κατασκευών και της 
βιομηχανίας, να χρειάζονται στήριξη. Έχουμε 
όλοι αντιληφθεί πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί 
να διαδραματίσει η επένδυση στην έρευνα 
και την καινοτομία για τη στήριξη αυτών των 
πυλώνων. Είναι καιρός λοιπόν να αναπτυχθεί 
ένας νέος πυλώνας ο οποίος πρώτιστα θα 
στηρίξει τους άλλους πυλώνες της οικονο-
μίας αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει 
και από μόνος του έναν πυλώνα οικονομικής 
ανάπτυξης με τη δημιουργία εκατοντάδων θέ-
σεων εργασίας και την απορρόφηση εκατομ-
μυρίων επιπρόσθετων εσόδων από τα ταμεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όμως τόσο 
απλά τα πράγματα όσο ακούγονται, χρειάζεται 
απαραίτητα να χτίσουμε σε στέρεες βάσεις με 
βασικό συστατικό την κατάλληλη καλλιέργεια 
ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας. 
Θεωρούμε λοιπόν πως η διοργάνωση και το 

θέμα του διαγωνισμού μας είναι και επίκαιρα 
και προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Ειδικότερα οι νέοι αλλά και οι μελλοντικοί επι-
στήμονες, όπως οι μαθητές που είναι σήμερα 
μαζί μας, έχουν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 
να αξιοποιήσουν καλύτερα τα οφέλη και τα 
αποτελέσματα από τη στροφή στην τεχνολο-
γική έρευνα και ανάπτυξη για να οδηγήσουν 
τη χώρα μας σε καλύτερους οικονομικούς δεί-
κτες από αυτούς που έχουμε σήμερα. Προς 
τον σκοπό αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι 
το Επιμελητήριο θα συνεχίσει τις προσπάθειες 
για την ανάδειξη και προώθηση των ωφελη-
μάτων που προκύπτουν από την επένδυση 
στην έρευνα και την καινοτομία».
Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνο-
ντας υπόψη τους σχετικούς όρους και κανονι-
σμούς καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης για 
τον διαγωνισμό, τόσο για τον λυκειακό κύκλο 
όσο και για τον γυμνασιακό κύκλο, αποφάσισε, 
ομόφωνα, να βραβεύσει τις πιο κάτω σχολικές 
μονάδες: ›
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Α. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1ο βραβείο: €600 - Λύκειο Λατσιών, Λευκωσία, για την Κατασκευή του 
«Ηλιακό/Ηλεκτρικό ποδήλατο/ενέργεια»
2ο βραβείο: €400 - Λύκειο Κουτσόφτα και Παναγίδη, Παλαιομέτοχο, για 
τη Μελέτη του «Κατασκευή Μοντέλου οικολογικού σπιτιού, χρησιμο-
ποιώντας παθητική ηλιακή ενέργεια και πράσινη οροφή»
Έπαινος: Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας για τη Μελέτη του «Έρευνα 
για οικολογική και ενεργειακή συνείδηση»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, 
που δίδεται από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, 
αξίας €100,00, απονέμεται στο Λύκειο Λατσιών.

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1ο βραβείο: €600 - Τσίρειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, για τη Μελέτη του με θέμα 
«Θέρμανση - Ψύξη κτιρίου με μειωμένες ενεργειακές ανάγκες/Ενέργεια»
2ο βραβείο: €400 - Γυμνάσιο Ακακίου, Λευκωσία, για την Κατασκευή 
του με θέμα «Παραγωγή πόσιμου νερού με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας 
- Ηλιακή Ενέργεια»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, 
που δίδεται από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, 
αξίας €100, απονέμεται στο Γυμνάσιο Ακακίου.
Σημειώνεται ότι στις σχολικές μονάδες που βραβεύτηκαν απονεμήθηκε 
τιμητική πλακέτα και δίπλωμα. Επίσης, σ’ όλους τους συμμετέχοντες κα-
θηγητές και μαθητές/τριες δόθηκαν πιστοποιητικά συμμετοχής. Επίσης, 
συμμετείχε και το Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ χωρίς να λάβει βραβείο.
Ο διαγωνισμός αφορά όλα τα αναγνωρισμένα από το υπουργείο Παιδεί-
ας σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

Νέα εξαγγελία
Tο ΕΤΕΚ και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας εξήγ-
γειλαν, για τέταρτη συνεχή χρονιά, τον παγκύπριο διαγωνισμό «Δράση 
για την Ενέργεια». Και ο νέος διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Παιδείας. 
Το Επιμελητήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού και το ενδιαφέρον που είχαν επιδείξει αλλά και τα 
οφέλη που έχουν αποκομίσει μαθητές και μαθήτριες που συμμετεί-
χαν, έχει αποφασίσει αυτός να καταστεί θεσμός για τα σχολικά δρώ-
μενα του τόπου μας. Από την εμπειρία της διοργάνωσης του διαγω-
νισμού κατά τις τελευταίες τρεις σχολικές χρονιές, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες που συμμετέχουν επιδεικνύουν σημαντικό ενδιαφέρον για 
θέματα έρευνας, τεχνολογίας και εξοικονόμησης ενέργειας και απο-
δεικνύεται ότι ο βασικός στόχος του διαγωνισμού για την ανάπτυξη 
της κατάλληλης κουλτούρας για την έρευνα και την καινοτομία ανά-
μεσα στους μαθητές και τους νέους έχει επιτευχθεί. Οι νικητές κερδί-
ζουν χρηματικά βραβεία.
Η φετινή, 2015-2016, όπως και η διοργάνωση του 2014-2015 υποστη-
ρίζεται επιστημονικά και εργαστηριακά από το Πανεπιστήμιο Φρέντε-
ρικ, το οποίο θα διαθέσει τις εργαστηριακές του εγκαταστάσεις και θα 
παρέχει καθοδήγηση από ακαδημαϊκό προσωπικό σε όσες σχολικές 
μονάδες το ζητήσουν. 
Συνεχής ενημέρωση για τον διαγωνισμό δίνεται από την ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ, www.etek.org.cy. Χορηγοί του διαγωνισμού είναι η iMER Medical 
Services, η Epiphaneiou Energy και η Miltiades Neophytou Ltd. 
Χορηγός επικοινωνίας είναι η εφημερίδα «Αλήθεια».

Από την παρουσίαση των εργασιών, στην Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης, το περασμένο καλοκαίρι.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Δυσαρέσκεια ΕΤΕΚ για προσπάθεια αλλαγής 
του περί ΕΤΕΚ Νόμου 224/1990 εν αγνοία του

Το ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολή στον Σύνδεσμο Επι-
στημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, όπου 

καταθέτει τη δυσαρέσκειά του για πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου για προώθηση τροποποίησης του 
περί ΕΤΕΚ Νόμου ώστε η εγγραφή στον Σύνδεσμο 
Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων να είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή οποιου-
δήποτε Εκτιμητή Γης και Ακινήτων ως μέλος του 
ΕΤΕΚ καθώς και για ανανέωση της ετήσιας άδειας 
άσκησης επαγγέλματος.
Η πρωτοβουλία αυτή λήφθηκε χωρίς προηγούμε-
νη διαβούλευση με το ΕΤΕΚ. Θέση του ΕΤΕΚ είναι 
ότι «η λήψη πρωτοβουλίας από ομάδα μελών του 
Επιμελητηρίου για τροποποίηση του περί ΕΤΕΚ 
Νόμου χωρίς την εμπλοκή του ίδιου του Επιμε-
λητηρίου αλλά και χωρίς τα αρμόδια σώματά του 
να έχουν ενημερωθεί προηγουμένως, αποτελεί 
πρωτοφανή ενέργεια. Το Επιμελητήριο θεωρεί πως 

οποιοιδήποτε προβληματισμοί, διαφωνίες καθώς 
και τυχόν εισηγήσεις για βελτίωση υφιστάμενων 
διαδικασιών θα πρέπει να αποφασίζονται εντός 
των θεσμών του Επιμελητηρίου, σε επίπεδο αιρε-
τών σωμάτων του και όχι να προωθούνται εν κρυ-
πτώ όπως έγινε στην περίπτωση αυτή. Συναφώς 
σημειώνεται πως ο Σύνδεσμός σας εκπροσωπείται 
στην Επιτροπή Ειδικότητας του κλάδου Εκτίμησης 
Γης του ΕΤΕΚ, στην οποία, εξ όσων γνωρίζουμε, 
ουδέποτε έχει τεθεί τέτοιο θέμα.
Επί της ουσίας, η προσέγγιση που υιοθετείται από 
την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή η 
εισαγωγή υποχρέωσης για εγγραφή σε μη θεσμο-
θετημένα σώματα προκειμένου μέλη να ασκήσουν 
επάγγελμα, δεν μπορεί να υποστηριχθεί.
Περαιτέρω, θα πρέπει να γνωρίζετε πως οι υφι-
στάμενες διαδικασίες και τα κριτήρια εγγραφής 
που εφαρμόζονται από το Επιμελητήριο αποτε-

λούν αρμοδιότητα που δίνεται σε αυτό από τη 
νομοθεσία. Οι εν λόγω διαδικασίες καθώς και η 
διοικητική πρακτική ανανεώνονται και βελτιώνο-
νται συνεχώς, ώστε να συνάδουν με τη διεθνή 
πρακτική και όχι μόνο. Περαιτέρω, η περί ΕΤΕΚ 
νομοθεσία και κανονισμοί έχουν εναρμονιστεί με 
τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, διαδικασία που 
αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συναφώς σημειώνεται πως το επιχείρημα που έχει 
κατατεθεί, ότι δηλαδή ανάλογες πρακτικές ισχύουν 
και σε άλλους κλάδους, βεβαίως και δεν ισχύει.
Καταλήγοντας, θεωρούμε πως όλα τα πιο πάνω θα 
μπορούσαν να είχαν διευκρινιστεί στον Σύνδεσμο, 
αν είχε προηγηθεί της πρωτοβουλίας αυτής η με-
ταξύ μας διαβούλευση, όπως θα έπρεπε. Μια τέτοια 
διαδικασία θα απέτρεπε και την αρνητική εικόνα 
που, ως οικογένεια των μηχανικών, εκπέμψαμε 
προς την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή».

Το ΕΤΕΚ, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα 
στον τύπο, επιδίωξε και ενημερώθηκε σχε-

τικά με το ιστορικό υλοποίησης του έργου ανά-
πτυξης του συστήματος πληροφορικής του ΓΕΣΥ. 
Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ είχε 
συνάντηση και με τον πρόεδρο του ΔΣ του Ορ-
γανισμού Ασφάλισης Υγείας, την 1η Δεκεμβρίου 
2015, κατά την οποία έγινε ενημέρωση και δόθη-
καν διευκρινίσεις για το θέμα.
Το Επιμελητήριο, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, 
τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί, την ενημέρω-
ση για την εμπλοκή στη λήψη της απόφασης για 
προώθηση του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών 
και θεσμών του κράτους και τις αποφάσεις του 
ΔΣ του ΟΑΥ στο οποίο εκπροσωπούνται, σύμφω-
να με τη νομοθεσία, συγκεκριμένοι φορείς, ση-
μειώνει τα ακόλουθα:
• Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου 
που έχει ακολουθηθεί αναντίλεκτα αποτελεί κα-
τάλληλη διαδικασία για τον τύπο του έργου.
• Η καθυστέρηση στην εξέλιξη του διαγωνι-
σμού, που προκηρύχθηκε πριν από οκτώ χρόνια, 
μόνο παράδειγμα προς αποφυγή μπορεί να χαρα-
κτηριστεί. Δυστυχώς διαφαίνεται πως η καθυστέ-
ρηση στην προώθηση του διαγωνισμού υπήρξε 
σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της αβεβαιότητας 
και της αναποφασιστικότητας που παρατηρήθηκε 

γενικότερα για το θέμα του ΓεΣΥ.
• Ο μικρός αριθμός προσφοροδοτών που έχει 
παραμείνει, με βάση την ενημέρωση που δόθηκε 
προς το ΕΤΕΚ, ήταν αποτέλεσμα διαδικασίας προ-
επιλογής μεταξύ περισσότερων ενδιαφερομένων. 
Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί όντως προβληματισμό 
και επιφορτίζει με μεγαλύτερες ευθύνες αυτούς 
που έχουν την ευθύνη αξιολόγησης των προσφο-
ρών που θα υποβληθούν και λήψης των σχετικών 
αποφάσεων. Ωστόσο θα πρέπει να γίνει αντιλη-
πτό πως τυχόν απόφαση για ακύρωση του διαγω-
νισμού, δυνατόν να δημιουργήσει ανάλογους, αν 

όχι και μεγαλύτερους, κινδύνους για αποζημιώ-
σεις που τυχόν να απαιτηθούν.
• Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί, σε 
σχέση με ανησυχίες που έχουν κατατεθεί για 
τεχνολογική παλαίωση της προτεινόμενης λύσης, 
πως με βάση την ενημέρωση που είχε το Επιμε-
λητήριο, η τεχνολογική λύση έχει προταθεί από 
τις εταιρείες εντός του τρέχοντος έτους.
Εν κατακλείδι, στο σημείο όπου έχει φτάσει η 
διαδικασία, οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν 
θα πρέπει να βασίζονται σε συνολική αξιολόγηση 
των παραμέτρων του θέματος, σημαντικότερες 
των οποίων είναι η νομιμότητα της διαδικασίας, 
η διασφάλιση των συμφερόντων της Δημοκρατί-
ας και η πιεστική ανάγκη προώθησης του έργου, 
που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής του ΓεΣΥ 
το οποίο θα απεγκλωβίσει την κοινωνία από το 
υφιστάμενο σύστημα υγείας.
Ως γενικότερο συμπέρασμα, καταγράφεται η 
αδήριτη ανάγκη για έγκαιρη και δεσμευτική λήψη 
εκείνων των πολιτικών αποφάσεων που απαι-
τούνται για τέτοιου είδους εξαιρετικά σοβαρά 
θέματα, ώστε, με δεδομένες αυτές, να προωθού-
νται και οι ανάλογες διαδικασίες υλοποίησης των 
έργων από τους τεχνοκράτες χωρίς αχρείαστη 
χρονοτριβή και χωρίς τα προβλήματα που αυτή 
δημιουργεί.

