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H δημοσίευση άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής 
Eπιτροπής του ενημερωτικού δελτίου.
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Το ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για να μπορεί να ασκεί 
κάποιος τη Μηχανική πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. Το Επιμε-
λητήριο εγγράφει τα μέλη του (ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, 
διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πο-
λίτη. Μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το Επιμελητήριο προσφέρει 
στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών σε θέματα 
που αφορούν τους κλάδους του.
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Στο εξώφυλλο αυτού 
του τεύχους το 
αρχιτεκτονικό σχέδιο 
του Jean Nouvel Tower 
25. Το Συμβούλιο 
Ψηλών Κτιρίων και 
Αστικού Περιβάλλοντος 
(CTBUH) ψήφισε φέτος 
το Tower 25 (The White 
Walls) ως το καλύτερο 
ψηλό κτίριο της 
Ευρώπης μεταξύ 132 
συμμετοχών. Το έργο 
φέρει την υπογραφή 
του διεθνούς φήμης 
Γάλλου αρχιτέκτονα 
Jean Νouvel. 
Εμπνευσμένο από τα 
μεσαιωνικά τείχη και 
την απρόσκοπτη θέα 
της παλιάς πόλης, το 
σχήμα του κτιρίου έχει 
άμεση σχέση με τους 
προμαχώνες των τειχών, 
ενώ η διαρρύθμιση του 
κάθε διαμερίσματος 
παραπέμπει στην 
παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική της 
Κύπρου με τον μεγάλο 
ηλιακό στο κέντρο. 
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Συντακτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου - Χημικός Μηχανικός • ΜΕΛΗ: Ελίζα Βασιλείου - Μηχανολόγος Μηχανικός, Μύρια Κωνσταντινίδου - Αρχιτέκτονας, Χρύσανθος 
Πισσαρίδης - Αρχιτέκτονας-Συντηρητής, Μαρίνα Σοφιοπούλου – Πολιτικός Μηχανικός • YΠΕΎΘΎΝΟΙ ΎΛΗΣ: Γιάννης Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριά-
να Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΣΎΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Και όμως… δεν έρχονται μόνο αρνη-
τικές ειδήσεις. Το καλύτερο ψηλό 
κτίριο στην Ευρώπη για το 2016 βρί-
σκεται στη Λευκωσία, το σε όλους 

μας γνώριμο και δεσπόζον κτίριο Tower 25 (The 
White Walls) που σχεδίασε ο διάσημος αρχιτέ-
κτονας Jean Nouvel κοντά στην πλατεία Ελευ-
θερίας έξω από την περιτειχισμένη πόλη. 
Η Κύπρος μπήκε στον διεθνή χάρτη της «Αρ-
χιτεκτονικής» μέσω έργων που σχεδίασαν παγκοσμίου φήμης 
αρχιτέκτονες αλλά και κτίρια που σχεδίασαν Κύπριοι αρχιτέκτο-
νες τα οποία διακρίνονται για την ποιότητα και τον μοναδικό 
σχεδιασμό τους. Σε αυτό βέβαια βοήθησε πολύ ο θεσμός των 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών που σήμερα κινδυνεύει να χαθεί 
λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης που επικρα-
τεί στη χώρα μας. Καθήκον μας είναι να τον προστατέψουμε ως 
κόρη οφθαλμού. 
Τα βραβεία για το καλύτερο ψηλό κτίριο απο-
νέμονται από έναν ανεξάρτητο θεσμό που 
βραβεύει νέα έργα μέσω μιας παγκόσμιας 
επιτροπής ειδικών. Το Συμβούλιο Ψηλών 
Κτιρίων και Αστικού Περιβάλλοντος (CTBUH) 
ψήφισε το Tower 25 (The White Walls) ως το 
καλύτερο ψηλό κτίριο της Ευρώπης μεταξύ 
132 συμμετοχών. Τα βραβεία φιλοδοξούν να 
παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και εκλε-
πτυσμένη όψη αυτών των σημαντικών οικο-
δομών που κοσμούν και χαρακτηρίζουν τις 
πόλεις μας. 
Οι φετινοί νικητές και φιναλίστ έδωσαν πολ-
λές εφευρετικές λύσεις που ανταποκρίνονται 
σε κριτήρια όπως αειφορία, σεισμικότητα, αεροδυναμικό σχεδιασμό, 
μικτή λειτουργικότητα και αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς στο 
αστικό περιβάλλον. Σε όλα τα κτίρια υπάρχουν πρωτοποριακές δομι-
κές λύσεις και χωρικές ρυθμίσεις σε ύψος. 
Το κτίριο White Walls κατάφερε μόνο του να μεταμορφώσει την 
πολεοδομική σιλουέτα της Λευκωσίας εμπνευσμένο από τον πολε-
οδομικό ιστό της πόλης. Ο πύργος είναι αναμφίβολα μεσογειακός 
αλλά με τις άκρως επιτυχημένες περιβαλλοντικές παραμέτρους του 
κατάφερε να έχει παγκόσμια απήχηση. 
Η μάζα των λευκών τοίχων σκυροδέματος του πύργου αναμορφώ-
νεται από διάτρητα τοιχώματα σε διάφορα μεγέθη τετραγώνων που 
σπάζουν τον όγκο, επιτρέπουν τη φυσική ροή του φωτός και αφήνουν 
να κρέμεται βλάστηση. Στη νότια όψη η βλάστηση καλύπτει μέχρι και 
το 80% της επιφάνειας. Αποτέλεσμα είναι η παραγωγή οξυγόνου, η 
μείωση του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και ο σκιασμός που ωφελεί 
στην ενεργειακή εξοικονόμηση του κτιρίου. 

Το κτίριο έχει ύψος 67 μέτρα και είναι ένα από τα ψηλότερα κτίρια 
στην Κύπρο. Από τον Νοέμβριο του 2014 εκεί στεγάζονται τα κε-
ντρικά γραφεία της EY (Ernst & Young) και πολυτελή διαμερίσματα. 
Η κριτική επιτροπή που το βράβευσε μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Το White Walls είναι μια πραγματικά πρωτοποριακή άσκηση 
στην υλικότητα, που χρησιμεύει ως μια επιτυχημένη έκφραση 
των αρχιτεκτονικών και περιβαλλοντικών αξιών της Μεσογείου 
κατά μήκος του κάθετου άξονα. Εκτεταμένη βλάστηση στη βό-
ρεια πρόσοψη και η παρουσία στεγασμένων βεραντών στη νότια 
πρόσοψη δημιουργούν πραγματική σύνδεση με τη φύση, ενώ οι 
διάτρητοι τσιμεντένιοι τοίχοι του πύργου ‘αιμορραγούν πράσινο’ 
από τοπικά είδη φυτών». 
Μεταξύ των ανταγωνιστών του White Walls και φιναλίστ στην πε-
ντάδα των πέντε καλύτερων ψηλών κτιρίων στην Ευρώπη είναι τα 
κτίρια της Allianz στην Κωνσταντινούπολη και το Μιλάνο, ο ουρανο-
ξύστης Intesa Sanpaolo στο Τορίνο αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα στη Φραγκφούρτη. Το βραβευμένο κυπριακό κτίριο μπορεί 

να ψηφισθεί και ως το καλύτερο στον κόσμο 
εάν τον Νοέμβριο του 2016 όταν διαγωνιστεί με 
τους άλλους περιφερειακούς νικητές, δηλαδή 
το Via 57 West από την Αμερική, τον Πύργο της 
Σαγκάης από την Ασία/Αυστραλία, και το Cube 
από τη Μέση Ανατολή/Αφρική, κερδίσει την 
πρώτη θέση. Καλή επιτυχία λοιπόν!
Είθε το White Walls να είναι ο πρόδρομος στη 
χώρα μας για διεθνείς επιτυχίες και στον χώρο 
της Αρχιτεκτονικής. 

Χρύσανθος Πισσαρίδης
Αρχιτέκτονας - Συντηρητής 

Υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική στη Λευκωσία

Το κτίριο White Walls 
κατάφερε μόνο του να 

μεταμορφώσει 
την πολεοδομική 

σιλουέτα της Λευκωσίας 
εμπνευσμένο από 

τον πολεοδομικό ιστό 
της πόλης
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το ΕΤΕΚ, με αφορμή δημοσιεύματα στον 
Τύπο, εκφράζει τον έντονο προβληματι-

σμό του σε σχέση με την επαναφορά του 
θέματος αξιοποίησης του κτιρίου του Δημο-
τικού Θεάτρου Λευκωσίας για τις ανάγκες της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, με δεδομένο ότι 
η συγκεκριμένη πρόταση είχε συζητηθεί στο 
πρόσφατο παρελθόν και δεν είχε προωθηθεί, 
ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες 
για αποκατάσταση και χρήση τού υπό αναφο-
ρά κτιρίου για τον σκοπό για τον οποίο έχει 
ανεγερθεί, δηλαδή τη φιλοξενία πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του εν λόγω 
σημαντικού κτιρίου, με δεδομένο τον συμ-
βολισμό αλλά και την ιστορία του, επηρεάζει 
και συναρτάται άμεσα με τις στοχεύσεις του 
Σχεδίου Ανάπτυξης και Γενικού Χωροταξικού 
Σχεδίου και ειδικότερα με την υλοποίηση 
του Σχεδίου Ανάπλασης (master plan) για 
την ευρύτερη περιοχή, οι όποιες προτάσεις 
κατατίθενται δεν μπορούν να εξετάζονται 
αποσπασματικά. Προκαλούνται λοιπόν εύλο-

γα ερωτήματα για την ευκολία με την οποία 
τίθεται και πάλι θέμα ανατροπής μιας ειλημ-
μένης απόφασης για τόσο σημαντικά θέματα 
και χωρίς να ακολουθούνται οι κατάλληλες δι-
αδικασίες, όπως είναι η δημόσια διαβούλευση 
με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων.
Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι για 
τη μόνιμη στέγαση της Βουλής το κράτος 
έχει ήδη ξοδέψει σημαντικά ποσά με την 
προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, τα 
αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη δημο-
σιοποιηθεί. Επιπρόσθετα, δεν θα μπορούσε να 
περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Δήμος 
Λευκωσίας μαζί με τις Πολιτιστικές υπηρεσίες 
του υπουργείου Παιδείας βρίσκονται ήδη στο 
τελικό στάδιο της διαδικασίας προσφορών 
ώστε το κτίριο να λειτουργήσει ξανά ως πολι-
τιστική υποδομή. 
Θεωρούμε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να ενη-
μερώσει τους πολίτες και τους ενδιαφερόμε-
νους φορείς για οποιαδήποτε εκ νέου ανα-
τροπή των σχετικών ειλημμένων αποφάσεων 

και σχεδιασμών όπως και για τους λόγους για 
τους οποίους δεν έχουν προχωρήσει μέχρι 
σήμερα οι σχεδιασμοί για την ανέγερση του 
νέου κτιρίου της Βουλής.
Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι οι πολεοδομικοί 
σχεδιασμοί του κράτους δεν απαγορεύεται 
να αλλάζουν όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος. Θα πρέπει όμως αυτοί οι λόγοι 
να τεκμηριώνονται αφού προηγηθεί η δέου-
σα διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερό-
μενους φορείς, διαφυλάττοντας πάντοτε ως 
κόρη οφθαλμού την ποιότητα ζωής στις πό-
λεις μας. Το βέβαιο είναι ότι η ποιότητα ζωής 
σε μια πόλη δεν εξαρτάται μόνο από τα κτίρια 
και τις υποδομές, αλλά και από μια αλυσίδα 
άλλων παραγόντων όπως είναι η ιστορία, η 
κοινωνική μνήμη και οι εμπειρίες που κουβαλά 
το κάθε κτίριο ξεχωριστά και ο τρόπος με τον 
οποίο αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την 
υλοποίηση του οράματος για τη συγκεκριμένη 
ευρύτερη περιοχή, όπως αυτό αποτυπώνεται 
μέσα από τα εν ισχύι Σχέδια Ανάπτυξης.

Προβληματισμός ΕΤΕΚ για το ενδεχόμενο αλλαγής 
χρήσης του κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ε Τ Ε Κ
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Συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών 
είχε πρόσφατα το Επιμελητήριο κατά την οποία συζητήθηκαν δι-

άφορες εκκρεμότητες σχετικές με θέματα που άπτονται της συνερ-
γασίας τους και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με νομοθεσίες 
που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την αδειοδότηση αναπτύξεων. 
Σε σχέση με τα ζητήματα αυτά που συζητήθηκαν το ΕΤΕΚ απέστειλε 
επιστολή στην οποία σημείωσε τα ακόλουθα: 
«1.   Πέρα από τις πρόνοιες που έχουν υιοθετηθεί με την τροποποίηση 

της νομοθεσίας, που έχει πρόσφατα ψηφιστεί από τη Βουλή, θε-
ωρούμε πως αποτελεί κοινή αντίληψη ότι εκκρεμούν ακόμη σημα-
ντικές δράσεις και μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν 
για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του μηχανισμού αδειοδότησης και 
ελέγχου της ανάπτυξης.

  Όπως γνωρίζετε, το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει καταθέσει σειρά 
προτάσεων για συνολικό εκσυγχρονισμό του μηχανισμού αδειο-
δότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. Πρόθεση του Επιμελητηρίου 
είναι, στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας, να επαναφέρει τις 
προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί αφού οι κατά καιρούς ειση-
γήσεις του κωδικοποιηθούν και ενοποιηθούν με σκοπό να καταρ-
τιστεί ένα κοινό σχέδιο δράσης. 

2.   Είναι αντιληπτό ότι συγκεκριμένες κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που 
συζητήθηκαν (π.χ. μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλή-
ρης μηχανογράφηση και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και 
εξέτασης των αιτήσεων για άδεια οικοδομής κτλ) απαιτούν σημα-
ντική προπαρασκευαστική εργασία προκειμένου να προωθηθούν 
και να υιοθετηθούν. 

  Σε κάθε περίπτωση, και ειδικά όσον αφορά την προώθηση της 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρούμε πως, στον 
ίδιο χρονικό ορίζοντα, θα πρέπει να μελετηθεί και η υλοποίηση 
της εισήγησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την εισαγωγή ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού συστηματικού οικοδομικού ελέγχου 
τρίτου μέρους αξιοποιώντας τον θεσμό των Ιδιωτών Ελεγκτών Δό-
μησης*. Εκτενής αναφορά στον μηχανισμό αυτό γίνεται σε προη-
γούμενη επιστολή μας Α.Φ. 31.2 ημερ. 12.03.2014.

