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A πό αρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι θρη-
νούσαν για τον θάνατο. Όποιος κι αν ήταν 
ο λόγος της απώλειας μιας ζωής, για τον 
άνθρωπο η ζωή είχε αξία. Αυτή η αξία φαί-

νεται πως στις μέρες μας έχει ξεχαστεί. Μέχρι που να 
κτυπήσει την πόρτα του καθενός προσωπικά ο κίνδυνος. 
Βλέπουμε καθημερινά μετανάστες, πρόσφυγες, να χά-
νουν τη ζωή τους μέσα στη θάλασσα προσπαθώντας 
να βρούν τη γη της επαγγελίας μακριά από πολέμους. 
Άνθρωποι σκοτώνονται σε εχθροπραξίες στην πρώτη 
γραμμή του πολέμου. Άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα ή ασθένειες που σε άλ-
λους κόσμους είναι θεραπεύσιμες και έχουν εκλείψει γιατί δεν έχουν πρόσβαση 
σε ένα εμβόλιο αξίας μερικών ευρώ ή σε καθαρό νερό. Κι εδώ, στους «πολι-
τισμένους κόσμους» χάνονται ζωές στον βωμό της ασφάλτου, από πτώσεις 
αεροσκαφών, από έλλειψη πρόσβασης σε κέντρα υγείας, σε λίστες αναμονής 
για μια εξέταση που αν δεν γίνει έγκαιρα ίσως καταστεί μοιραία. Χάνονται ζωές 
γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας σε μια κατασκευή, σε ένα εργοτάξιο, 
σε ένα νοσοκομείο, στον χώρο εργασίας. 
Ποια λοιπόν είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής;
Οι κυβερνήσεις μετρούν το κόστος της ανθρώπινης 
ζωής με τον «ενεργό πληθυσμό» που μπορεί να συνει-
σφέρει στην οικονομία, τα ασφαλιστικά ταμεία με το 
«προσδόκιμο ζωής» και το όριο αφυπηρέτησης για να 
ελέγξουν τη βιωσιμότητά τους, οι ασφαλιστικές εται-
ρείες με την ηλικία, την υγεία, το επάγγελμα και τη 
μόρφωση του ατόμου.
Φαρμακευτικές εταιρείες και ιατρικά ερευνητικά κέντρα 
χρηματοδοτούνται για έρευνες για τις ασθένειες που προσβάλλουν συχνότερα 
τον ενεργό πληθυσμό μόνο όταν αξιολογηθεί το κόστος απουσίας του πληθυ-
σμού αυτού από την οικονομία.
Τα κράτη μετρούν το κόστος της ανθρώπινης ζωής των μεταναστών και των 
προσφύγων με τη βιωσιμότητα των οικονομικών δεικτών τους, αποφασίζο-
ντας πόσους και ποιους θα δεχτούν στην επικράτειά τους. Οι επιχειρήσεις, 
παρά το επαρκές νομοθετικό πλαίσιο και τις γνώσεις που διαθέτουν στα θέ-
ματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σε καιρούς οικονομικής ύφεσης 
επενδύουν όλο και λιγότερο σε αυτά. Στην προσπάθεια μείωσης των εξόδων 
της επιχείρησης o άνθρωπος αποκτά όλο και μικρότερη αξία.
Λαοί σέρνονται στον πόλεμο προς εξυπηρέτηση της βιομηχανίας όπλων, της 
οικονομικής επικράτησης, της αλαζονείας ηγετών, του ελέγχου των φυσικών 
πόρων του πλανήτη. Αιτίες πολέμου από αρχαιοτάτων χρόνων το νερό, ο χρυ-
σός, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο με προσχήματα θρησκευτικές ή εθνικές 
διαφορές. Στην εξίσωση όμως του πολέμου έναντι του κέρδους δεν μπαίνει 
πουθενά η αξία της ανθρώπινης ζωής.
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε τα τελευταία 
χρόνια, για τους πολιτικούς και οικονομολόγους η αξία της ανθρώπινης 
ζωής μετριέται με την ευημερία των οικονομικών δεικτών. Η κατάθλιψη, 
οι αυτοκτονίες, η δυστυχία, ο πόνος της καθημερινής προσπάθειας για 

επιβίωση δεν έχει μονάδα μέτρησης γι΄ αυτούς.
Σε όλα αυτά απαντά η γέννηση ενός παιδιού. Δυο χαρούμενα μάτια ενός παι-
διού που με ένα απλό χαμόγελο μας χαρίζει χωρίς δεύτερη σκέψη την ευτυχία, 
τη συγκίνιση, την αγάπη. Μια νέα ζωή που θέλει να ζήσει σε έναν κόσμο με 
αγάπη, δημιουργικά και ευτυχισμένα. Κι όταν έρθει η ώρα θα μας ρωτήσει σε τι 
κόσμο τη φέραμε.
Ποια είναι τελικά η αξία της ανθρώπινης ζωής;
Ας κάνουμε μια στάση από την καθημερινότητά μας κι ας μιλήσουμε με τη συ-
νείδησή μας. Ας ψάξει ο καθένας μέσα του κι ας αναλογιστεί ποια είναι η αξία 
της ανθρώπινης ζωής. Ας απαντήσουμε τι πρέπει να πράξουμε για να σταματή-
σουν τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, η χειραγώγηση της ζωής μας από 
τους ψυχρούς εκτελεστές λάτρεις των οικονομικών δεικτών που οι ίδιοι εφεύ-
ραν χωρίς να στηρίζονται σε κανένα νόμο της φύσης. Τι πρέπει να πράξουμε 
για να απαλλαγούμε από τους τοξικούς ηγέτες που οδηγούν τους λαούς στους 
πολέμους, τους ασύδοτους και ανεπαρκείς γιατρούς ή άλλους «επαγγελματίες», 
τις φιλοχρήματες φαρμακευτικές εταιρείες, τους άπληστους επιχειρηματίες.
Ως επαγγελματίες μηχανικοί οφείλουμε να τηρούμε τους νόμους και τα διάφο-
ρα πρότυπα, σε ό,τι αυτά αναφέρονται, που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. 

Οφείλουμε με συνέπεια να ασκούμε το επάγγελμά μας 
έχοντας πάντα κατά νου ότι το αποτέλεσμα της δικής 
μας εργασίας θα δοθεί σε ανθρώπους που θα ζήσουν 
στο δομημένο, και όχι μόνον, περιβάλλον. 
Η αδράνειά μας είναι η τροφή στον παραλογισμό αυ-
τού του κόσμου. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο για πράξεις 
προς διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Γιατί τελικά η 
ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη.

Μαρίνα Σοφιοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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Η αξία μιας ανθρώπινης ζωής
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Ας ψάξει ο καθένας μέσα 
του κι ας αναλογιστεί 
ποια είναι η αξία της 

ανθρώπινης ζωής
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O πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης διορίστηκε στην Ελεγκτική Επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνικών Επιμελητηρίων (ECEC). Η επιλογή έγι-

νε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ECEC, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
26 Σεπτεμβρίου 2015, στη Ρώμη. Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε στη Γενική Συνέλευση 
από τον πρόεδρο και τον διευθυντή του Χριστόδουλο Χατζηοδυσσέως. 
Η συμμετοχή του Στέλιου Αχνιώτη στη διμελή Ελεγκτική Επιτροπή (Auditors for 
Balance) του ECEC, για το 2016, είναι πολύ τιμητική για το Επιμελητήριο αλλά και για 
την Κύπρο. Στην Ελεγκτική Επιτροπή συμμετέχει και ο εκπρόσωπος του Γερμανικού 
Επιμελητηρίου Thomas Noebel. Στην Εκτελεστική Επιτροπή του ECEC, για την τριετία 
2016-2018 πρόεδρος εξελέγη ο Crtomir Remec από τη Σλοβενία, αντιπρόεδροι οι 
Hansjörg Letzner (Ιταλία), Zygmunt Meyer (Πολωνία) και Dragoslav Sumarac (Σερβία). 
Γενικός Γραμματέας ο Αυστριακός Klaus Thürriedl και ταμίας ο Ούγγρος Gabor Szöllössy.
Στη φετινή Συνέλευση του ECEC εγκρίθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου διακήρυξη 
για την ανάγκη ανεξαρτησίας των υπηρεσιών μηχανικής, ενώ τέθηκαν θέματα όπως 
η ανάγκη συνδυασμού κριτηρίων υψηλής στάθμης τόσο σε σχέση με την αρχική 
εκπαίδευση των μηχανικών όσο και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους (CPD). Συζη-
τήθηκε, επίσης, θέμα συμμετοχής εκπροσώπων του ECEC σε Ομάδες Εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό κοινών πλαισίων εκπαίδευσης μεταξύ των 

κρατών μελών (CTF), καθώς και θέμα συμμετοχής του ECEC στις διαβουλεύσεις για 
εισαγωγή της επαγγελματικής κάρτας.
Επίσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ενημέρωσαν για σημαντικές ευρω-
παϊκές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά το 2014-2015 και απασχόλησαν το ECEC, 
όπως για παράδειγμα οι προσπάθειες της Επιτροπής για προώθηση της απορρύθ-
μισης δραστηριοτήτων στη Μηχανική.
Η επόμενη Γενική Συνέλευση του ECEC θα πραγματοποιηθεί το 2016 στη Βου-
δαπέστη.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ στην Ελεγκτική Επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνικών Επιμελητηρίων (ECEC)

Σχέδια Υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών Οργανισμών Δημοσίου 
Δικαίου κομμένα και ραμμένα στα μέτρα ορισμένων

Με αφορμή την προκήρυξη της θέσης γε-
νικών διευθυντών σε οργανισμούς Δη-

μοσίου Δικαίου όπως είναι ο ΚΟΑ και ο ΚΟΤ, 
το Επιμελητήριο κατέθεσε και δημόσια την 
απαρέσκεια και τη διαφωνία του σε σχέση με 
τον αποκλεισμό από τη διεκδίκηση της συγκε-
κριμένης θέσης από μέλη του ΕΤΕΚ που είναι 
κάτοχοι ακαδημαϊκών προσόντων στη μηχανι-
κή επιστήμη, ενώ τα σχετικά Σχέδια Ύπηρεσίας 
προσφέρουν τη δυνατότητα διεκδίκησης της 
θέσης σε κατόχους ακαδημαϊκών προσόντων 
από ένα ευρύ φάσμα άλλων επιστημών. 
Σε ανακοίνωση του ΕΤΕΚ επισημαίνεται ότι, σε 
τμήματα του Δημοσίου, σε οργανισμούς Δημο-
σίου Δικαίου αλλά και σε ανεξάρτητους θεσμούς 
της Δημοκρατίας, ακόμα και σε υπουργεία, η 
θέση του γενικού διευθυντή κατέχεται από κα-
τόχους τίτλου σπουδών στη μηχανική επιστήμη 
για τους οποίους είναι καθολικά αποδεκτό ότι 

έχουν επιδείξει αξιόλογο έργο και σημαντική 
προσφορά στον τόπο.
Είναι, επίσης, κοινά αποδεκτό ότι τα ακαδη-
μαϊκά προγράμματα καθώς και το αντικείμενο 
σπουδών στη μηχανική επιστήμη σε συνδυα-
σμό με επαγγελματικά προσόντα και πείρα κα-
θιστούν τους μηχανικούς ικανούς να διαθέτουν 
αναλυτική, μεθοδική και θετική προσέγγιση 
στην επίλυση προβλημάτων και καθόλα ικανούς 
στη λήψη και υλοποίηση κρίσιμων αποφάσεων 
με αποτελεσματικότητα, κάτι που πρέπει αδι-
αμφισβήτητα να χαρακτηρίζει τους διευθυντές 
τέτοιων οργανισμών κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους. Την πιο πάνω θέση ενισχύει το 
γεγονός της επιτυχημένης επαγγελματικής πο-
ρείας εκατοντάδων μελών του Επιμελητηρίου οι 
οποίοι ηγούνται μεγάλων οργανισμών και κυ-
βερνητικών τμημάτων, υπηρεσιών, υπουργείων 
κτλ., τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς.

Δεδομένων των πιο πάνω, το Επιμελητήριο 
καταδικάζει το γεγονός ότι τα σχετικά Σχέδια 
Ύπηρεσίας συγκεκριμένων οργανισμών δημο-
σίου δικαίου στερούν το δικαίωμα διεκδίκησης 
της θέσης διευθυντή ή/και γενικού διευθυντή 
από κατόχους προσόντων σε κλάδους της μη-
χανικής και ταυτόχρονα επισημαίνει ότι τα εν 
λόγω Σχέδια δημιουργούν αδικαιολόγητη δυ-
σμενή διάκριση. 
Το Επιμελητήριο καλεί τα συμβούλια των Οργα-
νισμών Δημοσίου Δικαίου καθώς και τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων η οποία εγκρίνει τα σχετι-
κά Σχέδια Ύπηρεσίας, να προβούν στις απαραί-
τητες ενέργειες προς διόρθωση της πιο πάνω 
αναφερόμενης δυσμενούς και αδικαιολόγητης 
διάκρισης για τους πτυχιούχους μηχανικούς 
του τόπου, που θυμίζουν προσεγγίσεις και νο-
οτροπίες παρωχημένων εποχών όπου επικρα-
τούσαν τα τσιφλίκια και οι αποκλεισμοί.
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Ο ι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για το θέμα των 
στρατηγικών επενδύσεων στο νησί κατα-

γράφονται σε σημείωμα το οποίο απέστειλε το 
Επιμελητήριο στον υφυπουργό παρά τω Προέ-
δρω Κωνσταντίνο Πετρίδη.
Το ΕΤΕΚ προσεγγίζει στην ολότητά του το θέμα 
καταθέτοντας προτάσεις που ξεκινούν από τον 
χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής 
μέχρι την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα στο ση-
μείωμα του Επιμελητηρίου επισημαίνεται μετα-
ξύ άλλων ότι η εισήγηση δεν εισέρχεται στον 
λεπτομερή σχεδιασμό υλοποίησης αλλά κατα-
γράφει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και στρα-
τηγικές κατευθύνσεις.

Οι εισηγήσεις 
- Ο χαρακτηρισμός μιας επένδυσης ως στρα-
τηγικής θα πρέπει να καθοριστεί στη βάση δι-
άφανων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων στη 
βάση νομοθεσίας που θα εκπονηθεί
- Με τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρα-
τηγικής θα διορίζεται ένας διευθυντής έργου ο 
οποίος κατέχει τις κατάλληλες γενικές και ειδικές 
γνώσεις και ο οποίος μπορεί να είναι ανώτερος 
δημόσιος υπάλληλος ή σε άλλες περιπτώσεις 
άτομο προερχόμενο από τον ιδιωτικό τομέα. Ο 
διευθυντής έργου θα πρέπει να αποσπασθεί σύμ-
φωνα με την υφιστάμενη ή τη δρομολογούμενη 
ρύθμιση ώστε να επικεντρωθεί στα της διεύθυν-
σης και συντονισμού της όλης διαδικασίας 
- Με τον διορισμό διευθυντή έργου θα χαρτο-
γραφείται η διαδικασία αδειοδότησης 
- Στη βάση της χαρτογράφησης θα συστήνε-
ται ad hoc ομάδα αδειοδότησης στην οποία θα 
επιλέγονται και θα συμμετέχουν με τρόπο που 
θα καθοριστεί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι 
του ευρύτερου Δημοσίου από τις κύριες αδει-
οδοτούσες αρχές. Η συμμετοχή θα αφορά συ-
γκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θα έχει και ανα-
πληρωτή. Τα μέλη της ομάδας θα συνεχίσουν 
να υπηρετούν τις αδειοδοτούσες αρχές και να 
έχουν και τα υπόλοιπα καθήκοντά τους 
- Με τη σύσταση της ομάδας έργου θα ετοι-
μάζεται υπό την ευθύνη του διευθυντή έργου 
πρόγραμμα εργασίας στο οποίο θα προσδιορί-
ζονται οι απαιτούμενες μελέτες και οτιδήποτε 
άλλο οφείλει να ικανοποιήσει ο επενδυτής συ-
νοδευόμενο από χρονοδιάγραμμα το οποίο θα 
δεσμεύει τις αδειοδοτούσες αρχές που συμμε-

τέχουν στην ομάδα, τις διάφορες συμβουλευ-
τικές αρχές που έχουν ρόλο στην αδειοδότηση 
και τον επενδυτή. Σημειώνεται πως η διαδικα-
σία που αποτυπώνεται στα βήματα πιο πάνω 
θα πρέπει να είναι ταχεία και δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
- Κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις και 
στη βάση διαδικασίας που θα καθοριστεί, εάν 
παρατηρούνται ουσιαστικές και συστηματικές 
αποκλίσεις από το πρόγραμμα εργασίας ή εάν 
ο επενδυτής δεν συμμορφώνεται με τα χρονο-
διαγράμματα που τίθενται ή με τις απαιτήσεις 
της κείμενης νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την 
υποβολή μελετών ή εάν κριθεί πως η διαδικασία 
δεν προχωρά με λογικούς ρυθμούς με ευθύνη 
του επενδυτή, τότε η διαδικασία θα κηρύσσεται 
άγονη και η επένδυση θα αποχαρακτηρίζεται 
από στρατηγική και θα πρέπει να ακολουθήσει 
τη συμβατική οδό για αδειοδότηση. Στην περί-
πτωση που η διαδικασία κηρυχθεί άγονη τότε η 
ομάδα θα διαλύεται και ο διευθυντής έργου θα 

επιστρέφει στα προηγούμενα καθήκοντά του. 
Νοείται πως η όλη διαδικασία και συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας που 
θα ακολουθείται για την αδειοδότηση στρατη-
γικών επενδύσεων μπορούν να καθοριστούν με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Βραχυπρόθεσμο μέτρο 
Πέραν των πιο πάνω το ΕΤΕΚ επισημαίνει ότι μέχρι 
τη μεταρρύθμιση του συνολικού συστήματος αδει-
οδότησης της ανάπτυξης πρέπει να βρεθεί ένας 
αποτελεσματικός και ταχύς μηχανισμός εξέτασης 
και αδειοδότησης μεγάλων αναπτύξεων. 
Διαπίστωση του ΕΤΕΚ είναι ότι τα τελευταία 
χρόνια αρκετοί ξένοι αλλά και εγχώριοι επενδυ-
τές έχουν δείξει ενδιαφέρον και παρουσίασαν 
πλάνα για μεγάλες και υψηλής έντασης αναπτύ-
ξεις. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει το θέμα του κατα-
κερματισμού της διαδικασίας αδειοδότησης και 
συνεπώς της καθυστέρησης που παρατηρείται. 
Το κράτος θα πρέπει να αποκτήσει την κατάλ-
ληλη ευελιξία για εξέταση αυτών των έργων 
εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αλλά 
με πιο αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο. Στις πε-
ριπτώσεις σοβαρών προτάσεων οι οποίες πλη-
ρούν κάποια κριτήρια συμπεριλαμβανομένης 
της έντασης της επένδυσης και της οικονομικής 
δυνατότητας υλοποίησης η εισήγηση είναι να 
συσταθούν ad hoc ολοκληρωμένες και αυτόνο-
μες ομάδες με καθορισμό κάποιου ατόμου ως 
project manager οι οποίες να αποτελούνται από 
όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, τμήμα 
Περιβάλλοντος Πολεοδομία, οικοδομική αρχή, 
κτλ. Οι ομάδες αυτές θα εισέρχονται σε έναν 
δομημένο και εντατικό διάλογο με τον επενδυ-
τή με χρονοδιαγράμματα με στόχο την επιβολή 
κοινά αποδεκτών όρων και την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών που απαιτούνται από αυτόν στο 
πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Η εμπλοκή 
των αρμόδιων αρχών από τη σύλληψη της ιδέας 
και σε κρίσιμα στάδια σχεδιασμού με δυνατό-
τητα καθοδήγησης επιβολής όρων θα διασφα-
λίσει συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και δεν 
θα απαιτείται λεπτομερής εξέταση μετά την 
αίτηση. Πιθανότατα η εισήγηση αυτή δύναται 
να υιοθετηθεί χωρίς νομοθετική τροποποίηση. 
Απαιτείται ωστόσο ισχυρή πολιτική βούληση και 
εσωτερική προσαρμογή του υφιστάμενου τρό-
που λειτουργίας διάφορων αρμόδιων αρχών.