Παρέμβαση ΕΤΕΚ στη συζήτηση 
για το λογισμικό του ΓεΣΥ



Μ ε επιστολή του προς τους υπουργούς 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και 

Εσωτερικών, το Επιμελητήριο ζήτησε συνάντηση 
κατά την οποία να ενημερωθεί για τις προθέσεις 
του κράτους ως προς τον διεθνή διαγωνισμό για 
την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου 
αλλά και για να παραθέσει τις σκέψεις και τους 
προβληματισμούς του, σε σχέση με τον διαγωνι-
σμό καθώς και για το θέμα σύνδεσης του μουσεί-
ου με την πόλη.
Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι, ύστερα 
από μια σειρά από συναντήσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν μετά από σχετική πρωτοβουλία του 
ΕΒΕΛ και του ΕΤΕΚ, διαμορφώθηκε μια σειρά από 
προβληματισμούς αναφορικά με τον τρόπο που 
το μουσείο, τόσο ως αρχιτεκτονική παρουσία όσο 
και ως αστική λειτουργία, μπορεί να καταστήσει 
τη Λευκωσία μια πόλη που τροφοδοτεί τον πο-
λιτισμό αλλά και η ίδια θα τροφοδοτείται από 
αυτόν, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εικόνα, 
την αισθητική αλλά και την οικονομία της πόλης, 
καθώς και της Κύπρου γενικότερα. 
Οι κύριοι άξονες στους οποίους το ΕΤΕΚ θεωρεί 
πως θα πρέπει να βασιστεί η υλοποίηση του έργου:

«Α. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ-
ΜΟΣ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΡ-
ΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ
Επικροτούμε τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σε 
δύο στάδια. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η ευκαι-
ρία στο κράτος στο πρώτο στάδιο να διερευνήσει 
με ποιους τρόπους η ανέγερση του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου θα ενταχθεί στην αστική ανάπτυξη 
στον ευρύτερο χώρο του παλιού νοσοκομείου, 
έτσι ώστε να επιτρέπει την οργανική σύνδεση 
μεταξύ του αρχαιολογικού μουσείου και των υφι-
στάμενων χρήσεων, όπως και εν δυνάμει νέες 
χρήσεις που θα υποστηρίξουν την αναζωογόνηση 
της ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας. 
Επιπρόσθετα, το κράτος θα έχει τη δυνατότητα 
να εντοπίσει, μέσα από τις προτάσεις των μελε-
τητών, πιθανούς νέους ρόλους που καλούνται να 
διαδραματίσουν τα μουσεία στις σύγχρονες πό-
λεις, οι οποίοι δυνατόν να του διαφεύγουν. Στο 
δεύτερο στάδιο, θα μπορεί να μελετηθεί σε βά-
θος, από τους επιλεγμένους μελετητές, το θέμα 
του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Πιστεύουμε ότι η επιτυχής έκβαση του Αρχιτε-
κτονικού Διαγωνισμού συναρτάται, κυρίως, με τα 

τρία πιο κάτω θέματα:
1. Κριτική Επιτροπή: Ο διορισμός της Κριτικής 
Επιτροπής του Διαγωνισμού θα πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρ-
χιτεκτονικών Διαγωνισμών τόσο της Διεθνούς 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων όσο και του ΕΤΕΚ. Το κύρος 
και η παγκόσμια φήμη των μελών της Επιτροπής 
αναμφίβολα θα συμβάλει στην προβολή του δια-
γωνισμού διεθνώς και, ταυτόχρονα, θα διασφαλί-
σει τη φερεγγυότητα της όλης διαδικασίας. 
Προτείνεται να προεδρεύει στην Κριτική Επιτροπή 
ένα από τα μέλη με διεθνή φήμη και εμπειρία στο 
θέμα ενώ τα άλλα μέλη θα περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, Κύπριους αλλά και διεθνούς φήμης αρχιτέ-
κτονες με εμπειρία στον σχεδιασμό μουσείων.
2. Τεχνική Επιτροπή και Κτιριολογικό Πρό-
γραμμα: Το Κτιριολογικό Πρόγραμμα θα πρέπει 
να συνάδει με τον προϋπολογισμό του έργου και 
να περιγράφει με σαφήνεια τις απαιτήσεις του 
διαγωνισμού. Η υφιστάμενη μελέτη της ομάδας 
METAPHOR θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση του 
Κτιριολογικού Προγράμματος και της θεωρητικής 
προσέγγισης αφού πρώτα επικαιροποιηθεί. 
Είμαστε ένα τυχερό κράτος αφού κληρονομήσα-
με πολιτιστικό πλούτο που αποτελεί σημαντικό 
κομμάτι του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πο-
λιτισμού. Σύμφωνα με τη μελέτη των METAPHOR 
(2007), για να εκτεθούν ολοκληρωμένα τα αρχαι-
ολογικά και ιστορικά τεκμήρια του πολιτισμού μας, 
το κτιριολογικό πρόγραμμα προϋποθέτει ένα κτίριο 
κόστους περίπου €70 εκ. Επικροτούμε την απόφα-
ση της Πολιτείας για την προώθηση της υλοποίη-
σης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου με δαπάνη 
€50 εκ. παρά τις επικρατούσες δύσκολες οικονο-
μικές συνθήκες. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, 
σύμφωνα με τη μελέτη METAPHOR, για να εκτε-
θούν ολοκληρωμένα τα αρχαιολογικά και ιστορικά 
τεκμήρια του πολιτισμού μας, το κτιριολογικό πρό-
γραμμα προϋποθέτει μεγαλύτερο κτίριο. Για αυτό 
τον λόγο προτείνεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
για κτίριο που θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η εισήγηση μας είναι να συμμετέχουν, στην Τε-
χνική Επιτροπή που θα συσταθεί, το τμήμα Δημο-
σίων Έργων που έχει και τη σχετική αρμοδιότητα, 
το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, 
ως ο Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους, καθώς και 
ειδικοί ακαδημαϊκοί που θα επιλεγούν στη βάση 
των προσόντων και της εμπειρίας που θα διαθέ-
τουν σε συναφή θέματα. 
3. Διεθνής Υπόσταση και προβολή του Αρχι-
τεκτονικού Διαγωνισμού: 
Η διεθνοποίηση του Διαγωνισμού θα προβάλει 
στο εξωτερικό την κυπριακή ιστορία και τον πολι-
τισμό αποφέροντας στον τόπο πολλαπλά οφέλη. 
Για τον λόγο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα:
· Διεξαγωγή του Διαγωνισμού υπό την αιγίδα 

της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων UIA και 
υπό την προστασία της UNESCO.

· Διασύνδεση του Νέου Κυπριακού Αρχαιολογι-
κού Μουσείου με άλλα σημαντικά μουσεία του 
εξωτερικού και ειδικά των μουσείων που εκθέ-
τουν ευρήματα από την Κύπρο.

Β. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
- ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΙ-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ / ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η απόφαση για ανέγερση του Αρχαιολογικού Μου-
σείου με τρόπο που να επιτυγχάνει την οργανική 
του σύνδεση με την πόλη, μέσω του Χωροταξικού 
Σχεδίου της Αρχιγραμματείας / Δικαστηρίων, δηλα-
δή σε συνδυασμό με ένα αναβαθμισμένο δίκτυο 
ανοικτών και πράσινων χώρων όπως το Γραμμικό 
Πάρκο Πεδιαίου, πλατείες, ενετικό τείχος, την 
παλιά πόλη, υφιστάμενους πολιτιστικούς πόλους, 
μελλοντικά κτίρια δημόσιας χρήσης (για ορισμένα 
κατακυρώθηκαν ήδη οι διεθνείς αρχιτεκτονικοί δι-
αγωνισμοί), υφιστάμενα κτίρια δημόσιας χρήσης, 
κρατική γη κλπ. Θεωρούμε πως ήταν και είναι το 
διαχρονικό όραμα της Πολιτείας. Η δημιουργία αυ-
τού του ενιαίου χώρου θα αποτελέσει ένα συγκρο-
τημένο όραμα για έναν μητροπολιτικό πόλο πολι-
τιστικών, διοικητικών αλλά και άλλων λειτουργιών 
εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, που θα 
αναβαθμίσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και τις 
δυνατότητες της Λευκωσίας, αλλά και της Κύπρου. 
Πόλεις ανά το παγκόσμιο, όπως η Αθήνα, το 
Μπιλμπάο και άλλες, βασίζουν το επιτυχημένο 
μοντέλο τους στον πολιτισμό, με τρόπο που ξε-
περνά ουσιαστικά την απλή τουριστική επισκεψι-
μότητα. Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση έργων του 
χωροταξικού σχεδίου ως «μεμονωμένες νησίδες» 
(χωρίς masterplan) ήταν δυστυχώς μία από τις αι-

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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Εισηγήσεις ΕΤΕΚ για τους κύριους άξονες στους οποίους 
θα πρέπει να βασιστεί η ανέγερση του νέου μουσείου
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τίες για τις οποίες ελάχιστα έχουν γίνει για υλο-
ποίηση του χωροταξικού. 
Κατά προέκταση αλλά και αντιπαραβολή, τα έργα 
που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, όπως το νέο κτίριο 
του ΘΟΚ, ένα αξιόλογο αρχιτεκτόνημα με σημα-
ντικές χρήσεις, υπολειτουργούν ως αστικές υπο-
δομές και δεν έχουν αποδώσει το αναμενόμενο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την πόλη. 
Η πλαισίωση τέτοιων έργων από συμβατές λει-
τουργίες θα τα αναβάθμιζαν από απλούς ειδικούς 
προορισμούς όπως είναι, στην περίπτωση του θε-
άτρου, η φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων. 
Για να υπάρξει σημαντικός πολιτιστικός, οικονο-
μικός και τουριστικός αντίκτυπος για την πόλη, 
χρειάζεται συνολική προσέγγιση, που θα εδράζε-
ται στον συνδυασμό μιας σειράς παρεμβάσεων με 
τρόπο που το ένα έργο να συμπληρώνει το άλλο. 
Τούτο θα συνεισφέρει στη βιωσιμότητα του συνό-
λου των έργων, αλλά και της κάθε χρήσης ανεξάρ-
τητα με τη δημιουργία συνεργειών κρίσιμης μάζας 
χρήσεων και επισκεψιμότητας, αναβαθμίζοντας 
παράλληλα την ποιότητα ζωής της πόλης. 
Ο χώρος ανέγερσης του νέου κυπριακού μουσεί-
ου εμπίπτει στην περιοχή η οποία, σύμφωνα με 
τη στρατηγική του νέου Σχεδίου Περιοχής του 
Κέντρου της Λευκωσίας, θα αποτελέσει τον άξο-
να διοίκησης και πολιτισμού της πρωτεύουσας. 
Αυτός ο γραμμικός χώρος κατά μήκος του Πεδιαί-
ου εκτείνεται από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι το 
Λήδρα Πάλας, και προορίζεται να αναπτυχθεί ως 
το επίκεντρο της δημόσιας ζωής και των μεγάλων 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων με εθνική και διε-
θνή εμβέλεια και προβολή.

Λόγω της σημασίας που αποδίδεται στον μελ-
λοντικό ρόλο αυτού του άξονα, προτείνεται η 
προκήρυξη πανευρωπαϊκού διαγωνισμού αστι-
κού σχεδιασμού που θα στοχεύει στην ενοποί-
ηση των υφιστάμενων και προγραμματισμένων 
διοικητικών και πολιτιστικών λειτουργιών, στην 
ανάπλαση χώρων εξαιρετικής ποιότητας σχεδια-
σμού ώστε να γίνει εμφανής η πρόθεση για δια-
φοροποίηση της συνολικής εικόνας του άξονα και 
των παρακείμενων σημαντικών δημόσιων κτιρίων, 
ενίσχυση της υποδομής, σχεδιασμό ενός δικτύου 
πρασίνου για την ενοποίηση των πάρκων με τα 
δημόσια κτίρια που αποτελούν ορόσημα, απόδο-
ση προτεραιοτήτων για την ανέγερση δημόσιων 
κτιρίων που προγραμματίστηκαν, προτάσεις για 
την προβολή του διοικητικού και πολιτιστικού 
τους ρόλου, μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των 
κρατικών τεμαχίων και των δημόσιων κτιρίων με 
στόχο να ενταθούν δραστηριότητες για προσέλ-
κυση νέων σημαντικών λειτουργιών.
Η δημιουργία του ενιαίου αυτού χώρου θα έχει 
τεράστιο όφελος στην οικονομία της Λευκωσίας, 
κατά πολύ πολλαπλάσιο του κόστους κατασκευής 
των εν λόγω υποδομών. 
Επιπλέον, η εκτέλεση των διαχρονικών εξαγγελι-
ών του κράτους (π.χ. χωροταξικό) είναι απαραίτη-
τη προϋπόθεση για επανάκτηση της αξιοπιστίας 
των θεσμών τόσο από τους πολίτες του τόπου, 
όσο και από τους εν δυνάμει επενδυτές. 
Οι πιο πάνω απόψεις κατατέθηκαν για προβλη-
ματισμό. Οι συνεργαζόμενοι φορείς και άτομα 
θεωρούν ότι «η πατρίδα μας, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο αυτή, χρειάζεται την υλοποίηση τέτοιων 

βασικών υποδομών με τρόπο που θα αποφέρουν 
τον επιθυμητό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην 
τοπική και εθνική οικονομία. Στην πρωτεύουσα δε 
της χώρας μας, που παραμένει δυστυχώς η μονα-
δική διαιρεμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, αξί-
ζει να προωθηθούν τέτοιου είδους έργα που θα 
αναβαθμίσουν το αστικό τοπίο με τρόπο που θα 
αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη, αναβαθμίζο-
ντας τη ζωή των πολιτών και καθιστώντας εφικτή 
τη μετατροπή της σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα». 

Οι υπογράφοντες:
· Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος Λευκωσίας
· Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος ΕΤΕΚ 
· Παύλος Φιλίππου, Πρόεδρος Πολεοδομικού 

Συμβουλίου
· Στέλιος Αναστασιάδης, Πρόεδρος ΕΒΕΛ 
· Κώστας Ρουσιάς, Πρόεδρος ΟΣΕΟΚ
· Χρίστος Χριστοδούλου, Πρόεδρος ΣΑΚ 
· Πλάτων Στυλιανού, Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ 
· Γιώργος Μουσκίδης, Πρόεδρος Κυπριακού Συν-

δέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων 
· Αντώνης Κακουλλής, Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανά-
πτυξης Γης και Οικοδομών

· Σωκράτης Στρατής, αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, 
επίκουρος καθηγητής, τμήμα Αρχιτεκτονικής, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

· Βύρων Ιωάννου, αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, 
επίκουρος καθηγητής, τμήμα Αρχιτεκτονικής, 
Πανεπιστήμιο Frederick

· Γιώργος Χατζηχρίστου, καθηγητής, Πανεπιστή-
μιο Λευκωσίας.
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Τ ο ΕΤΕΚ βρίσκεται σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, για να δημιουρ-
γήσουν το Φωτογραφικό Άλμπουμ της Κύ-
πρου. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί υλικό 
το οποίο θα βοηθήσει να δημιουργηθεί το 
Άλμπουμ της παράδοσης, της ιστορίας και 
του πολιτισμού της Κύπρου και να προβλη-
θεί στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
Europeana.
Το ερευνητικό ΕΨΠΚ του ΤΕΠΑΚ (www.
digitalheritagelab.eu), το οποίο ίδρυσε και 
διευθύνει ο δρ Μαρίνος Ιωαννίδης, ανήκει 
στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ και σε αυτό 
εργάζονται επιστήμονες από διάφορους 
επιστημονικούς κλάδους. Το εργαστήριο 
συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά 
έργα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς (αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση υλικού, 
εμπλουτισμό των αντικειμένων με τα απα-
ραίτητα μεταδεδομένα, πληθοπορισμικές 
υπηρεσίες, βελτιστοποίηση των εμπειριών 
των χρηστών της Europeana κτλ). 
Περαιτέρω, το ΕΨΠΚ του ΤΕΠΑΚ ως το πιο 
ενεργό ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα 
στην Κύπρο στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LoCloud 
(www.locloud.eu), το οποίο προσδοκεί να 
αρχειοθετήσει περισσότερα από 4 εκα-
τομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα από 
Πολιτιστικούς Οργανισμούς στην Ευρωπα-
ϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (www.Europeana.
eu), υποστηρίζει μικρομεσαία πολιτιστικά 
ιδρύματα και οργανισμούς να προβάλουν 
μέσω της Europeana το ψηφιοποιημένο 
υλικό τους.
Η Europeana (www.Europeana.eu) άνοιξε 
τις πύλες της στο κοινό τον Νοέμβριο του 
2008 και μέσα σε λιγότερο από οκτώ χρό-
νια έδωσε πρόσβαση σε 36 εκατομμύρια 
αντικείμενα όπως: βιβλία, χάρτες, ηχογρα-
φήσεις, φωτογραφίες, πίνακες και ταινίες, 
αρχειακά έγγραφα κτλ, αντικείμενα προερ-
χόμενα από εθνικές βιβλιοθήκες και πολι-
τιστικά ιδρύματα των κρατών της Ευρώπης. 

