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Ε Τ Ε Κ  •  Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο  Δ Ε ΛΤ Ι Ο

Υπεύθυνος Έκδοσης

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση:  Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:  +35722877644 / Φαξ:  +35722730373
www.etek.org.cy     cyprus@etek.org.cy
Γραφείο ΕΤΕΚ στην Πάφο
Οδός Σόλωνος 14-16 8010 Πάφος
Τηλ:  +35726912814 / Φαξ:  +35726912799

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Στέλιος Αχνιώτης 

Εκδότης
ΓΝΩΡΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
www.gnora.com     
george@gnora.com

Διαφημίσεις
Γιώργος Κωνσταντίνου
Τηλ: +35722441922 / Φαξ: +35722519743 
george@gnora.com

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 Επιμελητήριο εγγράφει τα μέλη του 
(ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, διασφαλίζοντας 
έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πολίτη. 
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.

Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το περιεχόμενο των 
ενυπόγραφων άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στο Ενημερωτικό Δελτίο του τα 
οποία, σημειώνεται, δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την άποψη του Επιμελητηρίου αλλά 
των συγγραφέων τους. H δημοσίευση άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση της 
Συντακτικής Eπιτροπής του ενημερωτικού δελτίου.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6 Γιατί;
 Του Χρύσανθου Πισσαρίδη

ΘΕΜΑΤΑ
8  Εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου 

του ΕΤΕΚ και εκλογή Διοικούσας Επιτροπής
11  Θέσεις ΕΤΕΚ για τον παράκτιο σχεδιασμό και τη θαλάσσια 

χωροταξία
11  Τεχνική διάλεξη: Πώς ο τομέας των υδρογονανθράκων 

προσεγγίζει έργα ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης
12  Συνέντευξη Αντώνη Κουντούρη
14  Πρόσβαση μελών του ΕΤΕΚ στη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας
16  Θέσεις ΕΤΕΚ για γήπεδο γκολφ στη Βάσα Κοιλανίου

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18  Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό με τη νέα σειρά 

Διεθνών Προτύπων ISO 30400: Διαχείριση Ανθρώπινων 
Πόρων

19 Το πρώτο διεθνές πρότυπο για την αειφορία στην 
προμήθεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20  Οι περί Αποχετεύσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2017, μεθοδολογία καθορισμού των αποχετευτικών τελών
21  18o Συνέδριο Σκυροδέματος, 29-31 Μαρτίου 2018
22  Διορισμοί για πραγματογνωμοσύνες
23  1η Ιουνίου 2017: Ημερομηνία σταθμός στην κυκλοφορία 

επικίνδυνων χημικών στην αγορά
25  Αρχιτεκτονικοί τύποι για τον «νέο τρόπο σοσιαλιστικής 

ζωής»

26   ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η φωτογραφία (του Χρύσανθου Πισσαρίδη) του εξωφύλλου 
είναι από την εκκλησία της Παναγίας, στην κατεχόμενη 
Άσσια και είναι σχετική με το άρθρο στη σελίδα 6.
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Kosti Palama 10 Pera Chorio 2572 Nicosia  ·  Tel: (+357) 99 854630  ·  andreas.nikolaou@cype.com 

CYPE develops and distributes Technical        
software for Architecture, Engineering  

and Construction professionals. 

www.cypecygr.com 

CYPRUS and GREECE 

CYPECAD  
Was brought about to carry out the analysis and design of reinforced concrete and steel 
structures, subject to horizontal and vertical forces, for houses, buildings and civil            
work projects.  

CYPE 3D 
CYPE 3D is an agile and efficient program brought about to carry out structural calculations 
in 3 dimensions of bars made up of steel, timber, aluminium, concrete or any other          
material, including the foundations with pad footings, piles and strap and tie beams. 

Soil retention elements 
Analysis, check and design of reinforced concrete elements comprising embedded retaining 
walls and cantilever retaining walls 

Arquimedes and Job control 
The most complete tool for Project Management: bills of quantities, project certifications 
and specifications.  
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Εδώ και 43 ολόκληρα χρόνια καθημε-
ρινά τις ειδήσεις, τις συζητήσεις και 
γενικότερα τη ζωή μας μονοπωλεί 
ένα θέμα και δεν είναι άλλο από την 

επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.
Ένα πρόβλημα για να επιλυθεί πρέπει πρώτα 
από όλα να αποδέχεσαι ότι υπάρχει και να κατα-
λάβεις εις βάθος τους λόγους που το δημιούρ-
γησαν αλλά και τους λόγους που το διατηρούν. 
Για επίλυση ενός προβλήματος πρέπει επίσης να θέλεις πολύ να το 
επιλύσεις και να είσαι σε θέση να αναγνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις 
ή ακόμη και να θυσιάσεις για να το πετύχεις.
Ο καλύτερος τρόπος επίλυσης προβλημάτων είναι η διαμεσολάβηση, 
γιατί τη λύση τη δίνουν τα μέρη. Αυτή λοιπόν τη διαμεσολάβηση πρέ-
πει πρώτα από όλα να την κάνουμε ατομικά, ο κάθε ένας από εμάς. 
Πρέπει να αποβάλουμε εγωισμούς, τα «πρέπει» και τα «θα», συμφέρο-
ντα, πολιτικές θρησκευτικές ή ακόμη και οικονομικές σκοπιμότητες 
και να ακούσουμε βαθιά μέσα την καρδιά μας τι θέλει πραγματικά.
Αυτή την πάλη μέσα μου τη ζω όποτε επισκέπτομαι μια εγκαταλειμμένη 
εκκλησία μας στην κατεχόμενη πατρίδα μας. Ο Φαΐκ σε φωνάζει, χωρίς 
να ξέρει πάνω από πέντε ελληνικά και πέντε αγγλικά, στο σπίτι του για 
καφέ, την επόμενη έρχεται να κόψει μαζί σου καππάρι, ο Αλί περνά έξω 
από την εκκλησία με το κοπάδι του και σου μιλά άπταιστα κυπριακά και 
σε ρωτά εάν θέλεις χαλλούμια, ο Μεχμέτ προσπαθεί να σου πουλήσει 
εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνα, τα παιδιά που παίζουν στην αυλή του Αγίου 
Ανδρονίκου σε ρωτάνε εάν θα κάνουμε την εκκλησία εστιατόριο…
Σε άλλη περίπτωση ακούς τα τεθωρακισμένα της κατοχής να μαρ-
σάρουν ενώ εσύ είσαι σε μια εκκλησία στη μέση ενός εγκαταλειμ-
μένου και κατεστραμμένου κοιμητηρίου στην Άσσια. Σε λίγο ακούς 
πετεινούς και πουλάκια να κελαηδούν. Είσαι ξεκομμένος από τον 
πραγματικό σου κόσμο, δεν έχεις ίντερνετ ούτε τηλέφωνο… και ο 
νους σου συνέχεια βασανίζεται και εκεί που ακούς μόνο περιστέρια 
να πετάνε στην εκκλησία και μελίσσια, ξαφνικά ακούς παπάδες και 
ψαλτάδες να λειτουργούν και βλέπεις κεριά να τρεμοσβήνουν... 
Είσαι στην Κυθρέα στον Άγιο Ανδρόνικο σε μια εκκλησία χωρίς σκε-
πή, γιατί έπεσε όταν προσπάθησαν να την κάνουν τέμενος γύρω 
στο 1980, και ξαφνικά ακούς τον παγωτάρη και παιδιά να τον τρέ-
χουν ξοπίσω, και εκεί που ακούς να σε πλησιάζει όλο και πιο πολύ ο 
παγωτάρης και ξεχνάς πού βρίσκεσαι ξαφνικά ο χότζας καλεί όλους 
τους πιστούς να προσευχηθούν και ο παγωτάρης αυτόματα χάνεται, 
δεν ακούγεται μέχρι βέβαια να σταματήσει ο χότζας…
Όλα αυτά γίνονται μόλις μισή ώρα από το σπίτι σου και διερωτάσαι…
Τι θα γίνει με την Παναγία στην Άσσια; Αν δεν διορθωθεί αμέσως ίσως 
του χρόνου να πάθει ό,τι και ο Άγιος Ανδρόνικος στην Κυθρέα ή όπως η 
πλειοψηφία των εκκλησιών μας στην κατεχόμενη πατρίδα μας. Πρέπει να 
γίνει κάτι αμέσως. Τι θα γίνει με τους τάφους των παππούδων μας που 
οι σταυροί είναι πετάμενοι και σπασμένοι; Πρέπει να γίνει κάτι αμέσως. 