Εισηγήσεις ΕΤΕΚ 
για στρατηγικές επενδύσεις

Το ΕΤΕΚ προσεγγίζει 
στην ολότητά του το θέμα 
καταθέτοντας προτάσεις 
που ξεκινούν από τον 
χαρακτηρισμό μιας 

επένδυσης ως στρατηγικής 
μέχρι την υλοποίησή της
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Η Κύπρος, μαζί με άλλα δέκα κράτη μέλη της 
ΕΕ, έχει δύο μήνες διορία για την πλήρη 

εναρμόνιση του δικαίου της με την οδηγία για 
την ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα με αιτιολο-
γημένη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που αναρτάται 
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «κάλεσε έντεκα κράτη μέλη (Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, 
Φινλανδία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Πολωνία και Πορτογαλία) να διασφαλίσουν την 
πλήρη μεταφορά της οδηγίας για την ενεργεια-
κή απόδοση (2012/27/ΕΕ )». «Στο πλαίσιο της εν 
λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύ-
χουν εξοικονόμηση ενέργειας από την 1η Ιανου-
αρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020». Για να 
γίνει αυτό, προστίθεται, «θα πρέπει να θεσπίσουν 
καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργεια-
κής απόδοσης και/ή να λάβουν άλλα στοχευμέ-
να μέτρα πολιτικής που θα τους επιτρέψουν να 

βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση στα νοι-
κοκυριά, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις 
μεταφορές». Σημειώνεται παράλληλα ότι η οδη-
γία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 
έως τις 5 Ιουνίου 2014.
Τα έντεκα κράτη μέλη, αναφέρεται, «διαθέτουν 

πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορ-
φωθούν με τις υποχρεώσεις τους, μετά την 
πάροδο της οποίας η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να προσφύγει εναντίον τους στο 
Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή 
οικονομικών κυρώσεων».

Κομισιόν: Δύο μήνες διορία για πλήρη 
εναρμόνιση με οδηγία για ενεργειακή απόδοση

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 4/2015 - Προς εγγεγραμμένα 
μέλη στον κλάδο Εκτίμησης Γης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για περίληψη 
σε Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ για σκο-

πούς του περί Μεταβιβάσεως και Ύποθη-
κεύσεως Ακινήτων Νόμου
Ενόψει της ψήφισης από τη Βουλή του περί 
Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύσεως Ακινήτων 
Νόμου, και για σκοπούς εφαρμογής των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν για το ΕΤΕΚ, 
το Επιμελητήριο προχωρεί στον καταρτισμό 
Καταλόγου Εκτιμητών ΕΤΕΚ. Επισημαίνε-
ται ότι το άρθρο 44Δ του εν λόγω Νόμου 
προνοεί ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
οι οποίες αναφέρονται ρητά, ο ενυπόθη-
κος δανειστής οφείλει να ζητήσει από το 
Επιμελητήριο τον διορισμό ανεξάρτητου 
Εκτιμητή, ο οποίος, εντός τριάντα ημερών 
από τον διορισμό του, οφείλει να ετοιμάσει 
ανεξάρτητη εκτίμηση, την οποία παραδίδει 
σε συγκεκριμένους και καθοριζόμενους στη 
νομοθεσία παραλήπτες.
Στον Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ δύνανται να 
εγγραφούν μέλη του Επιστημονικού Τεχνι-

κού Επιμελητηρίου Κύπρου, τα οποία:
• Δεν έχουν καταδικαστεί για πειθαρχικό 
παράπτωμα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
του ΕΤΕΚ
• Κατέχουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 
από το ΕΤΕΚ
Σημειώνεται ότι η ανάθεση εντολής θα γί-
νεται με βάση τις πρόνοιες της κείμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ 
Κανονισμών, οι οποίοι διαλαμβάνουν στον 
Κανονισμό 4(2) ότι «…Η ανάθεση έργου συ-
ντελείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδό-
τηση από τον εντολέα, στην οποία αναφέ-
ρεται απαραίτητα και η αμοιβή …». Συνεπώς, 
η διαδικασία η οποία θα ακολουθείται είναι 
η ανακοίνωση από το ΕΤΕΚ προς τους άμεσα 
εμπλεκόμενους του ονόματος του Εκτιμητή 
ο οποίος υποδεικνύεται για ανάληψη της 
εργασίας και, ακολούθως, με ευθύνη του 
ίδιου του Εκτιμητή, θα πρέπει να συμπλη-
ρωθεί και να υπογραφεί από τους εντολέα 

και εντολοδόχο το Έντυπο Ανάθεσης Εντο-
λής, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα 
διαδικασία.
Σημειώνεται ότι η ανάθεση στα μέλη που θα 
περιληφθούν στον κατάλογο θα γίνεται μετά 
από κλήρωση και νοείται ότι τα άτομα που 
θα κληρώνονται θα αφαιρούνται από τον 
κατάλογο. Ο εν λόγω κατάλογος θα ανανε-
ώνεται ανά εξάμηνο.
Με βάση τα πιο πάνω, καλούνται τα μέλη 
του Επιμελητηρίου, τα οποία κατέχουν τα 
απαραίτητα προσόντα και ενδιαφέρονται να 
περιληφθούν στον υπό αναφορά κατάλογο, 
να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
pantelitsa@etek.org.cy ή στον αριθμό φαξ 
22 730373 το αργότερο μέχρι και την Παρα-
σκευή 20 Νοεμβρίου 2015, τα εξής:
• Ονοματεπώνυμο μέλους και αριθμό Μη-
τρώου ΕΤΕΚ
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
• Αριθμό κινητού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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Κύπριος επιστήμονας, που εργάζεται στη Γερμα-
νία, έκανε μια σημαντική εφεύρεση στον τομέα 

των κινητήρων αεροσκαφών. Πρόκειται για τον δρα 
Μιχάλη Φλούρο, μηχανολόγο μηχανικό, υπεύθυνο 
για τα συστήματα λίπανσης αεροκινητήρων στη γερ-
μανική εταιρεία MTU Aero Engines που εδρεύει στο 
Μόναχο.
Σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία FAG 
Aerospace, μέλος του Ομίλου Schaeffler, η ομάδα του 
δρα Φλούρου έχει αναπτύξει ένα νέο έδρανο (ρου-
λεμάν) για κινητήρες αεροσκαφών που βελτιώνει τα 
όρια απόδοσης για έδρανα υψηλής ταχύτητας. Το 
εν λόγω επίτευγμα έγινε στο πλαίσιο έρευνας που 
χρηματοδοτείται από το ομοσπονδιακό υπουργείο 
Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας και άνοιξε 
νέους δρόμους με τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου 
εδράνου για κινητήρες αεροσκαφών που για πρώτη 
φορά υπερβαίνει την παράμετρο της ταχύτητας των 
τεσσάρων εκατομμυρίων χιλιοστών ανά λεπτό και 
χρησιμοποιεί ελάχιστες ποσότητες λαδιού λίπανσης 
και ψύξης. 
Το νέο έδρανο αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό επί-
τευγμα στην ανάπτυξη των αποδοτικών κινητήρων 
και θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια κατα-
νάλωση καυσίμων στα επιβατικά αεροσκάφη μέχρι 
200.000 τόνους ετησίως. Η αυξημένη απόδοση του 
νέου εδράνου έχει επαληθευθεί στα εργαστήρια της 
εταιρείας MTU Aero Engines που συμμετείχε στο εν 
λόγω ερευνητικό πρόγραμμα.
Ο νέος σχεδιασμός ψύξης επιτρέπει μια ειδική προ-
σαρμογή των μέγιστων επιτρεπόμενων θερμοκρα-
σιών στον εξωτερικό δακτύλιο του εδράνου χρησι-
μοποιώντας την ίδια ποσότητα λαδιού όπως και στα 
συμβατικά έδρανα. Αυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνονται 
σχεδόν 70% υψηλότερες παράμετροι ταχύτητας. 
Ως εκ τούτου, αν οι παράμετροι της ταχύτητας πα-
ραμένουν οι ίδιες και ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται 

μικρότερες ποσότητες λαδιού, τότε οι θερμοκρασίες 
που αναπτύσσονται στο έδρανο θα είναι μέχρι και 
25οC χαμηλότερες και οι ενεργειακές απώλειες θα 
μειωθούν κατά 25%, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
απόδοσης και της αξιοπιστίας του κινητήρα.
Το νέο έδρανο των κινητήρων αεροσκαφών ενσωμα-
τώνει επίσης σύστημα απορρόφησης κραδασμών. Για 
σκοπούς ενίσχυσης των εσωτερικών επιφανειών του 
εδράνου, χρησιμοποιήθηκε ειδική μέθοδος (duplex 
hardening) που παρέχει μεγαλύτερη ευρωστία, αντο-
χή και αντίσταση στη φθορά. Η υψηλότερη απόδοση 
και αξιοπιστία του νέου εδράνου οφείλεται επίσης 
στην άμεση ψύξη του εξωτερικού δακτυλίου και στις 
κεραμικές σφαίρες που συμβάλλουν στη μείωση της 
τριβής του βάρους. 
Στις αεροδιαστημικές εφαρμογές, τα έδρανα των 
κινητήρων πρέπει να λειτουργούν με τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή αξιοπιστία ακόμα και κάτω από τις πλέον 
κρίσιμες συνθήκες λειτουργίας. Σήμερα, οι παράμε-
τροι ταχύτητας που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια 
της απογείωσης ενός αεροσκάφους είναι γύρω στα 
2,4 εκατομμύρια χιλιοστά ανά λεπτό. Ωστόσο, για την 
κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των αεροπορικών 
εταιρειών, καθώς επίσης και για τους περιορισμούς 
που επιβάλλονται από τις νομοθεσίες και σχετικές 
οδηγίες που αφορούν την προστασία του περιβάλλο-
ντος, θα χρειαστούν περαιτέρω βελτιώσεις σε σχέση 
με τη μηχανική και θερμική απόδοση των κινητήρων 
των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 
ετών. Κατά συνέπεια, θα απαιτούνται έδρανα με ικα-
νότητα για πιο υψηλές ταχύτητες και αντοχές. Αυτό 
απαιτεί καινοτόμα υλικά καθώς επίσης και προηγμέ-
νες τεχνολογίες ψύξης και διαδικασίες θερμικής επε-
ξεργασίας υλικών.
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστοτόπο: http://
www.reuters.com/article/2015 /08/17/fag-aero-
tech-leap-idUSnPn8TLTgb+9c+PRN20150817

Μεγάλη επιτυχία Κύπριου επιστήμονα 
στον τομέα της αεροναυπηγικής

Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ 

ΜΙΤΥ και ΕΤΕΚ

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Ύδρογονανθράκων (ΜΙΤΎ) και το Επι-

στημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στις 
20 Οκτωβρίου 2015, σε τελετή στα γραφεία 
του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία.
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας αποτελεί το 
επιστέγασμα της σταθερής προσήλωσης 
των δύο μερών στην προώθηση της τεχνο-
γνωσίας και της επιστήμης καθώς και στη 
διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην 
Κύπρο και ιδιαίτερα στον νέο τομέα των 
υδρογονανθράκων. Στόχοι του Πρωτοκόλ-
λου είναι:
1. Εδραίωση συνεργασίας και ανάπτυξη 
σχέσεων μεταξύ ΜΙΤΎ και ΕΤΕΚ.
2. Προαγωγή των δραστηριοτήτων των δύο 
μερών στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
3. Αξιοποίηση των εμπειριών ΜΙΤΎ και ΕΤΕΚ 
προς κοινό όφελος.
Για την επίτευξη των προαναφερόμενων 
στόχων, ΜΙΤΎ και ΕΤΕΚ στοχεύουν σε συ-
νεργασία στις παρακάτω θεματικές ενότη-
τες: 
1. Ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλοενη-
μέρωση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
2. Ενέργειες στον τομέα προώθησης της 
έρευνας και τεχνολογίας των υδρογοναν-
θράκων στην Κύπρο.
3. Ενημέρωση των μηχανικών και των πο-
λιτών για τον τομέα των υδρογονανθράκων 
στην Κύπρο.
4. Από κοινού συμμετοχή σε προτάσεις για 
χρηματοδοτήσεις έργων από ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά προγράμματα, στο πλαίσιο 
του υφιστάμενου πλαισίου του ΕΤΕΚ.
5. Από κοινού διοργάνωση συνεδρίων, σεμι-
ναρίων και ενημερωτικών ημερίδων.
6. Αρθρογραφία από μέλη του ΜΙΤΎ στο πε-
ριοδικό του ΕΤΕΚ.

Στη φωτογραφία ο δρ Μιχάλης Φλούρος (τρίτος από αριστερά) με την ομάδα του.
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Σε συνέχεια της παρουσίασης των μελετών/κατα-
σκευών των συμμετεχόντων σχολείων ενώπιον 

της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνι-
σμού, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2015 
στα γραφεία του ΕΤΕΚ, η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγη-
σης λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς όρους και 
κανονισμούς 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:

ΛΎΚΕΙΑΚΟΣ ΚΎΚΛΟΣ
• 1ο Βραβείο: €600,00 – Λύκειο Λατσιών, Λευκωσία 
για την Κατασκευή του με θέμα «Ηλιακό/Ηλεκτρικό 
ποδήλατο/ενέργεια»
• 2ο Βραβείο: €400,00 – Λύκειο Κουτσόφτα και 
Παναγίδη, Παλαιομέτοχο για τη Μελέτη του με θέμα 
«Κατασκευή Μοντέλου οικολογικού σπιτιού, χρησι-
μοποιώντας παθητική ηλιακή ενέργεια και πράσινη 
οροφή»
• Έπαινος: Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας για τη 
Μελέτη του με θέμα «Έρευνα για οικολογική και 
ενεργειακή συνείδηση»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κα-
τασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο Κα-
θηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100,00, 
απονέμεται στο Λύκειο Λατσιών.

ΓΎΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΎΚΛΟΣ
• 1ο Βραβείο: €600,00 – Τσίρειο Γυμνάσιο, Λεμεσός 
για τη μελέτη του με θέμα «Θέρμανση - Ψύξη κτιρίου 
με μειωμένες ενεργειακές ανάγκες/Ενέργεια»
• 2ο Βραβείο: €400,00 – Γυμνάσιο Ακακίου, Λευκω-
σία για τη κατασκευή του με θέμα «Παραγωγή πόσι-
μου νερού με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας - Ηλιακή 
Ενέργεια»
• 3ο Βραβείο: Έπαινος – Δεν απονέμεται αφού δεν 
υπήρχε άλλο Γυμνάσιο πέραν των βραβευθέντων που 
να συμμετείχε στον διαγωνισμό
Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κα-
τασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο Κα-
θηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100,00, 
απονέμεται στο Γυμνάσιο Ακακίου.
Σημειώνεται ότι στις σχολικές μονάδες που βρα-
βεύθηκαν θα δοθεί τιμητική πλακέτα και δίπλωμα. 
Επίσης, σ’ όλους τους συμμετέχοντες καθηγητές και 
μαθητές/τριες θα δοθούν Πιστοποιητικά Συμμετοχής, 
τα οποία θα ετοιμαστούν από το ΕΤΕΚ.
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί τον Νο-

έμβριο του 2015 στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο ΕΤΕΚ στην παλιά Λευκωσία.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
θα αναρτηθούν τόσο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, όσο 
και σε αυτή του Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας. 