Το ΕΨΠΚ είναι έτοιμο να συμβάλει τα μέ-
γιστα, ώστε οι ψηφιοποιημένες συλλογές 
(φωτογραφιών, εφημερίδων, βιβλίων και 
γενικά οπτικοακουστικού υλικού) μελών 
του ΕΤΕΚ να μπορέσουν να αναδειχθούν με 
τον καλύτερο τρόπο στην Europeana, όπου 
οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, οπουδήπο-
τε στον κόσμο, μπορεί να έχει πρόσβαση 
οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. 
Ταυτόχρονα, το ΕΨΠΚ παρέχει δωρεάν 
υπηρεσίες συντονισμού, επίβλεψης, αρ-
χειοθέτησης και ταξινόμησης υλικού, ψη-
φιοποίησής του και εμπλουτισμού του με 
τα απαραίτητα μεταδεδομένα. Το υλικό το 
οποίο θα ψηφιοποιείται από το ΕΨΠΚ για 
τους πιο πάνω σκοπούς θα επιστρέφεται 
στον ιδιοκτήτη του και σε ψηφιακή μορφή.
Να τονιστεί ακόμη ότι τα αντικείμενα τα 
οποία θέλετε να διαθέσετε για προβο-
λή στην Europeana, πρέπει να έχουν την 
κατάλληλη ποιότητα της πληροφορίας. 
Επίσης, θα πρέπει να είστε οι κάτοχοι των 

πνευματικών δικαιωμάτων όλων των αντι-
κειμένων (δεδομένων) και των πληροφο-
ριών τους (μεταδεδομένων), τα οποία θα 
δημοσιευθούν στην Europeana και τα δι-
καιώματα αυτά θα είναι κατοχυρωμένα . 
Απώτερος στόχος είναι, σε συνεργασία με 
το ΕΨΠΚ, να μαζευτεί φωτογραφικό υλικό 
το οποίο θα παρουσιάζει την ιστορία του 
Κύπριου μηχανικού (αρχιτεκτόνων, μηχα-
νολόγων, ηλεκτρολόγων, τοπογράφων, πο-
λιτικών και άλλων μηχανικών) στο πέρασμα 
του χρόνου. Παραδείγματα θα αποτελού-
σαν ιστορικά τεκμήρια από τα μεταλλεία, 
τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευές οδικού 
δικτύου και γεφυριών, την ηλεκτροφωτο-
δότηση (π.χ. ο πρώτος ηλεκτροπαραγωγός 
σταθμός στην Κύπρο) από οποιαδήποτε 
επαρχία της Κύπρου.
Η συλλογή με το ψηφιοποιημένο υλικό 
του Κύπριου Μηχανικού και/ή του ΕΤΕΚ 
θα παρουσιαστεί στην ειδική τελετή κατά 
τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου 
EuroMed2016 (www.euromed2016.eu) που 
θα διεξαχθεί από 31 Οκτωβρίου μέχρι 5 
Νοεμβρίου 2016 στη Λεμεσό. Το συνέδριο 
αυτό αποτελεί, διεθνώς, την κατεξοχήν εκ-
δήλωση σε θέματα που αφορούν την έρευ-
να, ανάπτυξη, τεχνολογία και εκπαίδευση 
στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.

Το Φωτογραφικό Άλμπουμ της Κύπρου
ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΕΚ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΎ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΎ ΤΕΠΑΚ

Απώτερος στόχος είναι, σε 
συνεργασία με το ΕΨΠΚ, 
να μαζευτεί φωτογραφικό 

υλικό το οποίο θα 
παρουσιάζει την ιστορία 
του Κύπριου μηχανικού
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Ι. Σύντομη αναφορά σε τεχνικά χαρα-
κτηριστικά υλικού σε τρεις γενικές κα-
τηγορίες
Τεχνικές προδιαγραφές
α.   Το απαιτούμενο υλικό πρέπει να είναι 

διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή και πρέ-
πει να είναι ως προς το μέγεθος μέχρι 2 
MBytes και ως προς το τύπο του αρχεί-
ου σε μορφή GIF, JPG, PNG, TIF. Ο προ-
τεινόμενος τύπος αρχείου είναι JPEG, 
με οπτική ανάλυση 300dpi ή 600 dpi και 
χρωματικό βάθος 24 bit. Έγχρωμες και 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες θα γίνονται 
δεκτές.  

β.   Στην περίπτωση όπου το πρωτότυπο 
υλικό δεν είναι ψηφιοποιημένο υπάρχει 
δυνατότητα σάρωσης του υλικού από 
το Εργαστήριο σε ψηφιακή μορφή. Η 
διαδικασία σάρωσης γίνεται από μορφή 
αρνητικών φιλμ μαυρόασπρο, έγχρωμο 
και διαφάνειες. Το πρωτότυπο υλικό θα 
πρέπει να παραδωθεί στο Εργαστηριο 
κατόπιν συννενόησης με κάποιον ερευ-
νητή για την διαδικασία ψηφιοποίησης 
και επιστρέφεται όταν ολοκληρωθούν οι 
εργασίες. 

γ.   Θα ήταν επιθυμητό να γίνει μια οργάνω-
ση του υλικού από τον φορέα, δηλαδή, η 
ένταξή του σε κατηγορίες, ή ομαδοποί-
ηση ή επιθυμητές θεματικές ενότητες 
(είτε αυτό θα παραδωθεί στην έντυπη 
μορφή είτε στην ψηφιακή μορφή) στο 
Εργαστήριο πριν την επεξεργασία και 
τεκμηρίωση.  

ΙΙ.   Τεκμηρίωση και μετα δεδομένα υλικού
Το σύνολο της τεκμηρίωσης του υλικού και 
των μεταδεδομένων είναι ιδιαίτερης σημα-
σίας για την πορεία του υλικού όσο και για 
την ποιότητα, καθώς από αυτό εξαρτώνται 
τα χαρακτηριστικά που θα καταγραφούν 
για την περιγραφή των πρωτοτύπων.
Συγκεκριμένα τα πεδία που χρειαζόμαστε 
για την τεκμηρίωση είναι:
Α.   Για φωτογραφίες ή αρνητικά ή διαφά-

νειες/slides:
 1. Τίτλος φωτογραφίας
 2.   Σύντομη περιγραφή του αντικειμέ-

νου: Ιστορία (π.χ. γεγονός, πρόσωπα, 
και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη 
φωτογραφία κτλ)

 3.   Πότε και που λήφθηκε η φωτογραφία 
(χρονολογία, τοποθεσία, περιοχή, κτλ)

 4.  Ποιος είναι ο φωτογράφος (εάν γνω-
ρίζουν)

 5. Πηγή (source)
 6.  Θεματική ενότητα (π.χ. Νοσοκομεία, 

Μεταλλεία, Ηλεκτρισμός, Τηλεπικοι-
νωνίες, Υποδομές: Λιμάνια, Δρόμοι, 
Γέφυρες, κτλ)

Β.   Video σε μορφή MPEG και όπως πιο 
πάνω

Γ.   Βιβλία, Περιοδικά σε PDF (Τα Μεταδε-
δομένα είναι ενσωματωμένα στη πρώτη 
σελίδα του βιβλίου/περιοδικού!)  

  >Σύντομη αναφορά σε Δικαιώματα κα-
τόχων φωτογραφικού υλικού<

«Το πρωταρχικό βήμα σε σχέση με τα πνευ-
ματικά δικαιώματα περιεχομένου που πρό-
κειται να ψηφιοποιηθεί είναι η εύρεση του 
ατόμου ή του φορέα που κατέχει τα πνευμα-
τικά δικαιώματα. H δημοσιοποίηση οποιου-
δήποτε περιεχομένου συνεπάγεται την 
πρόνοια για τη διασφάλιση των πνευματικών 
δικαιωμάτων του δημιουργού του. Για περιε-
χόμενο το οποίο δε δεσμεύεται από πνευμα-
τικά δικαιώματα (για παράδειγμα πολύ παλιά 
βιβλία και εφημερίδες) τα πράγματα είναι 
«εύκολα». Συνήθως, επιτρέπεται η ελεύθερη 
αναπαραγωγή τους, όταν περάσει συγκεκρι-
μένη χρονική περίοδος από την έκδοσή τους. 
Στην περίπτωση κατά την οποία τα πνευ-
ματικά δικαιώματα του αντικειμένου έχουν 
παραχωρηθεί στο φορέα υλοποίησης του 
έργου, είναι απαραίτητη η έγκρισή του, ώστε 
να προχωρήσει η ψηφιοποίηση και προβολή 
του. Στην περίπτωση κατά την οποία τα πνευ-
ματικά δικαιώματα του αντικειμένου ανήκουν 
σε τρίτους (άτομα που έχουν παραχωρήσει ή 
δωρίσει αντικείμενα ιστορικής ή πολιτιστικής 
αξίας) είναι απαραίτητη η γραπτή έγκριση 
τους. Μόνο όταν ο φορέας υλοποίησης του 
έργου λάβει τη γραπτή έγκριση, μπορεί να 
προχωρήσει η ψηφιοποίηση του συγκεκρι-
μένου αντικειμένου»
Από σύνδεσμο (http://digitization.hpclab.ceid.
upatras.gr/index.php?action=rights&page=50)

II.   Άτομο επικοινωνίας (email, fax, τηλέ-
φωνο)

Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς
Τηλ. +357-25002020
Φαξ. +357-25002899
E-Mail: marinos.ioannides@cut.ac.cy
Περισσότερα και στην ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ www.etek.org.cy
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H παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Αθηαί-
νου, όπως και των άλλων πεδινών χωριών, 

ήταν βασισμένη στο πλιθάρι με πετρόκτιστο 

θεμέλιο. Ο λόγος της χρήσης της πέτρας στο 

θεμέλιο ήταν καθαρά για να αποφεύγεται η 

μετάδοση της υγρασίας από το έδαφος στο 

πλιθάρι. 

Οι ρυθμοί και οι απαιτήσεις της σύγχρονης 

ζωής επηρέασαν και την αρχιτεκτονική αντί-

ληψη και στην Αθηαίνου. Το πέτρινο θεμέλιο 

αντικαταστήθηκε από το μπετόν και το πλιθάρι 

κυρίως από το τούβλο. Αυτή η αλλαγή επέφε-

ρε μερικά μειονεκτήματα στα σύγχρονα κτίρια, 

όπως είναι η απώλεια ενέργειας, στην οποία 

και θα επικεντρωθούμε.

Επίσης, ο άνθρωπος του 2015 ενδιαφέρεται 

τόσο για την οικονομία στην ενέργεια, όσο και 

για το ωραίο οικοδόμημα. Έτσι θα αναφερθούν 

τρεις παράγοντες οι οποίοι εάν εφαρμοστούν 

με τη σωστή διαδικασία θα είναι προς όφελος 

του ιδιοκτήτη. Σωστό είναι να αναφερθεί ότι 

η εξοικονόμηση ενέργειας υποστηρίζεται και 

από το κράτος, αλλά αυτό που πρέπει να θε-

ωρείται σημαντικό από τον καθένα μας, είναι 

η συμβολή στην προστασία του περιβάλλο-

ντος. Επίσης, είναι ένας τρόπος εξοικονόμη-

σης χρημάτων. Αυτοί οι τρεις παράγοντες που 

προτείνω ως αρχιτέκτονας είναι:

Α) Ο σωστός σχεδιασμός των κτιρίων 

Β) Η χρήση των κατάλληλων υλικών κατασκευ-

ής 

Γ) Η σωστή επιλογή στις πόρτες και τα παρά-

θυρα (κουφώματα)

Μεγάλο ποσοστό της ενεργειακής κατανάλω-

σης οφείλεται στη θέρμανση και στην ψύξη 

των εσωτερικών χώρων των κτιρίων (περισ-

σότερο από 50%). Δεδομένου ότι τα κτίρια 

χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια, πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλα αυτά τα 

θεμελιώδη ζητήματα κατασκευής. Ακολου-

θώντας τις πιο κάτω συμβουλές, μπορούμε να 

αυξήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας και 

να αποταμιεύσουμε χρήματα.

Α) Σωστός σχεδιασμός κτιρίων: καλό θα 

ήταν να μελετάται ο προσανατολισμός του 

κτιρίου στον χώρο ανέγερσης, όσο και η σω-

στή τοποθέτηση των κουφωμάτων. Σωστή με-

λέτη για χρήση μηχανισμών θέρμανσης/ψύξης 

του κτιρίου, π.χ. γεωθέρμανση και συστήματα 

κλιματισμού. Το εξωτερικό χρώμα των προσό-

ψεων είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την 

ιδιότητά του να αντανακλά ή να απορροφά το 

ηλιακό φως. Θυμηθείτε ότι τα ανοιχτά χρώμα-

τα, και ιδιαίτερα το άσπρο, λειτουργούν αντα-

νακλαστικά, ενώ το μαύρο και οι σκούροι τόνοι 

απορροφούν το φως του ήλιου.

Β) Χρήση των κατάλληλων υλικών κατα-
σκευής: με την κατασκευή ενός κτιρίου προ-

τιμάται να εφαρμοστεί θερμομόνωση ενώ σε 

υφιστάμενες οικοδομές, με την πρώτη ευκαι-

ρία κάποιας επισκευής, τοποθετείται θερμο-

μόνωση για αποφυγή απώλειας ενέργειας. Οι 

πιο συνήθεις λύσεις για τη μείωση της απώ-

λειας θερμότητας είναι η χρήση θερμομόνω-

σης στους τοίχους και στην οροφή. Η κατανά-

λωση ενέργειας θα μειωθεί μέχρι και το μισό 

(50%). Τέλος, προτείνεται άμεση επισκευή αε-

ροστεγώς των υφιστάμενων χαραμάδων, σχι-

σμών και οπουδήποτε αλλού διαπιστώνονται 

κενά που επιτρέπουν στον αέρα να περνάει.

Γ) Σωστή επιλογή στις πόρτες και τα παρά-
θυρα: όπως προαναφέρθηκε, στα νέα κτίρια 

πρέπει από την αρχή να προνοηθεί η σωστή 

επιλογή κουφωμάτων, π.χ. διπλά τζάμια. Όσον 

αφορά τα υφιστάμενα κτίρια είναι πολύ δύ-

σκολο να αλλάξει κανείς ολόκληρη την κατα-

σκευή προκειμένου να βελτιώσει τη θερμο-

μόνωση. Εάν το επιλέξει όμως, απαιτείται ένα 

μεγάλο ποσό από οικονομικής πλευράς αλλά 

και χρόνος για τις εργασίες. Παρ’ όλα αυτά η 

αντικατάσταση των μονών τζαμιών με διπλά 

μειώνει σημαντικά τις απώλειες ενέργειας και 

επίσης βοηθά στη μείωση του θορύβου. Επο-

μένως η δαπάνη και η φασαρία αξίζει, καθότι 

θα αποσβεστούν γρήγορα.