3.   Ανεξάρτητα των πιο πάνω, θεωρούμε πως υπάρχουν θέματα τα 
οποία δεν απαιτούν ανάλογης έκτασης προπαρασκευαστική εργα-
σία και συνεπώς είναι εφικτό να προωθηθούν εντός ολίγων μηνών, 
εφόσον υπάρξει βέβαια και η αναγκαία πολιτική βούληση. 

  Το ΕΤΕΚ έχει επιλέξει τρία τέτοια θέματα τα οποία θεωρεί ότι μπο-
ρούν και θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα το αμέσως 
ερχόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά αφορούν 

 (α)  την ολοκλήρωση της συζήτησης, κατάληξη και προώθηση των 
κανονισμών για δημιουργία του Μητρώου Μελετητών και Επιβλε-
πόντων Μηχανικών. Αυτό που εκκρεμεί για το θέμα αυτό είναι η 
μεταξύ μας συμφωνία επί των προνοιών του προσχεδίου κανονι-
σμών που ετοιμάστηκε από το ΕΤΕΚ και σας κοινοποιήθηκε ήδη

 (β)   την επιβολή, ως προαπαίτησης, της υποβολής του πιστοποιη-
τικού συμπλήρωσης εργασιών στην οικοδομική αρχή για σκο-
πούς ηλεκτροδότησης οικοδομών 

 (γ)   την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του μελετητή 
με την απαίτηση κατάλληλης εξόφλησης των μελετητών για 
σκοπούς έκδοσης άδειας οικοδομής αξιοποιώντας τις πρό-
νοιες του άρθρου 3Α(1). 

4.   Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το θέμα 3(α) (Μητρώο Μελετητών και 
Επιβλεπόντων Μηχανικών), ενόψει και της συζήτησης που έχει 
γίνει στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συνάντησης κατατίθενται 
πιο κάτω σχετικές διευκρινίσεις για θέματα που ηγέρθηκαν:

 (α)  σε ό,τι αφορά την επιθυμία του ΕΤΕΚ για τη συμπερίληψη πέντε 
κλάδων στο Μητρώο Μελετητών, σημειώνεται ότι αυτό δεν θα 
επηρεάσει τη φιλοσοφία και την εφαρμογή του βασικού νόμου 
η οποία προστατεύεται και από τον ορισμό του μελετητή στη 
βασική νομοθεσία, ο οποίος και δεν θα τροποποιηθεί. Με την 
ευκαιρία διευκρινίζεται πως δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση ή και 
επιδίωξη από το Επιμελητήριο 

 (β)  σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για παροχή ειδικής άδειας σε 
υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα αυτές αφορούν 
την αρχική εκπαίδευση και την αρχική πρακτική άσκηση μόνο. 
Η δε έκφραση «δύναται κατ’ εξαίρεση, να χορηγεί άδεια» φαί-
νεται να παρερμηνεύτηκε 

 (γ)  όπως είναι διατυπωμένοι οι Κανονισμοί η επιτροπή εγγραφής 
στην οποία συμμετέχει και το ΥΠΕΣ έχει εκτελεστικές αρμοδιό-
τητες σε ό,τι αφορά την επιβολή των κυρώσεων 

 (δ)  αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα περιορισμού της ευχέρειας της 
επιτροπής σε απόφαση για αθώωση ή διαγραφή από το Μη-
τρώο Μελετητών, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου έχει προη-
γηθεί η επιβολή διοικητικού προστίμου στον καταγγελλόμενο 
μελετητή από την αρμόδια αρχή.

6.   Σε ό,τι αφορά το θέμα 3(γ) (απαίτηση κατάλληλης εξόφλησης των 
μελετητών για σκοπούς έκδοσης άδειας) σημειώνεται ότι, στο πλαί-
σιο προηγούμενων συζητήσεων μεταξύ του ΕΤΕΚ και του Υπουρ-
γείου σας διαφάνηκε, σε επίπεδο γενικού διευθυντή, θετική προ-
σέγγιση για μια τέτοια ρύθμιση. Διαφάνηκε επίσης πως, μια καλή 
προσέγγιση θα ήταν η ρύθμιση του θέματος με αξιοποίηση του άρ-
θρου 3Α (έκδοση διατάγματος για το περιεχόμενο της αίτησης για 
άδεια και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να τη συνοδεύουν). 

  Χωρίς να υποβαθμίζονται άλλες τρέχουσες εκκρεμότητες ή και 
ανοικτά θέματα (π.χ. τροποποίηση των περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών [Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις] 
Κανονισμών κτλ) θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το συ-
ντομότερο δυνατό μια μεταξύ μας συνάντηση για συζήτηση των 
τριών πιο πάνω αναφερόμενων θεμάτων». 

* Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια. Οι 
έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με 
αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδό-
θηκε η άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι ανάλογα και με τον τύπο του έργου διε-
νεργούνται στα εξής στάδια: α) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, 
οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου β) Αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας γ) Μετά την ολοκλήρωση 
του κτιρίου.

Επόμενα βήματα μετά την ψήφιση του περί 
Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου του 2016
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Επιστολή στον διευθυντή του τμήματος Περιβάλλοντος απέ-
στειλε το ΕΤΕΚ για το θέμα της διαχείρισης στερεών αστικών 

αποβλήτων και της νέας μονάδας ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένες Εγκατα-
στάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων) Πεντακώμου.
Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι «ο βασικός σκοπός 
λειτουργίας των μονάδων ΟΕΔΑ είναι η επεξεργασία και η αξι-
οποίηση των αστικών αποβλήτων στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
ούτως ώστε να αποφεύγεται η ταφή τους η οποία απαγορεύεται 
από την ΕΕ για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος. Επειδή 
το κράτος δεν έχει ακόμα καταφέρει να εφαρμόσει τη χωριστή 
συλλογή των οργανικών αποβλήτων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
του που πηγάζουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και λόγω του ότι 
εξακολουθούν να παράγονται τεράστιες ποσότητες σύμμεικτων 
αποβλήτων, το παραγόμενο κομπόστο από την ΟΕΔΑ Κόσιης είναι 
εντελώς ακατάλληλο για χρήση σαν εδαφοβελτιωτικό υλικό και ως 
αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες οδηγούνται σε ταφή. 
Στην ουσία η μονάδα της Κόσιης όπως είναι γενικά παραδεκτό 
ακριβοπληρώνεται για να επεξεργαστεί τα απόβλητα και να απο-
φευχθεί η ταφή αλλά τελικά τα απόβλητα θάβονται αφού πρώτα 
τύχουν επεξεργασίας. 
Σημειώνεται ότι οι προηγούμενοι σχεδιασμοί του κράτους για 
εγκατάσταση μονάδας αποτέφρωσης αυτών των υλικών με μια 
τεράστια δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας, εγκα-
ταλείφθηκε μετά από σχετική παρέμβαση και του Επιμελητηρί-
ου. Ακολούθως είχε αποφασιστεί να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 
αποτέφρωσης του παραγόμενου υλικού (SRF) στην τσιμεντοποιία 
Βασιλικού όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε οποιαδήποτε δημόσια 
ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η καλύτερη λύση είναι αυτή που υπα-
γορεύει η ευρωπαϊκή Οδηγία, δηλαδή η διαλογή στην πηγή στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό οπότε τα οργανικά απόβλητα θα είναι σε 
μια αποδεκτά καθαρή μορφή, και θα μπορούν να κομποστοποι-
ηθούν και να μετατραπούν σε πρώτης τάξεως οργανικό λίπασμα 
όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Δυστυχώς όμως εκτός από πολύ 
μικρό αριθμό συγκεκριμένων εξαιρέσεων οι τοπικές αρχές δεν 
έχουν ακόμη αναλάβει προσπάθειες για τη χωριστή συλλογή ορ-
γανικών αποβλήτων».
Δεδομένων όλων των πιο πάνω το Επιμελητήριο ζήτησε ενημέ-
ρωση για τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες του τμήματος Πε-
ριβάλλοντος σε σχέση με τη λειτουργία του ΟΕΔΑ Πεντακώμου 
ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν με τη λειτουργία 
της μονάδας της Κόσιης.

Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση 
του νέου Κυπριακού Αρχαιολογικού Μουσείου

Με επιστολή του στον γενικό διευθυ-
ντή του υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων το ΕΤΕΚ εξέ-
φρασε την έντονη ανησυχία του για την 
επικείμενη προκήρυξη του Διαγωνισμού 
χωρίς την κατάλληλη προεργασία για την 
προβολή του και δίχως τον απαραίτητο 
χρόνο για την οριστική επεξεργασία των 
εγγράφων του από την Κριτική Επιτροπή. 
Σε αυτή την ανησυχία συμβάλλει και σει-
ρά πρόσφατων δημοσιευμάτων που κά-
νουν λόγο για άμεση προκήρυξη του Δια-
γωνισμού μέσα στον Μάη, ενώ σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που έχει το Επιμελη-

τήριο, τόσο από τη Συμβουλευτική του 
Επιτροπή, όσο και από μέλη της Κριτικής 
Επιτροπής, δεν έχουν υλοποιηθεί τα απα-
ραίτητα βήματα προς τούτο.
Θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι «το νέο Κυπριακό 
Αρχαιολογικό Μουσείο συνιστά ένα από 
τα σημαντικότερα έργα που θα γίνουν 
στον τόπο μας, με τεράστιες προεκτά-
σεις και ευκαιρίες αξιοποίησης, το οποίο 
θα καθορίσει τον πολιτισμό μας και θα 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία 
και την οικονομία μας. Η υλοποίησή του 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και καλές 
πρακτικές για αντίστοιχης κλίμακας και 

σημασίας αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς 
και έργα, αποτελεί κοινό μας στόχο, όπως 
κοινό όραμα αποτελεί και η υλοποίησή 
του με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο».
Με δεδομένο πως και το Επιμελητήριο 
επιθυμεί την άμεση και απρόσκοπτη 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την 
προκήρυξη, στην επιστολή ζητήθηκε 
από το υπουργείο, πριν προχωρήσουν με 
τη διαδικασία προκήρυξης, να γίνει συ-
νάντηση, ώστε να συζητηθούν διεξοδικά 
οι πιο πάνω παράμετροι και τα βήματα 
που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τη 
δημοσιοποίηση των εγγράφων. 

Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων - 
Νέα μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  Ε Τ Ε Κ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΚ ΤΟΠΟΣ

Δευτέρα 
12 Σεπτεμβρίου
 08:00-15:00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΕΚ:

 «Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία
 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»

Εκπαιδευτής: Χρίστος Μαξούλης, Μηχανολόγος Μηχανικός 
με εξειδίκευση στον τομέα της ενέργειας 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Εκπαιδευτικό 
Πολιτιστικό 

Κέντρο ΕΤΕΚ
Θησέως 9-11

Τετάρτη 
21 Σεπτεμβρίου

17:00-20:00

Εισαγωγικό ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΕΚ:

«Δομημένες μεθοδολογίες 
Διαχείρισης Έργων»

Σε συνεργασία με PMI Cyprus Chapter 

Ομιλητές: Κυριάκος Γεωργίου (Καθηγητής, Διαχειριστής 
Έργων, Συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων)

Δρ Ευάγγελος Μονοχρήστου (Καθηγητής, Σύμβουλος 
Πληροφορικής, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, 

Διαχειριστής Έργων) 
Παναγιώτης Καραγιάννης (Μηχανικός Έργων, 

Διαχειριστής Έργων) 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Εκπαιδευτικό
Πολιτιστικό 

Κέντρο ΕΤΕΚ
Θησέως 9-11

Σάββατο 
24 Σεπτεμβρίου

08:00-15:00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΕΚ:

«Εισαγωγή στις Μελέτες Εκτίμησης 
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισμένα Έργα καθώς και από Δημόσια 
Σχέδια Ανάπτυξης»

Το πρόγραμμα Εγκρίθηκε και Επιχορηγείται από την ΑνΑΔ

Εκπαιδεύτρια: Ανθή Χαραλάμπους, Χημικός Μηχανικός με 
εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Μηχανική

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Εκπαιδευτικό 
Πολιτιστικό 

Κέντρο ΕΤΕΚ
Θησέως 9-11

Τετάρτη 
28 Σεπτεμβρίου

08:00-15:00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΕΚ:

 «Αντλίες Θερμότητας για 
Θέρμανση και Ψύξη Κτιρίων»

Εκπαιδευτής: Δημήτρης Χατζηγρηγορίου, 
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Εκπαιδευτικό 
Πολιτιστικό 

Κέντρο ΕΤΕΚ
Θησέως 9-11

Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.org.cy



w w w. e t e k . o r g . c y  12

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Με την ευκαιρία του Διεθνούς Φόρουμ 
CompraVerde - BuyGreen, που πραγματοποιεί-

ται στην Ιταλία στις 13 & 14 Οκτωβρίου, θα πραγματο-
ποιηθούν φέτος παράλληλα και στην Κύπρο, για τρίτη 
συνεχή χρονιά, τα Βραβεία των Πράσινων Δημοσίων 
Συμβάσεων σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών και τη στήριξη της Επιστημονικής 
Γραμματείας Θεσμικών Θέσεων της Ιταλίας.
Τα βραβεία απευθύνονται σε δημόσιους φορείς που 
συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση των πράσινων δη-
μοσίων συμβάσεων, μέσω των διαγωνισμών τους με 
στόχο τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτή-
των τους στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.
Ο σκοπός των Βραβείων των Πράσινων Δημοσίων 
Συμβάσεων (GPP Awards) είναι η υποστήριξη, διάχυση 
και ενίσχυση των φορέων που εφαρμόζουν Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) στην Κύπρο.
Τα Βραβεία χωρίζονται σε δύο ενότητες:
Α)   Ολοκληρωμένης πολιτικής των Πράσινων Δημοσί-