Προκηρύχθηκε ο νέος Διαγωνισμός
Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΤΕΚ και ο Σύνδεσμος 
Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας εξήγγειλαν 

τη διοργάνωση του «Δράση για την Ενέργεια» για τη 
σχολική χρονιά 2015-2016. Και η φετινή διοργάνωση 
υποστηρίζεται επιστημονικά και εργαστηριακά από 
το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ και τέθηκε υπό την αιγί-
δα του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.
Χορηγοί του νέου διαγωνισμού είναι οι εταιρεί-
ες Epiphaniou Energy, Miltiades Neophytou και 
iMER Medical Services. Χορηγοί επικοινωνίας 
είναι η εφημερίδα Αλήθεια και το Ράδιο Δρόμος 
100.5FM.

ΔIOPΓANΩTEΣ YΠOΣTHPIKTEΣ

XOPHΓOI
XOPHΓOI EΠIKOINΩNIAΣ

Περισσότερες πληροφορίες: www.etek.org.cy, www.texnologia.com
Διοργανωτές: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται επιστημονικά και εργαστηριακά από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

για τη σχολική χρονιά 2015-2016   

ΠΑΓΚΎΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΜΑΘΗΤΈΣ ΛΎΚΈΙΟΎ ΚΑΙ ΓΎΜΝΑΣΙΟΎ

ΈΡΈΎΝΑ | ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ 

Xρηματικά βραβεία 
€600, €400 και €100

ΔΡΆΣΗ 
ΓΙΆ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΆ 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

12

Αποτελέσματα διαγωνισμού 
«Δράση για την Ενέργεια» 2014-2015
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Σχεδιασμός Πτέρυγας Ανηλίκων στη Θεραπευτική Κοινότητα Αγίας Σκέπης

H Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ αποφάσισε 
να ανταποκριθεί θετικά το Επιμελητήριο στο 

αίτημα για αρωγή στην προσπάθεια ανέγερσης 
πτέρυγας ανηλίκων στην Αγία Σκέπη υπό τους πιο 
κάτω όρους.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφο-
ράς του το Επιμελητήριο θα μπορούσε να συνεισφέ-

ρει στην προσπάθεια αυτή επιχορηγώντας με μέγι-
στο ποσό τις €10.000 την αμοιβή των συμβούλων 
μελετητών που θα επιλεγούν για να παρέχουν υπη-
ρεσίες μελέτης και επίβλεψης του εν λόγω έργου. 
Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα πληρωτέα ποσά θα 
καταβάλλονται απευθείας προς τους μελετητές 
νοουμένου πως θα διασφαλιστεί η ύπαρξη των 

διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση του έργου 
και ως ακολούθως:
α) στη βάση σχετικής συμφωνίας ανάθεσης που 
θα συνομολογηθεί μεταξύ Συμβούλων και Κυρίου 
του έργου, και 
β) κατόπιν προσκόμισης των σχετικών εγγράφων, 
βεβαιώσεων και τιμολογίων.

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

Με αφορμή τον Διαγωνισμό (Αρ. προκήρυξης 
8/2015) για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 

Μελετητών για την Εκπόνηση Μελέτης και την 
Επίβλεψη του Έργου της Ανάπλασης του Οδικού 
Δικτύου και Ανάδειξη του Αστικού Κέντρου της 
Αγίας Νάπας σε Καθολικά Προσβάσιμο και Περι-
βαλλοντικό Κέντρο, Προωθώντας την Ολοκληρω-
μένη Τουριστική Εμπειρία», το ΕΤΕΚ απέστειλε στον 
Δήμο Αγίας Νάπας τις θέσεις του για τις τεχνικές 
και επαγγελματικές ικανότητες των ατόμων που θα 
απαρτίζουν το επιστημονικό προσωπικό του Οικο-
νομικού Φορέα.
Σύμφωνα με επιστολή του ΕΤΕΚ το είδος και ο βαθ-
μός πολυπλοκότητας του έργου δεν δικαιολογούν 
κάποιες προϋποθέσεις που δημοσιεύθηκαν στον 
τόμο Α των εν λόγω εγγράφων, οι οποίες αφο-
ρούν τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 
των ατόμων που θα απαρτίζουν το επιστημονικό 
προσωπικό του Οικονομικού Φορέα. Συγκεκριμένα 
το Επιμελητήριο αναφερόταν στην απαίτηση που 
τέθηκε ως προς την πείρα του δεύτερου πολιτικού 
μηχανικού καθώς και του δεύτερου αρχιτέκτονα, 
η οποία έπρεπε να είναι μεγαλύτερη των πέντε 
ετών. Η απαίτηση αυτή ήταν, κατά την άποψη του 
Επιμελητηρίου, υπερβολική καθώς σύμφωνα με τα 
ίδια έγγραφα, στην ομάδα έπρεπε να υπάρχουν 
ήδη ένας πρώτος πολιτικός μηχανικός και ένας 
πρώτος αρχιτέκτονας με πείρα μεγαλύτερη των 10 
ετών που θα κάλυπταν τις ανάγκες του έργου σε 
εμπειρία.
Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ σημείωσε ότι ήταν υπερ-
βολικά περιοριστικό για τέτοιου είδους έργα, ένας 
μηχανικός ακόμη και με πέντε χρόνια εμπειρίας 
να μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση που δι-
ατύπωσαν και που ανέφερε ότι θα πρέπει «να έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε 
έτη τη στατική/αντισεισμική ή αντίστοιχα (για τον 
αρχιτέκτονα) την αρχιτεκτονική μελέτη ή τη μελέ-
τη και επίβλεψη ενός έργου ανάπλασης παρόμοιου 
τύπου αξίας πέραν των €2.000.000 ή δύο έργων 
ανάπλασης παρόμοιου τύπου αξίας πέραν του 
€1.000.000 έκαστο». 
Με βάση τα πιο πάνω, το Επιμελητήριο ζήτησε 

επανεξέταση της απαίτησης ως προς την απαιτού-
μενη πείρα του δεύτερου πολιτικού μηχανικού και 
του δεύτερου αρχιτέκτονα και να προχωρήσουν σε 
αναθεώρηση της σχετικής διατύπωσης με μείωση 
των απαιτούμενων ετών πείρας σε τρία, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες μηχανι-
κούς που διαθέτουν πείρα τουλάχιστον τριών ετών 
να λάβουν μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό. Περαι-
τέρω, το Επιμελητήριο ζήτησε να αναδιατυπωθεί 
και η απαίτηση που αφορούσε την αξία των έρ-
γων που έχουν οι μηχανικοί στο ενεργητικό τους. 
Το Επιμελητήριο εισηγήθηκε την επαναδιατύπωση 
της προϋπόθεσης αυτής με τρόπο που να παρέχε-
ται η δυνατότητα τόσο στον δεύτερο αρχιτέκτονα 
όσο και στον δεύτερο πολιτικό μηχανικό (με πείρα 
τουλάχιστον τριών ετών) να λαμβάνουν μέρος στον 
διαγωνισμό εάν έχουν ολοκληρώσει τη στατική/
αντισεισμική ή αντίστοιχα (για τον αρχιτέκτονα) 

την αρχιτεκτονική μελέτη ή τη μελέτη και επίβλε-
ψη ενός έργου ανάπλασης παρόμοιου τύπου αξίας 
πέραν του €1.500.000 ή δύο έργων ανάπλασης πα-
ρόμοιου τύπου αξίας πέραν του €750.000 έκαστο.
Ανεξαρτήτως των πιο πάνω το Επιμελητήριο τόνισε 
στην επιστολή του ότι «αναγνωρίζει τη σημαντικό-
τητα του διαγωνισμού, ο οποίος θα συμβάλει στην 
ανάδειξη του Αστικού Κέντρου της Αγίας Νάπας» 
και συγχάρηκε τον δήμο για την πρωτοβουλία αυτή 
γιατί το ΕΤΕΚ πιστεύει ότι η υλοποίηση του έργου 
θα συμβάλει επίσης προς την κατεύθυνση του κα-
θολικού σχεδιασμού. Δηλαδή, του σχεδιασμού του 
δομημένου και υπαίθριου περιβάλλοντος με τρόπο 
ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο, ασφαλές και φι-
λικό για όλους τους πολίτες του τόπου – μια υπο-
χρέωση και της Κύπρου η οποία απορρέει από την 
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των ατόμων που θα 
απαρτίζουν το επιστημονικό προσωπικό Οικονομικού Φορέα
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Συνέντευξη διευθυντή ΕΤΕΚ στον «Φιλελεύθερο»
Αναδημοσιεύουμε συνέντευξη που έδω-

σε ο διευθυντής του ΕΤΕΚ, Χριστόδουλος 
Χριστοδούλου, στη δημοσιογράφο του «Φιλε-
λευθέρου» Αντιγόνη Δρουσιώτη. Το θέμα της 
συνέντευξης ήταν οι θέσεις του ΕΤΕΚ για τον 
φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Η συνέντευξη δη-
μοσιεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2015.
1. Χαιρετίσατε ως ΕΤΕΚ την απόφαση της Βου-
λής για αύξηση του κινήτρου (17,5% έκπτωσης) 
έγκαιρης εξόφλησης του φόρου ακίνητης ιδιο-
κτησίας, αλλά και την εισαγωγή επιπρόσθετου 
κινήτρου (έκπτωσης 20%), εφόσον η πληρωμή 
γίνει μέσω διαδικτύου ή μέσω χρηματοπιστωτι-
κών ιδρυμάτων, όμως εξακολουθείτε να διαφω-
νείτε με κάποιες πτυχές του Νόμου αυτού.
Είμαστε απογοητευμένοι καθώς για άλλη μία 
χρονιά ο φόρος θα επιβληθεί με τις αξίες του 
1980, παρά την παραδοχή όλων πως ο υπολο-

γισμός σε αυτή τη βάση συνιστά στρέβλωση και 
προκαλεί μια σειρά από αδικίες. 
2. Μόνο αυτό θεωρείτε λανθασμένο;
Το ΕΤΕΚ επισήμανε, επίσης, πως το εδραιωμένο 
πια φαινόμενο του μειωμένου συντελεστή φο-
ρολογικής συμμόρφωσης για ακίνητη ιδιοκτη-
σία μεγάλης αξίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
από την Πολιτεία, στο πλαίσιο της φορολογικής 
δικαιοσύνης. 
3. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα; 
Η φορολογική συμμόρφωση φυσικών και νο-
μικών προσώπων με ακίνητη ιδιοκτησία αξίας 
μέχρι και €170.000 (αξίες του 1980) υπερβαίνει 
το 90%, αυτή μειώνεται σχεδόν γραμμικά και 
καταλήγει σε ποσοστά κάτω του 70% για αξίες 
μεγαλύτερες των €800.000 (αξίες του 1980). 
4. Πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να ομαλο-
ποιηθεί αυτή η νομοθεσία;

Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως πλέον δεν υπάρχει καμία 
δικαιολογία εάν και το 2016, για οποιοδήποτε 
λόγο, δεν κατορθώσει το κράτος και η Βουλή να 
διορθώσουν αυτή τη θεμελιώδη στρέβλωση της 
επιβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στη 
βάση των αξιών του 1980.
5. Γιατί θεωρείτε θετικό που απλώς αυξήθηκαν 
φέτος οι εκπτώσεις προς τους φορολογούμενους;
Η όποια έκπτωση προς τους πολίτες, που τα 
τελευταία χρόνια υποφέρουν από τις πολλές 
φορολογίες, είναι ευπρόσδεκτη. Από την άλλη 
η έκπτωση για όσους πραγματοποιήσουν τις 
συναλλαγές τους ηλεκτρονικά ή σε τράπεζες 
ενισχύει τη χρήση της τεχνολογίας για τις συ-
ναλλαγές του πολίτη με το κράτος και μειώνει 
ταυτόχρονα τον διοικητικό φόρτο των λειτουρ-
γών του εφόρου Φορολογίας και την ταλαιπω-
ρία του φορολογούμενου. 

To ETEK κατέθεσε απόψεις στη γενική λογίστρια της Δημοκρατίας (Αρμόδια Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων) στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο 

Κανονισμών με τίτλο «Οι περί τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων και αποκλεισμού 
των οικονομικών φορέων από διαδικασίες προμηθειών Κανονισμοί του 2016».

Θέσεις ΕΤΕΚ
«1. Επί της αρχής αντιλαμβανόμαστε πως το σχετικό νομοσχέδιο και το σχέδιο Κα-
νονισμών επιχειρεί να δώσει μια νομική διέξοδο για τον αποκλεισμό οικονομικών 
φορέων από διαδικασίες προμηθειών [Κανονισμός 33] ακόμη και αν αυτό δεν έχει 
καθοριστεί από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ρύθμιση με την οποία συμφωνούμε. 
2. Περαιτέρω το σχέδιο Κανονισμών επιχειρεί να μετριάσει τις σημερινές αδυναμίες 
στην εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων και να περιορίσει τους κινδύνους που μπο-
ρούν να δημιουργήσουν συνθήκες για απάτη και διαφθορά, κυρίως μετά τα τελευταία 
κρούσματα διαφθοράς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. 
3. Μία βασική ρύθμιση του σχεδίου Κανονισμών είναι η δημιουργία Οργάνων Εξέ-
τασης Αλλαγών και Απαιτήσεων και η υπαγωγή των αναθετουσών αρχών που δεν 
ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. 
Η πρώτη ρύθμιση μας βρίσκει σύμφωνους. Σε ό,τι δε αφορά τη δεύτερη ρύθμιση 
αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα ομοιομορφίας στη λήψη σημαντικών αποφά-
σεων στο πλαίσιο της διαχείρισης των συμβάσεων, αλλά από την άλλη σημειώνουμε 
την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και την εν δυνάμει αύξηση του διοικητικού φόρτου 
και της υπερβολικής γραφειοκρατίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν υπα-
χθούν μόνο οι αναθέτουσες αρχές που για συγκεκριμένους λόγους (π.χ. λόγω μεγέ-
θους, στελέχωσης κτλ.) δεν δύνανται να συγκροτήσουν τις οικείες ΚΕΑΑ. 
4. Με την ευκαιρία θέλουμε να επισημάνουμε πως το επιδιωκόμενο είναι η βέλτιστη 
διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων και των κατασκευαστικών συμβολαίων κατά 
τρόπο που να εξυπηρετείται το καλώς νοούμενο συμφέρον έκαστης αναθέτουσας 
αρχής όπως και το δημόσιο συμφέρον. Εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος 
δεν είναι απαραίτητα οι εξοικονομήσεις του δημοσίου, αλλά η αντικειμενική και δί-
καιη διαχείριση των συμβάσεων και η μη επιβολή από θέση ισχύος αδικιών –δεδο-
μένων και των στρεβλώσεων και καθυστερήσεων του κυπριακού συστήματος δικαι-
οσύνης–μονομερών και άδικων διευθετήσεων σε μια σημαντική παραγωγική τάξη 
της οικονομίας, η οποία δραστηριοποιείται με τεράστια επιτυχία κάτω από έντονο 
ανταγωνισμό στο εξωτερικό, αυτή του κατασκευαστικού τομέα.

5. Είναι, επίσης, δεδομένο πως η αναγκαστική υπαγωγή των αναθετουσών αρχών 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα κάτω από την ΚΕΑΑ πλήττει την καθολική και πολύ 
σημαντική αρχή, την αρχή της επικουρικότητας, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται 
και κατά τη διαχείριση των συμβάσεων. 
6. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως για το Επιμελητήριο η μεγαλύτερη πηγή 
των προβλημάτων στον χειρισμό των συμβάσεων και σημαντική αιτία της διαφθο-
ράς που παρατηρείται, είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού αναθετουσών αρχών –κυ-
ρίως αυτών που είναι συνυφασμένες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στις οποίες συ-
μπεριλαμβάνονται και τα Συμβούλια Αποχετεύσεως– οι οποίες δεν είχαν ούτε την 
κλίμακα, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τη διοικητική διάρθρωση για τη διαχείριση 
δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις αφορούσαν συμβάσεις 
έργων ή/και προμηθειών πολύ μεγάλης αξίας με άμεση εμπλοκή των διορισμέ-
νων διοικητικών συμβουλίων σε θέματα που θα έπρεπε να τυγχάνουν διαχείρισης 
από ικανούς και έμπειρους τεχνοκράτες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ύπαρξη, 
αν συνυπολογιστούν και τα αδρανή σώματα, 41(!) Συμβουλίων Αποχετεύσεων και 
περίπου άλλων τόσων Δήμων. Εξ όσων αντιλαμβανόμαστε έχει δρομολογηθεί η 
διόρθωση αυτής της στρέβλωσης με την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
7. Στο πλαίσιο όλων των πιο πάνω και στην προσπάθεια αναζήτησης της χρυσής το-
μής μεταξύ 
(α) της επίτευξης ομοιομορφίας στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που άπτονται της 
διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων, 
(β) της καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης 
από τη μία, αλλά και 
(γ) τη μη περαιτέρω αύξηση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου από 
την άλλη
(δ) τη μη εισαγωγή ρυθμίσεων που υπερβαίνουν την αρχή της αναλογικότητας οι 
οποίες εν δυνάμει θα είναι εστίες καθυστερήσεων 
(ε) τη διατήρησης της αρχής της επικουρικότητας κατά τη διαχείριση δημόσιων συμ-
βάσεων εισηγούμαστε, πέρα από τα πιο πάνω, την αντικατάσταση του Πίνακα Ι (ΑΛ-
ΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) και του Πίνακα ΙΙ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) του σχεδίου των Κανονισμών.
8. Τέλος θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ανασκόπηση ξανά της όλης διαδικασίας 
έτσι ώστε να γίνουν βελτιώσεις εκεί όπου υπάρχουν περιθώρια για να γίνει πιο ευέ-
λικτη και λιγότερο γραφειοκρατική.»