Στο ενδεχόμενο να μην είναι εφικτή η αντικα-

τάσταση των παλιών κουφωμάτων, υπάρχουν 

πολλές άλλες λύσεις, για παράδειγμα η τοπο-

θέτηση ταινιών στεγανοποίησης γύρω από τις 

πόρτες και τα παράθυρα.

Γνωρίζοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

ο πλανήτης με την απώλεια ενέργειας, καλό 

θα ήταν να συμβάλουμε όλοι μαζί προς το 

κοινό όφελος. Στην Αθηαίνου, λόγω των υψη-

λών θερμοκρασιών, πρέπει να εφαρμοστούν οι 

τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας. Μείωση 

της απώλειας ενέργειας των κτιρίων σημαί-

νει λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα-πετρέλαιο, με 

αποτέλεσμα προστασία του περιβάλλοντος και 

εξοικονόμηση χρημάτων.

Φλώρος Ζορπάς - Αρχιτέκτονας

Diploma in Art & Design-Wigan & Leigh College

Bachelors in Architecture-University of Greenwich

Professional Diploma in Architecture-University of 

East London (UEL)

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Αρχιτεκτονική: Φάκελος Ενέργεια

Θερμικές απώλειες χωρίς Εξωτερική Θερμομόνωση Θερμικές απώλειες με Εξωτερική Θερμομόνωση

Το χρώμα των προσόψεων 
είναι σημαντικό 
γιατί αντανακλά 

ή απορροφά 
το ηλιακό φως
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Αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε τις θέσεις του ΕΤΕΚ για 
διάφορες αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση:

•  Αίτηση της Εταιρείας Karyatides Commercial LTD, για χορήγηση 
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού 
Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση οικοδομής εμπορικής / γραφει-
ακής χρήσης στον Δήμο Στροβόλου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερόμενη αίτηση:
(i)  Εμπίπτει στο κριτήριο (ζ) που αφορά την επίλυση ειδικών προβλη-

μάτων σε σχέση με την ανάπτυξη (πρόσβαση αυτοκινήτων από μη 
εμπορικό δρόμο) του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99] 

(ii)  Δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη Στρατηγική του Σχεδίου 
Ανάπτυξης της περιοχής, αφού η χρήση είναι επιτρεπόμενη

(iii)  Δεν αναφέρεται να υπάρχουν ενστάσεις από τους κατοίκους της πε-
ριοχής

(iv)  Έχουν προηγηθεί κατ’ αρχήν θετικές απόψεις εκ μέρους του τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και τις θετικές εισηγήσεις της Τοπικής 
Αρχής και όλων των αρμοδίων τμημάτων, εισηγήθηκε η αίτηση να αντιμε-
τωπισθεί θετικά. Για τη χορήγηση της άδειας το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε ότι θα 
πρέπει ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
•  Να ζητηθούν οι απόψεις του τμήματος Δημοσίων Έργων σε σχέση με 

το θέμα
•  Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι όροι που εισηγούνται τα αρμό-

δια τμήματα και υπηρεσίες. 
Στο πλαίσιο της νομοθεσίας και σε συνεννόηση με την Αρμόδια Αρχή, το 
Επιμελητήριο εισηγήθηκε να επιβληθούν αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία 
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταβολή από τον 
αιτητή των εξόδων ή μέρους αυτών για την αναβάθμιση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος της περιοχής - για τη διαμόρφωση χώρου πρασίνου ή για τη 
βελτίωση του οδικού δικτύου ή/και για άλλα κοινωφελή έργα. 

•  Αίτηση των Jumbo Trading και Ηλία Χριστοδούλου & Υιοί ΛΤΔ για 
χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών 
του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές στο κέ-
λυφος υφιστάμενης εγκριμένης εμπορικής ανάπτυξης (κατάστη-
μα λιανικού εμπορίου παιγνιδιών) και αυτοτελούς αποθήκης, στον 
Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού.

To ETEK ανέφερε στη γνωμάτευσή του ότι:
1.  Η πιο πάνω αίτηση αφορά ανάπτυξη η οποία έχει ολοκληρωθεί και 

λειτουργεί παράνομα, χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων 
αδειών και εγκρίσεων με απόφαση του αιτητή, γεγονός που θα πρέ-
πει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιό σας.

2.  Επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά, η αδυναμία των αρμοδίων αρχών 
να επιβάλουν τους νόμους και να ασκήσουν έλεγχο των αναπτύξεων. 
Γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αφορά αυτού του είδους 
τις αναπτύξεις, όπου η τυχόν μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθε-
σίας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των ανυποψίαστων 
χρηστών, εργαζομένων και επισκεπτών.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερόμενη αίτηση:
(v)   Εμπίπτει στο κριτήριο (ζ) που αφορά την επίλυση ειδικών προβλη-

μάτων σε σχέση με την ανάπτυξη και του κριτηρίου (δ) που αφορά 
την προαγωγή και υλοποίηση πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης 
και διεύρυνση της τοπικής οικονομικής βάσης, του Κανονισμού 19(1) 
[Κ.Δ.Π. 309/99].  

(vi)   Δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του 
Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 

ότι η αίτηση αφορά τη χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας, αδειούχας 
οικοδομής για προσθήκες και μετατροπές εντός του υφιστάμενου 
αδειούχου κελύφους για αναβάθμιση της λειτουργικότητάς της και 
ενίσχυση της βιωσιμότητας της εμπορικής δραστηριότητάς της. 

(vii)   Η αρμόδια Πολεοδομική Αρχή είναι θετική νοουμένου ότι θα αντιμε-
τωπιστούν τα κυκλοφοριακά θέματα που προκύπτουν.

(viii)  Έχουν προηγηθεί κατ’ αρχήν θετικές απόψεις υπό όρους εκ μέρους 
του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και τις κατ’ αρχήν θετικές εισηγήσεις 
όλων των αρμοδίων τμημάτων, το Επιμελητήριο εισηγήθηκε η αίτηση να 
αντιμετωπισθεί θετικά και για τη χορήγηση της άδειας να ληφθούν υπόψη 
οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α)  Να διασφαλιστούν όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ασφα-

λή διακίνηση των πεζών από τον χώρο στάθμευσης προς τον χώρο της 
ανάπτυξης με έργα τα οποία θα γίνουν από τον ιδιοκτήτη και τα οποία 
θα του υποδειχθούν από τις αρμόδιες αρχές.

β)  Να υιοθετηθούν οι απόψεις του τμήματος Δημοσίων Έργων που αφο-
ρούν τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρακείμενων δρόμων. 

γ)  Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι όροι που εισηγούνται τα αρμόδια 
τμήματα και υπηρεσίες. 

·  Αίτηση των Ιωάννη Μένοικου και Ανδρέα Σάββα και Ελευθερίου 
Φάντη για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των 
προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατρο-
πές σε υφιστάμενο εγκριμένο εστιατόριο / αίθουσα δεξιώσεων και 
προσθήκη δεύτερης αίθουσας δεξιώσεων, στην Αραδίππου.

To ETEK ανέφερε στη γνωμάτευσή του ότι:
•  Η πιο πάνω αίτηση αφορά ανάπτυξη η οποία έχει ολοκληρωθεί και 

λειτουργεί παράνομα, χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων 
αδειών και εγκρίσεων με απόφαση του αιτητή, γεγονός που θα πρέ-
πει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιό σας.

•  Επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά, η αδυναμία των αρμοδίων αρχών 
να επιβάλουν τους νόμους και να ασκήσουν έλεγχο των αναπτύξεων. 
Γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αφορά αυτού του είδους 
τις αναπτύξεις, όπου η τυχόν μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθε-
σίας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των ανυποψίαστων 
χρηστών και εργαζομένων.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι το αίτημα για παρέκκλιση όσον αφορά 
την προτεινόμενη ανάπτυξη με τη συγκεκριμένη χρήση (αίθουσα δεξιώσε-
ων) δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 
309/99] και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 
•  Η προτεινόμενη ανάπτυξη αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη 

γενική στρατηγική του Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής, αφού δεν 
είναι συμβατή με τις πρόνοιές του. 

•  Προτείνονται αναπτύξεις που αφορούν προσθηκομετατροπές σε 
υφιστάμενο αδειούχο εστιατόριο και νέα αίθουσα δεξιώσεων, εκτός 
καθορισμένων Ζωνών και Περιοχών. 

•  Το προτεινόμενο εμβαδόν ανάπτυξης ξεπερνά κατά πολύ το επιτρε-
πόμενο, (104%).

•  Η κυβική χωρητικότητα των προσθηκών ξεπερνά κατά πολύ το επι-
τρεπόμενο ποσοστό 10% της υφιστάμενης αδειούχας οικοδομής. 

•  Η αρχιτεκτονική της οικοδομής είναι χαμηλής αισθητικής.
Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τον Κανονισμό 19(2) [Κ.Δ.Π. 
309/99] το Τεχνικό Επιμελητήριο συνέστησε την απόρριψη της αίτησης και 
υπέδειξε ότι σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί θα πρέπει να κατεδα-
φιστούν και να απομακρυνθούν όλες οι υφιστάμενες παράνομες κατασκευές.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να ανήκει ο καθένας σε κάποια φάση της 
ζωής μας. Εκτός από τα άτομα με αναπηρίες, δυσκολία στη διακίνηση αντιμετωπίζουν 

και οι ηλικιωμένοι, παιδιά προσχολικής ηλικίας, γονείς με παιδικά καροτσάκια, άτομα με χρό-
νιες παθήσεις ή προσωρινά τραυματισμένα και γενικά όλοι εκείνοι που η κινητικότητά τους 
επηρεάζεται μόνιμα ή προσωρινά. Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα αποτελούν σήμερα 
στο σύνολό τους το 50% του γενικού πληθυσμού, το οποίο εμποδίζεται από τον τρόπο με 
τον οποίο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται το δομημένο περιβάλλον, οι δρόμοι και τα κτίρια. 
Τόσο τα κτίρια που δέχονται κοινό, όσο και οι πολυκατοικίες με οικιστικές μονάδες, καθώς 
και πεζοδρόμια και πλατείες, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών. 
Σημειώνεται πως στους σημερινούς Οικοδομικούς Κανονισμούς και ειδικότερα στον Κα-
νονισμό 61Η υπάρχουν από το 1999 σχετικές απαιτήσεις για τη Χρήση οικοδομών από 
ανάπηρα άτομα. Οι απαιτήσεις του κανονισμού 61Η παρατίθενται πιο κάτω:
61Η. (1) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στις πιο κάτω οικοδομές:
(α)    Σε όλες τις δημόσιες οικοδομές ή/και οικοδομές όπου επιτρέπεται η είσοδος του 

κοινού.
(β)  Σε εμπορικά κέντρα.
(γ)  Σε οικοδομές που περιλαμβάνουν καταστήματα ή/και γραφεία.
(δ)    Σε πολυκατοικίες με πέντε ή περισσότερες οικιστικές μονάδες και/ή σε οικοδομές 

με απαιτούμενους χώρους στάθμευσης πέραν των πέντε.
(ε)    Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των χώρων διαμονής των φοιτη-

τών, σε γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητικές δεξαμενές.
(στ)  Σε κλινικές, ιατρεία και θεραπευτικά ή άλλα διαγνωστικά κέντρα.
(ζ)   Σε βιομηχανικές οικοδομές με έκταση μεγαλύτερη των 600 μ² ή με αριθμό εργα-

ζομένων μεγαλύτερο των 10 ατόμων καθώς και σε συγκρότημα εργαστηρίων των 
οποίων η συνολική έκταση υπερβαίνει τα 600 μ².

(η)   Σε οποιαδήποτε οικοδομή όπου η αρμόδια αρχή εύλογα κρίνει ότι επιβάλλεται η 
εφαρμογή του Κανονισμού αυτού:

(2) Ουδεμία οικοδομή επί της οποίας εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός ανεγεί-
ρεται, εκτός αν –
(α)  όλα τα επίπεδα της οικοδομής είναι προσβάσιμα σε ανάπηρα πρόσωπα,
(β)   η κύρια είσοδος της οικοδομής έχει ελάχιστο καθαρό πλάτος 0,90 μ., μετρουμέ-

νου μεταξύ των πλαισίων ή των παραστατών, και στη μια άκρη της θύρας από την 
πλευρά της χειρολαβής υπάρχει ανεμπόδιστη απόσταση ελάχιστου πλάτους 0,30 μ., 
και πάνω στο φύλλο της θύρας είναι τοποθετημένο οπλισμένο διαφανές γυαλί σε 
κατάλληλο ύψος, έτσι που να παρέχει οπτικό πεδίο σ’ όλους τους χρήστες, καθώς 
επίσης και χειρολαβές και μηχανισμοί αυτόματης επαναφοράς και το καθαρό πλά-
τος των φύλλων των εσωτερικών θυρών έχει ελάχιστο πλάτος 0,90 μ.,

(γ)   όπου υπάρχουν κλιμακοστάσια ή πέραν των δύο σκαλιών τοποθετούνται διπλοί χει-
ρολισθήρες, σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, με ύψος 0,70 μ. και 0,90 μ., 
αντίστοιχα, με διάμετρο χειρολισθήρα 0,05 μ. και στη μία πλευρά ο χειρολισθήρας 
προεξέχει 0,40 μ. του πρώτου και του τελευταίου σκαλιού,

(δ)  οι κοινόχρηστοι διάδρομοι έχουν ελάχιστο πλάτος 1,25 μ.,
(ε)   οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων έχουν ελάχιστη διάσταση 1,50 μ.:
  Νοείται ότι στις περιπτώσεις κλινικών και ιατρείων η ελάχιστη διάσταση είναι 2,10 μ.,
(στ)  υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) σύνδεσης της κύριας 

εισόδου με δημόσιο δρόμο και/ή πεζοδρόμιο, κατασκευασμένο από αντιολισθητικό 
υλικό και το οποίο διαθέτει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

 (ι)  ελάχιστο ανεμπόδιστο πλάτος 1,20 μ.
 (ιι)   κλίση από 1:15 για μήκος ράμπας μέχρι 5 μ. και από 1:20 για μήκος ράμπας 

μεγαλύτερο από 5 μ.
 (ιιι)   περίζωμα εκατέρωθεν του κεκλιμένου επιπέδου με ελάχιστο ύψος 0,15 μ. και 

χειρολισθήρα σε ύψος μεταξύ των 0,80 μ. και 0,90 μ. Και στις δύο πλευρές η 

διάμετρος του χειρολισθήρα πρέπει να είναι 0,05 μ.
 (ιν)   στην αρχή και στο τέλος κάθε κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) υπάρχει πλατύ-

σκαλο με ελάχιστο ανεμπόδιστο μήκος 1,20 μ. και πλάτος όσο το πλάτος της 
ράμπας:

  Νοείται ότι, όταν το συνολικό μήκος του κεκλιμένου επιπέδου υπερβαίνει τα 10 μ., 
απαιτείται η κατασκευή ενδιάμεσου πλατύσκαλου ελάχιστου μήκους 1,50 μ.:

  Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης του κεκλιμένου επιπέ-
δου υπάρχει πλατύσκαλο με ελάχιστο πλάτος 1,40 μ. και μήκος 1,60 μ.,

(ζ)   όπου απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίων, αυτά διαμορφώνονται και συνδέονται 
κατάλληλα με το οδόστρωμα, έχουν αντιολισθητικό δάπεδο και κατάλληλη σήμανση 
για ανάπηρα άτομα, σύμφωνα με τις υποδείξεις και προς ικανοποίηση της αρμόδιας 
αρχής,

(η)  στις περιπτώσεις ύπαρξης ανελκυστήρων –
 (ι)   η είσοδος/έξοδος στον θάλαμο ανελκυστήρα είναι προσβάσιμη σε ανάπηρα 

πρόσωπα,
 (ιι)   η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 0,80 μ.,
 (ιιι)   ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 

1,40 μ. μήκος και 1,10 μ. πλάτος:
   Νοείται ότι, όταν η οικοδομή αφορά χώρο νοσηλείας (κλινική), οι καθαρές 

εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα είναι τουλάχιστο 2,20 μ. 
μήκος και 1,10 μ. πλάτος,

 (ιν)   τα κομβία ελέγχου είναι τοποθετημένα σε ύψος 0,90 μ. έως 1,30 μ. και 0,40 μ. 
από τη θύρα:

  Νοείται ότι τα κομβία ελέγχου έχουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση.
 (ν)   σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή, σε ύψος 1,05 μ. έως 

1,30 μ. και 0,40 μ. από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινω-
νιακό δίκτυο και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρη-
σης του ανελκυστήρα και/ή την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία,

(θ)   υφίσταται κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρας για χρήση από τα δύο φύλα, 
διαμορφωμένο κατάλληλα, με τα εξής χαρακτηριστικά:

 (ι)   οι διαστάσεις του αποχωρητηρίου είναι 2 μ. Χ 2 μ. και ο άξονας της λεκάνης 
είναι τοποθετημένος σε απόσταση 0,50 μ. από τον πλαϊνό τοίχο και με τέτοια 
διαμόρφωση, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά του.