ων Συμβάσεων και
Β)   Πράσινων Προσφορών ανά κατηγορία προϊόντων/

υπηρεσιών/έργων.
Τα βραβεία των ΠΔΣ έχουν σχεδιαστεί για να είναι μια 
ετήσια αναγνώριση για τους φορείς που έχουν διακρι-
θεί για τη δημοσίευση ΠΔΣ ή /και για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση 
των ΠΔΣ, την εφαρμογή τους, όπως, συστηματικά 
μέτρα για την εισαγωγή οικολογικών κριτηρίων στις 
δημόσιες προσφορές.
Δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία έχουν ως ακολούθως:
1.  Τοπικές Αυτοδιοικήσεις (Δήμοι, Κοινότητες)
2.   Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσια 

σχολεία σε κάθε επίπεδο, τεχνικές σχολές,
3.   Νοσοκομεία, εξωτερικά ιατρεία, μονάδες αποκατά-

στασης κτλ.
4.  Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες
5.   Άλλα (εμπορικά επιμελητήρια, ημικρατικοί οργανι-

σμοί κτλ.)
Βραβείο θα χορηγείται μόνο εάν υπάρχουν τουλάχι-
στον δύο συμμετέχοντες ανά κατηγορία και ανά είδος 
προϊόντων/υπηρεσιών/έργων. Σε αντίθετη περίπτωση, 
και εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων το 
κρίνει, θα μπορεί να εκδίδεται τιμητικό πιστοποιητικό.
Οι Κατηγορίες Αγορών για τις οποίες διεξάγεται και 
φέτος ο διαγωνισμός για τα Βραβεία Πράσινων Δημο-
σίων Συμβάσεων - 3rd CY GPP Awards είναι:
1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικές Συ-
σκευές
2. Φωτισμός
3. Οχήματα
4. Κλιματιστικά
5. Κτιριακές Κατασκευές

Αιτήσεις για συμμετοχή στα βραβεία:
Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν το 
ειδικό έντυπο συμμετοχής για τα Βραβεία Πράσινων 
Δημοσίων Συμβάσεων (CY GPP Awards). Το έντυπο 
θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικές τεκμηριώσεις 
των όσων αναγράφονται σε αυτό (έγγραφα, φωτο-
γραφίες κτλ.). Σε περίπτωση ελλιπούς τεκμηρίωσης, η 
Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα για 
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.
Η επιλογή των βραβευθέντων θα πραγματοποιηθεί 
με συγκεκριμένα κριτήρια μετά από αξιολόγηση των 
αιτήσεων από Ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί από 
τη Συντονιστική Επιτροπή του θεσμού.
Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από 
φορείς ή αρχές οι οποίοι βραβεύτηκαν πέρσι για την 
ίδια κατηγορία και ίδια χρονική περίοδο εφαρμογής 
των ΠΔΣ. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στις ίδιες κατη-
γορίες από τους ίδιους φορείς/αρχές για την εφαρμο-
γή των ΠΔΣ, μόνο στην περίπτωση που αποδεικνύεται 
ότι η νέα αίτηση αφορά συνέχιση της πολιτικής των 
ΠΔΣ για την περίοδο Σεπτέμβριος 2015 - Αύγουστος 
2016.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν 
στο τμήμα Περιβάλλοντος, είτε με φαξ στο 22774945, 
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ngeorgiou@
environment.moa.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 25 Σε-
πτεμβρίου 2016.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει αίτηση και για 
τις δύο ενότητες αλλά και για περισσότερες από μία 
κατηγορίες προϊόντων.

Κριτήρια αξιολόγησης:
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη 
και τα πιο κάτω:
Ενότητα Α
•   Κατάρτιση και Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτι-

κής
•   Υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΠΔΣ 

ή κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για τις ΠΣΔ σύμφωνα 
με τις ανάγκες και δραστηριότητες του οργανισμού

•  Ενημέρωση εργαζομένων/προσωπικού
•   Ενημέρωση προμηθευτών και πολιτών για τις πε-

ριβαλλοντικές δραστηριότητες και την εφαρμογή 
πράσινων κριτηρίων στα έγγραφα προσφορών

•   Χρήση περιβαλλοντικών κριτηρίων σε διαγωνι-
σμούς

•   Παροχή κινήτρων στους εργαζομένους και την 
αγορά, για υιοθέτηση των ΠΔΣ και περιβαλλοντικών 
παραμέτρων

•   Δραστηριότητες για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης

•  Προηγούμενη βράβευση με τα CY GPP Awards

•   Άλλες διακρίσεις και συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

Ενότητα Β
•   Εισαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων σύμφωνα με 

το Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ ή άλλο σχετικό (τεχνι-
κές προδιαγραφές)

•   Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης (EMAS ή ISO 14001)

•  Εφαρμογή άλλων προτύπων (ISO 9000 κτλ)
•   Κριτήρια ανάθεσης (π.χ. επιπλέον βαθμολογία για 

οικολογικά προϊόντα, διάθεση και διαχείριση των 
αποβλήτων, ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
μεταφοράς, το νερό και την εξοικονόμηση ενέργει-
ας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων κτλ)

•   Εισαγωγή ρητρών που ευνοούν την εφαρμογή πρά-
σινων προσφορών

•   Χρήση του κόστους με βάση τον κύκλο ζωής του 
προϊόντος

•   Εφαρμογή κριτηρίου για την πιο συμφέρουσα οικο-
νομικά προσφορά.

Τελετή Βράβευσης
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 13 
Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες
Στο τηλέφωνο 22408923 ή ngeorgiou@environment.
moa.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22667716 ή στο email 
savvas.vlachos@cea.org.cy.
Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα τμήματος 
Περιβάλλοντος  HYPERLINK "http://www.moa.gov.cy/
moa/environment/environment.nsf/index_gr/index_
gr?opendocument" \t "_blank" http://www.moa.gov.
cy/moa/environment/environment.nsf και του Ενερ-
γειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών www.cea.org.cy

Συνεργαζόμενοι φορείς
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογι-
στηρίου της Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Ένωση Δήμων
Ένωση Κοινοτήτων
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ)
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου
Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2016 - 
Συνεργασία Κύπρος-Ιταλία

CYPRUS GPP AWARDS 2016 & ITALY COMPRAVERDE - BUYGREEN
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ΠΤΥΧΙΑ
•  Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5ετές Δίπλωμα)
•  Αρχιτεκτονικής (4ετές Πτυχίο)
•  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
      Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα  Ενεργειακά Συστήματα / 

Γενική Κατεύθυνση  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
•  Μηχανολόγου Μηχανικού
     Μηχανική Υδρογονανθράκων /    

Γενική Κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού
•  Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων
•  Πολιτικού Μηχανικού
     Γεωτεχνική Πετρελαίου / Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον /  

Γενική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού
•  Επιμετρητή Ποσοτήτων
•  Πληροφορικής
•  Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
•  Engineering Management
     Διαχείριση Υδρογονανθράκων και Ενέργειας / Γενική Κατεύθυνση
•  Πληροφορική - Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου
•  Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα     

Ενεργειακά Συστήματα / Περιβαλλοντικός και   
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

•  Δομοστατικής Μηχανικής
•  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
     Συστήματα Ισχύος / Συστήματα Τηλεπικοινωνιών / Συστήματα Ελέγχου
•  Διασφάλιση Ποιότητας
    Παραγωγή και Υπηρεσίες
•  Σχεδιασμός, Κατασκευαστική Τεχνολογία και Συγκολλήσεις
     Σχεδιασμός και Κατασκευαστική Τεχνολογία / Τεχνολογία Συγκολλήσεων
•  Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών
     Μηχανική Υδρογονανθράκων / Υπεράκτιες Κατασκευές /  

Μηχανική Πετρελαίων
•  Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
    Αρχιτεκτονική / Πολιτική Μηχανική

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
•  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
•  Μηχανολόγου Μηχανικού
•  Πολιτικού Μηχανικού
•  Πληροφορικής
•  Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

‣  ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ/ΠΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΚ

‣  ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΚ   
για πρόσθετη εκπαίδευση κατόχων BEng πανεπιστημίων  
του Ηνωμένου Βασιλείου, για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ

‣  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (περιορισμένος αριθμός θέσεων)   
•  Απόφοιτοι ΤΕΙ για απόκτηση Πτυχίου, για σκοπούς άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος
    •  Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ ή άλλων ξένων αναγνωρισμένων 

πανεπιστημίων

‣  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ μέχρι και 100%

‣  Ειδικές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για ΜΕΛΗ του ΕΤΕΚ   
και για ΠΑΙΔΙΑ μελών

‣  Τα ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ανάμεσα στα μη-κρατικά 
Πανεπιστήμια, που έχουν τελική άδεια λειτουργίας

Πολυτεχνική Σχολή
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΕΜΕΣΟΣ

Η μεγαλύτερη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο

Διακρίσεις από την ΕΕ

Προγράμματα Σπουδών
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Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας 
(μέλος ΟΕΒ), ως Εθνικός Εκπρόσω-

πος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποι-
ότητας (EOQ) στην Κύπρο, προκηρύσ-
σει τον διαγωνισμό CYPRUS QUALITY 
LEADER OF THE YEAR 2016. Το βραβείο 
του διαγωνισμού θα απονεμηθεί σε 
ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος επιχείρη-
σης ή οργανισμού του ιδιωτικού ή δη-
μόσιου τομέα (όχι κατ’ ανάγκη Quality 
Manager) που δραστηριοποιείται στην 
Κύπρο, είτε είναι μέλος του Κυπριακού 
Συνδέσμου Ποιότητας είτε όχι, ο οποίος 
προωθεί, κατά τεκμήριο, την Ποιότητα 
στην επιχείρηση ή τον οργανισμό του. 
Ο διαγωνισμός Quality Leader of the 
Year είναι θεσμός που καθιερώθηκε 
από τον EOQ όπου κάθε χρόνο ανακη-
ρύσσεται ο European Quality Leader of 
the Year από τους Εθνικούς Αντιπρο-
σώπους - Μέλη του EOQ. Ο νικητής του 
κυπριακού διαγωνισμού θα αναδειχθεί 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμ-
φωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και συ-
ντελεστές βαρύτητας που έχει θεσπίσει 

ο EOQ και θα εκπροσωπήσει τη χώρα 
μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Οι υποψηφιότητες μπορούν να υπο-
βληθούν στον Κυπριακό Σύνδεσμο Ποι-
ότητας με εισήγηση τρίτων προσώπων 
μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2016 είτε με 
απευθείας αίτηση από τους άμεσα εν-
διαφερόμενους μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 
2016 στο e-mail mgregoriou@oeb.org.
cy ή στο fax 22669459 ή στη διεύθυνση  
ΤΘ 21657, 1511 Λευκωσία. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής και ο ενημε-
ρωτικός οδηγός έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ποιότητας 
www.quality.org.cy καθώς και στη σε-
λίδα στο Facebook. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία 
του Συνδέσμου (κ. Μιχάλη Γρηγορίου) 
στο τηλ. 22665102.

Προκήρυξη Διαγωνισμού Cyprus 
Quality Leader of the Year 2016

Ζητούνται εθελοντές για το Κέντρο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το ΕΤΕΚ έτοιμο 
να συνδράμει την 
εκπόνηση μελετών 
για αποτροπή νέων 
περιβαλλοντικών 

καταστροφών

Το Επιμελητήριο θα αναμένει τις 
εκθέσεις των αρμοδίων κρατικών 

τμημάτων σε σχέση με το Σχέδιο 
Δράσης και τις ενέργειες που έγιναν 
για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς 
στην περιοχή Σολέας και ακολούθως 
θα καταθέσει τις δικές του θέσεις κα-
θώς και εισηγήσεις, για να ελαχιστο-
ποιηθεί ο κίνδυνος για την πρόκληση 
παρόμοιων φαινομένων αλλά και για 
αντιμετώπισή τους στην περίπτωση 
που εκδηλωθούν ξανά.
Στο παρόν στάδιο το Επιμελητήριο 
θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να ληφθούν 
βιαστικές αποφάσεις υπό την πίεση 
των έντονων συναισθημάτων θλίψης 
και αγανάκτησης που διακατέχουν τον 
καθένα. Οι όποιες αποφάσεις ληφθούν 
θα πρέπει να τεκμηριώνονται από με-
λέτες ειδικών λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη όλους τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την πρόκληση πυρκαγιών, 
την αντιμετώπισή τους αλλά και προ-
τάσεις για την όσο το δυνατό καλύτε-
ρη αποκατάσταση του τοπίου που έχει 
καεί.
Το Επιμελητήριο εκ μέρους όλων των 
Μηχανικών του τόπου, εκφράζει τα 
ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικο-
γένειες και τους οικείους των αδικοχα-
μένων δασοπυροσβεστών. Παράλληλα 
το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση της 
πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογέ-
νειές τους με κάθε δυνατό τρόπο πα-
ρόλο που αυτό δεν μπορεί να μετριάσει 
τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουν για 
τον άδικο χαμό των αγαπημένων τους 
προσώπων.

Το Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ζητεί 
εθελοντές για σχηματισμό διαφόρων Επιτροπών Εθελοντισμού οι οποίες 

θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση και ευόδωση διαφόρων προγραμμάτων 
και εκδηλώσεων του ιδρύματος, καθώς επίσης και στη διατήρηση του οι-
κήματος του ΚΕΠΟΚ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και 
διατηρητέα κτίρια στην Παλιά Λευκωσία, οδός Μ. Αλεξάνδρου 10 (πάροδος 
της οδού Λήδρας).
Για ενημέρωση επί των προγραμμάτων, των δραστηριοτήτων και των εκδη-
λώσεων του ΚΕΠΟΚ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα www.heritage.org.cy και να αποταθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
contact@heritage.org.cy ή στα τηλέφωνα 22 003 111 και 99 67 35 92.



Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι στα μέσα μιας μετάλλαξης μιας 
ριζικής αλλαγής για εναρμόνιση με τις ανάγκες τις αει-

φόρου οικονομίας. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι του 2020 και οι 
διαμορφωμένοι του 2030 για μείωση των εκπομπών, αυξά-
νουν τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
βελτιώνουν την αποδοτικότητα που ενισχύουν την αποκε-
ντρωμένη παραγωγή, τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης 
και ηλεκτρικών αυτοκινήτων (ΗΑ). Για ομαλή λειτουργία των 
νέων στοιχείων παραγωγής και ζήτησης που προκύπτουν, το 
ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να γίνει πιο έξυπνο. 
Παρομοίως, η κίνηση στην ΕΕ αλλάζει εισάγοντας σημαντικές 
αλλαγές προς ικανοποίηση της ζητούμενης κίνησης φιλικής 
προς το περιβάλλον. Η ηλεκτρική κίνηση κερδίζει συνεχώς 
έδαφος αφού έχει μηδενικές εκπομπές, είναι αθόρυβη και 
τρεις φορές πιο αποδοτική από την αντίστοιχη βενζινοκίνητων.
Όσο αυξάνεται η χρήση των ΗΑ, τα ηλεκτρικά δίκτυα διανο-
μής θα αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο προβλήματα. Ακό-
μα και σε χαμηλά επίπεδα διείσδυσης τα ΗΑ μπορούν εύκο-
λα να προκαλέσουν υπερφόρτωση του τοπικού δικτύου και 
αλλοίωση της τάσης δικτύου με αρνητικές επιπτώσεις στους 
τοπικούς καταναλωτές. Η κλασική αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος είναι η κατασκευή καινούργιων γραμμών και 
μετασχηματιστών προς ικανοποίηση της νέας ζήτησης. 
Αυτή η προσέγγιση όμως δεν είναι η βέλτιστη οικονομική 
λύση και θα επιβαρύνει το κόστος δικτύου δημιουργώντας 
σοβαρό εμπόδιο στη διείσδυση της ηλεκτρικής κίνησης. 
Υπάρχει και άλλη λύση όμως. Αυτό που ονομάζουμε «έξυπνη 
φόρτιση». Η έξυπνη φόρτιση συμπεριλαμβάνει τη σοφή φόρ-
τιση των μπαταριών των ΗΑ: φόρτισή τους κατά τρόπο που 
θα αποφεύγεται η υπερφόρτωση του δικτύου και μελλοντικά 
με την προσφορά στο δίκτυο υπηρεσιών στήριξης σε ώρες 
που τις έχει ανάγκη και κατά τρόπο που η μπαταρία των ΗΑ 
θα υποστηρίζει τη μέγιστη διείσδυση ΑΠΕ στο τοπικό δίκτυο.
Η έξυπνη φόρτιση μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη 
στους χρήστες, στο ηλεκτρικό δίκτυο και στην κοινωνία στο 
σύνολό της:
1. Η συμμετοχή πελατών στην έξυπνη φόρτιση είναι εφικτή 
μόνο εάν προκύπτουν οικονομικά οφέλη για έλκυσή τους.
Μελέτες έδειξαν ότι το 90% της φόρτισης ΗΑ γίνεται στην 
οικία του χρήστη ή στην εργασία του. Με έξυπνη φόρτιση οι 
χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν το αυτοκίνητό τους στο 
σπίτι τους χωρίς διαφοροποίηση των αναγκών της ηλεκτρι-
κής τους εγκατάστασης. Οι χρήστες θα μπορέσουν με αυτή 
την προσέγγιση να επωφεληθούν από χαμηλές τιμές σε πρω-
ινές ώρες με χαμηλή ζήτηση. 
2. Έξυπνη φόρτιση προσδίδει στα ΗΑ τη δυνατότητα να 
είναι ευέλικτα φορτία διάσπαρτα στο δίκτυο που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν από τον Λειτουργό Δικτύ-
ου κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του δικτύου 

και έτσι να αποφεύγονται δαπανηρές ενισχύσεις δικτύου.  
Μελέτες έδειξαν ότι οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια που 
θα προκύπτει εάν όλη η κίνηση ήταν ηλεκτρική (δηλαδή 
όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται σήμερα ήταν ηλεκτρικά) 
θα είναι μόλις το 25 % της συνολικής ενέργειας που κατα-
ναλώνει σήμερα μια χώρα όπως η Κύπρος για ικανοποίηση 
όλων των αναγκών της κοινωνίας / οικονομίας. Με αυτή τη 
διαπίστωση προκύπτει το αβίαστο συμπέρασμα ότι η ηλε-
κτρική υποδομή ως έχει σήμερα θα μπορούσε να ικανο-
ποιήσει όλο το επιπρόσθετο φορτίο που θα προκύψει με 
100% της κίνησης να είναι ηλεκτρική, χωρίς να χρειάζεται 
καμία ενίσχυσή του. Αυτό προϋποθέτει ότι η φόρτιση των 
ΗΑ θα γίνεται με έξυπνη διαχείριση προς όφελος όλων.  
3. Η έξυπνη φόρτιση μπορεί να προσφέρει αειφόρο ηλεκτρική 
κίνηση με μεγάλα οφέλη προς την κοινωνία. 
Το χαμηλό κόστος φόρτισης που θα επιτευχθεί μέσω της έξυ-
πνης φόρτισης μαζί με την αποδοτικότητα των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων θα μειώσουν δραστικά τη χρήση πρωτογενούς 
ενέργειας που θα οδηγήσει σε δραστική μείωση στις εκπο-
μπές. Με την ευελιξία που προσφέρει η έξυπνη φόρτιση, η 
αξιοποίηση διεσπαρμένων συστημάτων ΑΠΕ ευκολύνεται και 
επιτρέπει αυξημένη διείσδυσή τους με πολλαπλά οφέλη για 
όλους τους χρήστες. 
Όλα τα πιο πάνω μπορούν να γίνουν μέσα στο περιβάλλον 
ανεπτυγμένης λειτουργίας των έξυπνων δικτύων που υπό 
τις συνθήκες η ανάπτυξή τους επιβάλλεται το συντομότερο 
δυνατό με σωστή ρύθμιση και με όραμα εκ μέρους των Δια-
χειριστών Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής. Σε αυτό το θέμα 
θα επιστρέψουμε σε επόμενο άρθρο αυτής της σειράς.

Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου
Γενικός Ταμίας ΕΤΕΚ
Πρόεδρος Ερευνητικής Μονάδας Αειφόρου Ενέργειας ΦΩΣ
Πανεπιστημίου Κύπρου 
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«Έξυπνη φόρτιση» ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
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Ο λόγος που ανεγείρονται ψηλά κτίρια είναι 
κυρίως η έλλειψη χώρου. Όταν θέλεις να 

επεκταθείς οριζόντια και δεν υπάρχει χώρος τότε 
επεκτείνεσαι κάθετα. Σε τέτοιες περιπτώσεις συ-
νήθως καθορίζεται μια συγκεκριμένη περιοχή 
όπου επιτρέπεται η ανέγερση ψηλών κτιρίων 
ενώ η υπόλοιπη πόλη διατηρεί τον χαρακτήρα 
της, όπως π.χ. στο City του Λονδίνου ή στη La 
Defense του Παρισιού. Υπάρχουν φυσικά και οι 
εξαιρέσεις όπου η ύπαρξη ψηλών κτιρίων είναι 
σύμβολο ανάπτυξης ή μεγαλομανίας όπως π.χ. 
στο Ντουμπάι.
Στην Κύπρο η αδειοδότηση ψηλών κτιρίων άρ-
χισε από το 2011 με την παροχή μιας σειράς 
πολεοδομικών κινήτρων και χαλαρώσεων που 
αποσκοπούσαν πρωτίστως στην επανεκκίνηση 
της οικοδομικής βιομηχανίας και σε επέκταση 
στην αναθέρμασνη της ευρύτερης οικονομίας. 
Σαν αποτέλεσμα έχει σημειωθεί μεγάλο ενδι-
αφέρον από επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και 
στα επόμενα χρόνια η Λεμεσός θα διαθέτει 20-
30 ψηλά κτίρια των 16 μέχρι 40 ορόφων χωρίς 
φυσικά να γνωρίζει κανείς πού θα σταματήσει 
αυτή η τάση. Τα κτίρια αυτά θα είναι διάσπαρ-
τα στην πόλη με ιδιαίτερη όμως προτίμηση το 
παραλιακό μέτωπο τόσο στην ανατολική (τουρι-
στική) περιοχή όσο και στην αναδυόμενη δυτική 
περιοχή μεταξύ των δύο λιμανιών. Ο αριθμός των 
ορόφων και ο συντελεστής δόμησης των κτιρίων 
αυτών υπερβαίνουν σημαντικά τις πρόνοιες του 
τοπικού σχεδίου. Οι υπερβάσεις παραχωρούνται 
στη βάση κινήτρων, χαλαρώσεων και της διακρι-
τικής ευχέρειας των πολεοδομικών αρχών.
Οι αλλαγές αυτές έχουν φέρει μια αναθέρμανση 
της οικοδομικής βιομηχανίας η οποία ευνοεί ιδι-
αίτερα τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Λόγω του 
ότι είναι ιδιαίτερα ακριβά, τα ακίνητα αυτά απευ-
θύνονται σε ξένους ευκατάστατους αγοραστές 
οι οποίοι επιζητούν να αποκτήσουν την κυπρι-
ακή ιθαγένεια. Πόσο ευνοείται όμως το δημόσιο 
συμφέρον, το μακροχρόνιο καλό της πόλης και 
πώς συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Στη δημόσια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης στη 
Λεμεσό στις 11 Ιουνίου 2016 με πρωτοβουλία 
της Περιφερειακής Επιτροπής Λεμεσού ΕΤΕΚ με 
θέμα τα ψηλά κτίρια, οι ομιλητές δεν έκρυψαν τις 
ανησυχίες τους και τόνισαν την ανάγκη για επα-
νεξέταση της κατάστασης και επανασχεδιασμό.
Βορείως της παραλιακής λεωφόρου και κατά 
μήκος της επίχωσης το υφιστάμενο τείχος από 
κτίρια των 6-8 ορόφων έχει αναγνωριστεί σαν 
σφάλμα διότι στην ουσία έχει αποκόψει την 

πόλη από τη θάλασσα και επηρεάζεται δυσμε-
νώς ο αερισμός και το κλίμα της περιοχής. Αντί 
να καταβάλλεται προσπάθεια διόρθωσης του 
σφάλματος αυτού, αδειοδοτούνται νέα πιο ψηλά 
κτίρια κατά μήκος του υπόλοιπου παραλιακού 
μετώπου της Λεμεσού, δημιουργώντας ένα νέο 
πανύψηλο τείχος 16-40 ορόφων αποκλείοντας 
έτσι και την υπόλοιπη πόλη από τη θάλασσα. 
Τα ψηλά κτίρια έχουν πολλές φορές συνδεθεί 
με την προσέλκυση μεγάλων χρηματοοικονο-
μικών εταιρειών και τη μετατροπή της χώρας 
μας σε χρηματοοικονομικό κέντρο της περιοχής. 
Όμως γιατί είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν 
30ώροφα κτίρια για να προσελκύσομε τις εται-
ρείες αυτές; Σε πιο χαμηλά κτίρια π.χ. σε 6ώροφα 
δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι χρηματοοικο-
νομικές εταιρείες; Τα υφιστάμενα γραφειακά συ-
γκροτήματα, πολλά από τα οποία είναι άδεια, δεν 
αρκούν; Γιατί πρέπει να κτιστούν άλλα πιο ψηλά 
και μάλιστα πάνω στο παραλιακό μέτωπο; 
Οι υποστηρικτές των ψηλών κτιρίων ισχυρίζονται 
ότι τα ψηλά κτίρια προσφέρουν δυνατότητες 
καλύτερης αξιοποίησης όταν υπάρχει έλλειψη 

γης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ανέγερση 
τεράστιων κτιρίων στις μικρές μας πόλεις εί-
ναι ο μόνος τρόπος αξιοποίησης της γης χωρίς 
να εξαντληθούν πρώτα άλλοι υπαλλακτικοί και 
ηπιότεροι τρόποι. Εν πρώτοις υπάρχουν πολλά 
άδεια οικόπεδα τα οποία θα μπορούσαν να αξι-
οποιηθούν δίνοντας άμεση βελτίωση στη χρήση 
της γης. Άλλος τρόπος να καταστεί η πόλη πιο 
συμπαγής είναι η αντικατάσταση υφιστάμενων 
μονώροφων-διώροφων κτιρίων σε καθορισμέ-
νες ζώνες από άλλα ψηλότερα 6 μέχρι 8 ορόφων. 
Η αδειοδότηση 16-40ώροφων κτιρίων δεν είναι 
καθόλου αναγκαία και κατά τη γνώμη μου είναι 
μια βεβιασμένη, ακραία ενέργεια και όχι η ορθή 
απάντηση στην προσπάθεια καλύτερης αξιοποί-
ησης της γης.
Η εντύπωση ότι η αδειοδότηση ψηλών κτιρίων 
προσφέρει απασχόληση σε Κύπριους μελετητές 
ευσταθεί μόνο μερικώς, λόγω του ότι ο σχεδι-
ασμός τόσο μεγάλων κτιρίων, κατά κανόνα ανα-
τίθεται σε ξένα μελετητικά γραφεία τα οποία 
διαθέτουν και την ανάλογη πείρα ενώ τα τοπικά 
μελετητικά γραφεία αναλαμβάνουν δευτερευού-
σης σημασίας καθήκοντα. Αν από την άλλη, αντί 
ενός κτιρίου 30 ορόφων, το έργο διαμοιραζόταν 
σε πέντε κτίρια των έξι ορόφων, θα μπορούσε να 
αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τοπικά γραφεία και 
η απασχόληση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.
Αναμφίβολα τα ψηλά κτίρια κατά μήκος του πα-
ραλιακού μετώπου της Λεμεσού διαθέτουν απρό-
σκοπτη θέα προς τη θάλασσα. Αυτό όμως γίνεται 
εις βάρος των άλλων που είναι ήδη εγκαταστημέ-
νοι πιο πίσω και οι οποίοι χάνουν την επαφή τους 
με τη θάλασσα. Η θέα προς τη θάλασσα είναι ένα 
δημόσιο αγαθό το οποίο θα απολαμβάνουν μόνο 
οι προνομιούχοι ιδιοκτήτες των ψηλών κτιρίων. 
Αυτό είναι κοινωνικά άδικο. Μια πολύ πιο δίκαιη 
λύση θα ήταν να κτίζονται χαμηλά κτίρια κατά μή-
κος του παραλιακού μετώπου και το ύψος να αυ-
ξάνεται κλιμακωτά όσο απομακρύνεται κάποιος 
από τη θάλασσα. Η αδειοδότηση ψηλών κτιρίων 
πάνω στο παραλιακό μέτωπο αποτελεί ουσιαστι-
κή εκποίηση της φυσικής ομορφιάς της χώρας 
μας, της θάλασσας, προς όφελος ορισμένων αλλά 
εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Η Κύπρος ευρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή. 
Λόγω του ύψους τους τα ψηλά κτίρια είναι ιδιαί-
τερα ευάλωτα στους σεισμούς. Σημειώνεται ότι 
σε περίπτωση αστοχίας δεν επηρεάζεται μόνο 
η οικοδομή και οι ένοικοί της αλλά ολόκληρη 
η γύρω περιοχή σε ακτίνα ίση με το ύψος του 
κτιρίου. Η στατική μελέτη του κτιρίου παραλαμ-
βάνεται αλλά δεν ελέγχεται από καμιά Αρχή και 
ως εκ τούτου η ασφάλεια της οικοδομής σε πε-