Σχέδιο Κανονισμών «Οι περί τροποποίησης δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλεισμού των οικονομικών φορέων 

από διαδικασίες προμηθειών Κανονισμοί του 2016»
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Το Επιμελητήριο, ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμ-
βουλος της πολιτείας, έχει κατατάξει τα θέματα έρευ-

νας και καινοτομίας ανάμεσα στις προτεραιότητές του 
ενώ θεωρεί την ανάπτυξη του τομέα αυτού ως ένα από τα 
πιο βασικά συστατικά για την οικονομική ανάπτυξη μιας 
χώρας. Το ΕΤΕΚ έχει δημιουργήσει ειδική Επιτροπή για 
Θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία συμβουλεύει 
τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ στις παρεμβάσεις της 
και γενικότερα στο έργο της επί των θεμάτων αυτών ενώ 
ενημερώνει σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα τα μέλη 
του Επιμελητηρίου. Επιπρόσθετα, από το 2006, το ΕΤΕΚ 
έχει ιδρύσει την ΠΕΤΕΚΚ (Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνο-
λογίας στις Κατασκευές), η οποία έχει ως βασικό στόχο 
την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών του τομέα των 
κατασκευών για έρευνα, την εξεύρεση εναλλακτικών με-
θόδων χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων για 
τον τομέα, πέραν αυτών που προκηρύσσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και 
την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις επιχειρήσεις του 
κλάδου. Το Επιμελητήριο, μέσω της ΠΕΤΕΚΚ, είναι μέλος στην ECTP (European 
Construction Technology Platform), συμμετέχει διαχρονικά σε ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους και έχει δημι-
ουργήσει στην ιστοσελίδα του ειδική ενότητα για θέματα έρευνας στην οποία 
περίοπτη θέση κατέχει Κατάλογος Μελών που ασχολούνται με την έρευνα. 
Καταληκτικά αναφέρεται η συνδιοργάνωση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
με τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Παιδείας, μαθητικού διαγωνισμού που αφορά όλα τα γυμνάσια 
και λύκεια παγκύπρια, με ερευνητικό αντικείμενο την υποβολή μελετών/κατα-
σκευών, με θέμα «Δράση για την Ενέργεια».
Τα οράματα του ΕΤΕΚ για το μέλλον είναι: Πρώτο, έχοντας παρατηρήσει ότι τα 
αποτελέσματα από τα ερευνητικά προγράμματα δεν φθάνουν στους τελικούς 
αποδέκτες οι οποίοι θα πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις του τόπου, θέλουμε 
με διάφορους τρόπους να γεφυρώσουμε αυτό το κενό που παρατηρείται στο 
σύστημα έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον τόπο μας. 
Δεύτερο, έχοντας υπόψη ότι η επένδυση σε θέματα έρευνας και καινοτομίας 
στην Κύπρο μετά δυσκολίας ανέρχεται στο 0,5% του ΑΕΠ ενώ θα έπρεπε 
σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ να ανέρχεται στο 3% του ΑΕΠ (1% από τον 
δημόσιο τομέα και 2% από τον ιδιωτικό), θέλουμε να προωθήσουμε διάφο-
ρους τρόπους χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων από τον ιδιωτικό 
τομέα τα οποία θα είναι σχεδιασμένα από τα κάτω προς τα πάνω, σύμφωνα 
με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Ήδη το Επιμελητήριο, μέσω 
της ΠΕΤΕΚΚ, έχει καταθέσει τις προτάσεις του σε έναν πρώτο κύκλο επαφών 
με τους αρμόδιους φορείς για την έρευνα, ενώ αναμένεται να προγραμματι-
στούν και νέες συναντήσεις τους αμέσως επόμενους μήνες.
Όπως ανέφερα και προηγουμένως, το Επιμελητήριο απευθύνθηκε στα μέλη 
του για τη δημιουργία Καταλόγου Μελών που ασχολούνται ή που θα ενδια-
φέρονταν να ασχοληθούν με την έρευνα και καινοτομία σε διάφορους τομείς 
της Μηχανικής Επιστήμης. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία δικτύου επι-
κοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών για ανταλλαγή απόψεων και 
εκκόλαψη συνεργασιών προς αναζήτηση χρηματοδότησης καινοτόμων προ-
τάσεων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και η παροχή υποστήριξης προς μέλη 
ΕΤΕΚ για δικτύωση μεταξύ τους αλλά και με τρίτους. 

Στοχεύουμε στη μετεξέλιξη της προσπάθειας αυτής με τη 
δημιουργία μηχανισμού αναζήτησης με βάση τα προφίλ 
των μελών που εγγράφονται στον Κατάλογο Μελών ώστε 
να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
να συμμετέχουν σε ή/και να χρηματοδοτήσουν οι ίδιες 
ερευνητικά προγράμματα. Επιπρόσθετα, στοχεύουμε στη 
διασύνδεση με πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς 
φορείς (μέσω και της σχετικής πλατφόρμας που διατη-
ρείται από τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων).

Βελτιωτικά μέτρα
Σε σχέση με την επίδοση της χώρας μας σε καινοτομία 
και τεχνολογική ανάπτυξη, οι αριθμοί και τα στατιστικά 
μιλούν από μόνα τους. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώ-
ρια βελτίωσης μέχρι να πλησιάσουμε τους στόχους που 
έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέχρι 

να δούμε τα οφέλη από την έρευνα στην κυπριακή οικονομία. Είναι γενικά 
παραδεκτό ότι ως χώρα διαθέτουμε άρτια καταρτισμένο και εξαίρετο αν-
θρώπινο δυναμικό που ασχολείται ή μπορεί να ασχοληθεί με την έρευνα και 
καινοτομία, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Οι αρμόδιες, σε σχέση με τη 
χάραξη πολιτικής και την εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ληφθεί για 
την έρευνα και καινοτομία, υπηρεσίες είναι διάσπαρτες, οι αποφάσεις που 
αφορούν την επένδυση στην έρευνα και καινοτομία είναι αποσπασματικές 
ενώ οι διαδικασίες που ακολουθούνται πνίγονται στα γρανάζια της γραφει-
οκρατίας. Επιπρόσθετα, αναφέρω ότι δεν έχει, μέχρι σήμερα, διαμορφωθεί 
μια ολοκληρωμένη ενιαία Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα και Καινοτομία, η 
οποία να διασφαλίζει ότι για τον τομέα που θα χρηματοδοτηθούν συγκεκρι-
μένα ερευνητικά προγράμματα υπάρχουν οι ευοίωνες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξή του, ώστε να προσφέρει έσοδα στην κυπριακή οικονομία.
Βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου το οποίο θα διέπει την ενιαία στρατηγική και πολιτική για την έρευνα 
και καινοτομία και του οποίου τα αποτελέσματα θα οδηγήσουν τη χώρα μας 
σε τεχνολογική και κατ’ επέκταση οικονομική ανάπτυξη. Δυστυχώς τα αποτε-
λέσματα της Εθνικής Επιτροπής για την Έρευνα, που συστάθηκε υπό τον δρα 
Φίλιππο Πατσαλή, έχουν μείνει στα συρτάρια. Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να δοθούν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα (όπως π.χ. φοροελαφρύνσεις) 
ώστε να επενδύσει σε έρευνα και καινοτομία.
Σίγουρα η ολοκλήρωση της μελέτης για τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδί-
κευσης η οποία έχει καταδείξει τους τομείς στους οποίους η επένδυση σε 
έρευνα και καινοτομία θα έχει πολλαπλά οφέλη για την οικονομία μας, είναι 
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει τώρα τα αποτελέσματά της 
να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων από το ΙΠΕ 
ώστε να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Κύπρο. Άλλο ένα βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η απόφαση για τη δημιουργία Τεχνολογικού 
Πάρκου. Σημασία έχει ότι οι όποιες προσπάθειές μας ως κράτος και αρμόδιοι 
φορείς κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να είναι στοχευμένες προς τις πραγ-
ματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.

Στέλιος Αχνιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Έρευνα και καινοτομία 
στις προτεραιότητες του ΕΤΕΚ
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Η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους ασκού-
μενους μηχανικούς σε μικρές χώρες, όπως 

η Κύπρος, αποτελεί χρόνιο πρόβλημα. Μαθήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως σε εξειδι-
κευμένους τομείς της μηχανικής, συνεπάγονται 
πολύ συχνά μακρινά και με μεγάλο κόστος ταξί-
δια στο εξωτερικό καθώς επίσης και μακρόχρονη 
απουσία από τον χώρο εργασίας. Στις μικρές επι-
χειρήσεις, αυτοί οι παράγοντες συχνά αποτελούν 
εμπόδιο για την εκπαίδευση και κατάρτιση των 
μηχανικών στο εξωτερικό και επομένως γίνεται 
δύσκολη η βελτίωση και διαχείριση των ικανοτή-
των του προσωπικού της επιχείρησης.
Το θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό στη γεωτεχνική μηχανική 
προσομοίωσης πεπερασμένων στοιχείων όπου η 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ακόμη και σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο, δεν παρέχει επαρκή σε βάθος 
γνώση, προκειμένου να εφαρμόσει κάποιος τις 
τεχνικές στην πράξη. Εξ ου και το έργο COGAN, το 
οποίο είχε ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην κατάρτιση και σε εργαλεία διαχείρισης ικανο-
τήτων, και ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει 
πρότυπο για άλλους τομείς της μηχανικής.
Ως παράδειγμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
ασκούμενων μηχανικών έχει αναπτυχθεί ένα ερ-
γαλείο E-Learning που με βάση την επιτυχία του 
και τη δημοτικότητά του αναμένεται ότι οι παρο-
χείς προϊόντων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
αναπτύξουν τη μορφή για να καλύψουν και άλλα 
θέματα και συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμι-
κών. Το COGAN E-Learning καλύπτει τα βήματα 
που περιλαμβάνονται στη δημιουργία γεωτε-
χνικού μοντέλου προσομοίωσης πεπερασμένων 
στοιχείων και την ένταξη δομικών στοιχείων 
μέσα σε ένα τέτοιο γεωτεχνικό μοντέλο.
Η μορφή του E-Learning υιοθετήθηκε έτσι ώστε 
να είναι εύκολη η πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση για όλους τους μηχανικούς οι οποίοι 
βρίσκονται οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, κάνοντας τόσο την παράδοση και τη 
συμμετοχή στα μαθήματα κατάρτισης αποδοτικά, 
ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι μηχανικοί. 
Αντί ζωντανής παράδοση των μαθημάτων κα-
τάρτισης, χρησιμοποιήθηκε η δημοφιλής πλατ-
φόρμα Udemy όπου το μάθημα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χωρίζεται σε δεκάλεπτα βίντεο με 
3D γραφικά και προηχογραφημένα σχόλια. Αυτό 
επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να έχουν εύ-
κολη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
εν ώρα εργασίας και να δώσουν στον εαυτό τους 
γρήγορα επαναληπτικά μαθήματα σε συγκεκρι-

μένα θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά 
τους, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για 
όσους απασχολούνται μερικώς με την ανάλυση 
προσομοίωσης πεπερασμένων στοιχείων στη γε-
ωτεχνική μηχανική. 
Παρέχονται τρία κουίζ σε διαφορετικά στάδια 
τα οποία επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να 
εκτιμήσει τις γνώσεις του / της μετά την πα-
ρακολούθηση των διαλέξεων. Στα κουίζ δίνεται 
έμφαση στην εκπαίδευση και όχι στην αξιολόγη-
ση, δεδομένου ότι δεν γίνεται καμία καταγραφή 
της βαθμολογίας και επίσης παρέχεται αυτόματα 
μετά από λανθασμένες απαντήσεις τόσο η ορθή 
απάντηση όσο και επεξήγηση. Έτσι οι εκπαιδευ-
όμενοι μπορούν να μάθουν από τα λάθη τους 
μόνοι τους καθώς μελετούν.
Το μειονέκτημα των προηχογραφημένων μαθη-
μάτων στο e-learning είναι η έλλειψη επαφής 
με τον εκπαιδευτή. Εκφράζεται η ελπίδα ότι οι 
περισσότεροι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρό-
σβαση σε έναν σύμβουλο για να τους βοηθήσει 
με ορισμένα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, στην 
πλατφόρμα Udemy παρέχεται ανοικτό φόρουμ 
συζήτησης για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών 
μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων.
Έχει γίνει πιλοτική δοκιμή των μαθημάτων στο 
E-Learning από διάφορους χρήστες και τα σχό-
λια ήταν καθολικά θετικά, με τα γραφικά, τη 
δομή του μαθήματος και το γνωστικό επίπεδο 
να έχουν λάβει ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Εκπαι-
δευτικοί φορείς από πανεπιστήμια και εταιρείες 
ανάπτυξης και προώθησης λογισμικών έχουν εκ-
φράσει ενδιαφέρον για να ακολουθήσουν αυτή 
τη μορφή για ορισμένα από τα μαθήματα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης που προσφέρουν.

Competency Tracker
Το έργο COGAN έχει επίσης αναπτύξει ένα ερ-
γαλείο για τη διαχείριση της επάρκειας των γε-
ωτεχνικών μηχανικών που εκτελούν αναλύσεις 
με πεπερασμένα στοιχεία. Περιέχει 500 καθο-
ρισμένες ικανότητες, κατανεμημένες στις 15 
ενότητες, που περιγράφουν το ελάχιστο επίπεδο 

ικανότητας που απαιτείται από έναν μηχανικό για 
να εκτελέσει με ασφάλεια ανάλυση με πεπερα-
σμένα στοιχεία στη γεωτεχνική μηχανική. Κάθε 
ενότητα ετοιμάστηκε από ειδικούς εμπειρογνώ-
μονες του κάθε τομέα και δόθηκαν επίσης για 
καθεμία από τις 500 καθορισμένες ικανότητες 
αναφορές σε πηγές μάθησης (π.χ. κεφάλαια από 
βιβλία, άρθρα, μαθήματα, κτλ.). Οι αναφορές των 
πηγών μάθησης αποτελούν ένα σημαντικό στοι-
χείο, επειδή παρέχουν μια άμεση πηγή για τους 
μηχανικούς οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν 
μια συγκεκριμένη ικανότητά τους ακόμα και αν 
δεν έχουν την καθοδήγηση έμπειρου γεωτεχνι-
κού μηχανικού στην εργασία τους.
Οι χρήστες του Competency Tracker μπορούν να 
περιηγηθούν στις 500 καθορισμένες ικανότη-
τες που περιγράφονται και να καταγράψουν την 
επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ικανότητας που επι-
τυγχάνουν. Τα εργαλεία καταγραφής ικανοτήτων 
επιτρέπουν στους διευθυντές να παρακολου-
θούν τις ικανότητες/κατάρτιση του προσωπικού 
μέσα στο τμήμα τους είτε ανά άτομο, είτε ανά 
ομάδα είτε για να δείξουν τις ικανότητες και κα-
τάρτιση του προσωπικού τους σε πελάτες, ή για 
να εντοπίσουν ανάγκες εκπαίδευσης του προ-
σωπικού ή για να αναθέσουν την εργασία στο 
κατάλληλο άτομο ανάλογα με τις ικανότητες και 
κατάρτιση του υπαλλήλου και την εργασία. 
Οι ικανότητες και η κατάρτιση μπορούν να αξιο-
λογηθούν εσωτερικά στην επιχείρηση, από εσω-
τερική εξέταση ή από εξωτερική εξέταση. Δύο 
επίπεδα πρακτικής (κανονικό ή προχωρημένο) 
κατανέμονται σε καθεμία από τις 500 περιγρα-
φές ικανοτήτων και κατάρτισης αλλά οι διαχειρι-
στές του συστήματος μπορούν να επιλέξουν να 
προσθέσουν περισσότερα επίπεδα σύμφωνα με 
τα εσωτερικά συστήματα της επιχείρησης.
Πολλοί οργανισμοί έχουν ήδη εκδηλώσει εν-
διαφέρον για την υιοθέτηση του Competency 
Tracker για παρακολούθηση, ως απόδειξη της 
επάρκειας του προσωπικού τους στην αριθμη-
τική ανάλυση καθώς και για τον εντοπισμό των 
αναγκών κατάρτισης.