Κάθε μέρα που περνά, κάθε λεπτό η καταστροφή της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς μεγαλώνει. Κάθε μέρα ο πολιτισμός μας χάνεται. Οι μνήμες 
και η ιστορία σβήνονται. Οι παππούδες μας φεύγουν και παίρνουν μαζί 
και τις αναμνήσεις τους και εμείς κάθε μέρα που περνά, κάθε λεπτό γι-
νόμαστε φτωχότεροι. Κάθε μέρα οι Τουρκοκύπριοι είναι όλο και λιγότεροι 
στο κατεχόμενο έδαφός μας και ο αριθμός των Τούρκων εποίκων και ο 
στρατός αυξάνονται. Τα χωριά και τα σπίτια μας, ο ματωμένος και περι-
βαλλοντικά κατεστραμμένος Πενταδάκτυλος, τα δέντρα που φυτέψαμε 
κλαίνε και σου φωνάζουν, δεν γίνεται να μην ακούς… είναι σαν να σε 
φωνάζει το παιδί σου και εσύ σφυρίζεις αδιάφορα και το εγκαταλείπεις. 
Είμαι βέβαιος ότι τα ίδια νιώθει και ένας Τουρκοκύπριος που επισκέπτεται 
το χωριό του στην Ευρέτου, στην Επισκοπή, στη Λάρνακα, στην Πάφο, 
στη Λεμεσό. Αυτά ένιωσα και εγώ όταν ήμουν εντός του τεμένους στον 
Άγιο Νικόλαο, στον Άγιο Ιωάννη, στον Μούτταλο, ένιωσα κάποιες φιγού-
ρες να με παρακολουθούν και να με πλησιάζουν. Έμοιαζαν πολύ με αυ-
τούς που μου φώναζαν στην Άσσια, στην Αφάνεια, στην Κυθρέα και με 
ρωτούσαν «Γιε μου, πού είναι τα παιδιά μας, γιε μου, πού είναι τα εγγόνια 
μας, γιατί μας εγκατέλειψαν;». Εμείς εγκαταλείψαμε τα μέρη μας, όχι οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες μας, αυτοί είναι ακόμη εκεί και περιμένουν. 
«Γιατί γιε μου;», ένα γιατί που δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί; 
Τα τεθωρακισμένα στην Άσσια θα μπορούσαν να ήταν αυτά στον Μα-
θιάτη, δεν παύουν να είναι πολεμικές μηχανές που σκοτώνουν, και 
το επόμενο θύμα ίσως να είναι το παιδάκι σου. Άρα αυτά τα απομα-
κρύνουμε και τα καταστρέφουμε μαζί με ό,τι σκοτώνει τη ζωή και το 
μέλλον μας. Τον χότζα τον κρατάμε, αλλά αφήνουμε και έναν παπά να 
λειτουργήσει στον Άγιο Αρτέμιο στην Αφάνεια. Ακριβώς πενήντα μέτρα 
από τον Άγιο υπάρχει τέμενος. Κάποτε συνυπήρχαν οι παπάδες και οι 
χότζες, οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι. Κάποτε υπήρχαν μόνο 
Κύπριοι. Κρατάμε τον πετεινό, κρατάμε τα πουλάκια, κρατάμε τα αρώ-
ματα, κρατάμε τις γεύσεις που μας ενώνουν…
Είναι στο χέρι μας λοιπόν να φροντίσουμε σήμερα να υπάρχουν 
μόνο Κύπριοι στον τόπο μας.
Υπάρχουν πολλά σλόγκαν όπως «United Cyprus», «Free Cyprus», «Τα 
σύνορά μας είναι στην Κερύνεια», «Δεν ξεχνώ» και σίγουρα αντίστοιχα 
στα τούρκικα. Τα σλόγκαν δεν έχουν καμιά σημασία, σημασία έχει τι 
νιώθεις μέσα σου. Πώς τα πήγε η ατομική διαμεσολάβηση που έκα-
νες με τον εαυτό σου; Πού κατέληξες; Ήσουν ειλικρινής με τα συναι-
σθήματά σου; Άφησες πίσω εγωισμούς συμφέροντα και σκοπιμότη-
τες; Τότε εσύ μέσα σου επίλυσες το Κυπριακό πρόβλημα ανεξάρτητα 
από το τι θα κάνουν οι πολιτικοί μας. Ακόμη και να μην επιλυθεί το 
πρόβλημα εσύ θα έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου, θα νιώθεις πάνω 
από όλα Κύπριος, θα συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις γιατί η 
ιστορία έδειξε ότι είναι τροχός, και ο τροχός γυρίζει… 
«Μόνο οι νεκροί δεν έχουν ελπίδες» - Θεόκριτος. 
 
Χρύσανθος Πισσαρίδης
Αρχιτέκτονας 

E D I TO R I A L

Συντακτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου - Χημικός Μηχανικός • ΜΕΛΗ: Ελίζα Βασιλείου - Μηχανολόγος Μηχανικός, Μύρια Κωνσταντινίδου - Αρχιτέκτονας, Χρύσανθος 
Πισσαρίδης - Αρχιτέκτονας-Συντηρητής, Μαρίνα Σοφιοπούλου – Πολιτικός Μηχανικός • YΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: Γιάννης Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριάνα 
Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Γιατί;
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΧΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Μετά από εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 17 Ιουνίου 2017, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, 

Λάρνακας και Πάφου ο γενικός έφορος Εκλογής ανακήρυξε τα τρι-
άντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τα τέσσερα αιρετά μέλη του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
Στο Γενικό Συμβούλιο, κατ’ ειδικότητα μηχανικής επιστήμης και κατ’ 
αλφαβητική σειρά, έχουν εκλεγεί οι ακόλουθοι:
(α)    Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Το-

πίου: ΓΑΛΑΖΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΝΑ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥ-ΛΙΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

(β)  Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπί-

ου: ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΡΝΑ-
ΒΑΣ, ΛΟΪΖΙΔΗ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΟ-
ΠΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΤΣΟΥΛΟΦΤΑ-ΚΑΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ

(γ)  Μηχανολογική Μηχανική: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ), ΕΥ-
ΘΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΤΙ-
ΝΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΞΕΝΙΟΣ

(δ)  Ηλεκτρολογική Μηχανική: ΜΙΤΑ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΠΟΥΤΗΣ ΜΑ-
ΡΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

(ε)  Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής 
της Πληροφορικής:    ΖΑΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΟ-
ΪΖΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)

(στ) Χημική Μηχανική: ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 

Εκλογή Γενικού Συμβουλίου, 
Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ 
και εκλογή Διοικούσας Επιτροπής

Το Γενικό Συμβούλιο στην 
πρώτη του Συνεδρία.
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(ζ)  Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας: ΖΩΜΕ-
ΝΗ ΖΩΜΕΝΙΑ

(η) Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική: ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης: ΠΑΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
(ι) Πολεοδομία-Χωροταξία: ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΡΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατ’ αλφαβητική σειρά, έχουν εκλεγεί 
οι: ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΕΑΡΧΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΚΟΥΛΟΥΚΟΣ ΠΑΡΙΣ, 
ΣΦΗΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΤΗΣ)

ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ
Με βάση τον Νόμο και τους Κανονισμούς Εκλογών του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, το τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο, 
που προήλθε από τις εκλογές του Σαββάτου 17 Ιουνίου 2017, σε συνε-
δρία του στις 19 Ιουνίου 2017 εξέλεξε τους αξιωματούχους του ΕΤΕΚ 
και τα άλλα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ως εξής: 
•  Μετά από διαδικασία εκλογής πρόεδρος εξελέγη ο Στέλιος 

Αχνιώτης με 16 ψήφους, έναντι του ανθυποψήφιού του Κων-
σταντίνου Κωνσταντή ο οποίος έλαβε 14 ψήφους 

•  Α΄ αντιπρόεδρος εξελέγη, χωρίς ανθυποψήφιο, ο Κωνσταντί-
νος Κωνσταντή

•  Μετά από διαδικασία εκλογής Β΄ αντιπρόεδρος εξελέγη ο 
Αντρέας Μαραγκός, με 18 ψήφους, έναντι του ανθυποψήφιού 
του Μάριου Παππουτή ο οποίος έλαβε 12 ψήφους 

•  Μετά από διαδικασία εκλογής γενική γραμματέας εξελέγη η 
Ελίζα Βασιλείου με 18 ψήφους, έναντι του ανθυποψήφιού της 
Πλάτωνα Στυλιανού ο οποίος έλαβε 12 ψήφους 

•  Μετά από διαδικασία εκλογής γενικός ταμίας  εξελέγη ο Σω-
κράτης Σωκράτους με 17 ψήφους, έναντι του ανθυποψήφιού 
του Βαρνάβα Λάμπρου ο οποίος έλαβε 13 ψήφους. 

Επειδή σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκλογών απαιτείται εκπρο-
σώπηση των τεσσάρων πολυπληθέστερων κλάδων Μηχανικής στη 
Διοικούσα Επιτροπή και επειδή ο κλάδος της Ηλεκτρολογικής Μη-
χανικής δεν εκπροσωπείται βάσει της εκλογής των αξιωματούχων 
στη Διοικούσα Επιτροπή πραγματοποιήθηκε πρώτα εκλογή ηλε-
κτρολόγου μηχανικού ως μέλους της Διοικούσας.  
•  Για την πιο πάνω αναφερόμενη θέση, μετά από διαδικασία εκλο-

γής μέλος της Διοικούσας Επιτροπής εκπροσωπώντας τον κλάδο 
της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής εξελέγη ο Ιάκωβος Χαραλάμπους 
με 15 ψήφους έναντι του ανθυποψήφιού του Μάριου Παππουτή 
ο οποίος έλαβε 14 ψήφους, ενώ υπήρξε και ένα άκυρο.

Τις υπόλοιπες τρεις θέσεις μελών της εννεαμελούς Διοικούσας Επιτρο-
πής διεκδίκησαν οι Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, Ιωάννης Ζαπίτης, Κυριάκος 