Γιατί κτίζουμε ψηλά κτίρια; 
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Στην Κύπρο η 
αδειοδότηση ψηλών 

κτιρίων άρχισε από το 
2011 με την παροχή μιας 

σειράς πολεοδομικών 
κινήτρων και χαλαρώσεων
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Εκλογική Γενική 
Συνέλευση 
ΣΕΕΟΚΚ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Τ Υ Π Ο Υ  I C O M O S  ( Τ Μ .  Κ Υ Π Ρ Ο Υ )

Ο δήμαρχος Πάφου να δώσει αμέσως όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το Μουσείο

Oι δηλώσεις και οι καταγγελίες του δημάρχου Πάφου κυρίου Φαί-
δωνος στα ΜΜΕ τις τελευταίες μέρες αναφορικά με την κατά-

σταση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης του είναι πολύ σοβαρές 
και μας ανησυχούν ιδιαίτερα. 
Θα παρακαλούσαμε τον κύριο δήμαρχο να δώσει αμέσως όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και να τεκμηριώσει τις καταγγελίες του, γιατί εάν 
υπάρχουν ευθύνες πρέπει να αποδοθούν σε αυτούς που τις έχουν 
και εκεί να αποδοθεί το συντομότερο δικαιοσύνη και τιμωρία. Αν δεν 
μπορεί να τεκμηριώσει όσα ισχυρίζεται τον παρακαλούμε να σταμα-
τήσει να εξευτελίζει το τμήμα Αρχαιοτήτων, τον πιο σημαντικό φορέα 
προστασίας και ανάδειξης των μνημείων στην Κύπρο. Για το καλό του 
Πολιτισμού μας και εάν ο ίδιος αγαπά και νοιάζεται την κληρονομιά 
μας, και δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητούμε, ας προσπα-
θήσει να βοηθήσει το τμήμα Αρχαιοτήτων εάν κατά την άποψή του 
ευσταθούν τα λεγόμενά του και όχι να το διασύρει δημόσια με τον 
χειρότερο τρόπο.
Τον πρώτο και τελευταίο λόγο, και βάσει νομοθεσίας, στη διατήρη-
ση συντήρηση και προβολή των αρχαιοτήτων μας την έχει το τμήμα 
Αρχαιοτήτων και δεν δύναται να εξουσιοδοτεί άλλες υπηρεσίες να 
διεκπεραιώνουν το έργο του. Πώς και γιατί από μια διαφωνία μεταξύ 
δημάρχου Πάφου και τμήματος Αρχαιοτήτων για το ποιος θα διεκπε-

ραιώσει ανασκαφή σε αρχαιολογική περιοχή ο δήμαρχος αποφάσι-
σε να καταγγείλει όσα κατήγγειλε τώρα και δεν το έκανε προ πολλού 
αφού είχε τέτοιες πληροφορίες;
Ως Κυπριακό ICOMOS στηρίζουμε και υποστηρίζουμε ένθερμα το 
εκάστοτε τμήμα Αρχαιοτήτων, τον πιο σημαντικό φορέα στον τομέα 
της προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων και των μνημείων μας και 
καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια δυσφήμησής του για εξυπηρέτηση 
ιδίων συμφερόντων εάν και όπου ευσταθεί κάτι τέτοιο. 
Παράλληλα όμως με την εκτίμησή μας προς το έργο του τμήματος 
Αρχαιοτήτων, επειδή έχουμε την ίδια έγνοια για τη σημασία των έρ-
γων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Πάφου το 2017, το κράτος 
οφείλει να βρει τρόπους στελέχωσης του τμήματος Αρχαιοτήτων και 
άλλους σχετικούς μηχανισμούς για την άμεση διεκπεραίωση των διε-
ρευνήσεων και των ανασκαφών. Με αυτό τον τρόπο το δημόσιο δεν 
θα επωμισθεί αποζημιώσεις από την αθέτηση στα χρονοδιαγράμματα 
αλλά και τα έργα θα συμπληρωθούν στην ώρα τους για να γιορτάσου-
με το γεγονός ότι το 2017 η Πάφος θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης.
Ως Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων - ICOMOS, μοναδική μας 
έγνοια είναι η προστασία, η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς μακριά από οποιεσδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες.

O Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Επιστη-
μόνων Επιμετρητών Οικονομο-

λόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟΚΚ) 
προχωρεί σε εκλογική Γενική Συνέλευ-
ση για εκλογή μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 
και ώρα 17:00 σε χώρο που θα καθορι-
στεί αργότερα. 
Όσοι νέοι Επιμετρητές κατοικούν μό-
νιμα στην Κύπρο και επιθυμούν να 
γίνουν μέλη του ΣΕΕΟΚΚ μπορούν να 
επικοινωνήσουν στο info@seeokk.org 
ή στο τηλέφωνο 22779840. 
Η εκλογή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα περιοριστεί μεταξύ 
των ενεργών μελών του ΣEEOΚK οι 
οποίοι έχουν τακτοποιήσει την ετήσια 
συνδρομή τους 49 ημέρες πριν την 
εκλογική Γενική Συνέλευση. Οι οφειλές 
μπορούν να πληρώνονται με κατάθεση 
στην Τράπεζα Κύπρου με αριθμό λογα-
ριασμού 013001112214.

ρίπτωση σεισμού εναπόκειται στην επιστημονική 
επάρκεια του μελετητή και στην ακεραιότητα του 
εργολάβου. Για τόσο μεγάλα κτίρια τα οποία εν-
δεχομένως μπορούν να εξελιχθούν σε μείζονα 
δημόσιο κίνδυνο αυτό είναι αρκετό;
Οι κλιματικές αλλαγές είναι μια πραγματικότητα 
και η Κύπρος αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα 
έντονα από τα φαινόμενα αυτά. Ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός αλλά και ο σχεδιασμός των ίδιων των 
κτιρίων είναι πολύ σημαντικοί και μπορεί να συμ-
βάλουν σημαντικά στην άμβλυνση των κλιματι-
κών αλλαγών, κάτι που δυστυχώς δεν έχει ληφθεί 
υπόψη στην αδειοδότηση των ψηλών κτιρίων και 
στην ουσία χάνουμε μια ευκαιρία να βελτιώσου-
με το αστικό μας περιβάλλον. 
Οι δημόσιες πλατείες και οι δημόσιοι χώροι πρα-
σίνου σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής 
των πολιτών. Στην Κύπρο υπάρχει μεγάλη έλλει-
ψη από αυτά. Με την αδειοδότηση ψηλών κτιρί-
ων δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι η κατάσταση 
θα βελτιωθεί, μάλλον το αντίθετο, θα ενταθεί 
δηλαδή η τσιμεντοποίηση. Οι έννοιες της ποιό-
τητας ζωής των κατοίκων και της αειφορίας στις 
οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη σημα-
σία παραμερίζονται υπό το βάρος της γρήγορης 
ανάπτυξης χωρίς να έχει προηγηθεί Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή δημόσια 
διαβούλευση.
Η Λεμεσός έχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα 
και δεν διαθέτει κυκλοφοριακό σχέδιο για τουλά-
χιστον τα τελευταία 25 χρόνια. Στον τομέα των 

βιώσιμων μεταφορών η Κύπρος ευρίσκεται στον 
πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δημόσιες συ-
γκοινωνίες ευρίσκονται σε υποτυπώδη μορφή γι’ 
αυτό εξαρτόμαστε αποκλειστικά από το ιδιωτικό 
αυτοκίνητο, οι δε μελέτες για πρόωθηση της πο-
δηλατοκίνησης και της πεζοκίνησης προχωρούν 
με απελπιστικά αργούς ρυθμούς. Τα ψηλά κτίρια 
όχι μόνο δεν θα λύσουν το πρόβλημα αλλά αντί-
θετα, αν κατοικηθούν και χρησιμοποιηθούν στον 
βαθμό για τον οποίο σχεδιάστηκαν, θα επιτείνουν 
το πρόβλημα.
Εν κατακλείδι τα ψηλά κτίρια που αδειοδοτούνται 
είναι εντελώς εκτός κλίμακας με τα υφιστάμενα 
κτίρια και είναι ασύμβατα με το μέγεθος των 
πόλεών μας κατ’ απόκλιση από τις πρόνοιες του 
τοπικού σχεδίου. Επιπλέον δεν βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων και δεν συνάδουν 
με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την αειφορία και 
τις βιώσιμες μεταφορές. Αντίθετα δημιουργούν 
ένα πανύψηλο τείχος κατά μήκος της παραλίας 
αποκόπτοντας τη θάλασσα από την υπόλοιπη 
πόλη και αφήνουν ανοικτά πολλά ερωτηματικά 
όπως το κυκλοφοριακό πρόβλημα, κινδύνους 
από σεισμούς, πυρασφάλεια, επάρκεια υποδο-
μών, μελλοντική συντήρηση κ.ά. 
Τότε γιατί τα κτίζουμε;

Γιάννης Κακουλλής
Μηχανολόγος Μηχανικός
Γραμματέας Περιφερειακής 
Επιτροπής Λεμεσού ΕΤΕΚ
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Ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο οπλισμός με 

σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια ζωής του είναι η 
διάβρωσή του και αυτό οφείλεται σε τρεις σημα-
ντικούς λόγους:
1)  Επίθεση ιόντων χλωρίου:  Τα ιόντα χλωρίου 

έχουν την ικανότητα να σπάνε το σκυρόδεμα. 
Όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο στους οπλι-
σμούς υπερβεί κάποιο συγκεκριμένο όριο, οι 
ράβδοι οπλισμού αρχίζουν να διαβρώνονται. 
Στο όριο αυτό επιδρούν και άλλοι παράγοντες. 

2)  Ενανθράκωση: Μειώνει τη φυσική προστασία 
των οπλισμών. Σε αυτή την περίπτωση το διο-
ξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αντιδρά 
με το ελεύθερο ασβέστιο που υπάρχει στο 
σκυρόδεμα και μειώνεται το pH του σκυροδέ-
ματος μετά από ένα χρονικό διάστημα. 

3)  Ρωγμές: Η ύπαρξη ρωγμών στο σκυρόδεμα 
αποτελούν μέσο για να περάσουν τόσο το διο-
ξείδιο του άνθρακα όσο και τα χλωριόντα στον 
οπλισμό και να επιταχύνουν τη διαδικασία της 
διάβρωσης. 

Στάδια διάβρωσης:

   Παθητικοποιημένος         Εμφάνιση προϊόντων         
         οπλισμός                              οξείδωσης

  Περαιτέρω οξείδωση    Περαιτέρω οξείδωση και
 και αρχή ρηγμάτωσης αποκόλληση σκυροδέματος                                  

Τρόποι μέτρησης διάβρωσης και έλεγχος ποιό-
τητας
– Μέτρηση κατάστασης διάβρωσης:
1.  Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης: Το βάθος 

ενανθράκωσης του σκυροδέματος μετριέ-
ται μετά από ψεκασμό διαλύματος φαινο-
λοφθαλεΐνης πάνω σε επιφάνεια σκυροδέ-
ματος, η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα 
με αφαίρεση του επιφανειακού στρώμα-
τος. Το υγιές σκυρόδεμα, με pH>9, δίνει 
χρώμα κόκκινο, ενώ το ενανθρακωμένο, με 
pH<9, δεν επιφέρει χρωματισμό.

2.  Μέτρηση περιεκτικότητας χλωριόντων: Απο-
κόπτονται τεμάχια σκυροδέματος από την 
περιοχή της επικάλυψης των οπλισμών και 
αποστέλλονται σε ειδικευμένο εργαστήριο 
όπου μετριέται η συνολική ποσότητα χλωριό-
ντων κατά βάρος σκυροδέματος, η κατανομή 
της συγκεντρώσεως χλωριόντων συναρτήσει 
της αποστάσεως από την επιφάνεια του σκυ-
ροδέματος, η ταχύτητα διείσδυσης των χλω-
ριόντων καθώς και η αρχική προέλευση.

3.  Έμμεσες ηλεκτροχημικές μέθοδοι: Μέτρη-
ση δυναμικού του χάλυβα, σύνταξη καμπυ-
λών πόλωσης, μέτρηση της αντίστασης του 
σκυροδέματος και μέτρηση αντίστασης 
πόλωσης.

–  Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος:
1.  Μέτρηση του βάθους των ρωγμών: Με τη 

χρήση συσκευής υπερήχων, αφού εντοπι-
σθεί η ρωγμή. Επηρεάζεται από την ανο-
μοιογένεια του σκυροδέματος και από τη 
σκόνη μέσα στη ρωγμή. 

2.  Μέτρηση επιφανειακής υγρασίας σκυρο-
δέματος: Μέτρηση ποσοστού επιφανει-
ακής υγρασίας στο σκυρόδεμα ή άλλων 
υλικών.

3.  Μέτρηση της απορροφήσεως νερού από 
το σκυρόδεμα: Γίνεται με σκοπό να εκτι-
μηθεί το πορώδες του σκυροδέματος. Με 
τη βοήθεια ενός βαθμονομημένου σωλήνα 
μετριέται η ποσότητα του νερού που απορ-
ροφάται από το σκυρόδεμα σε συγκεκριμέ-
νο χρόνο. 

4.  Έλεγχος πάχους επικάλυψης: Εύρεση θέ-
σης οπλισμού.