 (ιι)  η θύρα του αποχωρητηρίου ανοίγει προς τα έξω:
   Νοείται ότι σε βιομηχανικές οικοδομές και συγκροτήματα εργαστηρίων οι χώ-

ροι αποχωρητηρίων διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δύνανται να 
χρησιμοποιούνται και από ανάπηρα πρόσωπα:

   Νοείται περαιτέρω ότι οι απαιτούμενοι πρόσθετοι χώροι για σκοπούς υγιεινής 
για ανάπηρα πρόσωπα δεν υπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης της οικο-
δομής,

(ι)   αναφορικά με οικοδομές ή άλλους χώρους που δέχονται κοινό, θεατές ή ακροατές 
(π.χ. κολυμβητήρια, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες αθλοπαιδιών κ.λπ.) αυτοί 
είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε ανά-
πηρα πρόσωπα και λαμβάνεται πρόνοια ώστε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού 
των θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τέσσερις θέσεις, είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 
για χρήση από ανάπηρα πρόσωπα και αυτές έχουν εύκολη πρόσβαση στις εξόδους 
κινδύνου,

(ια)   ποσοστό 10% των απαιτούμενων για την οικοδομή χώρων στάθμευσης συνολι-
κής χωρητικότητας μέχρι 100 και επιπλέον ποσοστό 5% για χώρους στάθμευσης 
συνολικής χωρητικότητας από 101 και άνω είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα και με 
κατάλληλη ένδειξη για χρήση αποκλειστικά από ανάπηρα πρόσωπα. Κάθε χώρος 
στάθμευσης έχει ελάχιστη διάσταση 5 μ. Χ 3,30 μ. με πρόσβαση στην κύρια ή άλλη 
είσοδο της οικοδομής.

Χρήση οικοδομών από ανάπηρα άτομα
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  61 Η
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Τ ο τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους 
ότι στις 4.12.2015 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4909, 
4.12.2015, Αριθμός 410) οι περί Ελαχίστων Προδια-
γραφών Ασφάλειας και Υγείας για Προσωρινά ή Κινη-
τά Εργοτάξια Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) 
με άμεση εφαρμογή.
2.  Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 

Υγείας για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια Κανο-
νισμοί του 2015 ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας 
και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και θέτουν 
τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

3.  Οι Κανονισμοί αυτοί αντικαθιστούν πλήρως τους 
περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγρα-
φές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονι-
σμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002), και ένα μεγάλο 
μέρος των διατάξεων των περί Οικοδομών και Έρ-
γων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και 
Ευημερία) Κανονισμών του 1973 (Κ.Δ.Π. 161/73). 

4.  Σκοπός των εν λόγω Κανονισμών είναι η βελτίωση 
της νομοθετικής ρύθμισης των θεμάτων ασφάλειας 
και υγείας στα κατασκευαστικά έργα για την απο-
τελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι Κανονι-
σμοί, μεταξύ άλλων, διευκρινίζουν τις υποχρεώσεις 
του κύριου του έργου (ιδιοκτήτη), των μελετητών, 
τα προσόντα και τα καθήκοντα των Συντονιστών για 
τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνη-
ση της μελέτης (Συντονιστή Μελέτης) και κατά την 
εκτέλεση του έργου (Συντονιστή Εκτέλεσης) και τις 
υποχρεώσεις σε σχέση με την εκπόνηση του Σχε-

δίου Ασφάλειας και Υγείας και την κατάρτιση του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.

5.  Αναμένεται ότι με την υιοθέτηση και εφαρμο-
γή των Κανονισμών αυτών θα διευκολυνθούν οι 
κύριοι των έργων (ιδιοκτήτες), οι μελετητές, οι 
εργολάβοι, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές εξο-
πλισμού και υλικών για τα κατασκευαστικά έργα, 
οι εργαζόμενοι και άλλοι εμπλεκόμενοι εργοδό-
τες στα κατασκευαστικά έργα να συμμορφωθούν 
με τις πρόνοιες της νομοθεσίας με αποτέλεσμα 
τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγεί-
ας στα κατασκευαστικά έργα και τη μείωση των 
ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επι-
κίνδυνων συμβάντων με παράλληλη μείωση του 
τελικού κόστους των έργων και βελτίωση της 
απόδοσης του κατασκευαστικού τομέα.

6.  Οι εν λόγω Κανονισμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, νέες πρόνοιες σε σχέση με τα ακόλουθα:

 (α)   Την υποχρέωση ορισμού Συντονιστή Εκτέλεσης σε 
πλήρη απασχόληση για εργοτάξια έργων Πρώτης 
Τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εγγρα-
φής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τε-
χνικών Έργων Νόμων του 2001 έως 2013.

 (β)    Τη διαβίβαση της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης 
Εργοταξίου στο επαρχιακό γραφείο Επιθεώρησης 
Εργασίας της επαρχίας στην οποία θα βρίσκεται το 
εργοτάξιο 14 ημέρες πριν από την έναρξη των ερ-
γασιών μαζί με τα πιο κάτω έγγραφα:

 (i)  Υπογραμμένη Δήλωση από τον κύριο του έρ-
γου, τον επιβλέποντα και τον εργολάβο του 
έργου ότι έχει ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις 
που προβλέπουν οι παρόντες Κανονισμοί.

 (ii)  Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού των Συντονι-

στών Μελέτης και Εκτέλεσης και γραπτή απο-
δοχή του διορισμού εκ μέρους τους.

 (iii)  Υπογραμμένη δήλωση από τον Συντονιστή με-
λέτης ότι εκπόνησε το Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) ή/και ανάθεσε την εκπόνησή του, 
στην οποία αναφέρεται το όνομα του προσώ-
που στο οποίο ανέθεσε την εκπόνηση του ΣΑΥ, 
όπου αυτό εφαρμόζεται.

Σημειώνεται ότι το αναθεωρημένο έντυπο της εκ 
των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου, καθώς και 
Καθοδηγητικό Συμφωνητικό Έγγραφο ορισμού των 
Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 
(γ)  Την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας σε περίοπτο 

σημείο του εργοταξίου, πριν από την εκτέλεση 
των εργασιών και καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσής 
τους, στην οποία να αναγράφονται τα ονόματα και 
τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέ-
της και Εκτέλεσης. 

(δ)  Στις περιπτώσεις έργου ειδικών δικτύων, όπου το 
έργο περιλαμβάνει δίκτυα παροχής υπηρεσιών, 
ή/και άλλων έργων που πραγματοποιούνται για 
λογαριασμό περισσότερων του ενός κύριου του 
έργου, τη διασφάλιση από τους συντελεστές του 
έργου ότι ορίζεται ένας κύριος του έργου για ολό-
κληρο το έργο, ο οποίος ενεργεί εκ μέρους όλων 
των κύριων του έργου, για σκοπούς εφαρμογής 
των παρόντων Κανονισμών.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό 
Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 
22405660 / 22405676. 

Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια 

Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)

Ν Ε Ο Ι  Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Γ Ι Α  ΤΑ  Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Α  Η  Κ Ι Ν Η ΤΑ  Ε Ρ ΓΟΤΑ Ξ Ι Α

Επίσκεψη της Περιφερειακής 
Επιτροπής Λεμεσού ΕΤΕΚ 

στο έργο The Oval

HΠεριφερειακή Επιτροπή Λεμεσού ΕΤΕΚ επι-
σκέφθηκε, τον Δεκέμβριο του 2015, το έργο 

The Oval το οποίο είναι υπό κατασκευή, από την 
εταιρεία Cybarco, στη Λεμεσό. Πρόκειται για έργο 
16 ορόφων και θα είναι έτοιμο το 2016.Για πρό-
σθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουρ-
γούς Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα 
τηλ. 22405614 / 22405676. 
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Έγκριση από Υπουργικό Δήλωσης Πολιτικής 
για ενίσχυση επιχειρηματικού οικοσυστήματος

H καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, η 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-

ντος, η επιχειρηματική καινοτομία, η ενίσχυση της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις αγορές είναι οι πέντε πυλώ-
νες από τους οποίους αποτελείται η Δήλωση Πο-
λιτικής για ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυ-
στήματος που ενέκρινε το Ύπουργικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Ύπουργικό 
ενέκρινε επίσης και τη σύσταση επιτροπής συ-
ντονισμού και παρακολούθησης για την εφαρμο-
γή της πολιτικής αυτής.
Η απόφαση, αναφέρεται, «λήφθηκε με πρωτο-
βουλία της Προεδρίας, στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για την αναπτυξιακή μεταρρύθμιση».
Η Δήλωση αποτελεί «προϊόν διαλόγου με όλες 
τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά και 
με εκπροσώπους όλων των βασικών φορέων του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο 
και αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της κυ-
βερνητικής πολιτικής, αναγνωρίζοντας τον καθο-
ριστικό ρόλο που διαδραματίζει η επιχειρηματική 
κοινότητα στην οικονομική δραστηριότητα και 
την ανάπτυξη του τόπου».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι πέντε πυλώνες 
είναι οι ακόλουθοι:
α.  Καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας: 

ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και των 
δεξιοτήτων που μετατρέπουν την ιδέα σε 
επιχειρηματική ευκαιρία, κυρίως μέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστημα και διάδοση του επιχει-
ρηματικού πνεύματος.

β.  Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: 
δημιουργία του κατάλληλου ρυθμιστικού και 
θεσμικού πλαισίου και των σχετικών δομών για 
τη διευκόλυνση και ενίσχυση της επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας και ανάπτυξης
γ.  Επιχειρηματική καινοτομία: διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου και κατάλληλου υποστηρικτι-
κού πλαισίου έρευνας και καινοτομίας για τις 
επιχειρήσεις.

δ.  Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδό-
τηση: άρση των υφιστάμενων εμποδίων και 
διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου ανά-
πτυξης χρηματοδοτικών εργαλείων που να 
ανταποκρίνονται στις σύνθετες ανάγκες και 
στα επιμέρους στάδια της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών χρηματοδότησης.

ε.  Διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές: 
υποστήριξη των επιχειρήσεων για ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και των πόρων που χρειάζο-
νται ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τ ο Επιμελητήριο πληροφορήθηκε για τη δι-
οργάνωση στις 2-6 Ιουνίου 2016 συνεδρί-

ου στην κατεχόμενη Λευκωσία (στο Near East 
University) με αντικείμενο τις εξελίξεις σε γε-
ωτεχνικά θέματα. Διοργανωτής εμφανίζεται η 
Τουρκική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτε-
χνικής Μηχανικής. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες υπάρχει σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο 
(http://zm2016.neu.edu.tr/).
Μετά την εξέλιξη αυτή το ΕΤΕΚ ζήτησε, από το 
υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, συμβουλές για ενέργειες τις οποίες θα 
μπορούσε να κάνει το ΕΤΕΚ για το θέμα, καθώς 
και για τις ενέργειες στις οποίες θα μπορούσε 
να προβεί το υπουργείο προς τον σκοπό αυτό.
Σημειώνεται ότι ανάλογο συνέδριο επί του ιδί-
ου θέματος, παρά τη σχετική παρέμβαση και 
διαμαρτυρία του ΕΤΕΚ, είχε τελικά διοργανωθεί 
κατά τις 28-30 Ιουνίου του 2012, πάλι στην κα-
τεχόμενη Λευκωσία. Πιο συγκεκριμένα και σε 
συνέχεια επικοινωνίας με το υπουργείο Εξω-
τερικών, το Επιμελητήριο είχε προχωρήσει τότε 
σε σχετικές παραστάσεις προς τον ISSMGE με 
στόχο να εξηγηθεί η επίσημη θέση της Δημο-
κρατίας σε σχέση με το κατεχόμενο μέρος της 
Κύπρου και την ανακήρυξή του από την Τουρ-

κία σε ξεχωριστό «κράτος». Σχετική ήταν και η 
επιστολή του ΕΤΕΚ προς τον ISSMGE καθώς και 
η απαντητική επιστολή του γενικού γραμματέα 
τού υπό αναφορά διεθνούς οργανισμού. Για το 
θέμα είχε ενημερωθεί και ο τότε πρέσβης της 
Κύπρου στην Τσεχία κ. Φαίδωνας Αναστασίου, 
ο οποίος μάλιστα έχει συναντηθεί στις 17 Φε-
βρουαρίου 2012 με τον Τσέχο αντιπρόεδρο του 
οργανισμού ISSMGE στην Πράγα.
Το ΕΤΕΚ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύστα-
ση εθνικής επιτροπής/εταιρείας «εδαφομηχανικής 
και γεωτεχνικής μηχανικής» κάτι το οποίο αποτελεί 
προϋπόθεση για εκπροσώπηση της Κύπρου στον 
διεθνή οργανισμό ISSMGE. Ο διεθνής οργανισμός 
ISSMGE είναι το επιστημονικό, επαγγελματικό 
σώμα το οποίο εκπροσωπεί τα ενδιαφέροντα και 
τις δραστηριότητες των μηχανικών, των ακαδη-
μαϊκών και των επαγγελματιών του χώρου, ανά το 
παγκόσμιο, στον τομέα της εδαφομηχανικής και 
γεωτεχνικής μηχανικής. Ο εν λόγω οργανισμός 
αριθμεί 18.000 μέλη από 80 διαφορετικές χώρες. 
Το Επιμελητήριο έχει ήδη καταθέσει τα απαιτού-
μενα έγγραφα στο υπουργείο Εσωτερικών και ανα-
μένει την έγκριση της εγγραφής για την ίδρυση 
κυπριακής εταιρείας εδαφομηχανικής και γεωτε-
χνικής μηχανικής. 