Το νέο Γενικό Συμβούλιο.
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Θεμιστοκλέους, Ανδρέας Θεοδότου, Βαρνάβας Λάμπρου, Θωμάς Μίτα, 
Ντίνος Νικολαΐδης, Μάριος Παππουτής και Πλάτωνας Στυλιανού. 
Μετά από διαδικασία εκλογής οι υποψήφιοι έλαβαν τις πιο κάτω 
ψήφους:
Άννα Γαλαζή-Ιακώβου 15 ψήφοι, 
Ιωάννης Ζαπίτης 4 ψήφοι, 
Κυριάκος Θεμιστοκλέους 14 ψήφοι, 
Ανδρέας Θεοδότου 7 ψήφοι, 
Βαρνάβας Λάμπρου 12 ψήφοι, 
Θωμάς Μίτα 4 ψήφοι, 
Ντίνος Νικολαΐδης 14 ψήφοι, 
Μάριος Παππουτής 5 ψήφοι 
Πλάτωνας Στυλιανού 12 ψήφοι. 
Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, εκλέγονται στη Διοικού-
σα Επιτροπή ως τα τρία εναπομείναντα μέλη της Διοικούσας οι Άννα 
Γαλαζή-Ιακώβου, Κυριάκος Θεμιστοκλέους και Ντίνος Νικολαΐδης. 
Ως εκ των πιο πάνω η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για την 
τριετία 2017-2020 αποτελείται από τους εξής:
Πρόεδρος Στέλιος Αχνιώτης, Πολιτικός Μηχανικός 
Α’ αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Αρχιτέκτονας
Β’ αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαραγκός, Μηχανολόγος Μηχανικός
Γενική γραμματέας Ελίζα Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός
Γενικός ταμίας Σωκράτης Σωκράτους, Μηχανικός Πληροφορικής
Μέλη Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, Αρχιτέκτονας 
  Κυριάκος Θεμιστοκλέους,  Αρχιτέκτονας 
  Ντίνος Νικολαΐδης, Μηχανολόγος Μηχανικός
  Ιάκωβος Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΕΚ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Στέλιος Αχνιώτης κατάγεται από το Καλό Χωριό Σολέας. Φοίτησε 
στο Ελληνικό Γυμνάσιο Σολέας μέχρι το 1974 και αποφοίτησε από 
το Γυμνάσιο Πεδουλά (1976).
Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (1984). Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές στο Πα-
νεπιστήμιο του Manchester - UMIST (ΗΒ) απέκτησε τον τίτλο M.Sc 
in Construction Project Management (1996).
Κατά την περίοδο1984-1990 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε 

αρχιτεκτονικό γραφείο, όπου απασχολήθηκε ως μελετητής και 
επιβλέπων μηχανικός σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Από το 1990 
μέχρι το 1997 διατηρούσε ιδιωτικό τεχνικό γραφείο παρέχοντας 
υπηρεσίες συμβούλου μελετητή και διευθυντή έργου για έργα στην 
Κύπρο και το εξωτερικό.
Από τον Νοέμβριο του 1997 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Γραφείο 
Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επικεφαλής του Τομέα Κατασκευών 
και Διεύθυνσης Έργων. Από την 1η Μαρτίου 2010 με απόφαση του 
Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγη-
σης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.).
Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
(ΣΠΟΛΜΗΚ) με πολύχρονη συμμετοχή στο ΚΔΣ. Διετέλεσε γ.γ. και 
για τρεις διετίες πρόεδρος του Συλλόγου. 
Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Μικτής Επιτροπής Δομικών 
Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ) για σειρά ετών ως εκπρόσωπος του 
ΣΠΟΛΜΗΚ.
Από το 1999 διετέλεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικού-
σας Επιτροπής του ΕΤΕΚ, όπου κατά την περίοδο 2005-2011 κατείχε τη 
θέση του γενικού γραμματέα. Κατά την ίδια περίοδο ανέπτυξε ιδιαίτε-
ρη δράση με συμμετοχή σε αρκετές ομάδες εργασίας, επιτροπές και 
άλλες δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Εκπροσώπησε το ΕΤΕΚ στο 
Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας για σειρά ετών.
Διετέλεσε πρόεδρος του ΕΤΕΚ για τις τριετίες 2011-2014 και 2014-
2017. Από τον Ιούνιο του 2017 επανεξελέγη πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου για τριετή θητεία.
Κύρια επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά του αποτε-
λούν οι γενεσιουργές αιτίες για τη δημιουργία συγκρούσεων και 
αντιδικιών και η αντιμετώπιση και επίλυση των διαφορών που ανα-
φύονται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής έργων και η διεύθυν-
ση κατασκευαστικών έργων. Είναι εγγεγραμμένος πραγματογνώμο-
νας και διαιτητής στα ειδικά μητρώα του ΕΤΕΚ.
Συμμετείχε σε πληθώρα συνεδρίων και επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων σε ευρύ φάσμα αντικειμένων και αρθρογράφησε στον Τύπο 
για ποικίλα θέματα.
Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Ανδρέα και της Αλίκης.

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή.
Αυξήθηκαν σε επτά (από τρεις) οι γυναίκες που 
συμμετέχουν στο νέο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ.
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Αναφορικά με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή 
και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016 (23.01.057.080-