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Μοντέλο για προσβάσιμη 
εκπαίδευση στη μηχανική
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Όλοι γνωρίζουμε την αγάπη του Κύπριου για 
τον καναπέ και την πολυθρόνα του. Αν κρί-

νουμε μάλιστα από τον μεγάλο αριθμό καναπέδων 
και πολυθρόνων που βρίσκουμε σε δρόμους, σε 
ανοικτούς χώρους μέσα σε κατοικημένες περι-
οχές και έξω στη φύση τότε πρέπει οι εταιρείες 
επίπλων να κάνουν καλή δουλειά.
Φυσικά, το πρόβλημα έχει πάρει μεγάλη έκταση 
όχι μόνο γιατί είμαστε ασυνείδητοι ως λαός, αλλά 
και επειδή η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ασχολήθη-
κε ποτέ με τέτοια θέματα.
Το κράτος δοκίμασε μεγαλεπήβολους σχεδια-
σμούς που έχει εξαγγείλει εδώ και χρόνια με τα 
περιβόητα πράσινα σημεία που προχωρούν πολύ 
αργά και για τα οποία έχω αμφιβολίες αν θα λύ-
σουν το πρόβλημα.
Μπορούμε όμως να κάνουμε ορισμένα πράγματα 
για να μειώσουμε δραστικά το πρόβλημα, να βο-
ηθήσουμε συνανθρώπους μας, αλλά και να δημι-
ουργήσουμε και θέσεις εργασίας.
Φυσικά η επιτυχία ή όχι της προσπάθειας βασίζε-
ται πολύ στην προώθηση, δημοσιότητα και πλη-
ροφόρηση που θα κάνει η Τοπική Αρχή μέσω της 
ιστοσελίδας της, του πληροφοριακού υλικού, τα 
κοινωνικά δίκτυα κτλ.
1) Φιλανθρωπικές οργανώσεις
Οι διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις συχνά 
χρειάζονται έπιπλα και άλλο οικιακό εξοπλισμό. Η 
Τοπική Αρχή δημοσιεύει τα στοιχεία επικοινωνίας 
των διαφόρων οργανώσεων με τις οποίες θα μπο-
ρεί κάποιος να επικοινωνήσει για να παραλάβουν 
ή να τους παραδώσει τα αντικείμενα.
2) Δημοτικό Κατάστημα Μεταχειρισμένων
Συνήθως αυτά τα καταστήματα τα διαχειρίζονται 
κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά στην Κύπρο, για λό-
γους ανεξήγητους, η κυβέρνηση εγκατέλειψε το 
θέμα των κοινωνικών επιχειρήσεων λίγο πριν το 
στείλει στη Βουλή, αν και το κόστος τους θα ήταν 
μηδαμινό και μάλιστα με πολλά πλεονεκτήματα. 
Συχνά μεγάλοι οργανισμοί και εταιρείες αναλαμ-
βάνουν τη λειτουργία τέτοιων καταστημάτων σαν 
μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης 
(ΕΚΕ) είτε παραχωρώντας τον χώρο, ή συνεισφέ-

ροντας στα έξοδα ενοικίου και τα εργατικά.
Τα καταστήματα αυτά παραλαμβάνουν τα αντικεί-
μενα στον χώρο τους ή με ένα χαμηλό κόστος τα 
παραλαμβάνουν από το σπίτι. Σε πολλές χώρες η 
συλλογή των αντικειμένων γίνεται και από οργα-
νώσεις ή ομάδες νέων σαν κοινωνική προσφορά.
Στο κατάστημα, άλλα είναι προς πώληση και άλλα 
δίνονται δωρεάν. Από εκεί αγοράζουν, φιλανθρω-
πικά ιδρύματα, εταιρείες και η Τοπική Αρχή για να 
προωθήσει σε ανθρώπους που τα χρειάζονται.
3) Σημεία παράδοσης και συλλογής
Τα σημεία συλλογής είναι απλά ορισμένοι χώροι 
όπου η Τοπική Αρχή έχει επιλέξει για να παραλαμ-
βάνει συγκεκριμένα αντικείμενα και συνήθως εί-
ναι σε διάφορα σημεία κοντά σε εμπορικά κέντρα.
Αυτοί οι χώροι δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλοι, 
μπορεί απλά να είναι ένα σπίτι, μια παλιά αποθήκη, 
ένα κατάστημα ή ακόμη και γκαράζ σπιτιού που 
νοικιάζει η Τοπική Αρχή.
4) Ημέρες «Έξω στον δρόμο»
Μια αρκετά διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη, 
που ορισμένα άτομα εφαρμόζουν ήδη στην Κύ-
προ από μόνα τους.
Βασικά ορίζει η Τοπική Αρχή μια συγκεκριμένη 
μέρα για κάθε γειτονιά κατά την οποία οι κάτοικοι 

βγάζουν έξω στον δρόμο τα ογκώδη αντικείμενα 
που δεν χρειάζονται, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συ-
σκευές και άλλο οικιακό εξοπλισμό. Ο ιδιοκτήτης 
σημειώνει πάνω, π.χ. σε μια τηλεόραση, αν είναι 
σε λειτουργήσιμη κατάσταση ή αν η καρέκλα εί-
ναι καλή, με ένα σύμβολο όπως το γνωστό Smiley 
Face.
Η Τοπική Αρχή δημοσιοποιεί τις μέρες της κάθε 
περιοχής και έτσι όποιος χρειάζεται κάτι περνά και 
μαζεύει ό,τι χρειάζεται.
Με τη συμπλήρωση της καθορισμένης ώρας περ-
νά συνεργείο του δήμου και μαζεύει τα αντικεί-
μενα.
5) Μέρες «Δωρίζω ό,τι δεν χρειάζομαι»
Σε όλα τα νοικοκυριά υπάρχουν αντικείμενα που 
δεν τα χρειαζόμαστε αλλά για άλλους μπορεί να 
είναι χρήσιμα. Μπορεί η Τοπική Αρχή να ορίσει μια 
εκδήλωση όπου π.χ. για μια βδομάδα οι κάτοικοι 
να παραδίδουν σε έναν συγκεκριμένο χώρο π.χ. 
πλατεία, γήπεδο, χώρο πρασίνου κτλ. συγκεκριμέ-
να αντικείμενα που δεν χρειάζονται. Τις μέρες της 
εκδήλωσης επισκέπτονται τον χώρο όσοι χρειάζο-
νται πράγματα και παίρνουν ό,τι θέλουν συνήθως 
δωρεάν.
Ό,τι απομείνει εκεί αναλαμβάνει η Τοπική Αρχή να 
το διαχειριστεί και να καθαρίσει τον χώρο.
6) Συλλογή από συνεργείο της Τοπικής Αρχής
Το συνεργείο της Τοπικής Αρχής μπορεί να παρα-
λάβει τα αντικείμενα έναντι κάποιου κόστους και 
τα παραδίδει είτε στο δημοτικό κατάστημα είτε 
για διαχείριση.
Επιλογές υπάρχουν, απλώς πρέπει να δοκιμάσουν 
οι Τοπικές Αρχές διάφορα από τα πιο πάνω, ίσως 
ακόμη και άλλες νέες ιδέες.
Να βρεθεί δηλαδή τι δουλεύει και τι όχι, διαφο-
ρετικά αν συνεχίσουμε να είμαστε απαθείς το 
πρόβλημα θα παραμείνει, και θα συνεχίσουμε να 
βλέπουμε ντροπιαστικές εικόνες.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας, Τμήμα Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καναπέδες σε δρόμους και χωράφια

Το κράτος δοκίμασε 
μεγαλεπήβολους 

σχεδιασμούς που έχει 
εξαγγείλει εδώ και χρόνια 
με τα περιβόητα πράσινα 
σημεία που προχωρούν 

πολύ αργά

Το Ε-learning και το Competency Tracker ήδη 
παρέχουν στους μηχανικούς που ασχολούνται με 
τη γεωτεχνική αριθμητική ανάλυση προσβάσιμα 
εργαλεία για την κατάρτιση και τη διαχείριση των 
ικανοτήτων και της κατάρτισής τους με δομημέ-
νο τρόπο. Τέτοια εξειδικευμένη εκπαίδευση δεν 
είναι συνήθως διαθέσιμη σε απόφοιτους επαγ-
γελματίες μηχανικούς σε μικρές χώρες όπως η 
Κύπρος, αλλά τώρα ο καθένας έχει ισότιμη πρό-
σβαση. Εκφράζεται η ελπίδα ότι ένα παρόμοιο 

μοντέλο μπορεί να υιοθετηθεί για την παροχή 
κατάρτισης για όλους τους άλλους τομείς της 
μηχανικής επιστήμης.

Το έργο COGAN 
Το COGAN χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα 
Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
καθώς και από τους εταίρους του έργου (NAFEMS, 
Mott MacDonald, Skanska, TU Graz, Geofem, 
Terrasolum, Wesi Geotecnica και Enginsoft). Ο 

στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της κατάρτι-
σης και των ικανοτήτων στη γεωτεχνική αριθμη-
τική ανάλυση. Η χρηματοδότηση του προγράμ-
ματος ήταν για δύο έτη, από τον Οκτώβριο του 
2013 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, και τώρα η 
διαχείριση των παραδοτέων γίνεται σε μη κερδο-
σκοπική βάση από την NAFEMS. Λεπτομέρειες: 
www.cogan.eu.com.

Dr Andrew Lees, 
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Ο μηχανολογικός και κατασκευαστικός τομέας αλλάζει έτσι ώστε να μπορεί 
να συμβαδίσει με τις αυριανές τάσεις και τις μεταλλασσόμενες συνθήκες 

της αγοράς, με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας να είναι καίριας ση-
μασίας για την επιτυχία των μελλοντικών επιχειρηματικών μοντέλων. Αυτό είναι 
και το κύριο αποτέλεσμα ενός καινούργιου whitepaper από την DHL Customer 
Solutions & Innovation, που εξετάζει τον τομέα της βιομηχανίας από το 2025 
και μετά. 
Αντιπροσωπεύοντας το 17% του ΑΕΠ και το 14% της απασχόλησης σε παγκό-
σμιο επίπεδο, ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί την κινητήρια δύναμη του 
παγκόσμιου εμπορίου ενώ το 70% του συνολικού όγκου προέρχεται από τις 
κατασκευαστικές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, οι συντάκτες της έκθεσης τονί-
ζουν ότι το μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να είναι τοπικό αλλά και 
συνάμα διασυνδεδεμένο, πιο ανθεκτικό και βιώσιμο καθώς και πιο ευέλικτο για 
να μπορεί να συμβαδίσει με τις τάσεις όπως η γεωγραφική κινητικότητα αγο-
ρών, η εξατομίκευση και η αυξημένη ανάγκη για συμμόρφωση και εναρμόνιση 
με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.
Η έκθεση «Οικοδομώντας τον κόσμο - Η προοπτική 
της DHL για τις μελλοντικές μηχανολογικές και κα-
τασκευαστικές εφοδιαστικές αλυσίδες» εντοπίζει έξι 
ισχυρές τάσεις από τον κόσμο της οικονομίας, του 
περιβάλλοντος, της πολιτικής, της κοινωνίας και της 
τεχνολογίας καθώς και τις επιπτώσεις που αυτές επι-
φέρουν στις μελλοντικές εφοδιαστικές αλυσίδες του 
κάθε κλάδου. «Σε γενικές γραμμές, αναμένουμε ότι οι 
διαχειριστές των εφοδιαστικών αλυσίδων θα έρθουν 
αντιμέτωποι με μια πολύπλοκη κατάσταση στο μέλλον», εξηγεί ο Reg Kenney, 
ο πρόεδρος του μηχανολογικού και κατασκευαστικού τμήματος της DHL 
Customer Solutions & Innovation. «Οι πελάτες θα αναμένουν μια ευρύτερη 
και πιο εξατομικευμένη σειρά προϊόντων. Σε συνδυασμό με τη μετατόπιση 
των αναπτυσσόμενων αγορών, και επομένως περισσότερων προμηθευτών, η 
έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και νέων τεχνολογιών θα αναγκάσουν τις 
εταιρείες να επανεξετάσουν τα σημερινά μοντέλα εφοδιαστικής αλυσίδας». 

Οι τοπικές αλυσίδες
Δεδομένου ότι οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών έχουν 
αλλάξει, οι μηχανολογικές και κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αρχίσει να 
αναδιαρθρώνουν τις διαδικασίες παραγωγής και να προσαρμόζουν τα επι-
χειρηματικά τους μοντέλα έτσι ώστε να γίνουν πιο πελατοκεντρικά και αντα-
γωνιστικά. Στο μέλλον αυτό θα περιλαμβάνει επίσης την έξυπνη και βιώσιμη 
παραγωγή καθώς και νέα μοντέλα συνεργασίας κατά μήκος της αλυσίδας. 
Καθώς οι αναδυόμενες χώρες ευημερούν και οι εταιρείες μετατοπίζουν την 
παραγωγή τους πιο κοντά σε αυτές τις αγορές, οι αλυσίδες εφοδιασμού πρέ-
πει κι αυτές να προσαρμοστούν. Ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερες το-
πικές αλυσίδες εφοδιασμού είναι αναγκαίο, όχι μόνο για να επιταχύνει την 
παράδοση αλλά και για να ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές της ζήτησης 
των πελατών. Με τη σειρά του αυτό θα φέρει τους διαχειριστές της εφοδια-
στικής αλυσίδας αντιμέτωπους με έναν αυξανόμενο αριθμό από συγκεκριμέ-
νους κανονισμούς και οδηγίες της κάθε χώρας και θα κάνει έντονα αισθητή 
την ανάγκη για εναρμόνιση. 
Η μεγαλύτερη μεταβλητότητα στη ζήτηση συνεπάγει ότι οι μελλοντικές εφο-
διαστικές αλυσίδες πρέπει να είναι πιο ελαστικές. Οι εταιρείες θα αναγκαστούν 

να συμβιβαστούν ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα 
και τον πλεονασμό, με τον κατάλληλο προγραμματι-
σμό ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
να είναι καίριας σημασίας. Ταυτόχρονα, οι μελλοντικές 
μηχανολογικές και κατασκευαστικές αλυσίδες εφοδια-
σμού πρέπει να είναι πιο ευέλικτες, γρήγορες, αποτελε-
σματικές και έτοιμες να ανταποκριθούν σε μικρότερου 
όγκου ζήτηση για εξατομικευμένα προϊόντα ή σε απρό-

βλεπτες μεταβολές της ζήτησης. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει λύσεις 
όπως 3D εκτυπώσεις, εξυπνότερη διαχείριση των αποθεμάτων καθώς επίσης 
και τις προς μεταποίηση εισερχόμενες πρώτες ύλες και lead logistics provider 
δομές.
Επιπρόσθετα, οι μελλοντικές μηχανολογικές και κατασκευαστικές αλυσίδες 
εφοδιασμού πρέπει να είναι πιο βιώσιμες. Οι πελάτες επιλέγουν τους προ-
μηθευτές τους όλο και περισσότερο με βάση το οικολογικό τους αποτύπωμα. 
Για να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι εταιρείες αυτές πρέπει να 
αυξήσουν τη διαφάνεια κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού για να είναι σε 
θέση να παρακολουθούν τις εκπομπές άνθρακα από όλους τους προμηθευτές. 
Βασικό μέρος αυτής της λύσης αποτελούν οι διασυνδεμένες αλυσίδες εφοδι-
ασμού: Με την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από τους προμη-
θευτές και τους υποπρομηθευτές τους, οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να 
συνδεθούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο. Ως αποτέλεσμα, αυτό θα οδη-
γούσε σε μεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Σε αυτές τις συνθήκες, η ποικιλομορφία των μηχανολογικών και κατασκευαστι-
κών αλυσίδων εφοδιασμού παρουσιάζουν μια νέα δυνατότητα. Πολλές από αυτές 
τις εταιρείες εφαρμόζουν ήδη με επιτυχία καινοτόμες λύσεις στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε ολόκληρο τον τομέα. Επιπλέον, 
καλά καθιερωμένες ιδέες από άλλους κλάδους και ειδικότερα από την αυτοκινη-
τοβιομηχανία και την τεχνολογία, είναι ήδη ώριμες και μπορούν να εφαρμοστούν 
και σε άλλους κλάδους του μηχανολογικού και κατασκευαστικού τομέα. 
Το whitepaper «Οικοδομώντας τον κόσμο - Η προοπτική της DHL για τις μελλο-
ντικές μηχανολογικές και κατασκευαστικές εφοδιαστικές αλυσίδες» είναι δια-
θέσιμο στο www.dhl.com/emtrends_whitepaper.

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Ευέλικτες και προσαρμόσιμες: Η DHL 
σκιαγραφεί τις προδιαγραφές των κατασκευαστικών 

αλυσίδων εφοδιασμού του μέλλοντος

Το whitepaper 
της DHL εντοπίζει 
τις τάσεις και τις 
συνέπειες για τον 
μηχανολογικό και 

κατασκευαστικό τομέα
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Η νέα μας εταιρεία EMM. KOUVIDIS CYPRUS LTD  
έχει έδρα την Λευκωσία και τροφοδοτεί καθημερινά  
(εντός 24ώρου) όλα τα επιλεγμένα καταστήματα  
πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκονται  
στην Παγκύπρια αγορά. 

www.kouvidis.com.cy

Οι πιο ολοκληρωμένες 
λύσεις στα συστήματα 

πλαστικών σωλήνων 
είναι πλέον δίπλα σας 

ΕΜΜ. ΚΟUVIDIS (CYPRUS) LTD2, Kykladon Str, Latsia Industrial zone, Nicosia 2234
T:+357 22 343707, F: +357 22 343710
e-mail: info@kouvidis.com.cy   

PLASTIC  PIPING  SYSTEMS

CONDUR® - CONFLEX® 

Heavy Type (1250Nt)

made from special stabilized materials

-25 C 
+60oC

IP 67/66UV stability Rodent repellentFlame retardant

KOUVIDIS
UV RESISTANT
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Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει εισαγάγει τα τε-
λευταία χρόνια στην καθημερινότητά μας μια νέα 