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για ματαίωση 
συνεδρίου στα κατεχόμενα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ

Σχέδιο Υπηρεσίας 
Διευθυντή Τουρισμού

Το Επιμελητήριο παρενέβη στη διαδικα-
σία προκήρυξης της θέσης του Διευθυ-

ντή Τουρισμού από τον Κυπριακό Οργανι-
σμό Τουρισμού (ΚΟΤ). 
Σύμφωνα με σχετική επιστολή του ΕΤΕΚ, 
«όσον αφορά τα Απαιτούμενα Προσόντα 
που έχουν περιληφθεί στο σχετικό Σχέδιο 
Ύπηρεσίας της πιο πάνω θέσης», εντοπίστη-
κε ότι, ενώ τη θέση δύνανται να διεκδική-
σουν κάτοχοι ακαδημαϊκών προσόντων από 
ένα ευρύ φάσμα επιστημών, δεν παρέχεται 
το δικαίωμα διεκδίκησης της θέσης και από 
άλλους κλάδους της μηχανικής επιστήμης, 
πέραν των ορισμένων μόνο κλάδων μηχανι-
κής που προνοούνται.
Ενόψει των πιο πάνω, το Επιμελητήριο κα-
τέθεσε την άποψη «ότι το σχετικό Σχέδιο 
Ύπηρεσίας στερεί το δικαίωμα διεκδίκη-
σης της θέσης από κατόχους προσόντων 
σε κλάδους της μηχανικής δημιουργώντας 
αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση. Ως εκ 
τούτου και για άρση της διάκρισης θα πρέ-
πει να τροποποιηθεί ώστε να παρέχεται το 
δικαίωμα διεκδίκησης της συγκεκριμένης 
θέσης από κατόχους προσόντων σε κλά-
δους της μηχανικής επιστήμης».
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Εργασίες με συμβόλαια 
διορισμένης υπεργολαβίας

Tο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ αποφάσισε τη 
συμπερίληψη των Βάσου Χαραλάμπους, Τάκη 

Ζαβρού, Ελίζας Βασιλείου, Σάββα Σάββα και Αλέξη 
Αδαμίδη σε επιτροπή με όρους εντολής τη μελέτη 
των γενικότερων προβλημάτων που αφορούν τις 
υπεργολαβίες σε σχέση με τη μέθοδο υλοποίησης 
έργων (διοριζόμενοι ή εσωτερικοί υπεργολάβοι) 
συμπεριλαμβανομένου και του θέματος που αφο-
ρά την καταβολή ΦΠΑ και την υποβολή εισήγησης 
που να περιλαμβάνει 
- πρόταση για διαμόρφωση της θέσης του ΕΤΕΚ 
και 
- πρόταση για πιθανές σχετικές δράσεις.

Τακτικές Μηνιαίες Συναντήσεις 
ΕΤΕΚ - Κεντρικής Επιτροπής 
Αλλαγών και Απαιτήσεων

Σειρά τακτικών συναντήσεων με την Κεντρική 
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων ξεκίνησε 

το ΕΤΕΚ. Στην πρώτη συνάντηση, ο κατάλογος 
θεμάτων που ζήτησε το Επιμελητήριο να συζητη-
θούν ήταν:
1. Προκηρύξεις/Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσε-
ων, Ύπηρεσιών (σχετική αλληλογραφία επισυνά-
πτεται):
· Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
· Κατάτμηση προσφορών
· Μειοδοτικοί διαγωνισμοί
· Συντελεστές βαρύτητας διαδικασίας συμφέ-
ρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
· Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες συμ-
βούλων μελετητών
2. Κανονισμοί Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Δια-
γωνισμών ΕΤΕΚ
3. Διοργάνωση Εργαστηρίου για θέματα Δημοσί-
ων Συμβάσεων
4. Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών: 
Κριτική Διαδικασία, Διαιτησία

Συνάντηση αντιπροσωπείας 
ΕΤΕΚ με τμήμα Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας
To Επιμελητήριο είχε συνάντηση με τον διευθυντή 
τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπου, 
μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:
1. Αξιοποίηση ιδιωτικού τομέα για σκοπούς κτη-
ματολογικών και χωρομετρικών εργασιών του τμή-
ματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ)
2. Αξιοποίηση από το ΤΚΧ σχεδίων που ετοιμά-
στηκαν από ιδιώτες μελετητές και έκδοση πιστο-
ποιητικού έγκρισης
3. Αυτεπάγγελτη διαδικασία για έκδοση τίτλων 
ιδιοκτησίας από το ΤΚΧ
4. Σχέδια υπηρεσίας Κτηματολογικών Λειτουρ-
γών του ΤΚΧ

Διορισμοί

Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει 
το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοί-

νωσε στις 8 Δεκεμβρίου 2015 την Τέταρτη Κοινή 
Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και 
καλεί ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς από 
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις 
και άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ερευ-
νητικές προτάσεις.
Στο δίκτυο SOLAR-ERA.NET συμμετέχουν οργανι-
σμοί χρηματοδότησης έρευνας από 14 χώρες και 
περιφέρειες με στόχο την ανάπτυξη αειφόρου 
συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και 
οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας και καινοτο-
μίας, ώστε να υλοποιηθεί η στρατηγική της ομάδας 
πρωτοβουλίας Solar Europe Industrial Initiative 
(SEII), η οποία χαράζει οδικό χάρτη για υλοποίη-
ση και εφαρμογή του σχεδίου Strategic Energy 
Technology (SET Plan) της ΕΕ, αναφορικά με την 
παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.
Η Πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
Φωτοβολταϊκά-PV4:
PV4.1 Innovative processes for inorganic thin-film 
cells & modules
PV4.2 Dedicated modules for BIPV design and 
manufacturing
PV4.3 Grid integration and large-scale deployment 
of PV
PV4.4 High-efficiency PV modules based on next 
generation c-Si solar cells
PV4.5 Solar glass and encapsulation materials
PV4.6 Concentrator PV technology
PV4.7 Si feedstock, crystallization and wafering
PV4.8 Organic solar cells and other emerging 
concepts
Συγκεντρωτικά Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας-
CSP4:
CSP4.1 Cost reduction and efficiency increase in 
components
CSP4.2 Dispatchability through storage and 
hybridisation
CSP4.3 New heat transfer media for CSP plants
Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε δύο στάδια με 
καταληκτικές ημερομηνίες τις 11 Απριλίου 2016 

για την υποβολή συνοπτικών προτάσεων (pre-
proposals) και τις 5 Σεπτεμβρίου 2016 για την υπο-
βολή ολοκληρωμένων προτάσεων (full proposals) 
από τον συντονιστή της κάθε διεθνικής πρότασης 
στην ιστοσελίδα του SOLAR-ERA.NET, www.solar-
era.net. Στην ίδια ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για 
το Δίκτυο και τις Προσκλήσεις, όπως επίσης και τα 
έντυπα υποβολής προτάσεων.
Τα Ερευνητικά Δίκτυα για να μπορούν να λάβουν 
χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτελούνται από 
τουλάχιστον δύο (2) εταίρους από διαφορετικές 
χώρες ή περιφέρειες που συμμετέχουν στη Διε-
θνική Πρόσκληση, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να 
προέρχεται από τη βιομηχανία.
Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευ-
νας για την Πρόσκληση ανέρχεται στα 400.000 ευρώ 
και επικεντρώνεται στη στήριξη δραστηριοτήτων Βι-
ομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης, 
καλύπτοντας όλα τα προαναφερόμενα επιστημονικά 
πεδία. Η κάθε κυπριακή συμμετοχή σε Δίκτυο Πρότα-
σης μπορεί να αποτελείται από έναν έως τρεις εταίρους 
που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και μπορεί να αιτηθεί ποσό μέχρι 175.000 
ευρώ για κάθε πρόταση έργου. Σε περίπτωση που κυ-
πριακός φορέας αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή του 
Διεθνικού Δικτύου, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης 
μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 25.000 ευρώ.
Οι εθνικοί κανονισμοί χρηματοδότησης περιλαμβά-
νονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του 
ΙΠΕ με κωδικό ΚΟΙΝΑ/SOLAR-ERA.NET/1215 που βρί-
σκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας http://www.research.org.cy.
Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων στην 
εύρεση συνεργατών, το Δίκτυο SOLAR- ERA.NET δι-
οργανώνει στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2016, ημε-
ρίδα Ενημέρωσης και Δικτύωσης στο Ντίσελντορφ 
στη Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τη 
σχετική ανακοίνωση.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοι-
νωνείτε με την αρμόδια λειτουργό του ΙΠΕ, Δήμη-
τρα Πέτσα, 22205033, dpetsa@research.org.cy.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τομέα της 
παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια

• Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, και Δημήτρης Βαττής, μηχανικός μεταλλείων, στην Επι-
τροπή «Ύδατικού».
• Δημήτρης Αντωνιάδης, μηχανικός πληροφορικής και Βενιζέλος Ευθυμίου, στην Επιτροπή «Έρευ-
νας και Τεχνολογίας».
• Βύρωνας Ιωάννου, αρχιτέκτονας-πολεοδόμος και Ηρακλής Αχνιώτης, στην Επιτροπή «Στρατηγική 
και Πολιτικές για Βιώσιμη, Ορθολογική και Αειφόρο Ανάπτυξη».
• Στέλιος Στυλιανού, γεωλόγος, Μαρίνος Ευαγγελίδης, ηλεκτρολόγος μηχανικός και Τερέζα Πανα-
γιώτου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στην Περιφερειακή Επιτροπή Πάφου.



Με τη συμμετοχή πέραν των 100 συνέδρων 
πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα «Αειφόρος 

Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές 
και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» την οποία διοργάνωσε το 
Επιμελητήριο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015.
Κατά την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης, ο 
πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανέφερε πως, ιδιαίτερα σε μια 
τέτοια εποχή, που η χώρα μας, όπως και αρκετές 
άλλες, βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, 
θέματα όπως η προώθηση της αειφόρου ανάπτυ-
ξης στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλή-
των, επιβάλλεται να τα προσεγγίσουμε και να τα 
προωθούμε με αποφασιστικότητα. Τόνισε δε πως 
τώρα είναι περισσότερο από ποτέ η ώρα, γιατί ο 
τομέας αυτός πέρα από το περιβάλλον είναι άμεσα 
συνδεδεμένος και με την οικονομία.
Στην εκδήλωση επεξηγήθηκαν οι βασικές Αρχές της 
Αειφόρου Διαχείρισης των ΑΕΚΚ, έγινε παρουσίαση 
των νομοθετικών προνοιών που διέπουν τη διαχεί-
ρισή τους και παρουσιάστηκαν τα συλλογικά Συστή-
ματα Διαχείρισης Αποβλήτων που λειτουργούν στην 
Κύπρο. Αναδείχθηκε, επίσης, η προοπτική ανάπτυ-
ξης της οικονομίας του κλάδου των κατασκευών 
από την ορθή εφαρμογή της ανακύκλωσης.
Μέσα από τις διαλέξεις που έδωσαν οι ομιλητές 
της εκδήλωσης αλλά και από τη συζήτηση που 
ακολούθησε, φάνηκε η ανάγκη προώθησης δρά-
σεων ώστε να μπορεί να υπάρξει θετική προοπτική 
στην κατεύθυνση της αειφόρου διαχείρισης των 
ΑΕΚΚ η οποία θα οδηγήσει τον τόπο στην υιοθέτη-
ση ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ [Άρθρο 11 (2) (β) ] «όλα τα 
κράτη μέλη, μέχρι το 2020, οφείλουν να πετύχουν 
ανακύκλωση, ή ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση 
των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και 
κατεδαφίσεων, τουλάχιστο κατά 70%, ως προς το 
βάρος των παραγόμενων συγκεκριμένων αποβλή-
των».
Μεταξύ άλλων, αναφέρονται ακολούθως μερικές 
από τις διαπιστώσεις που πηγάζουν από τις πα-
ρουσιάσεις και τις εισηγήσεις που έγιναν κατά τις 
εργασίες της εκδήλωσης:
Υφίσταται αδήριτη ανάγκη ενημέρωσης όλων των 
εμπλεκομένων (μηχανικών, εργολάβων, και λοιπών 
εμπλεκομένων) σχετικά με το θέμα της ορθολογι-
κής διαχείρισης των ΑΕΚΚ αλλά και τα οφέλη από 
αυτήν.
Υπάρχει επίσης ανάγκη για εκπαίδευση όσων 
εμπλέκονται στα διάφορα στάδια διαχείρισης 
των ΑΕΚΚ. Σημαντική κρίνεται και η εκπαίδευση 

κατεδαφιστών οι οποίοι, όπως συμβαίνει και στο 
εξωτερικό, ειδικεύονται σε θέματα κατεδάφισης 
και μεταφοράς αμιάντων και άλλων επικίνδυνων 
υλικών.
Η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει παρέχοντας 
και τους απαραίτητους πόρους στη βελτίωση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας αφού, ιδιαίτερα εν 
μέσω οικονομικής κρίσης, ελλοχεύει ο κίνδυνος 
αποφυγής των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο 
σχετικός νόμος προς τους παραγωγούς ΑΕΚΚ. Στο 
πλαίσιο αυτό είναι επιθυμητή η ενδυνάμωση του 
συστήματος ελέγχου και επιβολής καθώς και η 
λήψη εκείνων των μέτρων που θα επιτρέψουν την 
ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων υλικών, όπως 
προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.

Όσον αφορά την εθνική νομοθεσία, θα μπορούσε 
να βελτιωθεί ώστε να καθορίζονται με πιο συγκε-
κριμένο τρόπο οι συναφείς ευθύνες, να απαγο-
ρεύεται ρητά η απόρριψη, να προβλέπεται η ανα-
κύκλωση των ΑΕΚΚ (υλικά, ποσοστά) καθώς και η 
χρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών στις 
κατασκευές κλπ.
Παράλληλα θα ήταν χρήσιμο να μελετηθεί το 
ενδεχόμενο αύξησης των εταιρειών επεξεργα-
σίας αποβλήτων, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτε-
ρη γεωγραφική κάλυψη και πιο ανταγωνιστικές 
τιμές. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σίγουρα υπο-
βοηθητική η παραχώρηση κινήτρων προς τους 
ενδιαφερόμενους, μέσω επιδότησης επιτοκίων 
ή με αξιοποίηση κρατικής γης σε εκείνους τους 
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Τα συμπεράσματα και οι παρουσιάσεις 
της εκδήλωσης «Αειφόρος Διαχείριση Αποβλήτων 

από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις»
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επενδυτές που ενδιαφέρονται.
Εξαιρετικά σημαντική είναι η έμφαση που θα πρέ-
πει να δοθεί στην πρόληψη παραγωγής ΑΕΚΚ μέσω 
συγκεκριμένων μέτρων από τη φάση της μελέτης 
των έργων, κάτι που δύναται να επιτύχει αξιόλογο 
ποσοστό μείωσης των παραγομένων ΑΕΚΚ.
Να προωθηθεί καθορισμός πρότυπων ανακυκλω-
μένων υλικών και ενημέρωση του τεχνικού κόσμου 
για τα υλικά που παράγονται, τα χαρακτηριστικά και 
τη χρήση τους.
Το κράτος, λειτουργώντας ως παράδειγμα προς μί-
μηση, θα πρέπει να μελετήσει πρακτικούς τρόπους 
εφαρμογής της νομοθεσίας για σκοπούς των δικών 
του συμβάσεων, μη αποκλειομένης της περίληψης 
σχετικών προνοιών στις δημόσιες συμβάσεις τόσο 
για τα παραγόμενα ΑΕΚΚ όσο και για τη χρήση ανα-
κυκλώσιμων υλικών στις κατασκευές.
Το Επιμελητήριο υποστηρίζει την άποψη ότι με την 
αποφασιστική και αρμονική συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων, κράτους, φορέων και ιδιωτών, είναι 
δυνατό να ετοιμαστεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Δράσης για την προώθηση της αειφόρου διαχείρι-
σης και επεξεργασίας των ΑΕΚΚ και δηλώνει έτοιμο 
να συμβάλει ενεργά σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
Το ETEK ευχαριστεί τους εκλεκτούς ομιλητές της 
εκδήλωσης, κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, κ. Κώστα 

Χατζηπαναγιώτου, κ. Μάριο Αλεξάνδρου, κ. Πα-
ναγιώτη Αλαβέρα και κ. Κώστα Ρουσιά που με την 
ενεργή συμμετοχή τους συνέβαλαν στην επιτυχία 
της διοργάνωσης καθώς και για την παραχώρηση 
των παρουσιάσεών τους, με σκοπό την ανάρτησή 
τους στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.
 