2016) (Συμπερίληψη στον ορισμό του όρου «ακίνητη ιδιοκτησία» του 
θαλάσσιου χώρου που κηρύσσεται ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπη-
ρέτησης σκαφών αναψυχής), και μετά τη συζήτηση στην κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Εσωτερικών με αφορμή τη διαδικαστική τροποποίηση, το 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου κατέθεσε τις απόψεις του 
σχετικά με το ζήτημα της αναπτυξιακής πολιτικής της Δημοκρατίας, 
τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο των γενικών αρχών, όσο και στο πιο ειδικό 
πλαίσιο που αφορά τον παράκτιο σχεδιασμό, τη θαλάσσια χωροταξία και 
τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Μεταξύ άλλων το ΕΤΕΚ σημείωσε: 
Α. Ευρύτερο πλαίσιο χάραξης αναπτυξιακής στρατηγικής
Αναφορικά με το ευρύτερο πλαίσιο χάραξης αναπτυξιακής στρατηγικής με 
αναφορά σε επενδυτικές προτάσεις που πυροδοτούν έντονο διάλογο σε 
θέματα ανάπτυξης και δημόσιου συμφέροντος, σημειώνονται τα πιο κάτω:
1. Η έννοια της ανάπτυξης δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την προσέλ-
κυση επενδύσεων, με την εισροή κεφαλαίου, με την οικονομική μεγέ-
θυνση ή με τη βελτίωση οικονομικών δεικτών. Η ανάπτυξη είναι μια πο-
λυδιάστατη διαδικασία με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
συνιστώσες που διαπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται και αφορά την 
ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και των δημόσιων 
αγαθών, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή 
δυναμική της οικονομίας.
Β. Στρατηγική ανάπτυξη ακτογραμμής και θαλάσσια χωροταξία
Με αναφορά στο πιο πάνω ευρύτερο πλαίσιο, εστιάζοντας στο θέμα της 
στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο και της διαχείρισης της ακτογραμ-

μής, σημειώνονται τα πιο κάτω:
1. Τον Ιούλιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενέκριναν νομοθεσία σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου 
για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ευρώπη, με στόχο την 
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και μεγέθυνσης των θαλάσσιων και παράκτιων οι-
κονομιών και στην αειφόρο χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων 
(Οδηγία 2014/89/ΕΕ). Το αρμόδιο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας έχει ετοι-
μάσει το εναρμονιστικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει αποσταλεί στη Νομι-
κή Υπηρεσία. Σημειώνεται πως το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο πρέπει 
να έχει εφαρμοστεί το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021.
Γ. Περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νό-
μος του 2007 (Ν. 46(I)/2007)
Με αναφορά σε όλα τα πιο πάνω και εστιάζοντας στο θέμα της εν λόγω 
τροποποίησης, η οποία αποτελεί διαδικαστικό βήμα προς την ολοκλή-
ρωση και εφαρμογή του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών 
Αναψυχής Νόμου του 2007 (Ν. 46(I)/2007), σημειώνονται τα πιο κάτω:
1. Η συγκεκριμένη νομοθεσία αγγίζει σοβαρά θέματα δημοσίων αγα-
θών (πρόσβαση στις ακτές κ.ο.κ.), δημοσίου συμφέροντος, περιβάλλο-
ντος και ανάπτυξης, και αν κριθεί πως η προσέγγιση που ακολουθεί είναι 
αποσπασματική ή τυχαία θα πρέπει να ανασταλεί η εφαρμογή της. Εν-
δεικτικά σημειώνεται πως δεν υπάρχει ούτε συνολικό στρατηγικό σχέ-
διο, ούτε συνολική τεχνοοικονομική μελέτη ή μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αναφορικά με τον αριθμό ή τη χωροθέτηση ή την εγγύτη-
τα σε άλλους αντίστοιχους χώρους, στην οποία να βασιστεί η επιλογή 
των αιτήσεων που δύνανται να εγκριθούν από την αρμόδια αρχή.

Θέσεις ΕΤΕΚ για τον παράκτιο 
σχεδιασμό και τη θαλάσσια χωροταξία

Τεχνική Διάλεξη: Πώς ο τομέας των υδρογονανθράκων
προσεγγίζει έργα ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης

Η ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογοναν-
θράκων στην κυπριακή ΑΟΖ και η 

προοπτική εμπορικής εκμετάλλευσής τους 
αποτελεί αναντίλεκτα ένα κορυφαίο ζή-
τημα στη νεότερη ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
Είναι γεγονός πως εν πολλοίς η βιομηχα-
νία εντοπισμού, εξόρυξης και εμπορικής 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων είναι 
κάτι νέο για τον μέσο Κύπριο μηχανικό. 
Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΕΚ και η Κυπριακή 
Εταιρεία Υδρογονανθράκων (CHC) διοργά-
νωσαν με επιτυχία τεχνική διάλεξη με θέμα 
«Πώς ο τομέας των υδρογονανθράκων 
προσεγγίζει έργα ανάπτυξης και εμπορευ-
ματοποίησης». 
Η εν λόγω διάλεξη, η οποία πραγματο-

ποιήθηκε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, 
στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΕΤΕΚ στη 
Λευκωσία εγκαινίασε σειρά τεχνικών 
διαλέξεων του ΕΤΕΚ και της Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων Κύπρου με στόχο την 