Οι τρόποι αντιμετώπισης της διάβρωσης γίνο-

νται με χρήση ορυκτών προσθέτων, με χρήση 
αναστολέων διάβρωσης, με χρήση υδατοστε-
γών μεμβρανών, με χρήση πολυμερών κτλ. 
Επίσης υπάρχουν και οι ήπιες επεμβατικές 
μέθοδοι, όπως η αφαίρεση χλωριόντων, το 
σφράγισμα ρωγμών κτλ. Στο παρόν άρθρο θα 
ασχοληθούμε με τη χρήση πολυμερών.
Ο εμποτισμός του σκυροδέματος με πολυ-
μερή γίνεται με σκοπό να μειωθεί η διαπε-
ρατότητά του όταν το περιβάλλον είναι πολύ 
διαβρωτικό. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, 
πληρώνονται τα κενά του σκυροδέματος με 
πολυμερές σε βάθος 35-50 mm συνήθως. Το 
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο υλικό είναι 
το πολυμερισμένο μεθακρυλικό μεθύλιο. Πλε-
ονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι εφαρ-
μόζεται σε όλα τα σκυροδέματα, ανεξάρτητα 
από την ποιότητα και τα συστατικά τους και τα 
αποτελέσματα είναι μόνιμα. Πριν την εφαρ-
μογή πρέπει να γίνει καλός έλεγχος επιφάνει-
ας, καθαρισμός από σαθρά υλικά και πιθανή 
εφαρμογή και ενός σταθεροποιητή.  
Το πρόβλημα της αναβάθμισης που αντιμετω-
πίζουν οι παλαιότερες ανεπαρκώς οπλισμένες 
κατασκευές μπορεί να επιλυθεί κυρίως με τη 
χρήση μανδυών από ινοπλισμένα πολυμερή, 
ως μέσο ενίσχυσης αλλά και ως αδιαπέρα-
στο εμπόδιο λόγω της σύστασης της σκλη-
ρυμένης ρητίνης στη διάχυση διαβρωτικών 
παραγόντων. Εφαρμόζοντας σύνθετα υλικά 
από ίνες άνθρακα και γυαλιού πρωτίστως, και 
σπανιότερα αραμιδίου, επιδιώκουμε σε μέλη 
στοιχείων προσβεβλημένων από διάβρωση ο 
επικολλημένος μανδύας να λειτουργήσει ως 
μηχανισμός περιορισμού της διεύρυνσης των 
ρωγμών. Τα σύνθετα αυτά υλικά θα λειτουρ-
γήσουν τελικά ως εξωτερικά επικολλημένος 
οπλισμός.

Έλενα Κεπόλα
Επιστήμονας των Υλικών (BSc)
Χημεία-Πολυμερών (MSc)
Χημεία-Πολυμερών (Υποψήφια PhD)

Διάβρωση σκυροδέματος και 
αντιμετώπισή της με πολυμερή
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Μια σειρά παραγόντων επιβάλλουν την αποτε-
λεσματική προστασία επιφανειών εκτεθειμέ-
νων στο περιβάλλον της Κύπρου. Κατ’ αρχήν, 
οι απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας 
μέσα σε λίγα μόνο εικοσιτετράωρα είναι σύ-
νηθες φαινόμενο. Το ημερήσιο θερμομετρικό 
εύρος μπορεί να φτάσει έως και τους δώδε-
κα βαθμούς Κελσίου. Έπειτα, και κυρίως στις 
παραθαλάσσιες περιοχές, ο ατμοσφαιρικός 
αέρας περιέχει χλωριούχα άλατα, τα οποία με 
ηλεκτρολύτη και οξειδωτικό μέσο την υγρασία 
και το οξυγόνο αντίστοιχα επιτείνουν τη δια-
βρωτική δράση της ατμόσφαιρας. Αν στο μίγμα 
προστεθούν και οι βιομηχανικοί ρύποι (όξινες 
ενώσεις κυρίως) τα προβλήματα που παρουσιά-
ζονται στις εκτεθειμένες επιφάνειες (μέταλλο, 
σκυρόδεμα, κλπ.) είναι σημαντικά μεγαλύτερα. 
Τέλος, ολόχρονα καταγράφονται πολύ υψηλές 
ποσότητες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), με 
ακραίες τιμές τους καλοκαιρινούς μήνες.
Όλα αυτά οδηγούν στη μείωση των αντοχών 
μονίμως εκτεθειμένων εγκαταστάσεων, στην 
κόπωση και την αποδυνάμωση επιφανειών τσι-
μέντου, ασφαλτομαστίχης και μετάλλου, στην 
πρόκληση φθορών, ραγισμάτων και διαρροών, 
και φυσικά σε έντονα διαβρωτικά φαινόμενα με 
αλλοιώσεις και απώλεια υλικού. Ειδικότερα σε 
ό,τι αφορά τις στέγες οι ξαφνικές διαστολές και 
συστολές που προκύπτουν από τα αλλεπάλληλα 
θερμικά σοκ προκαλούν απίστευτη καταπόνηση 
και πιέσεις οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν 
σε ραγίσματα, διαρροές και υγρασίες.
Η προληπτική προστασία για την επιμήκυνση 
της λειτουργικής ζωής εγκαταστάσεων, κατα-
σκευών και εξοπλισμού καθίσταται μονόδρο-
μος. Η εταιρεία ENECON Mesogios Ltd έρχε-
ται να προτείνει δύο υλικά τα οποία αντέχουν 
στον χρόνο, σε απαιτητικά μάλιστα περιβάλλο-
ντα που είναι πολυμερικής φύσης. 
Το ENESEAL® HR είναι ένα κεραμικά εμποτισμέ-
νο, υψηλών επιδόσεων ελαστομερές πολυμερές 
στεγανωτικό υλικό, ενός συστατικού, το οποίο 
στην εφαρμογή ωριμάζει ως ένα ανθεκτικό, συ-
νεχές, εύκαμπτο, υδροφοβικό «δέρμα». Επιπρό-
σθετα, η λευκή του μεμβράνη αντανακλά την 
υπεριώδη ακτινοβολία μειώνοντας έτσι την ανά-
γκη ψύξης των εσωτερικών χώρων (Δείκτης Ηλια-

κής Ανάκλασης SRI: 93, Cool Roof Rating Council, 
πρότυπο ASTM E 1980). Το ENESEAL® HR έχει 
ως βάση το νερό, επιτρέπει στην επιφάνεια να 
αναπνέει μη επιτρέποντας τον εγκλωβισμό προ-
ϋπάρχουσας υγρασίας στα τοιχώματα, δεν είναι 
καθόλου τοξικό, και καθόλου εύφλεκτο. Είναι ιδα-
νικό για την προστασία παντός είδους οροφών, 
στεγών, σωληνώσεων ή και των μονώσεων αυ-
τών. Το ENESEAL® HR παρέχει προστασία από 
την υγρασία σε σχεδόν όλους τους τύπους υπο-
στρωμάτων, όπως λαμαρίνας, πλαστικού, σκυρο-
δέματος, τούβλου, τσιμεντομπλόκ, σχιστόλιθου, 
πλακακιού, ξύλου, μετάλλου, ασφαλτομάστιχου, 
γυαλιού, πίσσας-ασφάλτου, κτλ., και σε όλων 
των ειδών μονώσεις. Εφαρμόζεται σε μεταλλικά 
καταστρώματα, ταράτσες, μπαλκόνια, υπόστεγα, 
τροχόσπιτα, σωληνώσεις, αγωγούς, δεξαμενές, 
μονώσεις, πύργους ψύξης, κτλ..
Το ENESEAL® CR δίνει μοναδική και μακρο-
χρόνια απάντηση στα προβλήματα που επι-
φέρει ένα έντονα διαβρωτικό ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον. Ενσωματώνει ένα μοναδικό μίγμα 
αναστολέων διάβρωσης, ρητινών και πηκτικών 
με εξαιρετικές αντοχές στην υπεριώδη ακτι-
νοβολία, καθώς και ανόργανων πληρωτικών 
και ελαστομερών, ακρυλικών πολυμερών με 

υψηλές αντιδιαβρωτικές αντοχές, παρέχοντας 
έτσι ασύγκριτη απόδοση και προστασία σε 
απαιτητικά θαλάσσια ή/και βιομηχανικά περι-
βάλλοντα. Το ENESEAL® CR είναι επίσης ενός 
συστατικού, με βάση το νερό, και είναι εύκολο 
και γρήγορο στην εφαρμογή. Δεν απαιτείται 
αμμοβολή της επιφάνειας για καθαρισμό παρά 
μόνο υδροβολή υψηλής πίεσης ή τοπικό μη-
χανικό καθάρισμα. Το ENESEAL® CR στεγνώ-
νει σε ένα εξαιρετικά ανθεκτικό, ελαστομερές, 
προστατευτικό «δέρμα», παρέχοντας εξαιρε-
τική προστασία σε μεταλλικές και επιφάνειες 
σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Εφαρμόζεται 
και ως τελική επίστρωση πάνω από τα περισ-
σότερα αστάρια ψευδαργύρου. Παρουσιάζει 
εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα είδη των σι-
δηρούχων μετάλλων, γαλβανισμένων, τσιμε-
ντένιων και ξύλινων επιφανειών, και βρίσκει 
αναρίθμητες εφαρμογές, σε μεταλλικές στέ-
γες, σιδηροκατασκευές, γέφυρες, δεξαμε-
νές, καταστρώματα, σωληνώσεις, αγωγούς, 
κεραίες, θαλάσσιες εξέδρες, σιλό, κτλ. 
Η ENECON Mesogios Ltd είναι η αποκλειστική 
αντιπρόσωπος της ENECON Αμερικής.
Τηλ: 22-100043
www.enecon.com

ENESEAL® HR και ENESEAL® CR: 
Η λειτουργία τους στο περιβάλλον της Κύπρου
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CYS CEN/TS 16880:2015: Εξαίρετες εντυπώσεις 
πελατών μέσω της παροχής υπηρεσιών υπεροχής

Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελούσε, για 
πολλά χρόνια, πηγή ανταγωνιστικού πλε-

ονεκτήματος και στρατηγικής σημασίας για 
πολλές επιχειρήσεις/οργανισμούς. Τα τελευταία 
χρόνια διαμορφώνονται και προωθούνται στρα-
τηγικές με στόχο την ενθουσιώδη ικανοποίηση 
του πελάτη. Αυτή η μετατόπιση της στρατηγικής 
βασίζεται στην υπόθεση ότι η δημιουργία σχέ-
σης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης-πελάτη 
καθώς και η δημιουργία θετικών συναισθημάτων 
στον πελάτη αποτελούν τους σημαντικότερους 
δείκτες της επίδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών. 
Το νεοεκδοθέν πρότυπο αποτελεί χρήσιμο ερ-
γαλείο για όλους τους οργανισμούς που πα-
ρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, όπως εμπορικές 
επιχειρήσεις/οργανισμοί, τμήματα του δημοσίου 
καθώς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δεν 
αναφέρεται σε βασικές υπηρεσίες που πρέπει 
οπωσδήποτε να παρέχει μια επιχείρηση/ένας 
οργανισμός αλλά στις υπηρεσίες που θα δώσουν 
το επιχειρησιακό προβάδισμα μέσα από τον υγιή 
ανταγωνισμό.
Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CEN/TS 16880:2015 
Service Excellence - Creating outstanding 
customer experiences through service excellence 
προβάλλει κατευθυντήριες γραμμές που αφο-
ρούν στην εφαρμογή του Μοντέλου Υπηρεσιών 
Υπεροχής. Βασικός σκοπός του προτύπου είναι 
η δημιουργία εξαιρετικών εντυπώσεων του πε-
λάτη έναντι της παροχής υπηρεσιών αριστείας. 
To πρότυπο περιγράφει τις αρχές και τα στοιχεία 
που συνθέτουν τη δημιουργία εξαιρετικών εντυ-
πώσεων στον πελάτη. To CEN/TS 16880:2015 
ασχολείται με την παροχή εξατομικευμένης 
υπηρεσίας και ενθουσιώδους υπηρεσίας, που 
αποτελούν τα δυο ανώτερα επίπεδα της πυρα-
μίδας Υπηρεσίας Υπεροχής.
Τα δυο αυτά επίπεδα δημιουργούν ένα συ-
ναισθηματικό δέσιμο με τον πελάτη το οποίο 
οδηγεί στην ικανοποίησή του. Το δέσιμο αυτό 
μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη συμβάλ-
λει στη δημιουργία και τη διατήρηση του «καλού 
ονόματος» της επιχείρησης, στη διατήρηση των 
υφιστάμενων πελατών και στην προσέλκυση 
νέων. 
Ο πελάτης, μέσω της εξατομικευμένης παροχής 
υπηρεσιών, αισθάνεται σημαντικός αφού δη-
μιουργείται προσωπική επαφή και έτσι μπορεί 
ευκολά να κοινοποιήσει τις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες του.

Μέσω της ενθουσιώδους υπηρεσίας, ο πελάτης 
βιώνει τα συναισθήματα της έκπληξης και της 

απόλαυσης. Τα συναισθήματα αυτά δημιουρ-
γούνται όταν αντιλαμβάνεται ότι η παρεχόμενη 
υπηρεσία υπερβαίνει τις απαιτήσεις του και τα 
αποτελέσματά της αφήνουν ευχάριστα αναπά-
ντεχες εντυπώσεις.
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του πε-
λάτη, οι ανάγκες και οι προσδοκίες του σε ένα 
σύγχρονο μοντέλο υπηρεσιών υπεροχής, πρέπει 
να τίθενται σε άμεση προτεραιότητα. Το Ευρω-
παϊκό Πρότυπο CEN/TS 16880:2015 δίνει κατευ-
θυντήριες γραμμές και πρακτικές ούτως ώστε 
οι υπηρεσίες να παρέχονται με τρόπο συνεχή 
και υπεύθυνο σε συνεργασία με τον πελάτη. 
Σύμφωνα με το CEN/TS 16880:2015, η συνταγή 
επιτυχίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών 
περιλαμβάνει την επένδυση στον πελάτη και την 
ενεργή εμπλοκή του κατά τη διάρκεια ετοιμασίας 
και παροχής της υπηρεσίας. Εξίσου σημαντικοί 
παράγοντες για την επιτυχία είναι η δέσμευση 
της διοίκησης και η αφοσίωση των εργαζομένων. 
Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που «κάνουν τη δια-
φορά» μέσω της καθημερινής επαφής με τους 
πελάτες.
Το Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Υπεροχής απο-
τελείται από 9 στοιχεία τα οποία οδηγούν στον 
απώτερο σκοπό κάθε επιχείρησης/οργανισμού, 
που δεν είναι άλλος από την ικανοποίηση του 
πελάτη προσφέροντάς του αξέχαστες εμπειρί-
ες. Τα στοιχεία αυτά χωρίζονται σε 4 διαστάσεις: 
στρατηγικής, κουλτούρας, καινοτομίας και χειρι-
σμού.
1.  Σχεδιασμός και Επανασχεδιασμός Ιδανικών 

Εμπειριών: Ομαδοποίηση αναγκών και απαι-
τήσεων πελατών, καταγραφή/αξιολόγηση 
εμπειριών, διαχείριση προβληματικών κατα-
στάσεων.