μορφή υλικών, τα νανοϋλικά όπως αυτά τα νέα υλικά 
αποκαλούνται από την επιστημονική κοινότητα. Τα να-
νοϋλικά είναι ουσιαστικά διαφοροποιημένες μορφές 
ήδη γνωστών χημικών στοιχείων ή χημικών ενώσεων. 
Το μέγεθός τους κυμαίνεται μεταξύ 1 και 100 nm (10 
-9 m) περίπου κατά τη μία τουλάχιστον διάσταση και 
βρίσκεται στην περιοχή των κβαντικών μεγεθών. Σε πιο 
νομικούς όρους και σύμφωνα με τη Σύσταση 696/2011 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ως «νανοϋλικό» νοείται φυσικό, περιστασιακό ή 
μεταποιημένο υλικό που περιέχει σωματίδια, σε μη δεσμευμένη μορφή ή ως 
σύμπηγμα ή συσσωμάτωμα και εφόσον, σύμφωνα με την κατανομή των αριθ-
μητικών μεγεθών, τουλάχιστον το 50% των σωματιδίων έχει μία ή περισσότερες 
εξωτερικές διαστάσεις εντός της κλίμακας μεγέθους 1 nm - 100 nm». Ο ορισμός 
αυτός κρίθηκε αναγκαίος αφού δεν υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία που 
να καλύπτει τη μορφή αυτή της ύλης. Επί του παρόντος τα νανοσωματίδια / 
νανοϋλικά αξιολογούνται με βάση τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
1907/2006 (Κανονισμός REACH) και σημαίνονται με βάση τις πρόνοιες του Κα-
νονισμού 1272/2008 (Κανονισμός CLP) και ως εκ τούτου μελετώνται ως χημικά 
στοιχεία/χημικές ουσίες με κατά περίπτωση διαφορετικές φυσικές και χημικές 
ιδιότητες. Για πιο πλήρη κάλυψη του θέματος αυτού εξετάζεται στη φάση αυτή 
η τροποποίηση συγκεκριμένων παραρτημάτων του Κανονισμού REACH. Με τις 
αλλαγές που θα γίνουν αναμένεται ότι η κάλυψη των νανοϋλικών και των ιδιοτή-
των τους θα είναι πιο πλήρης και θα οδηγήσει στην καλύτερη προστασία όλων 
των επηρεαζομένων.
Το πολύ μικρό μέγεθος των νανοσωματιδίων, τουλάχιστον στη μία διάσταση, 
είναι αυτό που προκαλεί τη σημαντική διαφοροποίηση των ιδιοτήτων του υλι-
κού. Στη νανοκλίμακα, οι φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες των υλικών 
διαφέρουν εκπληκτικά από τη συμπεριφορά της ύλης στον μακρόκοσμο. Απο-
τέλεσμα της σημαντικής διαφοροποίησης των ιδιοτήτων ενός υλικού σε νανο-
μορφή είναι η αύξηση της ηλεκτρικής ή μαγνητικής 
αγωγιμότητας, η βελτίωση των οπτικών ιδιοτήτων, 
η βελτίωση των επιφανειακών ιδιοτήτων κτλ. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι νανοσωλήνες 
άνθρακα που λόγω των εξαιρετικών μηχανικών τους 
ιδιοτήτων είναι εκατό φορές πιο ισχυροί, έξι φορές 
ελαφρύτεροι από το ατσάλι και αποτελούν βάση για 
παρασκευή υλικών με υψηλές επιδόσεις. Στη συνέ-
χεια, με τη νανοτεχνολογία, γίνεται εκμετάλλευση 
των βελτιωμένων ιδιοτήτων και δημιουργούνται νέα, 
πρωτοποριακά υλικά, συσκευές και συστήματα που έχουν ως γνώμονά τους τις 
ιδιότητες αυτές.
Παρόλο που η ανάπτυξή των νανοϋλικών και η σταδιακή χρήση τους ξεκί-
νησε τις τελευταίες δύο δεκαετίες με την αλματώδη ανάπτυξη της χημείας 
των υλικών, εντούτοις είναι γνωστό ότι νανοϋλικά παράγονται και κατά τη 
διάρκεια διεργασιών που συμβαίνουν στη φύση, κάτω από ακραίες συνθήκες 
θερμοκρασίας και πίεσης όπως αυτές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια 
ηφαιστειακών εκρήξεων. 
Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται ήδη σε εκατοντάδες εφαρμογές και κατανα-
λωτικά προϊόντα, από τις οδοντόπαστες έως τις μπαταρίες, τις βαφές και τα 
ενδύματα. Οι καινοτόμες αυτές μορφές ύλης προωθούν την ανταγωνιστικό-
τητα, ενώ διευρύνουν τα πεδία εφαρμογής σε τομείς όπως είναι η ιατρική, η 
περιβαλλοντική προστασία και η ενεργειακή απόδοση. Ειδικές εφαρμογές για 
τα νανϋλικά συναντώνται στη βιομηχανία καλλυντικών. Νανοϋλικά προστίθε-

νται στα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά για σκοπούς βελτίωσης 
της διαδικασίας μεταφοράς του ενεργού συστατικού στα βαθύτερα στρώ-
ματα του δέρματος, για ελαχιστοποίηση των χρωματικών αλλοιώσεων του 
δέρματος και των ρυτίδων και για καλύτερη προστασία από τον ήλιο. Κάποιες 
εταιρείες που χρησιμοποιούν προϊόντα νανοτεχνολογίας από το 2005 είναι 
η Clinique, η Johnson & Johnson, η Avon, η Estée Lauder κ.ά. Ειδικά για τα 
καλλυντικά προβλέπεται από τον Ιούλιο του 2013 ειδική σήμανση στην εξω-
τερική επιφάνεια στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η ύπαρξη συστατικού σε 
νανομορφή στο συγκεκριμένο προϊόν.
Στο πλαίσιο του καλύτερου ελέγχου των προϊόντων νανοτεχνολογίας που 
κυκλοφορούν στην αγορά, διάφορες χώρες έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια 
τήρησης αρχείου με τα προϊόντα αυτά. Από πληροφορίες που έχουν δοθεί φαί-
νεται ότι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ κυκλοφορούν στην αγορά πέραν των 1300 
προϊόντων. Στην Ευρώπη οι επιμέρους προσπάθειες αρκετών κρατών μελών 
επιδιώκεται να επεκταθούν και σε κοινοτικό επίπεδο με την πιθανή δημιουργία 
συγκεντρωτικού ευρωπαϊκού αρχείου προϊόντων νανοτεχνολογίας.
Παρά τις μεγάλες προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η τρομακτική ανάπτυ-
ξη του τομέα της νανοτεχνολογίας δεν παύουν να υπάρχουν και ανησυχίες 
για τις επιπτώσεις που αυτά μπορεί να έχουν στους εργαζόμενους που τα 
χειρίζονται, στους καταναλωτές που τα χρησιμοποιούν και στο περιβάλλον 
στο οποίο απορρίπτονται. Σίγουρα τα προϊόντα νανοτεχνολογίας δεν έχουν 
μελετηθεί σε βάθος και παραμένουν αβεβαιότητες ως προς τους κινδύνους 
που ενέχουν και στις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται για να 
διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι ενδεδειγμένοι κανόνες ασφάλειας στην πα-
ραγωγική διαδικασία. Για αυτό άλλωστε η έκθεση εργαζομένων σε προϊόντα 
νανοτεχνολογίας έχει χαρακτηρισθεί ως ένας αναδυόμενος κίνδυνος στην 
εργασία. Επί του παρόντος πολλά προβλήματα υγείας εργαζομένων που εκτί-
θενται σε αυτή τη μορφή ύλης έχουν αναγνωρισθεί και αποδοθεί στα νανοϋ-
λικά. Για να ρυθμιστεί καλύτερα το πρόβλημα αυτό τέθηκε ως κύριος στόχος 
η ολοκλήρωση των νομοθεσιών που θα θέσουν το σωστό πλαίσιο μελέτης, 
αξιολόγησης και ταξινόμησης κάθε μορφής προϊόντος νανοτεχνολογίας με 

την παράλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση των 
εμπλεκομένων. Μόλις αυτό επιτευχθεί τότε σίγουρα 
θα μπουν οι σωστές βάσεις για την αναγκαία σύ-
γκλιση και την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης 
και της καινοτομίας σε ένα κατάλληλα ρυθμισμένο 
πλαίσιο λειτουργίας. 

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου 
Χημικός Μηχανικός

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Τα νανοϋλικά στη ζωή μας

Τα νανοϋλικά 
είναι ουσιαστικά 

διαφοροποιημένες 
μορφές ήδη γνωστών 
χημικών στοιχείων ή 
χημικών ενώσεων
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Το Μαρόκο σχεδιάζει να δημιουργήσει στην πόλη 
Ουαρζαζάτε τον μεγαλύτερο σταθμό ηλιακής 

ενέργειας στον κόσμο.
Η νέα μονάδα, η οποία θα συνδυάζει ηλιακή, υδρο-
ηλεκτρική και αιολική ενέργεια, αποτελεί μέρος του 
σχεδίου της χώρας για την παραγωγή πάνω από το 
50 τοις εκατό της ενέργειάς της μέσω ανανεώσιμων 
πηγών έως το έτος 2020. Επί του παρόντος, το Μα-
ρόκο εισάγει ορυκτά καύσιμα με υψηλό κόστος και 
χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά δεδομένου ότι ένα 
μεγάλο μέρος του εδάφους της είναι έρημος, η χώρα 
αποφάσισε ότι η ηλιακή ενέργεια αποτελεί τη βέλτι-
στη επιλογή ενέργειας για το μέλλον.
«Δεν παράγουμε πετρέλαιο», δήλωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος του Μαρόκου Χακίμα ελ-Χάιτε. «Εισά-
γουμε το 94% της ενέργειάς μας ως ορυκτά καύσιμα 
από το εξωτερικό με μεγάλες συνέπειες για τον κρα-
τικό προϋπολογισμό μας. Στο παρελθόν επιδοτούσα-
με τα ορυκτά καύσιμα με μεγάλο κόστος, αγνοώντας 
τη δυναμική της ηλιακής ενέργειας», πρόσθεσε.
Η κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας 
θα έχει τέσσερις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η 
χώρα θα εγκαταστήσει πάνω από 500.000 κάτοπτρα 
σε έναν αγωγό. Ο αγωγός συνδυάζει τη θερμότητα 
του ήλιου με το νερό, δημιουργώντας ατμό, ο οποίος 
με τη σειρά του τροφοδοτεί ανεμογεννήτριες που 
παράγουν τη ζητούμενη ενέργεια. Τελικά, η μονάδα 
παραγωγής ενέργειας θα παράγει πάνω από 500 με-
γαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, αρκετή για να τροφοδο-

τήσει περίπου ένα εκατομμύριο σπίτια.
Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο του Μαρόκου βρί-
σκεται ακόμα κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης 
φάσης, η χώρα έχει φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον, 
ευελπιστώντας στην κατασκευή γραμμών για την πα-
ροχή ηλιακής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς 
και την εξαγωγή σε γειτονικές χώρες.
«Έχουμε ήδη εμπλακεί σε γραμμές υψηλής τάσεως 
μεταφοράς για την πλήρη κάλυψη του νότιου Μα-
ρόκου και της Μαυριτανίας ως ένα πρώτο βήμα», δή-
λωσε ο Αχμέτ Παρουντί, διευθυντής του Συνδέσμου 
Ενεργειακών Επενδύσεων. «Ο απώτερος στόχος που 
έχει δοθεί από τον βασιλιά είναι η Μέκκα». Ωστόσο, 
οι αρχές του Μαρόκου πιστεύουν ότι μπορεί να με-
ταφέρουν τελικά ενέργεια ακόμα και στην Ευρώπη.

Το Μαρόκο κατασκευάζει το μεγαλύτερο 
φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Θα προχωρήσει και στην Κύπρο η κατασκευή 
οικισμού με σχεδόν μηδενική ενεργειακή 

κατανάλωση, στο πλαίσιο προγράμματος και-
νοτομίας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το πρόγραμμα με την ονομασία «ZERO 
Plus» εγκρίθηκε με συνολική χρηματοδότηση 
από πλευράς ΕΕ της τάξης των €4,2 εκατ. εκ των 
οποίων τα €3,5 εκατ. θα εισφέρει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί από 21 
ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες από οκτώ ευ-
ρωπαϊκές χώρες. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται 
ολιστικός σχεδιασμός και η κατασκευή, μεταξύ 
2018 και 2020, τεσσάρων οικισμών μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης στην Κύπρο, τη Βρε-
τανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Στόχος είναι η 
κατασκευή και η διαχείριση του κάθε οικισμού 
να καταναλώνει από 0 έως 20 κιλοβατώρες ανά 
τετραγωνικό μέτρο ετήσια. Για σκοπούς σύ-
γκρισης, αναφέρεται ότι σήμερα ο μέσος όρος 
ενεργειακής κατανάλωσης σε ανάλογες κατα-
σκευές είναι από 70 μέχρι και 230 κιλοβατώρες 
ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως. Από κυπρια-
κής πλευράς στο καινοτόμο πρόγραμμα της ΕΕ 

συμμετέχει το Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο θα 
επιδοτηθεί με €177.500 και η εταιρεία Γιώρ-
γος Βασιλείου Λτδ που θα χρηματοδοτηθεί με 
€320.250. 
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 
την πλέον καινοτόμο ερευνητική προσπάθεια σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορά στην κατασκευή 
οικισμών που παρουσιάζουν μηδενική ενεργειακή 
κατανάλωση, υπογραμμίζει το Ινστιτούτο Κύπρου 
σε σχετική του ανακοίνωση. Στους οικισμούς θα 
χρησιμοποιηθεί η πλέον εξελιγμένη ενεργειακή 
τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τον 
μηδενισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, τη βέλ-
τιστη περιβαλλοντική ποιότητα και την εξασφά-
λιση άριστων επιπέδων άνεσης στους οικισμούς. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που 
κατασκευάζονται οικισμοί τέτοιου τεχνολογι-
κού επιπέδου στον κόσμο και αποτελεί μεγάλη 
επιτυχία το γεγονός ότι ένας από αυτούς είναι 
στην Κύπρο, προσθέτει το Ινστιτούτο Κύπρου. 
Χρησιμοποιούνται εξελιγμένα και ευφυή συστή-
ματα εξοικονόμησης ενέργειας για πρώτη φορά 
σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κατασκευή οικισμού μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης στην Κύπρο

Η σουηδική κυβέρνηση θα επενδύσει 4,4 
δισεκατομμύρια κορόνες (468 εκατομ-

μύρια ευρώ) του προϋπολογισμού του 2016, 
σε μια προσπάθεια να γίνει η πρώτη χώρα 
του κόσμου ελεύθερη από ορυκτά καύσιμα 
έως το 2050.
Η Σουηδία θα ενισχύσει τις επενδύσεις σε 
καθαρές, «πράσινες» τεχνολογίες και ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με 
κυβερνητική ανακοίνωση. Tο σκανδιναβικό 
κράτος σκοπεύει να γίνει η πρώτη χώρα 
στον πλανήτη που θα απεξαρτηθεί πλήρως 
από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2050, μέσω 
μεγάλων επενδύσεων σε ηλιακή και αιολική 
ενέργεια, ευφυή δίκτυα μεταφοράς ενέργει-
ας και καθαρές μεταφορές.
Πέρυσι τα δύο τρίτα της παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας της Σουηδίας προήλθε 
από καθαρές πηγές ενέργειας και πηγές με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
και η χώρα στοχεύει να βελτιώσει την κα-
τάσταση, με σχέδια αύξησης των επενδύ-
σεων σε φωτοβολταϊκά κατά οκτώ φορές 
σε 390 εκατομμύρια κορόνες τον χρόνο, 
μεταξύ 2017 και 2019. Αυτή η αύξηση του 
προϋπολογισμού θα χρηματοδοτηθεί μέσω 
βαρύτερης φορολογίας στη βενζίνη και το 
ντίζελ, καθώς και μέσω του κλεισίματος αε-
ροδρομίων και πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
αλλά και την πώληση ανθρακωρυχείων.
Η προώθηση πολιτικών για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την πράσινη ενέρ-
γεια αποτελεί πλέον τον κανόνα στη Σκαν-
διναβία, με τις γειτονικές χώρες, όπως η 
Δανία, να λαμβάνουν επίσης παρόμοιες 
πρωτοβουλίες. Η Σουηδία ελπίζει επίσης 
να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες, 
λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για 
την κλιματική αλλαγή που θα λάβει χώρα 
στο Παρίσι τον Δεκέμβριο. «Τα παιδιά μας 
πρέπει να μεγαλώσουν σε ένα μη τοξικό πε-
ριβάλλον. Η απομάκρυνση των επικίνδυνων 
ουσιών και η αρχή ότι όσοι ρυπαίνουν θα 
πληρώνουν σοβαρό τίμημα αποτελούν τη 
βάση της πολιτικής μας», δήλωσε στο Σου-
ηδικό Κοινοβούλιο ο σοσιαλδημοκράτης 
πρωθυπουργός Στέφαν Λεβέν.

Η Σουηδία σκοπεύει 
να γίνει η πρώτη 

χώρα χωρίς 
κατανάλωση 

ορυκτών καυσίμων



Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κλη-

ρονομιάς - 2015 (Pan-Hellenic Conference on Digital 
Cultural Heritage - 2015), που διοργανώθηκε στον Βόλο 
από το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και τον Δευτεροβάθμιο Εθελοντικό Οργανισμό 
Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», μεταξύ 24-26 Σεπτεμβρίου 2015. 
Στο συνέδριο συμμετείχαν 500, υψηλής εξειδίκευσης, 
Έλληνες και Κύπριοι επιστήμονες, απ’ όλο τον κόσμο, οι 
οποίοι ασχολούνται με την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστι-
κής μας Κληρονομιάς. Κοινό όραμα των συνέδρων είναι 
η διάσωση του Πολιτισμού του Ανθρώπου και ιδιαίτερα 
του Ελληνικού Πολιτισμού, με τη χρήση των νέων τε-
χνολογιών και της ψηφιοποίησης.
Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο πρέσβης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Κυριάκος Κενεβέ-
ζος. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Μαγνησίας Τέλης Μπασδάνης, ο εκπρόσωπος 
της Ι.Μ. Δημητριάδος και ο πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ και 
του ΕCTN Κων. Χαλέβας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνέδριο συμμετείχαν 
εκατοντάδες σημαντικότατοι φορείς από την Ελλά-
δα, την Κύπρο και το εξωτερικό, που ανταποκρίθηκαν 
αμέσως στο κάλεσμα των διοργανωτών του θεσμού 
των Συνεδρίων Ψηφιοποίησης για την Ελλάδα (Δίκτυο 
«ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», ΤΕΠΑΚ και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. ) και εμπλέκο-
νται με οποιονδήποτε τρόπο στην Ψηφιοποίηση, ενώ 
οι επιστήμονες που εργάστηκαν σκληρά και συνέγρα-
ψαν τις 80 εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο 
ανέρχονται σε διακόσιους (200).
Όπως διαπιστώθηκε οι συμμετέχοντες επιστήμονες-
σύνεδροι, και ιδιαίτερα οι εισηγητές του συνεδρίου, χα-
ρακτηρίζονταν από υψηλή τεχνογνωσία και θεωρούνται 
πρωτοπόροι στην έρευνα, διάσωση και ανάδειξη του 
ελληνικού πολιτισμού, μέσα από τα ερευνητικά κέντρα, 
τα πανεπιστήμια και ιδιωτικούς φορείς ειδικευμένους 
σε θέματα αιχμής και στις ψηφιακές τεχνολογίες.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου έτσι όπως προσ-
διορίστηκαν από τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής 
ήταν: πολιτιστική κληρονομιά και ψηφιοποίηση, νέες 
τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αρχαιολογία 
και ψηφιοποίηση, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς σε ψηφιακό περιβάλλον, εμπειρίες, νέες 
προκλήσεις και προοπτικές και τέλος το νομικό πλαίσιο 
και η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας (συμ-
βάσεις, προγράμματα, πνευματική ιδιοκτησία).
Αναδείχθηκαν, μέσα από τις παρουσιάσεις εργασιών, η 
ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά ως μία από τις μεγα-
λύτερες προκλήσεις για τον ελληνισμό και την Ευρώπη, 
οι ψηφιακές τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης, 
καινοτόμες εφαρμογές εκπαιδευτικών παιχνιδιών, 
ψηφιοποίηση δημοτικών συλλογών και έργων τέχνης, 

συμβολή της επιστήμης υλικών και αρχαιομετρίας στην 
ανάδειξη πολιτιστικών θησαυρών, συστήματα διαχείρι-
σης ψηφιακών τεκμηρίων συντήρησης και αρχαιολογί-
ας, ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρι-
σμός, τα ψηφιακά μέσα στην υπηρεσία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, νέες τεχνικές στην ψηφιακή απεικόνιση 
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σημαντικοί ομιλητές 
Στη μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων και Κυπρίων επι-
στημόνων συμμετείχαν 200 σημαντικοί ερευνητές στον 
χώρο της ψηφιοποίησης, όπως οι κ. Ανδρέας Γεωργό-
πουλος, καθηγητής Φωτογραμμετρίας Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου, Μαρίνος Ιωαννίδης, διευθυντής Εργαστηρίου 
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς - ΤΕΠΑΚ Λεμεσός, 
Θεόδ. Γκανέτσος, διευθυντής του Εργαστηρίου Μη Κα-
ταστροφικών Τεχνικών ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ιωάννης Βαραλής, 
επίκουρος καθηγητής ΙΑΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Νικόλαος Βαγιονής, ερευνητής Α’ βαθμίδας - Κέντρο Οι-
κονομικών Ερευνών και Προγραμματισμού, Ηλίας Νομπι-
λάκης, τ. καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών στη συντήρηση Μνημεί-
ων, Θωμόπουλος Στέλιος, διευθυντής Εργαστηρίου στο 
Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος».