ενημέρωση των μηχανικών και οποιων-
δήποτε άλλων ενδιαφερόμενων για το 
θέμα του εντοπισμού, της εξόρυξης και 
της εμπορικής εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων. 
Εισηγητής της διάλεξης ήταν ο Νικόδημος 
Νικοδήμου, μηχανολόγος μηχανικός, με 
οκτάχρονη εμπειρία στον τομέα των υδρο-
γονανθράκων και στέλεχος της Κυπριακής 
Εταιρείας Υδρογονανθράκων. 
Στην πρώτη διάλεξη παρευρέθηκε και ο γε-
νικός διευθυντής της Κυπριακής Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων δρ Πάνος Κελάμης, ο 
οποίος έκανε σχετική εισαγωγή στο θέμα. 
Μετά το πέρας της διάλεξης απαντήθηκαν 
ερωτήσεις και ακολούθησε συζήτηση με 
τους παρευρισκόμενους.
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Τον Μάιο του 2017 ο Αντώνης Κουντούρης 
κέρδισε το Βραβείο Μηχανικής του ΕΤΕΚ 

για το 2017, για τη δημιουργία του τσιμεντο-
κονιάματος πολυουρεθάνης THERMINK. Το 
βραβείο απονεμήθηκε στον Αντώνη από τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη, κατά τη διάρκεια της επίσημης 
τελετής παρουσίασης του Απολογισμού Τριετί-
ας 2014-2017 του ΕΤΕΚ. Ο νικητής του βραβεί-
ου μεγάλωσε και κατοικεί στον Στρόβολο, έχει 
όμως καταγωγή από τον Ποταμό του Κάμπου 
και από τον Γερόλακκο.
 Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Ελλάδας 
(2004-2009) με κατεύθυνση τον Τομέα της Κα-
τασκευαστικής. Στη συνέχεια, έκανε μεταπτυ-
χιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Θεματολογία ήταν η μελέτη και ανάπτυξη των 
φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων συγκεκριμέ-
νων θερμομονωτικών προϊόντων. Την παρούσα 
φάση είναι υποψήφιος διδάκτωρ Μηχανολο-
γίας στο Μετσόβιο, και μελετά την ανάπτυξη 
δομικών υλικών προερχόμενων από πλαστικά 
απόβλητα. Παράλληλα εργάζεται ως υπεύθυ-
νος έρευνας και ανάπτυξης στην εταιρεία της 
οικογένειάς του.
- Γιατί επέλεξες αυτό τον κλάδο σπουδών;
Όπως είναι φυσικό, κάθε παιδί στη διάρκεια 
της εξέλιξης και της ανάπτυξής του επηρεά-
ζεται θετικά ή αρνητικά από το περιβάλλον στο 
οποίο μεγαλώνει. Για εμένα λοιπόν, τα ερεθί-
σματα από το περιβάλλον μου ήταν μόνο θε-
τικά. Η οικογενειακή μας επιχείρηση, την οποία 
έχει ιδρύσει ο πατέρας μου Σταύρος Κου-
ντούρης με τον κ. Κύπρο Νικολαΐδη, το 1977, 
ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή 
και συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών κατα-
σκευών καθώς και την παραγωγή οικοδομικών 
και θερμομονωτικών προϊόντων.
Μεγαλώνοντας, λοιπόν, σε ένα περιβάλλον με 
πολλούς μηχανικούς αλλά και σε μια οικογένεια 
που υπηρετεί τον κλάδο της Μηχανικής (μέσω 
της οικογενειακής μας επιχείρησης Nicolaides 
& Kountouris Metal Company Ltd), επηρεά-

στηκα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε από μικρός 
να αγαπήσω αλλά και να έχω κλίση σε αυτά 
τα επαγγέλματα. Αν με ρωτούσατε μέχρι την 
ηλικία των 15 τι ήθελα να σπουδάσω, θα σας 
έλεγα αρχιτέκτονας. Κάποια στιγμή, όμως, όταν 
άρχισα να κατανοώ κάπως αυτά που έβλεπα 
στην οικογενειακή μας επιχείρηση, ενδιαφέρ-
θηκα μόνο για τη μηχανολογία.
Σημαντικό να τονίσω ότι ούτε οι γονείς μου 
αλλά ούτε και κανένας από το περιβάλλον 
μου δεν με κατηύθυναν ούτε με πίεσαν για να 
σπουδάσω μηχανικός. 
Παρ’ όλα αυτά, εκτός από το ότι λατρεύω το 
επάγγελμα που υπηρετώ, θεωρούσα πάντοτε 
ότι είχα χρέος να ασχοληθώ με επαγγέλματα 
μέσω των οποίων θα μπορούσα να παραμείνω 
στην εταιρεία, για να προσπαθήσω να βάλω 
κι εγώ το λιθαράκι μου, για να διατηρήσουμε 
αυτό που έκτισαν με πολύ κόπο οι ιδρυτές της 
(εδώ και 40 χρόνια) αλλά και για να την αναπτύ-
ξουμε ακόμα περισσότερο.
Σε καμία περίπτωση δεν μετανιώνω για την 
επιλογή μου να σπουδάσω μηχανικός και δη 
μηχανολόγος. Ο τομέας της Μηχανικής απο-
τελεί πρόκληση για εμένα αφού η Μηχανική 
επιστήμη (ανεξαρτήτως ειδικότητας) είναι συ-
νυφασμένη με τη μετατροπή της θεωρίας σε 
πράξη σε επιστημονικό επίπεδο. Θεωρώ μάλι-
στα ότι στην Κύπρο του σήμερα, όπου τα επαγ-
γέλματα της Μηχανικής παρουσιάζουν μεγάλη 
προσέλκυση ενδιαφέροντος, τα επαγγέλματα 
αυτά συμβάλλουν ήδη και θα διαδραματίσουν 
αργότερα ακόμα καθοριστικότερο ρόλο, όχι 
μόνο στην ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και 
στην επίλυση κοινωνικών θεμάτων π.χ. περι-
βάλλον, πολιτισμός, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, 
ανακύκλωση κ.λπ.
- Πώς κατέληξες στη δημιουργία του τσιμε-
ντοκονιάματος πολυουρεθάνης THERMINK;
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε να αντιμε-
τωπίσει η επιχείρησή μας, τα τελευταία χρόνια, 
ήταν η διαχείριση των αποβλήτων πολυουρε-
θάνης, που προέκυπταν από την παραγωγή και 
χρήση προϊόντων πολυουρεθάνης. Αναφέρω 
ότι η εταιρεία παράγει αφρό πολυουρεθάνης 