2.  Δημιουργία Οράματος, Αποστολής και Στρα-

τηγικής: Κοινοποίηση των στόχων σε όλους 
τους εμπλεκόμενους και συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερομένων.

3.  Δέσμευση Διοίκησης: Δημιουργία κατάλληλου 
εργασιακού περιβάλλοντος – Αλλαγή κουλ-
τούρας – Χαρούμενοι εργαζόμενοι: Χαρούμε-
νοι πελάτες.

4.  Αφοσίωση Εργαζομένων: Χρήση διαδικασιών 
και εργαλείων για επίτευξη της αφοσίωσης 
των εργαζομένων.

5.  Ανάπτυξη Κουλτούρας Υπηρεσιών Υπεροχής: 
Πώς τα άτομα σκέπτονται, αισθάνονται και 
ενεργούν. 

6.  Κατανόηση τωρινών - μελλοντικών αναγκών, 
προσδοκιών και ικανοποίησης των πελατών: 
Εξατομικευμένη προσέγγιση.

7.  Διαχείριση Καινοτομίας: Δυνατότητα του ορ-
γανισμού/επιχείρησης να προσαρμόζεται στις 
αλλαγές που μπορεί να επέλθουν στις ανά-
γκες και τις απαιτήσεις των πελατών.

8.  Διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών και συ-
νεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες (δημι-
ουργία στοχευμένων πελατειακών εμπειριών).

9.  Παρακολούθηση και Έλεγχος της πορείας του 
Μοντέλου Παροχής Υπηρεσιών Υπεροχής: 
Συστηματική χρήση εσωτερικών και εξωτερι-
κών μετρήσεων για έλεγχο όλων των παρα-
γόντων που συνθέτουν το Μοντέλο Παροχής 
Υπηρεσιών Υπεροχής με σκοπό τη βελτίωσή 
του.

Για να είναι επιτυχημένο το μοντέλο αυτό, ο ορ-
γανισμός ή η επιχείρηση καλό θα ήταν να ακο-
λουθήσει τις 7 αρχές που προτείνει το CEN/TS 
16880:2015.
1. Εστίαση στην οπτική του πελάτη
2. Εξατομικευμένη προσφορά υπηρεσιών
3. Το ανθρώπινο δυναμικό κάνει τη διαφορά
4.  Ίση προσοχή στους πελάτες, τους εργαζομέ-

νους και τους συνεργάτες
5.  Ολοκληρωμένη προσέγγιση με διαδικασίες 

και ολική συμμετοχή
6. Χρήση κατάλληλης τεχνολογίας
7.  Προσφορά προστιθέμενης αξίας στα ενδια-

φερόμενα μέρη 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν το 
πρότυπο χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση ή/και 
να το αγοράσουν στο Κέντρο Πληροφόρησης 
και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού Οργα-
νισμού Τυποποίησης (CYS). 

Μαριλένα Νικολάου 
Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων 
στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)
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Ευκαιρία για υποβολή Πρότασης 
στο Πρόγραμμα Spreading Excellence 

and Widening Participation

Εφαρμογή Διαταγμάτων Ανάπτυξης
Με σκοπό την επίτευξη των στόχων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικού Δι-

ατάγματος Ανάπτυξης και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Ειδικών Διαταγμά-
των Ανάπτυξης για τον περιορισμό των σταδίων αδειοδότησης στα απαιτούμενα και για 
την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για το θέμα αυτό, ανακοινώνεται ότι από την 1/10/2016 
οι Πολεοδομικές Αρχές του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν θα παραλαμβάνουν 
αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για αναπτύξεις, για τις οποίες η πολεοδομική 
άδεια θεωρείται χορηγηθείσα με βάση το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικό Διάταγμα 
Ανάπτυξης ή τα περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Ειδικά Διατάγματα Ανάπτυξης.
Τα πιο πάνω Διατάγματα είναι διαθέσιμα εδώ: www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/page04_
gr/page04_gr?opendocument

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημέ-
ρωσε για την ευκαιρία για υποβολή Πρότα-

σης στο Πρόγραμμα Spreading Excellence and 
Widening Participation του Προγράμματος του 
Ορίζοντα 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της 
ΕΕ και πιο συγκεκριμένα στη Δραστηριότητα 
Teaming Phase 1, ως ακολούθως:
(1) Προσχέδιο της Πρόσκλησης για Υποβολή 
Προτάσεων έχει ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου 
2015, ενώ επίσημα η Πρόσκληση δημοσιεύθηκε 
ήδη με καταληκτική ημερομηνία για υποβολή 
Προτάσεων την 15η Νοεμβρίου 2016. 
(2) Η Πρόσκληση αφορά στη στήριξη για δημι-
ουργία νέων κέντρων αριστείας, ή αναβάθμιση 
υφιστάμενων, σε χώρες με χαμηλή απόδοση στην 
έρευνα και την καινοτομία. Για να γίνει αυτό εφικτό, 
θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ 
κορυφαίων επιστημονικών ινστιτούτων και των ιν-
στιτούτων στις χώρες μέλη με χαμηλή απόδοση. Ως 
εκ τούτου, η Πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
• Τον κύριο αιτητή (main applicant) από τη χώρα 
με χαμηλή απόδοση (η οποία θα είναι και ο Συντο-
νιστής της Πρότασης). Σημειώνεται ότι η Κύπρος 
κατατάσσεται στις χώρες με χαμηλή απόδοση. Ο 
Φορέας που θα συντονίζει τη σύμπραξη μπορεί 
να είναι εθνική/περιφερειακή οντότητα ή Πανε-
πιστήμιο ή Ερευνητικός Οργανισμός. Στην περί-
πτωση που ο Φορέας δεν είναι δημόσια οντότητα 
(public authority) θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΕ 
επιστολή ενδιαφέροντος (letter of intent), πρότυ-
πο της οποίας θα διαθέσει η ΕΕ εν ευθέτω χρόνω. 
Ο λόγος που ζητείται το πρότυπο αυτό είναι για 
να υπάρχει μακροπρόθεσμη δέσμευση στο Έργο.
• Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Οργανισμό με διε-
θνή φήμη και αριστεία στην έρευνα και την και-
νοτομία από χώρα μέλος της ΕΕ ή Συνδεδεμένη 
με το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 χώρα. 
(3) Πέραν των πιο πάνω, οι Προτάσεις που θα 
υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυ-

ση του πώς η ιδέα τους συνάδει με τη Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας ή με μια ισοδύ-
ναμη πολιτική ανάπτυξης. 
(4) Για την 1η Φάση των Έργων Teaming οι επι-
τυχόντες θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 
400.000 ευρώ για 12 μήνες με σκοπό την ετοιμα-
σία Business Plan για δημιουργία/αναβάθμιση του 
Κέντρου Αριστείας. Ακολούθως, οι επιτυχόντες 
της Φάσης 1 θα κληθούν στο πέρας των 12 μη-
νών να υποβάλουν πρόταση που θα περιλαμβάνει 
τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για ανάπτυξη του 
Κέντρου Αριστείας (Φάση 2), η οποία θα πρέπει 
να περιλαμβάνει πλάνο υλοποίησης και πέραν 
της χρονικής διάρκειας του Έργου για τη Φάση 2 
(προβλέπεται να είναι στα 5-7 χρόνια). 
Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται 
στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html. 
Επιπρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται στο Πρό-
γραμμα Εργασίας του Προγράμματος Spreading 
Excellence and Widening Participation για το 
2016-17. 
Ο Τομέας των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προ-
γραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύ-
ματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) παρέχει την 
υπηρεσία για Προεπισκόπηση (pre-screening) 
Προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020, η οποία χρησιμοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία κατά την προηγούμενη αντίστοιχη 
Πρόσκληση Υποβολής. Σχετικό Έντυπο με τη δια-
δικασία επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο 
πάνω και γενικότερα για το Πρόγραμμα Εργασίας 
Spreading Excellence and Widening Participation 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 
την Κωνσταντίνα Μακρή, λειτουργό του ΙΠΕ και 
Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω 
Πρόγραμμα (cmakri@research.org.cy, 22205054).

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
ΠΟΕΕΜ 2016-2018

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Γενική 
Συνέλευση της ΠΟΕΕΜ (της ΠΑΓΚΥ-

ΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), στις 23 Ιουλίου 
2016 στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευ-
κωσία. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσι-
άστηκε ομιλία από τον δρα Πολύβιο Ελευ-
θερίου σε σχέση με το θέμα «Zero Energy 
Buildings».
Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της Γε-
νικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε έκθεση 
δράσης και απολογισμός του έργου του ΔΣ 
ΠΟΕΕΜ για τα έτη 2014-2016 καθώς και 
οικονομικός απολογισμός για την ίδια πε-
ρίοδο. Στη συνέχεια τιμήθηκαν μέλη προη-
γούμενων Δ.Σ. της ΠΟΕΕΜ για την πολυετή 
προσφορά τους.
Ακολούθησαν αρχαιρεσίες της ΠΑΓΚΥΠΡΙ-
ΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατά τις οποίες 
εξελέγη το νέο Δ.Σ. της ΠΟΕΕΜ για την 
περίοδο 2016-2018, το οποίο καταρτίστηκε 
σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Χρίστος Π. Ανδρέου
Αντιπρόεδρος Ανδρέας Βασιλείου
Γραμματέας Ευάγγελος Κναής
Οργανωτικός γραμματέας Κυριάκος 
Μαυρίκιος
Ταμίας Γιώργος Λυμπουριδης

Μέλη
Κωνσταντίνος Λέβας
Μιχάλης Πασχαλίδης
Στέλιος Λακκοτρύπης
Παναγιώτης Ανδρέου
Ιωάννα Δημητρίου
Μίλτος Λακκοτρύπης
Πανίκος Παναγιώτου
Χρύσω Ηρακλέους

Αναπληρωματικά Μέλη
Χριστόφορος Μενελάου
Γιάννος Θεμιστοκλέους
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Ενημερωτική Ημερίδα για τη Δράση Teaming 
for Excellence του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Σε συνέχεια της Ενημερωτικής Ημερίδας για τη Δράση 
Teaming for Excellence του Προγράμματος «Ορίζοντας 

2020», που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2016, δημο-
σιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (http://www.
etek.org.cy/site-article-1296-54-el.php) οι παρουσιάσεις που 
έγιναν:
•  Spreading Excellence and Widening Participation, Call 

«WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1», που πραγμα-
τοποίησε ο κ. Τηλέμαχος Τηλεμάχου από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

•  Εθνικές Προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδί-
κευσης και Διαδικασία Εξασφάλισης Επιστολής Ύποστήρι-
ξης, που πραγματοποίησε ο κ. Χρίστος Ασπρής από τη ΓΔ 
ΕΠΣΑ

•  Ο ρόλος των Εθνικών Σημείων Επαφής, που πραγματοποί-

ησε η κ. Κωνσταντίνα Μακρή από το ΙΠΕ
Στην ιστοσελίδα είναι αναρτημένο και το Πρόγραμμα Ερ-
γασίας 2016-2017 για τον άξονα «Εξαπλώνοντας την Αρι-
στεία και Διευρύνοντας τη Συμμετοχή» του «Ορίζοντα 2020», 
όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για την πρόσκληση της 
δράσης Teaming for Excellence - WIDESPREAD-04-2017: 
Teaming Phase 1 (σελ. 12-15). Θα βρείτε επίσης τη Στρατη-
γική Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Όσον αφορά τη διαδικασία εξασφάλισης επιστολής στήρι-
ξης, όπως έχει αναφερθεί κατά την Ημερίδα, θα πρέπει να 
αποσταλεί σχετικό αίτημα στη ΓΔ ΕΠΣΑ. Για διευκόλυνση της 
διαδικασίας και για ομοιόμορφη παροχή των πληροφοριών 
που χρειάζονται για την ετοιμασία της επιστολής, ετοιμά-
στηκε Template (ιστοσελίδα ΕΤΕΚ), το οποίο πρέπει να απο-
στέλλεται συμπληρωμένο μαζί με το αίτημα.

Τ ο τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
(υπουργείο Εσωτερικών) ανακοίνωσε 

ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου θα δοθούν και φέτος τα 
Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής τα οποία 
έχουν καθιερωθεί ως θεσμός από το 
1992. Στόχος του θεσμού είναι η δημό-
σια αναγνώριση των εξαιρετικών δειγμά-
των της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην 
Κύπρο και, γενικότερα, η ενθάρρυνση 
υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής. Κάθε 
τριετία βραβεύονται από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας οι αρχιτέκτονες των 
καλύτερων δειγμάτων τελειωμένων κτι-
ρίων/έργων διαφόρων κατηγοριών. Βασι-
κό κριτήριο βράβευσης είναι η ποιότητα 
της αρχιτεκτονικής, η προσφορά της προς 
τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα 
καθώς και η τεχνική συνέπεια στον τρό-
πο κατασκευής. Στα κριτήρια επιλογής θα 
είναι ο τρόπος ένταξης της οικοδομής 
στον περιβάλλοντα χώρο, η κυριαρχούσα 
φιλοσοφία και η βασική ιδέα, η καταλλη-
λότητά της ως προς τον σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται, καθώς και η συνοχή, 
η συνέπεια και η καινοτομία στον σχε-
διασμό, στον τρόπο κατασκευής και στη 

χρήση υλικών (συμπεριλαμβανομένης και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών φιλικών 
προς το περιβάλλον).
Η Βράβευση θα γίνει τον Νοέμβριο του 
2016 και θα δοθούν τρία βραβεία σε ισά-
ριθμες κατηγορίες:
•  Α - Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο, που 

αναφέρεται στη γενική κατηγορία αρχι-
τεκτονικών έργων.

•  Β - Έργο Νέου Αρχιτέκτονα, που για την 
παρούσα βράβευση θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής οι αρχιτέκτονες που γεν-
νήθηκαν μετά τις 31.12.1976.