Παρουσιάσεις των ομιλητών 
•  Πρόνοιες Νομοθεσίας σε σχέση με τη διαχείριση 

των ΑΕΚΚ: Ευθύνες και Υποχρεώσεις Αρχιτεκτό-
νων, Μηχανικών και Εργολάβων (Μάριος Αλε-
ξάνδρου)

•  Βασικές Αρχές Αειφόρου Διαχείρισης Αποβλή-
των από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφί-
σεις (Κώστας Χατζηπαναγιώτου)

•  Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Κώστας Ρουσιάς)

•  Οικονομική Κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Απο-
βλήτων: Προοπτικές Ανάπτυξης της Οικονομίας 
του Κλάδου των Κατασκευών από την Εφαρμογή 
της Ανακύκλωσης (Παναγιώτης Αλαβέρας)

•  Δράσεις για μια Αειφόρο Διαχείριση ΑΕΚΚ (Χαρά-
λαμπος Θεοπέμπτου)

Οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στην ιστο-
σελίδα του ΕΤΕΚ: http://www.etek.org.cy/site-
article-1046-44-el.php 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΚ

Κρατικός 
Προγραμματισμός 
και Σχεδιασμός 

για Διαχείριση και 
Αξιοποίηση της 
Κρατικής Γης

Το θέμα του σχεδιασμού στρατηγικής και 
της διαχείρισης / αξιοποίησης της κρατι-

κής γης απασχόλησε το ΕΤΕΚ εξ αφορμής και 
του διαγωνισμού του υπουργείου Οικονομι-
κών για την αγορά υπηρεσιών συμβούλου για 
την αξιοποίηση της κρατικής γης. Επί τούτου 
το ΕΤΕΚ είχε κάνει σχετική παρέμβαση.
Κατά παρόμοιο τρόπο το ΕΤΕΚ συνυπέγραψε 
επιστολή η οποία ετοιμάστηκε από μια σειρά 
από φορείς υπό τον συντονισμό του Πανεπι-
στημίου Κύπρου με θέμα «ο δημόσιος ρόλος 
της κρατικής γης για ένα ανταγωνιστικό αστι-
κό μέλλον των κυπριακών πόλεων».
Και οι δύο πιο πάνω αναφερόμενες επιστο-
λές απαντήθηκαν κατά παρόμοιο τρόπο από 
τον υπουργό Οικονομικών και από τη μονάδα 
αποκρατικοποιήσεων. 
Το θέμα επανήλθε στην επιφάνεια πρόσφα-
τα ενώ αποτέλεσε και το αντικείμενο δημο-
σιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιή-
θηκε από κοινού από το ΕΤΕΚ, το ΕΒΕΛ, το 
τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και άλλους 17 φορείς, επαγγελμα-
τικές οργανώσεις και ακαδημαϊκούς, στις 23 
Νοεμβρίου 2015. 
Ενόψει των πιο πάνω η Διοικούσα Επιτροπή 
του ΕΤΕΚ κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 
17 Νοεμβρίου 2015 συζήτησε το θέμα και 
αποφάσισε τον διορισμό των κ. Κωνσταντί-
νου Κωνσταντή, Ηρακλή Αχνιώτη και Ανδρέα 
Συμεού σε Ομάδα Εργασίας με όρους εντο-
λής την περαιτέρω μελέτη του θέματος και 
την υποβολή συγκεκριμένης και πιο ολοκλη-
ρωμένης εισήγησης αναφορικά με:
- την αναγκαιότητα σύστασης, την αποστο-
λή, τους όρους εντολής, τη σύνθεση κ.ο.κ. 
του Φορέα Διαχείρισης Κρατικής Γης
- τις προαπαιτούμενες μελέτες, τον προ-
γραμματισμό (με αριθμητικά παραδείγματα-
Meaningful data), τη χάραξη πολιτικής κ.ο.κ. 
που απαιτούνται για να δραστηριοποιηθεί ο 
φορέας αυτός.
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Το Επιμελητήριο ενημερώθηκε από μέλη του ότι η Κεντρική Τράπεζα 
έχει εκδώσει Οδηγία προς τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση το άρ-

θρο 41 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου του 1997, η 
οποία προβλέπει ότι για σκοπούς εξασφάλισης στεγαστικού δανείου, 
ανάμεσα σε άλλα έγγραφα, απαιτείται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα και 
τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ), λεπτομερής υπολογισμός και 
ανάλυση κόστους εργασιών υπογραμμένο από επαγγελματία επιμετρη-
τή ποσοτήτων. Η εν λόγω εγκύκλιος έχει ενσωματωθεί στην Πιστωτική 
Πολιτική της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και έχει διανεμηθεί σε 
όλα τα ΣΠΙ με σχετική εσωτερική εγκύκλιο.
Ενόψει του πιο πάνω, το Επιμελητήριο επισήμανε με επιστολές του προς 
τον ανώτερο διευθυντή Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου καθώς και τον γε-
νικό διευθυντή της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Κύπρου, ότι «η κο-
στολόγηση, η ετοιμασία εγγράφων προσφοράς, η αξιολόγηση προσφο-
ρών, η τιμολόγηση αλλαγών καθώς και η ετοιμασία τελικού λογαριασμού 
για οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, είτε αυτό αφορά ανέγερση νέας 
ή μετατροπή/συντήρηση κτιριακής ή άλλης κατασκευής θα μπορούσε 
κάλλιστα να ετοιμαστεί και από τον επαγγελματία μέλος του ΕΤΕΚ που 

ετοίμασε τη μελέτη για την οποία προορίζεται η χρηματοδότηση.
Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι το κάθε μέλος συγκεκριμένου κλάδου 
έχει το επαγγελματικό δικαίωμα ετοιμασίας της πιο πάνω ανάλυσης κό-
στους, για τη μελέτη που το ίδιο ετοίμασε, για οποιοδήποτε σκοπό, δε-
δομένου ότι γνωρίζει το περιεχόμενο, τα σχετικά και τις λεπτομέρειες 
για τη μελέτη που ετοίμασε για σκοπούς του εντολέα του.
Στην περίπτωση δε έργων που περιλαμβάνουν μελέτες περισσότερων 
του ενός κλάδου, ο επικεφαλής σύμβουλος είτε από μόνος του είτε σε 
συνεργασία με τους άλλους συμβούλους ετοιμάζει και υποβάλλει στον 
εργοδότη του την ανάλυση του κατασκευαστικού κόστους.
Ως εκ τούτου, η περιοριστική πρόνοια στην αναφερόμενη οδηγία είναι 
αυθαίρετη και δεν είναι αποδεκτή. Καλείστε δε να την επαναδιατυπώ-
σετε με αναφορά σε επιμετρητή ποσοτήτων ή άλλο μελετητή.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι σε οποιαδήποτε αναφορά γίνεται σε 
επαγγελματία για την άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής 
επιστήμης θα πρέπει πάντοτε να διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο 
άτομο είναι εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ και κατέχει ισχύουσα άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος στον συγκεκριμένο κλάδο».

Περί Αρμοδίων για την εκτίμηση κόστους κατασκευών για 
σκοπούς δανείου από Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα 
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Οικοπεδοποίηση τεμαχίου - Απαραίτητη συνθήκη 
πριν οποιαδήποτε άλλη ανάπτυξη

 Με βάση την επιφύλαξη (α) του άρθρου 
21 του περί Πολεοδομίας και Χωρο-

ταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, 
επιτρέπεται η έναρξη ανάπτυξης, εφόσον 
πρόκειται αυτή να πραγματοποιηθεί σε 
εγκριμένο οικόπεδο ή/και σε υπό δημιουρ-
γία οικόπεδο ή/και σε τεμάχιο γης για το 
οποίο έχει εξασφαλιστεί άδεια, για τη μετα-
τροπή του σε οικόπεδο ή τη διαίρεσή του 
σε χωριστά οικόπεδα - δείτε το σχετικό άρ-
θρο, στη σελίδα 414, του σχετικού κειμένου 
του Νόμου, στην ιστοσελίδα http://www.
moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/7C13A503
2F6F4196C2257BCE003A683D/$file/N%20
46(I)_2011.pdf?OpenElement
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην επιφύλαξη (β) του άρθρου αυτού όπως 
π.χ.: 
i. Το προς ανάπτυξη τεμάχιο να μην δια-
θέτει δημόσια προσπέλαση
ii. Το προς ανάπτυξη τεμάχιο να βρίσκεται 
εκτός ορίων ανάπτυξης
iii. Η οικοπεδοποίηση του τεμαχίου να μην 
κρίνεται εφικτή ή απαραίτητη ή επιθυμητή 

στο συγκεκριμένο στάδιο μελέτης, π.χ.:
·  η ανάπτυξη να είναι μικρή σε σχέση με το 

μέγεθος του τεμαχίου και η επιβολή πλή-
ρων δεσμεύσεων να κρίνεται επαχθής, 

·  η οικοπεδοποίηση του τεμαχίου να θε-
ωρείται πρόωρη λόγω του ότι δεν έχουν 
ωριμάσει οι συνθήκες ανάπτυξης της πε-
ριοχής. 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να 
διασφαλίζονται ωστόσο το αναγκαίο οδικό 
δίκτυο, ελεύθεροι δημόσιοι χώροι και άλλοι 
χώροι ή έργα υποδομής που θεωρούνται 
αναγκαία στο στάδιο μελέτης της αίτησης. Οι 
απαιτούμενες δεσμεύσεις θα πρέπει να προ-
νοούνται στην αίτηση που υποβάλλεται. 
Προς συμμόρφωση με το πιο πάνω άρθρο 
του Νόμου, προτρέπονται οι αιτητές και 
οι μελετητές να υποβάλλουν πολεοδομική 
αίτηση για οικοπεδοποίηση του τεμαχίου 
πριν ή ταυτόχρονα με την οποιαδήποτε 
αίτηση για την οικοδομική ανάπτυξή του. 
Η συνθήκη αυτή είναι υποχρεωτική για τη 
μελέτη οποιασδήποτε πολεοδομικής αίτη-
σης, εκτός των περιπτώσεων που αναφέ-

ρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω.
Ενόψει του περιεχομένου της παραγράφου 3 
πιο πάνω, προκαταρκτικές απόψεις για υπό-
δειξη δεσμεύσεων τεμαχίου (εκτός των πε-
ριπτώσεων της παραγράφου 2) θεωρούνται 
άνευ αντικειμένου, αφού ούτως ή αλλιώς 
απαιτείται η οικοπεδοποίηση του τεμαχίου 
πριν την οποιαδήποτε άλλη ανάπτυξή του.
Με την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας 
για οικοπεδοποίηση του τεμαχίου πριν την 
οικοδομική του ανάπτυξη, δημιουργούνται 
τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
i. Ξεκαθαρίζονται οι πολεοδομικές δε-
σμεύσεις του/των τεμαχίου/ων, όπως απα-
ραίτητο οδικό δίκτυο, χώροι πρασίνου και 
άλλοι αναγκαίοι χώροι.
ii. Η μελέτη της οικοδομικής ανάπτυξης 
του τεμαχίου που θα ακολουθήσει δεν θα 
υπόκειται σε διαφοροποιήσεις που αφο-
ρούν τις δεσμεύσεις του τεμαχίου.
iii. Οι δεσμεύσεις του τεμαχίου θα ισχύουν 
ως έχουν, ανεξαρτήτως της οικοδομικής 
ανάπτυξης του τεμαχίου ή των οποιωνδή-
ποτε διαφοροποιήσεων ακολουθήσουν.

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  Ε Τ Ε Κ
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Συμφωνία για τη μεταρρύθμιση 
των κανόνων προστασίας 

δεδομένων στην ΕΕ
Σε συμφωνία κατέληξαν οι τρεις θεσμοί για την 

αναμόρφωση των κανόνων προστασίας των προ-
σωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων ανά την ΕΕ. Στις 
15 Δεκεμβρίου 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο αποδέχθηκαν πρόταση που 
προκύπτει από αυτή που προωθούσε η Επιτροπή υπό 
την τέως επίτροπο Βίβιαν Ρέντινγκ από το 2012. 
Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων ζητούσε 
ενιαίους κανόνες ανά την ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο 
όπου γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομέ-
νων και αυτό θα γίνει με τη νέα οδηγία, σημειώνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Ο αντιπρόεδρος για 
την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, Α. Ανσίπ, αναφέρθηκε στον 
«αδικαιολόγητο σημερινό περιορισμό της μεταφοράς 
κάποιων προσωπικών δεδομένων προς αποθήκευση/
επεξεργασία από το ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο».
Στις βασικές αλλαγές που επέρχονται με τη μεταρρύθ-
μιση συγκαταλέγονται οι εξής:
Ενιαίο πλέγμα κανόνων σχετικά με την προστασία δε-
δομένων, με ισχύ στο σύνολο της ΕΕ. Θα καταργηθούν 
οι μη αναγκαίες διοικητικές απαιτήσεις, π.χ. οι υποχρε-
ώσεις κοινοποίησης για τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο 
αυτό, οι επιχειρήσεις θα εξοικονομούν γύρω στα 2,3 
δισ. ευρώ ετησίως.
Αντί της τρέχουσας υποχρέωσης όλων των επιχειρήσε-
ων να γνωστοποιούν στις αρχές ελέγχου της προστασί-
ας δεδομένων το σύνολο των εργασιών τους που άπτο-
νται της προστασίας δεδομένων, απαίτηση που έχει 
οδηγήσει σε περιττή γραφειοκρατία και κοστίζει στις 
επιχειρήσεις 130 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, ο κανο-
νισμός προβλέπει αυξημένη ευθύνη και λογοδοσία για 
όσους επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα: Επιχειρή-
σεις και οργανισμοί θα υποχρεούνται να ενημερώνουν 
τις εθνικές αρχές ελέγχου σχετικά με σοβαρές παρα-
βιάσεις της προστασίας δεδομένων το συντομότερο 
δυνατό (εάν είναι εφικτό εντός 24 ωρών).
Οι διάφορες οντότητες θα είναι υποχρεωμένες να 
έχουν επαφές μόνο με μία ενιαία εθνική αρχή προστα-
σίας δεδομένων στη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεται 
η κύρια εγκατάστασή τους. Παρομοίως, οι πολίτες θα 
μπορούν να απευθύνονται στην αρχή προστασίας δε-
δομένων της χώρας τους, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία από κά-
ποια επιχείρηση εκτός της ΕΕ. Οσάκις απαιτείται συναί-
νεση για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων, 
αποσαφηνίζεται ότι αυτή πρέπει να δίδεται ρητώς και 
να μην συνάγεται απλώς.
Οι πολίτες θα διαθέτουν ευκολότερη πρόσβαση στα 
δεδομένα τους και θα μπορούν να μεταφέρουν προ-
σωπικά δεδομένα με μεγαλύτερη ευχέρεια από έναν 