Θεσμοθέτηση βραβείων 
Οι διοργανωτές θέσπισαν τη βράβευση των καλύτερων 
και πιο πρωτότυπων καινοτόμων εργασιών. Για τον λόγο 
αυτό, η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποφά-
σισε να βραβεύσει τους παρακάτω εισηγητές: 
1. Αβραμίδου Ραλλού, με θέμα «Ο πληθοπορισμός στης 
ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες»
2. Ι. Βαμβακίδου, Α. Σολάκη, Α. Κουκούδη, για το θέμα 
«Ιστορικές Σπουδές και πρακτικές στην ψηφιακή χρήση 
πολιτισμικού υλικού» 
3. Δρα Θ. Κατσαρό, για το θέμα «Ταύτιση χρωστικών σε 
έργα τέχνης, εστιασμένη στις χρωστικές της Βυζαντι-
νής Αγιογραφίας»

Συμπεράσματα 
Οι εργασίες του συνεδρίου τελείωσαν το Σάββατο 
26/9/2015, με τα συμπεράσματα και τις παρεμβά-
σεις όλων των μελών της οργανωτικής επιτροπής, 
Μαρ. Ιωαννίδη, Θεόδ. Γκανέτσου, Ιωάν. Βαραλή, 
Ηλία Νομπιλάκη και Κων. Σκριάπα, αλλά και των συ-
νέδρων.
Το κλείσιμο του συνεδρίου έγινε από τον πρόεδρο του 
Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», που είχε την κύρια ευθύνη της δι-
οργάνωσης του συνεδρίου, κ. Κων. Σκριάπα, όλους τους 
περασμένους μήνες, ο οποίος ανακοίνωσε:
1. Τη θεσμοθέτηση του συνεδρίου για την Ελλάδα 
από φέτος, δηλ. από το 2015 με ευθύνη του Δικτύου 
«ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», του ΑΕΙ Πειραιά και του ΤΕΠΑΚ -Κύπρος, 
απόφαση που επικυρώθηκε από όλους τους συνέδρους 
και οι οποίοι δήλωσαν την εμπιστοσύνη τους προς τους 
παραπάνω φορείς
2. Την πραγματοποίηση Workshops κατά το 2016, σε 
συνεργασία με μεγάλα ερευνητικά κέντρα και πανεπι-
στήμια με πολύ εξειδικευμένη θεματολογία πάνω στην 
Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
3. 3. Την ενίσχυση του Portal www.euromed2015.eu, 
μέσω του οποίου θα επικοινωνούν, θα ανταλλάσουν 
απόψεις, γνώσεις και καλές πρακτικές όλοι οι σύνεδροι, 
που αποτελούν πλέον μια μεγάλη «οικογένεια», αλλά και 
όσοι εμπλέκονται με την ψηφιοποίηση
4. Την υποβολή κοινών προτάσεων σε εθνικά και ευρω-
παϊκά προγράμματα και αξιοποίηση των πόρων για την 
απασχόληση νέων ερευνητών και επιστημόνων, έτσι 
ώστε να μειωθεί η διαρροή νέων επιστημόνων προς το 
εξωτερικό 
5. Τη συμμετοχή στο Συνέδριο Euromed 2016, τον Νο-
έμβριο του 2016 στη Λεμεσό
6. Την επεξεργασία και την έκδοση των πρακτικών του 
Συνεδρίου, που ξεπερνούν τις 1000 σελίδες στο άμεσο 
μέλλον 
7. Ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
2017, με ευθύνη των τριών φορέων, ΤΕΠΑΚ, ΑΕΙ Πειραιά 
Τ.Τ. και του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», οι λεπτομέρειες του 
οποίου θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πληροφορίες: www.euromed2015.eu, 
www.facebook.com/digitalculturalheritage2015
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Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015

Σημαντικοί επιστήμονες 
από όλη την Ελλάδα, 

την Κύπρο και 
το εξωτερικό εισηγητές 

στο συνέδριο 
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Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications 
in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγ-

χρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος «Ευφυής 
Ενέργεια - Ευρώπη» και εντάσσεται στην ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία «Build Up Skills». Η πρωτοβουλία αποσκο-
πεί στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα 
στις κατασκευές καθώς και σε συναφείς τομείς που 
αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση συστημά-
των εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε κτίρια. Απώτερος στόχος είναι τα άτομα να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 
νοοτροπία ώστε να ανταποκριθούν στις στοχεύσεις για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μέχρι το 2020.
Κύριος στόχος του έργου WE-Qualify είναι να βοηθήσει 
τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου να αντιμετω-
πίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό 
σε σχέση με την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών 
κτιρίων. Έτσι διοργανώνονται πιλοτικά προγράμματα κα-
τάρτισης, αφού έχει αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό, 
που απευθύνονται σε τεχνικούς εγκαταστάτες, για τα 
πιο κάτω θέματα:
• Τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης (2 εφαρ-
μογές, 25 άτομα έκαστο)
• Εγκατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιο-
προστασίας (2 εφαρμογές, 25 άτομα έκαστο)
• Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βι-
ομάζας (1 εφαρμογή, 25 άτομα)

Πρόοδος των εργασιών
Έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα δύο πρώτα πιλοτικά 
προγράμματα κατάρτισης για την τοποθέτηση συστη-
μάτων θερμομόνωσης και την εγκατάσταση κουφωμά-
των και συστημάτων ηλιοπροστασίας.
Το πρόγραμμα για την τοποθέτηση συστημάτων θερ-
μομόνωσης, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, διεξήχθη 
την περίοδο 17/3-30/4/2015 και στους 21 επιτυχόντες 
συμμετέχοντες απονεμήθηκαν πιστοποιητικά επιτυχίας 
και τα ονόματά τους δημοσιεύτηκαν σε κατάλογο στην 
ιστοσελίδα του έργου http://www.cea.org.cy/we_qualify/.
Παρομοίως, το πρόγραμμα για την εγκατάσταση κου-
φωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας, συνολι-
κής διάρκειας 30 ωρών, διεξήχθη την περίοδο 19/5-
30/6/2015 και σύντομα θα πραγματοποιηθεί η απονομή 
των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες συμμετέχοντες.
Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιήθηκαν στα ειδικά 
διαμορφωμένα εργαστήρια του Κέντρου Παραγωγι-
κότητας (ΚΕΠΑ) στο πρώην ΑΤΙ (Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο) και περιλάμβαναν θεωρητικό και πρακτικό 
μέρος και ειδικότερα διαλέξεις με έντυπο υλικό για κάθε 
καταρτιζόμενο, θεωρητικές ασκήσεις καθώς και πρακτι-
κή εκπαίδευση σε εργαστήρια.
Ο δεύτερος κύκλος των προγραμμάτων κατάρτισης 
άρχισε Οκτώβριο του 2015 για τους εγκαταστάτες 

θερμομόνωσης και κουφωμάτων.
Τον Νοέμβριο 2015 άρχισε επίσης το πρόγραμμα κατάρ-
τισης για την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων 
θέρμανσης με λέβητα βιομάζας. Η συνολική διάρκεια 
του προγράμματος είναι 40 ώρες, από τις οποίες οι 31 
ώρες αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι εννέα την 
πρακτική εξάσκηση. 
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα κα-
τάρτισης καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής είναι δια-
θέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου (www.cea.org.cy/
we_qualify/) και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ (www.mlsi.
gov.cy/kepa).
 
1η Ενημερωτική Ημερίδα
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 10 Ιουνίου 2015, η 
1η Ημερίδα του έργου WE-Qualify με τίτλο «Βελτίωση 
δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχετίζονται με την ενερ-
γειακή απόδοση κτιρίων και τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας», η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 
2015 (EUSEW 2015).
Στην Ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 50 άτο-
μα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αρχικά αποτελέ-
σματα του έργου WE-Qualify, η υφιστάμενη κατάσταση 
και η μελλοντική κατεύθυνση του πλαισίου πιστοποίησης 
τεχνικών επαγγελμάτων στην Κύπρο, καθώς και η ανάγκη 
αναβάθμισης και πιστοποίησης των προσόντων και δεξι-
οτήτων των τεχνιτών στις κατασκευές.
Από τη συζήτηση που έγινε στην Ημερίδα, φάνηκε ότι 
προωθούνται τα συστήματα για την πιστοποίηση των 
προσόντων και υπάρχει η καλή διάθεση για συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρξει το 
κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για την εκπαίδευση τεχνι-
τών για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.
Οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του έργου WE-Qualify, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.cea.org.cy/we_qualify.
 
Συναντήσεις - Εργαστήρια
Πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες, 
συνέδριο που διοργανώθηκε από τον EASME (Executive 
Agency for Small and Medium-sized Enterprises) στο 
πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2015, για 
την παρουσίαση επιλεγμένων αποτελεσμάτων από τη 
δεύτερη φάση εφαρμογής της πρωτοβουλίας Build 
Up Skills που αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων ή/και 
αναβάθμιση υφιστάμενων σχεδίων κατάρτισης για 
τεχνικούς στον τομέα των κατασκευών. Ο στόχος του 
συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει σε κύριους φορείς 
πολιτικής τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν προκύψει 
από την εφαρμογή του προγράμματος σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο 
υλικό και εμπειρία και δυνητικά να αναπαραγάγουν το 
έργο σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο. Περισσότερα: 

www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_
eventdetail&mapType=hlpc&ev entid=4423.
Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2015, στη Λεμε-
σό, συνέδριο στο πλαίσιο του έργου «GREENET: Euro 
network supporting innovation for green jobs» το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
του προγράμματος PROGRESS. Στο συνέδριο, στο οποίο 
συμμετείχαν εταίροι του έργου από πέντε ευρωπαϊκές 
χώρες, έγινε παρουσίαση των στόχων του WE-Qualify 
και των αρχικών αποτελεσμάτων του από την κ. Ανθή 
Χαραλάμπους, συντονίστρια του έργου, η οποία επισή-
μανε την επιτακτική ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των τεχνιτών στις κατασκευές για επίτευξη 
των στόχων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
μέχρι το 2020.

CYS EN ISO 17024:2012
Το πρότυπο CYS EN ISO 17024:2012 υιοθετήθηκε από 
τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης τον Αύγουστο του 
2012 και περιέχει τις αρχές και απαιτήσεις για τους φο-
ρείς πιστοποίησης προσώπων βάσει προδιαγεγραμμένων 
απαιτήσεων. Παράλληλα, περιλαμβάνει τις αρχές για την 
ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός σχήματος πιστοποίησης 
προσώπων. Το πρότυπο εκπονήθηκε με αντικειμενικό 
σκοπό την επίτευξη και την προαγωγή ενός αποδεκτού 
παγκοσμίως συστήματος αναφοράς για την αξιολόγηση 
των φορέων πιστοποίησης προσώπων. Η πιστοποίηση 
προσώπων αποτελεί έναν τρόπο διασφάλισης ότι το 
πιστοποιημένο φυσικό πρόσωπο ικανοποιεί τις απαιτή-
σεις του σχήματος πιστοποίησης και ότι οι φορείς που 
τις διενεργούν λειτουργούν με συνεπή, συγκρίσιμο και 
αξιόπιστο τρόπο. Χαρακτηριστικές λειτουργίες του φορέα 
πιστοποίησης προσώπων αποτελούν η εξέταση βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων για τη μέτρηση της επάρκειας 
και η διαδικασία της βαθμονόμησης.

Το δίκτυο Συνεργατών WE-Qualify
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
www.cea.org.cy (Ανάδοχος Φορέας)
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 
www.mlsi.gov.cy/kepa
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 
www.cys.org.cy
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 
www.anad.org.cy
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
www.etek.org.cy
Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βι-
ομηχανίας και Τουρισμού    www.mcit.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Tηλ. +357-22667716, 22667726, Fax +357-22667736, 
anthi.charalambous@cea.org.cy, 
www.cea.org.cy/we_qualify/

Το έργο WE-Qualify



Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα βοηθήσει την Κύπρο 
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του κεκτημένου 

της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία 
στερεών αποβλήτων και την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης.
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου το Υπουργικό Συμβού-
λιο έπρεπε να έχει ενώπιόν του και να εγκρίνει τη 
σύσταση της Αρχής εκείνης που θα «επιβλέπει» την 
απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του προ-
γράμματος 2014-2020, με βάση το οποίο η Κύπρος 
θα πάρει πέραν των 700 εκατομμυρίων ευρώ από 
τα ευρωπαϊκά ταμεία.
Η σύσταση της Αρχής είναι πλέον προϋπόθεση για κάθε 
χώρα μέλος, για να μπορεί να αντλεί από τα κοινοτικά 
ταμεία ποσά τα οποία έχουν εγκριθεί για να διατεθούν 
σε συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότη-
τας. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), η οποία θα είναι 
η διαχειριστική Αρχή, όπως ήταν μέχρι σήμερα, θα πρέ-
πει να εγκριθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
αλλά και την Αρχή Πιστοποίησης, ώστε να υπάρξει συμ-
μόρφωση με τον νέο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Η 
νέα Αρχή θα είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την προ-
κήρυξη έργων, την επίβλεψη της υλοποίησής τους και 
τον τελικό έλεγχο.

Πού θα διατεθούν
Το νέο πρόγραμμα αναφέρεται σαφώς στους τομείς 
στους οποίους θα διατεθούν τα κονδύλια. Η Κύπρος έχει 
«αδιάθετα» ακόμα €70 εκατομμύρια από το περασμένο 
πρόγραμμα, αυτό του 2007-2013. Τα κεφάλαια αυτά θα 
πρέπει να διατεθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, σε λιγό-
τερο από δύο μήνες δηλαδή, αλλιώς θα χαθούν.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Σημερινή», τα χρήματα 
αυτά έχουν ήδη διατεθεί και εκείνο που απομένει εί-
ναι η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να 
εκταμιευθούν τα κονδύλια. Μεταξύ άλλων έργων για 
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν 
στο άμεσο μέλλον είναι το αποχετευτικό της Λάρνα-
κας, η Πλατεία Ελευθερίας, έργα ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).
Να σημειωθεί ότι η Κύπρος έχει φτάσει στο 90% 
της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, ενώ με 
την εκταμίευση των €70 εκ. θα έχει συμπληρώσει το 
100%. Θα πρέπει επίσης να λεχθεί ότι η Κύπρος πήρε 
€200 εκ., κονδύλι που χαρακτηρίσθηκε ως «δώρο», 
λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία κτύπησε τη 
χώρα. Το κονδύλι αυτό θα πρέπει να απορροφηθεί 
μέχρι το 2018.
Κατά την περίοδο 2014-2020, η Κύπρος θα διαχειρι-
στεί δύο επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ένα το οποίο θα λάβει χρη-

ματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ταμείο συνοχής και ένα από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Η επιλεξιμότητα διαρθρωτικών ταμείων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) 
2014-2020 θα είναι ως εξής:
• Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - (ΑΕΠ/κεφαλή 
< 75% του μέσου όρου της EΕ-27)
• Περιφέρειες μετάβασης - (ΑΕΠ/κεφαλή μεταξύ >= 
75% και < 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27)
• Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - (ΑΕΠ/κε-
φαλή >= 90% του μέσου όρου της EΕ-27)
Το ποσό που θα επενδύσει η ΕΕ στην Κύπρο για την 
περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στα €735,6 εκ. σε τρέ-
χουσες τιμές ως ακολούθως:
• €269,5 εκατομμύρια μέσω του ταμείου συνοχής
• €421,8 εκατομμύρια για περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές (ολόκληρη η χώρα κατατάσσεται ως περισ-
σότερο ανεπτυγμένη περιοχή)
• €32,8 εκατομμύρια για την ευρωπαϊκή εδαφική συ-
νεργασία
• €11,6 εκατομμύρια για την Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων.
Από αυτά τα κεφάλαια, το ΕΚΤ στην Κύπρο θα αντι-
προσωπεύει ένα ελάχιστο μερίδιο 30,7%, που αντι-
προσωπεύει περίπου €129,5 εκατομμύρια.

Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη
Το νέο Πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020 στο-
χεύει να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα 
και την ανάπτυξη, ώστε να βοηθήσει την Κύπρο να 
εξέλθει από την κρίση. Συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Εκτιμάται 
ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να γίνουν αντα-
γωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η 
χρηματοδότηση της ΕΕ θα βοηθήσει επίσης την Κύ-
προ να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του κεκτημένου 
της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία 
στερεών αποβλήτων και την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης.
Η στήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος θα συμ-

βάλει σημαντικά στην προώθηση των βασικών ευρω-
παϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, 
όπως:
-«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας» 
(ΕΤΠΑ - 25,8% της χρηματοδότησης της ΕΕ): Αύξη-
ση του εθνικού δυναμικού έρευνας και των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και αύξηση της ανταγωνιστι-
κότητας των ΜμΕ, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, 
καθώς και προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
ΜμΕ.
-«Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ - 13,1% 
της χρηματοδότησης της ΕΕ): Εκσυγχρονισμός των 
υποδομών των ΤΠΕ, ενίσχυση της ψηφιακής επιχει-
ρηματικότητας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-
governance) για επιχειρήσεις και πολίτες.
-«Μείωση των εκπομπών CO2 και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή» (Ταμείο συνοχής - 7,5% της χρημα-
τοδότησης της ΕΕ): Αύξηση της ενεργειακής απόδο-
σης σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, καθώς και επενδύ-
σεις για την πρόληψη και άμβλυνση των κινδύνων από 
την κλιματική αλλαγή.
-«Διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των υδατι-
κών πόρων» (Ταμείο συνοχής - 22,6% της χρηματοδό-
τησης της ΕΕ): Αύξηση της ανακύκλωσης των απορ-
ριμμάτων και προώθηση της αποτροπής δημιουργίας 
αποβλήτων, βελτίωση της επεξεργασίας των λυμάτων 
και της ύδρευσης.
-«Διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων» 
(ΕΤΠΑ - 1,2% της χρηματοδότησης της ΕΕ): Προστασία 
και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής (ιδιαίτερα 
για τις περιοχές NATURA) κληρονομιάς της Κύπρου.
-«Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών» (Ταμείο συ-
νοχής - 15,1% της χρηματοδότησης της ΕΕ): Επεν-
δύσεις στις οδικές και λιμενικές υποδομές ΔΕΔ-Μ και 
βελτίωση του φιλικού προς το περιβάλλον συστήμα-
τος μεταφορών στη Λευκωσία.
-«Βιώσιμη αστική ανάπτυξη» (ΕΤΠΑ - 10,7% της χρη-
ματοδότησης της ΕΕ): Προώθηση ολοκληρωμένων 
δράσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων των 
ιστορικών αστικών κέντρων.
-«Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ - 1,2% της 
χρηματοδότησης της ΕΕ): Παροχή τεχνικής βοήθειας.
Άξονας προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια» (Ταμείο 
συνοχής - 2,8% της χρηματοδότησης της ΕΕ): παροχή 
τεχνικής βοήθειας.
Από το νέο Πρόγραμμα αναμένεται ότι, μεταξύ άλλων, 
θα δοθεί στήριξη σε 700 περίπου ΜμΕ, ενώ θα υπάρ-
ξει μείωση κατά 3.000.000 kW της ετήσιας κατανάλω-
σης πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Σύσταση ιθύνουσας Αρχής για 
τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων

Η Κύπρος πρέπει να 
απορροφήσει €70 εκατ. 

μέχρι το τέλος του χρόνου 
- Θα διατεθούν για το 

Αποχετευτικό Λάρνακας, 
την Πλατεία Ελευθερίας 

και το ΙΠΕ
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Δημόσια διαβούλευση για την προτεινόμενη απαγόρευση
των χημικών ουσιών PFOA και Δισφαινόλης Α

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυ-

μεί να ενημερώσει τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες 
και το καταναλωτικό κοινό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι υπό συζήτηση δύο προτάσεις για εισαγωγή νέων 
περιορισμών στη χρήση χημικών ουσιών.
Η πρώτη πρόταση αφορά τη χημική ουσία πενταδε-
καφθοροοκτανοϊκό οξύ (Pentadecafluorooctanoic 
acid-PFOA), καθώς και των αλάτων της, των προϊόντων 
αποικοδόμησής της και συγκεκριμένων συγγενικών της 
χημικών ουσιών. Το PFOA (αρ. ΕΚ 206-397-9) χρησιμο-
ποιείται ευρέως στην κατασκευή φθοριωμένων πλαστι-

κών, στη φωτογραφική βιομηχανία και ως τασιενεργό 
σε ημιαγώγιμα προϊόντα. Οι συγγενικές με το PFOA χη-
μικές ουσίες χρησιμοποιούνται σε πυροσβεστικά υλικά, 
προϊόντα διαβροχοποίησης, καθαριστικά, υφάσματα, 
δέρματα, χάρτινα προϊόντα (π.χ. συσκευασίες τροφίμων), 
χρώματα, βερνίκια, γόμες, κεριά δαπέδου κ.ά. Η πρόταση 
περιορισμού γίνεται επειδή το PFOA και οι συγγενικές 
του χημικές ουσίες χαρακτηρίζονται ως Έμμονες, Βιο-
συσσωρευτικές και Τοξικές, αποικοδομούνται σε ουσίες 
με αντίστοιχες ιδιότητες, είναι τοξικές για την αναπαρα-
γωγή και επηρεάζουν τα επίπεδα χοληστερόλης στους 
ανθρώπους. 

Η δεύτερη πρόταση αφορά τη χρήση της Δισφαινόλη 
Α (αρ. ΕΚ 201-245-8) σε θερμοευαίσθητο χαρτί (χαρτί 
φαξ, αποδείξεων, εισιτηρίων, ετικετών, κτλ.), δηλαδή σε 
χαρτί καλυμμένο με ειδική στρώση που αλλάζει χρώμα 
εφόσον θερμανθεί. Ο περιορισμός για τη Δισφαινόλη Α 
προτείνεται με βάση τους αποδεδειγμένους κινδύνους 
για τους καταναλωτές και ειδικότερα τις έγκυες γυναίκες. 
Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι λόγω της έκθεσης των 
εμβρύων στην ουσία αυτή κατά τη διάρκεια της κύησης, 
υπάρχουν επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα, 
στους μαστικούς αδένες, στον εγκέφαλο, στη συμπερι-
φορά των προσώπων και επιδράσεις στον μεταβολισμό, 
με πρόκληση παχυσαρκίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στους 
φακέλους των προτεινόμενων περιορισμών και να υπο-
βάλουν σχόλια, μέσω της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA): http://echa.
europa.eu/el/restrictions-under-consideration
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο 
πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα 
τηλέφωνα 22405609 και 22405608.

Πρώτη θέση το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο στην 

Παγκύπρια Ολυμπιάδα 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Η τρίτη Παγκύπρια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής πραγματοποιήθηκε στο Ευ-

ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το Σάββατο 17 
Οκτωβρίου 2015. Στην Ολυμπιάδα συμμετείχαν 
ομάδες δύο ή τριών ατόμων από Δημοτικά Σχο-
λεία, Γυμνάσια, Λύκεια, καθώς και ανεξάρτητες 
ομάδες από φροντιστήρια. 
Στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας διοργανώθηκε φέ-
τος για πρώτη φορά και αντίστοιχος διαγωνι-
σμός για μεταλυκειακό/πανεπιστημιακό επίπεδο, 
δηλαδή για φοιτητές από κυπριακά πανεπιστή-
μια και κολέγια. Στον διαγωνισμό αυτό συμμε-
τείχε και ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου στην οποία προπονητής ήταν ο καθη-
γητής του τμήματος Επιστήμης Ύπολογιστών και 
Μηχανικής κ. Περικλής Τσιεγκ. Η ομάδα του πα-
νεπιστημίου κατέλαβε την πρώτη θέση μέσω της 
υλοποίησης ρομποτικού συστήματος προσομοί-
ωσης παιχνιδιού bowling.
Η νικήτρια ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου συμμετείχε ως εκπρόσωπος της 
Κύπρου στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτι-
κής Ρομποτικής που έλαβε χώρα στην Ντόχα του 
Κατάρ στις 6-7 Νοεμβρίου 2015.

Πέµπτη
26 Νοεµβρίου 2015
17:00-18:30

Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 

του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου σας προσκαλεί 

σε ηµερίδα µε θέµα:

Χηµικές ουσίες στην καθηµερινή µας ζωή:
Γνώση και προστασία 

Οµιλητής:

∆ρ. Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας 1ης τάξης
Συντονίστρια Τοµέα Χηµικών Ουσιών

πρόσκληση

Αίθουσα 4, 2ος όροφος, 
Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, 
Θέµιδος και Ιφιγενείας 
γωνία, ΤΕΠΑΚ

Πληροφορίες: 
τηλ.: 25 002178
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Σημαντική η μέχρι σήμερα συμμετοχή 
της Κύπρου στον «Ορίζοντα 2020»

Υποχρέωση των ιδιοκτητών κτιρίων και κτιριακών μονάδων για 
επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσής τους με λέβητες (20KW)

Η συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα της ΕΕ για 
Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και σειρά 

πρωτοβουλιών που δημιουργούν σημαντικές προοπτι-
κές για την Κύπρο, τέθηκαν επί τάπητος σε συνάντηση 
που είχε ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυ-
ξης και πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Προώθησης 
Έρευνας (ΙΠΕ), Γιώργος Γεωργίου, με τον επίτροπο 
Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, Κάρλος Μοέδας.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η ση-
μαντική μέχρι σήμερα συμμετοχή της Κύπρου, όπως 
καταδεικνύουν και τα πρώτα στοιχεία από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», που 
αποτελεί τον βασικό μηχανισμό για την υλοποίηση της 
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της Ένωσης Καινοτομίας 
και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Στη συζήτηση 
τέθηκε και το θέμα για τον ρόλο που επιτελεί το ΙΠΕ 
στην καθοδήγηση των ερευνητών σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσα από το 
Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής, τα οποία προ-
σφέρουν πληροφόρηση και εξατομικευμένη βοήθεια 
σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Σημαντικό θέμα στην ατζέντα της συζήτησης αποτέ-
λεσε η «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence), ενός 
σήματος ποιότητας με την οποία δίνεται η ευκαιρία για 
παροχή περιφερειακής χρηματοδότησης, σε υψηλής 
ποιότητας ερευνητικές προτάσεις, στις περιπτώσεις 
όπου δεν επαρκεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Μέσω 
της «Σφραγίδας Αριστείας» αναμένεται να δοθεί στις 

περιφέρειες η δυνατότητα να προσφέρουν χρηματο-
δότηση σε αιτητές άριστων προτάσεων που υποβλή-
θηκαν στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και δεν χρη-
ματοδοτήθηκαν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, 
κάνοντας χρήση εθνικών πόρων και πόρων από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ.
Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι το Ίδρυμα θεωρεί πολύ 
σημαντικό τον θεσμό αυτό ιδιαίτερα λόγω του άκρως 
ανταγωνιστικού χαρακτήρα του Προγράμματος «Ορίζο-
ντας 2020», ενημερώνοντας τον κ. Μοέδας ότι το ΙΠΕ 
προτίθεται να τον υιοθετήσει στα νέα Προγράμματα 
Έρευνας και Καινοτομίας 2015-2020 που βρίσκονται 
υπό σχεδιασμό επεξηγώντας ότι υπάρχει πρόβλεψη 
για τρία Προγράμματα που κινούνται προς τη συγκε-
κριμένη κατεύθυνση. Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος 
επίτροπος σημείωσε ότι κατά την υλοποίηση της πιλο-
τικής φάσης η «Σφραγίδα Αριστείας» αναμένεται να χο-
ρηγείται σε προτάσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι 
οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο του SME Instrument 
του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η υπηρεσία Ενέργειας του υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πληροφο-

ρεί τους ιδιοκτήτες κτιρίων και κτιριακών μονάδων που 
έχουν εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης με λέβητα 
ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης των 20KW, ότι 
τα συστήματα αυτά πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα όπως αυτά καθορίζονται στα δια-
τάγματα Κ.Δ.Π. 148/2013 και Κ.Δ.Π. 149/2013 που εξέ-
δωσε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα:
Για συστήματα θέρμανσης με λέβητες αερίων, υγρών 
ή στερεών καυσίμων ονομαστικής ισχύος εξόδου από 
20KW έως 100 kW, η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται κάθε 
πέντε (5) χρόνια.
Για συστήματα θέρμανσης με λέβητες υγρών ή στερεών 
καυσίμων ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης από 
100 kW, η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται κάθε δύο (2) 
χρόνια.
Για συστήματα θέρμανσης με λέβητες αερίων καυ-
σίμων ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης από 
100 kW, η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται κάθε τέσ-
σερα (4) χρόνια.
Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται από προσο-
ντούχα πρόσωπα που είναι οι Επιθεωρητές Συστημάτων 

Θέρμανσης, ενώ για συστήματα θέρμανσης με λέβητες 
ονομαστικής ισχύος εξόδου από 20KW έως 100 kW 
η επιθεώρηση μπορεί εναλλακτικά να διεξαχθεί από 
προσωπικό της υπηρεσίας Ενέργειας. Ο κατάλογος των 
Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης βρίσκεται αναρ-
τημένος στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ακόλουθη 
διεύθυνση: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/DA
87F1F89C94B0F7C2257625004867C2?OpenDocument.
Η τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης 
με λέβητα από προσοντούχα πρόσωπα συμβάλλει στη 
διατήρηση της σωστής τους ρύθμισης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή και διασφαλίζει τη 
βέλτιστη απόδοση από πλευράς ενέργειας, περιβάλλο-
ντος και ασφάλειας.
Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού ως αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει διοικητικό 
πρόστιμο σε κάθε ιδιοκτήτη κτιρίου ή κτιριακής μονά-
δας ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας όσον αφορά τις επιθεωρήσεις συστημάτων 
θέρμανσης με λέβητες.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθύνε-
στε στον Κρίστη Γιάλλουρο στο cyiallouros@mcit.gov.cy 
ή στο τηλέφωνο 22409411.

Διεθνής Φοιτητικός 
Διαγωνισμός με θέμα 
το τοπίο του Ακάμα

Διάταγμα αναφορικά με τις 
προδιαγραφές κατασκευής 
και χρήσης της Υποδομής 
Εσωτερικής Καλωδίωσης 

Οικοδομών

Την προκήρυξη του Διεθνούς Φοιτητικού 
Διαγωνισμού με θέμα «Το τοπίο του Ακάμα 

μεταξύ Επιστήμης και Μύθου» ανακοίνωσαν το 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις και το Le:Notre Institute.
Στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση, μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές σε 
πτυχιακό επίπεδο, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί 
φοιτητές καθώς και νέοι επαγγελματίες πρόσφα-
τα αποφοιτήσαντες. Προθεσμία υποβολής των 
προτάσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2016.
Ο διεθνής διαγωνισμός αποτελεί μία από τις 
δράσεις του διεθνούς συνεδρίου των Σχολών 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου 5th Le:Notre Forum που 
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις σε συ-
νεργασία με το Le:Notre Institute, στο ξενοδο-
χείο Coral Beach Hotel από τις 16 μέχρι τις 20 
Μαρτίου 2016.
Στη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιη-
θεί και η απονομή των βραβείων του διεθνούς 
διαγωνισμού.

Εκδόθηκε διάταγμα αναφορικά με τις προ-
διαγραφές κατασκευής και χρήσης της 

Ύποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών 
(ΎΕΚΟ) για την ανάπτυξη δικτύων Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών Κ.Δ.Π. 352/2015. Σκοπός του δια-
τάγματος είναι:
(i) Ο καθορισμός αναλυτικού, ομοιόμορφου και 
ολοκληρωμένου πλαισίου τεχνικών προδιαγρα-
φών και διαδικασιών εσωτερικής καλωδίωσης βά-
σει των προτύπων για την ταυτόχρονη ανάπτυξη 
παρόχων οι οποίοι εγκαθιστούν δίκτυα Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών ανεξαρτήτως τεχνολογίας και 
αρχιτεκτονικής σε νέες ή υφιστάμενες οικοδομές, 
(ii) Ο καθορισμός των ελάχιστων τεχνικών προ-
διαγραφών που πρέπει να εφαρμόζονται για την 
ορθή κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση της 
ΎΕΚΟ σε νέες ή υφιστάμενες οικοδομές.
Στο διάταγμα καθορίζεται το πεδίο υποχρεωτι-
κής ετοιμασίας μελέτης εσωτερικής καλωδίωσης 
και ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα αρμοδιό-
τητας εκπόνησης, διαδικασίας υποβολής και πε-
ριεχομένου της μελέτης υποδομής εσωτερικής 
καλωδίωσης. 
Το διάταγμα δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας στις 23.10.2015 και έχει 
άμεση ισχύ. 
Δείτε το διάταγμα εδώ: http://www.etek.org.cy/
site-article-1071-48-el.php 





Ολοκληρωμένα Συστήματα
Ανακαίνισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης
Εσωτερική θερμομόνωση Knauf InTherm
Εξωτερική θερμομόνωση Knauf Thermoprosopsis

Δώστε αξία στην κατοικία σας, εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα

Ζητήστε πληροφορίες για όλες τις Σύγχρονες Τεχνολογικές Λύσεις 
Θερμομόνωσης, Ανακαίνισης και Ενεργειακής Πιστοποίησης 
στο Εμπορικό Δίκτυο KNAUF σε όλη την Κύπρο και στο www.knauf.gr 
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