•  Γ - Ειδικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής, που 
για την παρούσα βράβευση καθορίστη-
κε το θέμα «Αρχιτεκτονική ενταγμένη 
στο φυσικό τοπίο».

Θα δικαιούνται συμμετοχή έργα που συ-
μπληρώθηκαν στην περίοδο 2010-2016 
για τις πρώτες δύο Κατηγορίες έργων 
(«Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο», «Έργο 
Νέου Αρχιτέκτονα») και 2005-2016 για 
την τρίτη Κατηγορία («Ειδικό Βραβείο 
Αρχιτεκτονικής» με θέμα τον χρόνο αυτό 
«Αρχιτεκτονική ενταγμένη στο φυσικό 
τοπίο»). Τα έργα που θα υποβληθούν θα 
πρέπει να έχουν μελετηθεί από αρχιτέ-

κτονες εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ, τόσο 
στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο πλαίσιο 
προγραμμάτων του δημόσιου τομέα.
Κάθε βραβείο θα αποτελείται από συμ-
βολικό έπαθλο, χρηματικό ποσό ύψους 
€10.000 και αναμνηστικό δίπλωμα. Ανα-
μνηστικά διπλώματα θα απονέμονται επί-
σης στον ιδιοκτήτη της οικοδομής, στους 
σύμβουλους επιστήμονες του έργου κα-
θώς και στον εργολάβο που το εκτέλεσε.
Οι συμμετοχές θα πρέπει να παραδοθούν 
στα Κεντρικά Γραφεία του τμήματος Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως Πτέρυγα Γ, γρα-
φείο 106, Οδός Κινύρα 5-6, Λευκωσία, την 
26η Σεπτεμβρίου, και ώρα 08:30 μέχρι 
15:00. Υπεύθυνη Παραλαβής: κ. Φρόσω 
Τρύφωνος, τηλ. 22 408261. Οι λεπτομε-
ρείς όροι και τα έντυπα συμμετοχής βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος 
www.moi.gov.cy/tph. Επίσης, οι ενδιαφε-
ρόμενοι αρχιτέκτονες μπορούν να αποτα-
θούν στα Κεντρικά Γραφεία του τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως (τηλ. 22 
408176 κ. Κούλα Ιακώβου).
Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ είναι αναρτη-
μένοι οι όροι συμμετοχής στα Βραβεία και 
οι δηλώσεις συμμετοχής.

Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2016
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Το ΔΣ της ΕΠΕΣ (Ελληνική Επιστημονική Εται-
ρεία Ερευνών Σκυροδέματος) και η Διοικούσα 

Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) ανακοίνω-
σαν τη συνδιοργάνωση τριήμερου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Σκυροδέματος στη Θεσσαλονίκη, τον 
Νοέμβριο του 2016 με τίτλο: «Κατασκευές από 
Σκυρόδεμα».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο από την Πέμπτη 10 έως το 
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016.
Η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύπτει τους 
παρακάτω τομείς:
• Τεχνολογία Σκυροδέματος και Χάλυβα (ΥΛΙΚΑ)
• Ανάλυση Κατασκευών (ΑΝΑΛΥΣΗ)
• Διαστασιολόγηση (ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ)
•  Συμπεριφορά των Κατασκευών υπό Στατικές και 

Δυναμικές Φορτίσεις (ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ)
•  Συμπεριφορά των Κατασκευών στον Χρόνο 

(ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
• Σύνθετα Υλικά (ΣΥΝΘΕΤΑ)
•  Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις - Επισκευές 

(ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
• Αντισεισμικός Σχεδιασμός (ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ)
• Προκατασκευή (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
• Ειδικά Θέματα (ΕΙΔΙΚΑ)
• Έργα (ΕΡΓΑ)
Οι υποψήφιοι ομιλητές ενημερώθηκαν ήδη από 
τη γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής για την 
παραλαβή της περίληψής τους, μέσω email και με 
ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Επιστημονική Επι-
τροπή. Οι υποψήφιοι ομιλητές θα κληθούν να υπο-
βάλουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους. Μαζί 
με την πρώτη κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής 
θα αποσταλούν στους ομιλητές οδηγίες μορφο-

ποίησης του τελικού κειμένου της ανακοίνωσης. 
Η τελική κρίση των εργασιών θα γίνει με βάση το 
πλήρες κείμενο της εργασίας.

Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος της συνδρομής για το συνέδριο ανέρ-
χεται για όλους στα €100 συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται η πα-
ρακολούθηση των συνεδριάσεων, ροφήματα κατά 
τη διάρκεια των διαλειμμάτων, μεσημεριανό σνακ, 
τα πρακτικά του συνεδρίου με το πλήρες κείμενο 
των ανακοινώσεων σε CD, τεύχος περιλήψεων και 
βεβαίωση συμμετοχής.
Η πληρωμή της συνδρομής θα πρέπει να γίνει με 
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΕΣ 
(Eurobank) με αριθμό ΙΒΑΝ: GR33 0260 3360 0007 
8010 0896 352 και αποστολή του αποδεικτικού κα-
τάθεσης στη γραμματεία του συνεδρίου στο email 
vretta@itsak.gr ή με fax στο 2310 883160.

Γραμματειακή Ύποστήριξη 
Οργανωτικής Επιτροπής
Βρεττά Στέλλα, βιβλιοθηκονόμος ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
Λειβαδιώτη Ελένη, υπάλληλος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Μητρακάκη Αναστασία, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ, 
ΜSc, ΤΕΕ/ΤΚΜ
emails γραμματείας vretta@itsak.gr
grproedrou-tkm@central.tee.gr
mitraka@central.tee.gr
τηλέφωνα ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ: 2310 476081-4 ΤΕΕ/
ΤΚΜ: 2310 883170, fax ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ: 2310
476085 ΤΕΕ/ΤΚΜ: 2310 883160
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος 
στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο

Ανανέωση Σχεδίου Ενθαρρυντικής Αμοιβής σε Δημόσιους 
Υπαλλήλους που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ

Το Ύπουργικό Συμβούλιο έλαβε την 
απόφαση Αρ. 79.610 με ημερομηνία 

22/10/2015, η οποία αφορά την Ανανέω-
ση του Σχεδίου Ενθαρρυντικής Αμοιβής σε 
Δημόσιους Ύπαλλήλους που συμμετέχουν 
σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.
Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις για το θέμα αυτό, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με τα ακόλουθα σημεία 
επαφής από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων της ΓΔ ΕΠΣΑ:

• Ζωή Σάββα, ανώτερη λειτουργός, τηλ. 
22602895, email: zsavva@dgepcd.gov.cy
• Ελίζα Πετρίδου, λειτουργός, τηλ. 22602935, 
email: epetridou@dgepcd.gov.cy.
Η απόφαση είναι αναρτημένη στην ιστο-
σελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy).

Όλα τα τεύχη του 
περιοδικού είναι 
αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ

Με στόχο να είναι έτοιμα τον Μάιο του 
2016, οπόταν και θα γιορτάζονταν τα 

200 τεύχη του ενημερωτικού δελτίου του 
ΕΤΕΚ, από τις αρχές του 2016 ξεκίνησε μια 
μεγάλη προσπάθεια να εντοπιστούν τα τεύχη 
που δεν ήταν αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
(http://www.etek.org.cy/site-press-2-el.php).
Με μια συντονισμένη προσπάθεια εντοπί-
στηκαν όλα τα τεύχη (1 έως 200), σκαναρί-
στηκαν, και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα σε 
μορφή pdf και είναι στη διάθεση κάθε ενδι-
αφερόμενου.
Με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε ιδιαίτερα τη συνάδελφο πολιτικό μηχα-
νικό και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του 
ενημερωτικού δελτίου Μαρίνα Σοφιοπούλου 
και τον συνάδελφο αρχιτέκτονα Χρήστο Π. Πα-
ναγιωτίδη οι οποίοι μας δάνεισαν το πολύτιμο 
αρχείο τους για τον σκοπό αυτό.

« Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Ύ Ε Σ  Α Π Ο  Σ Κ Ύ Ρ Ο Δ Ε Μ Α »
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Η αύξηση της παραγωγικότητας στην 
Ιρλανδία και στην Ισπανία –τις περι-

φερικές οικονομίες της ευρωζώνης με τις 
καλύτερες επιδόσεις– έχει ξεπεράσει την 
αντίστοιχη αύξηση στη Γερμανία, στη Γαλλία 
και στην Ολλανδία, σύμφωνα με οικονομολό-
γους της PwC.
Το πραγματικό ΑΕΠ της ευρωζώνης ανά 
δεδουλευμένη ώρα –που αποτελεί δείκτη 
μέτρησης της παραγωγικότητας της εργασί-
ας– αυξήθηκε κατά περίπου 2% σε περίοδο 
τριών ετών μέχρι το 2015. Μια πιο λεπτομε-
ρής ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει 
ότι:
•  Η Ιρλανδία υπήρξε η χώρα με τις καλύτε-

ρες επιδόσεις τη συγκεκριμένη περίοδο, 
με την παραγωγικότητα της εργασίας να 
αυξάνεται κατά περίπου 7%

•  H αύξηση της παραγωγικότητας σε μεγά-
λες οικονομίες όπως η Ολλανδία, η Γαλλία 
και η Γερμανία ευθυγραμμίζεται με τον 
μέσο όρο της ευρωζώνης

•  Περιφερικές οικονομίες όπως η Πορτογα-
λία και η Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει να 
αυξήσουν ουσιαστικά τα επίπεδα παραγω-
γικότητάς τους παρά τις μεταρρυθμίσεις 
που εισήχθησαν κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο.

Τα αποτελέσματα ανά τομέα είναι, ωστόσο, 
ανάμεικτα. Η ανάλυση της PwC διαπιστώνει 
ότι σε αρκετές οικονομίες της ευρωζώνης η 
παραγωγικότητα στον κλάδο της μεταποίη-
σης έχει αυξηθεί με γρήγορους σχετικά ρυθ-
μούς. Ο Richard Boxshall, ανώτερος οικονο-
μολόγος της PwC, δηλώνει:
«Αυτό είναι λογικό, καθώς τα πλείστα μετα-
ποιημένα προϊόντα διατίθενται στο εμπόριο 
και συνεπώς εκτίθενται στις δυνάμεις του 
ανταγωνισμού, γεγονός που αποτελεί κίνη-
τρο για τις επιχειρήσεις να καταστούν πιο 
αποδοτικές σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 
Επίσης, νέες αυτοματοποιημένες τεχνολογί-
ες φαίνεται να εφαρμόζονται σήμερα με με-
γαλύτερη ευκολία στον κλάδο της μεταποίη-
σης – παρά το ότι μπορούν να εφαρμοστούν 
και σε πιο συνήθεις δραστηριότητες στον 
κλάδο των υπηρεσιών. 

Υπάρχουν, ωστόσο, και χώρες εκτός κανόνα, 
όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία, όπου η δι-
ψήφια αύξηση της παραγωγικότητας στον 
κλάδο μεταποίησης μπορεί να αποδοθεί 
στην εξαιρετικά αποτελεσματική φαρμακευ-
τική βιομηχανία, που αντιπροσωπεύει το ένα 
τέταρτο περίπου του συνόλου των εξαγωγών 
της χώρας».
Τι γίνεται όμως με την υπόλοιπη οικονομία; 
Τα τρία τέταρτα περίπου της οικονομικής πα-
ραγωγής της ευρωζώνης –και του συνόλου 
των δεδουλευμένων ωρών– προέρχονται 
από τον κλάδο των υπηρεσιών. Πρόκειται 
συνεπώς για τον κλάδο με τη μεγαλύτερη 
επιρροή στην παραγωγικότητα της εργασί-
ας στο σύνολο της οικονομίας. Με εξαίρεση 
την Ελλάδα, η αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας στις υπηρεσίες υστερεί σε 
σχέση με τον κλάδο μεταποίησης. Ο Richard 
Boxshall προσθέτει σχετικά: «Πιστεύουμε 
ότι η τάση αυτή είναι το αποτέλεσμα δύο 
βασικών αιτιών. Πρώτο, σε αντίθεση με την 
αγορά αγαθών, η ΕΕ έχει ακόμη πολύ δρόμο 
να διανύσει μέχρι την ολοκλήρωση της Ενι-
αίας Αγοράς στον κλάδο των υπηρεσιών. Οι 
επιχειρήσεις ενδέχεται συνεπώς να προσαρ-
μόζονται στις δυνάμεις του ανταγωνισμού 
με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι σ’ ένα πιο 
ελεύθερο καθεστώς, γεγονός που οδηγεί σε 

βραδύτερη αύξηση της παραγωγικότητας.
Δεύτερο, η τάση αυτή πιθανόν να μπορεί να 
αποδοθεί και στην ίδια τη φύση των συγκε-
κριμένων κλάδων. Για παράδειγμα, ο κλάδος 
των υπηρεσιών είναι, ως επί το πλείστον, 
υψηλής σχετικά έντασης εργασίας, με μικρό-
τερα περιθώρια κέρδους από την αξιοποίη-
ση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και των 
αυτοματοποιημένων συστημάτων. Επίσης, 
οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υπόκει-
νται μετά την κρίση σε αυστηρότερη ρύθ-
μιση, κάτι που ίσως δικαιολογείται ενόψει 
της διασφάλισης της ανθεκτικότητάς τους 
και της μείωσης των συστημικών κινδύνων 
στην ευρύτερη οικονομία, αλλά ενδέχεται 
να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα, 
περιορίζοντας τις δραστηριότητες που ανα-
λαμβάνουν ή αποτρέποντας την καινοτομία».
Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία του πρώτου τριμή-
νου του 2016 αποκαλύπτουν ότι η οικονομία 
της ευρωζώνης αναπτύχθηκε πιο γρήγορα 
από αυτή των ΗΠΑ. Η ανάλυση της PwC δεί-
χνει, ωστόσο, ότι η ανάκαμψη της οικονομίας 
–και σε μεγαλύτερο βαθμό της αγοράς εργα-
σίας– δεν υπήρξε ομοιογενής. Για παράδειγ-
μα, το εύρος των ποσοστών ανεργίας στην 
ευρωζώνη σ’ αυτό το στάδιο της ανάκαμψης 
είναι μεγαλύτερο από ποτέ, συγκριτικά με 
προηγούμενες περιόδους ανάκαμψης. 

Ιρλανδία και Ισπανία οι χώρες με τη μεγαλύτερη 
αύξηση παραγωγικότητας στην ευρωζώνη
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