πάροχο υπηρεσιών σε άλλον (δικαίωμα στη φορητότη-
τα των δεδομένων). Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί ο 
ανταγωνισμός μεταξύ υπηρεσιών.
Η θέσπιση «δικαιώματος στη λήθη» θα βοηθά τους αν-
θρώπους να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους 
που υπάρχουν σε σχέση με την προστασία δεδομένων 
στο διαδίκτυο· οι πολίτες θα μπορούν να απαλείφουν τα 
δεδομένα τους αν δεν υφίστανται νόμιμοι λόγοι που να 
υπαγορεύουν τη διατήρησή τους.
Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να εφαρ-
μόζεται σε περίπτωση χειρισμού δεδομένων στην 
αλλοδαπή από επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν 
δραστηριότητα στην αγορά της ΕΕ και προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε πολίτες της ΕΕ.
Οι ανεξάρτητες εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων 
θα ενισχυθούν, ούτως ώστε να μπορούν να επιβάλλουν 
καλύτερα την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ στην εκά-
στοτε εθνική έννομη τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν 
την εξουσία να επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις 
που παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας 
δεδομένων. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα μπο-
ρούν να φθάνουν μέχρι το 1 εκατ. ευρώ ή το 2% του 
παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εκάστοτε 
επιχείρησης.
Μια νέα οδηγία θα καταστήσει εφαρμοστέες τις γενι-
κές αρχές και τους κανόνες που διέπουν την προστασία 
δεδομένων στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία 
σε ποινικές υποθέσεις. Οι κανόνες θα ισχύουν τόσο για 
τις εγχώριες όσο και για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις 
δεδομένων.
Ο νέος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα θα τε-
θεί προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2016 και θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο για να αποκτήσει ισχύ 
νόμου στα κράτη μέλη έως το 2018.
Πηγή: ΕΕ

Τα όπλα 
επίθεσης 
των χάκερ

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της 
Kaspersky Lab αναφορικά με το τοπίο 

των εταιρικών απειλών για το 2015, τα ερ-
γαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για ψηφιακές 
επιθέσεις εναντίον επιχειρήσεων ήταν δια-
φορετικά από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν 
εναντίον καταναλωτών. Σε αυτά περιλαμβά-
νονται η μεγαλύτερη εκμετάλλευση νόμιμων 
προγραμμάτων λογισμικού και κακόβουλων 
λογισμικών που έφεραν έγκυρες ψηφιακές 
υπογραφές, ώστε να κρατούν τα κακόβουλα 
αρχεία κρυμμένα για μεγαλύτερο χρονικό δι-
άστημα. Επίσης, οι ειδικοί της Kaspersky Lab 
παρατήρησαν μια σταθερή αύξηση του αριθ-
μού των εταιρικών χρηστών που δέχτηκαν 
επίθεση από προγράμματα ransomware.
Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί της Kaspersky Lab 
διαπίστωσαν ότι πάνω από τους μισούς (58%) 
εταιρικούς υπολογιστές δέχτηκαν τουλάχιστον 
μία απόπειρα «μόλυνσης» με κακόβουλο λο-
γισμικό, με το σχετικό ποσοστό να αυξάνεται 
κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 
το 2014. Ένας στους τρεις (29%) εταιρικούς 
υπολογιστές εκτέθηκε τουλάχιστον μία φορά 
σε διαδικτυακές επιθέσεις, με την εκμετάλ-
λευση των τυπικών εφαρμογών office να εμ-
φανίζεται τρεις φορές πιο συχνά σε σχέση με 
τις επιθέσεις εναντίον καταναλωτών. Επιπλέον, 
το 26% των εταιρικών υπολογιστών βρέθηκε 
αντιμέτωπο με τοπικές απειλές, όπως η «μό-
λυνση» από USB stick ή άλλα αφαιρούμενα 
μέσα. Επίσης, οι ειδικοί κατέγραψαν αύξηση 
7% στη χρήση προγραμμάτων exploit με στό-
χο την πλατφόρμα Android, επιβεβαιώνοντας 
το διογκούμενο ενδιαφέρον των χάκερ για τα 
δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στις 
φορητές συσκευές των εργαζομένων.
Οι επιθέσεις αυτές ήταν προσεκτικά σχεδια-
σμένες, με τους ψηφιακούς εισβολείς να ξο-
δεύουν αρκετή ώρα διερευνώντας τις επαφές 
και τους προμηθευτές της εταιρείας-στόχου, 
ακόμη και τα προσωπικά ενδιαφέροντα και 
τις συνήθειες πλοήγησης του κάθε εργαζο-
μένου. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές 
χρησιμοποιήθηκαν για να ταυτοποιηθούν νό-
μιμες ιστοσελίδες, με στόχο να παραβιαστούν 
και να χρησιμοποιηθούν για τη διανομή κα-
κόβουλου λογισμικού.

Πηγή: kathimerini.gr
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Ολιστική προσέγγιση συνιστά ο ENISA 
για ένα ασφαλές «έξυπνο» σπίτι

Πώς αντιδρά η βιομηχανία που εμπλέκεται στην 
κατασκευή έξυπνων οικιακών συσκευών στο 

αυξανόμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων για την αξι-
οποίηση των νέων τεχνολογιών στο σπίτι; Ποια σειρά 
προτεραιότητας έχει η ασφάλεια στο Smart Home; Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια εξετάζει 
την τρέχουσα κατάσταση και συστήνει ορθές πρακτι-
κές για τη σύγχρονη οικογενειακή εστία.
Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο για το Smart Home είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την ασφάλεια όσων διαμένουν σε αυτό 
αλλά και όσους το επισκέπτονται. 
Ωστόσο, επί του παρόντος, τα «Smart Home 
Environments» ενεργούν συμπληρωματικά στις πα-
ραδοσιακές οικιακές συσκευές, με συνδεδεμένες 
συσκευές οι οποίες συλλέγουν, ανταλλάσσουν και 
επεξεργάζονται δεδομένα ώστε να δημιουργήσουν 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Στην εξάρτησή μας από τις τεχνολογίες αποδίδει ο 
οργανισμός τις απειλές που αναδύονται για τα Smart 
Home μέσω του κυβερνοχώρου, όπως το κακόβουλο 
λογισμικό που φτάνει στις λεγόμενες έξυπνες τηλε-
οράσεις, ή την μη εξουσιοδοτημένη απομακρυσμένη 
πρόσβαση σε συσκευές για την παρακολούθηση του 
μωρού. Προκειμένου να αποφύγουμε τις ενδεχόμενες 
συνέπειες στη ζωή μας, ο ENISA κατ’ αρχήν διακρίνει 
ότι δεν είναι σαφείς όχι μόνο στους τελικούς χρήστες 
αλλά και στους προγραμματιστές εφαρμογών και υπη-
ρεσιών «για το έξυπνο σπίτι» οι επιπλοκές προς την 
ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 
Οι προκλήσεις του Smart Home είναι αρκετές, ση-
μειώνει ο ENISA: Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές 
αναπτύσσουν προϊόντα σύνδεσης με καινοτόμες 
λειτουργίες, ωστόσο η επένδυση που θα εγγυάται 
την ασφάλειά τους είναι περιορισμένη, δηλαδή δεν 
επενδύουν στην ασφάλεια εκ προοιμίου.

Για να λειτουργήσει το smart home, επαναχρησι-
μοποιούνται αρκετά στοιχεία τρίτων (hardware και 
software υπηρεσίες), καθιστώντας «δύσκολο ζήτημα» 
τις επιπτώσεις στην ασφάλεια των συγκεκριμένων 
δομικών τμημάτων.
Στη μελέτη αυτή, ο ENISA προτείνει μια ολιστική 
προσέγγιση με έννομες ορθές πρακτικές. Τα μέτρα 
αυτά αποσκοπούν στην προστασία διαφόρων τύ-
πων συσκευών και υπηρεσιών οι οποίες βρίσκονται 
σε Smart Home, σε διάφορα στάδια του κύκλου 
ζωής τους: στην ανάπτυξη, ολοκλήρωση, χρήση και 
συντήρηση, μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής τους, 
την ανακύκλωση ή διάθεση. Παραδείγματα ορθών 
πρακτικών περιλαμβάνουν τον έλεγχο λειτουργιών 
ασφαλείας στο στάδιο ανάπτυξης, την ασφαλή ζεύξη 
συσκευών στο Smart Home, καθώς επίσης τη συνεχή 
υποστήριξη για ενημερώσεις ασφαλείας.
Αναφορικά με την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο για 
Smart Home, ο καθηγητής Udo Helmbrecht, εκτελε-
στικός διευθυντής του ENISA, προτείνει: «Τα Smart 
Home εξελίσσονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθ-
μούς. Η ενσωμάτωση συνδεδεμένων συσκευών σε 
ένα υπάρχον περιβάλλον δημιουργεί νέες προκλή-
σεις για την ασφάλεια, με επιπτώσεις στην ασφάλεια 
των κατοίκων και επισκεπτών των Smart Home. Για 
να εγγυηθούν την ασφάλεια, κατασκευαστές και 
προγραμματιστές πρέπει να εξασφαλίσουν το σύνο-
λο του κύκλου ζωής των προϊόντων τους».
Πηγή: www.enisa.europa.eu

Εφικτή η αύξηση 
του χρόνου πτήσης 
των drone, δείχνει 
βρετανική εταιρεία

Λύση στο πρόβλημα της περιορισμένης αυτο-
νομίας πτήσης των drone επιχειρεί να λύσει 

η βιομηχανία. Μια βρετανική επιχείρηση επέδειξε 
τεχνολογία μπαταριών με κυψέλες υδρογόνου που 
επέτρεψαν την πτήση των μικρών ιπτάμενων τηλε-
κατευθυνόμενων επί μία ώρα.
Οι δοκιμαστικές πτήσεις έγιναν με την τοποθέτηση 
της εναλλακτικής μπαταρίας κυψελών υδρογόνου 
και με ένα υβριδικό σύστημα -κλασικής μπαταρίας 
και υδρογόνου- στο drone Matrice 100, το οποίο 
από κατασκευή μπορεί να πετάξει έως και 40 λε-
πτά φορτωμένο με δύο μπαταρίες. Ο χρόνος επα-
ναφόρτισης του drone από πτήση σε πτήση περι-
ορίστηκε, από 1-2 ώρες σήμερα, σε μόλις 2 λεπτά, 
σημειώνει η Intelligent Energy.
Όπως εξηγεί η εταιρεία, οι κυψέλες καύσιμου 
υδρογόνου μετατρέπουν το φυσικό αέριο υδρογό-
νο σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας χημικής διαδι-
κασίας, το μόνο υποπροϊόν της οποίας είναι υδρα-
τμοί. Το φρέσκο καύσιμο κλείνεται σε cartridge, οι 
οποίες αντικαθίστανται σε λίγα δευτερόλεπτα με 
αποτέλεσμα να μπορεί να τεθεί αμέσως εκ νέου 
σε λειτουργία το drone, όταν τα διαθέσιμα καύσιμα 
πλησιάζουν στο τέλος τους.
Η Intelligent Energy θα παρουσιάσει την πρότυπη 
μπαταρία στη μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών 
ηλεκτρονικών CES τον Ιανουάριο του 2016, απευ-
θυνόμενη ωστόσο μόνο στους κατασκευαστές 
drone, όχι στον τελικό καταναλωτή.
H εταιρεία υποστηρίζει ότι η δική της πρόταση 
θα επιλύσει δύο από τα σημαντικότερα προβλή-
ματα της εμπορικής αξιοποίησης των ιπτάμενων 
τηλεκατευθυνόμενων: τον περιορισμένο χρόνο 
πτήσης στα 20 λεπτά και τον αυξημένο χρόνο επα-
ναφόρτισής τους που ξεπερνά τη μία ώρα. Έτσι, 
θα καταστεί εφικτό να αξιοποιηθούν τα drone για 
πιο απαιτητικές εργασίες όπως η επιθεώρηση πα-
ράκτιων περιοχών, σε επιχειρήσεις διάσωσης, στη 
φωτογράφιση υψηλής ανάλυσης από ψηλά, στη 
νέα μέθοδο γεωργικής παραγωγής με τη λεγόμε-
νη «Γεωργία Ακριβείας» καθώς και στην παράδοση 
εμπορευμάτων σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Γίγαντες της τεχνολογίας επενδύουν 
1 δισ. δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη

Με επικεφαλής τον εκατομμυριούχο Έλον 
Μασκ της Tesla Motors, επιχειρηματίες της 

υψηλής τεχνολογίας επενδύουν ένα δισεκατομμύ-
ριο δολάρια στην OpenAI, μια μη κερδοσκοπική 
εταιρεία που έχει στόχο την αξιοποίηση της τε-
χνητής νοημοσύνης για το καλό της ανθρωπότη-
τας. «Στόχος μας είναι η προώθηση της ψηφιακής 
νοημοσύνης με τον τρόπο που έχει τη μεγαλύτε-
ρη πιθανότητα να ωφελήσει την ανθρωπότητα ως 
σύνολο, χωρίς τους περιορισμούς που προκύπτουν 
από την ανάγκη κερδοφορίας» εξηγεί ανακοίνωση 
στον δικτυακό τόπο της OpenAI.
Ο Έλον Μασκ, συνιδρυτής της PayPal και ιδρυτής 
της εταιρείας διαστημικών μεταφορών SpaceX και 

της εταιρείας ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων Tesla 
Motors, είχε προειδοποιήσει πρόσφατα ότι η τε-
χνητή νοημοσύνη είναι «η μεγαλύτερη απειλή» για 
το ανθρώπινο είδος.
Οι ανησυχίες του ήρθαν έτσι να προστεθούν στις 
προειδοποιήσεις επιστημόνων όπως ο Βρετανός 
φυσικός Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος προβλέπει ότι η 
τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να ξεπεράσει το αν-
θρώπινο γένος και τελικά να κυριαρχήσει.
Εκτός από τον Έλον Μασκ, στην OpenAI επενδύουν 
μεταξύ άλλων ο συνιδρυτής της PayPal Holding Πί-
τερ Τίελ, ο συνιδρυτής της LinkedIn Ρέιντ Χόφμαν, η 
Amazon Web Services και η ινδική Infosys.
Πηγή: in.gr
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ΕΝΕΡΓΕΙΆ 



You build. We [guard].
                  Βασιστείτε σε μια νέα λύση 
εξωτερικών τοιχοποιιών.

KNAUF CYPRUS LIMITED
Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος, Τ.Θ.52573, Τ.Κ.4065, Λεμεσός, Κύπρος, 
Τηλ.: 00357 25343371, Fax: 00357 25343346, knauf@knauf.com.cy, www.knauf.com.cy