από το 1994, τον οποίο ενσωματώνει στα 
σύνθετα υλικά τύπου sandwich που παράγει, 
τα οποία χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση 
τοιχοποιιών και οροφών. 
Η ανάγκη λοιπόν για επίλυση ενός προβλή-
ματος, μας βοήθησε στην ανάπτυξη μιας και-
νοτομίας η οποία αποτελείται ουσιαστικά από 
τέσσερα σκέλη:
1. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης απο-
βλήτων πολυουρεθάνης, που προέρχονται 
από την παραγωγή και χρήση προϊόντων πο-
λυουρεθάνης, τα οποία προκύπτουν από την 
ίδια την εταιρεία αλλά και από άλλες εταιρείες, 
διευκολύνοντάς τες να διεκπεραιώσουν τις νο-
μοθετικές τους υποχρεώσεις περί διαχείρισης 
αποβλήτων, έναντι των περί Αποβλήτων Νό-
μων του 2011 και του 2012. Η εταιρεία έχει 
εξασφαλίσει τη μοναδική άδεια διαχείρισης 
αποβλήτων πολυουρεθάνης, από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυ-
σικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου (Αρ. 
Άδειας: 59Τ2/2013).
2. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας, κατασκευή εξοπλι-
σμού επεξεργασίας των αποβλήτων και κατα-
σκευή συστήματος παραγωγής θερμομονωτι-
κού τσιμεντοκονιάματος.
3. Παραγωγή του τσιμεντοκονιάματος πολυου-
ρεθάνης THERMINK, με μοναδικές φυσικές και 
μηχανικές ιδιότητες, για χρήση ως θερμομό-
νωση και ηχομόνωση σε δώματα, δάπεδα και 
οροφές.
4. Ως συνέχεια των ανωτέρω, η εταιρεία επέ-
κτεινε την άδεια διαχείρισης, σε άδεια δια-
χείρισης αποβλήτων πολυουρεθάνης και πο-
λυστερίνης (εξηλασμένης και διογκωμένης) 
και προχώρησε στην παραγωγή ενός ακόμα 
θερμομονωτικού τσιμεντοκονιάματος με βάση 
ανακυκλωμένη πολυστερίνη (PS THERMINK) .
Προσωπικά, ηγήθηκα της ομάδας η οποία 
δημιούργησε την καινοτόμο εφαρμογή και το 
έργο αυτό εντάσσεται στη διδακτορική μου 
διατριβή. Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια ήταν 
συλλογική καθώς η ομάδα του έργου αποτε-
λείται από ομάδα μηχανικών, μηχανουργών 
και τεχνιτών, χωρίς τη συνεχή προσπάθεια των 

Ο νικητής του Βραβείου Μηχανικής 2017 μιλά 
για τις σπουδές, τη δημιουργία του THERMINK 

και τη δράση του ως δημοτικός σύμβουλος
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οποίων δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί το 
έργο. Μάλιστα το Βραβείο Μηχανικής, αλλά και 
όλα τα βραβεία που εξασφαλίστηκαν με αφορ-
μή το εν λόγω έργο, αφιερώνονται στον μηχα-
νολόγο μηχανικό Άκη Σαζεΐδη, ο οποίος ήταν 
μέλος της ομάδας και δυστυχώς απεβίωσε στη 
διάρκεια της εξέλιξης του έργου.
- Τι είναι ακριβώς το THERMINK και πού 
μπορεί να βοηθήσει; Υπάρχουν παρόμοια 
υλικά στην αγορά;
To THERMINK είναι θερμομονωτικό τσιμεντο-
κονίαμα που χρησιμοποιείται σε δάπεδα, πα-
τώματα και οροφές. Σαφώς και υπάρχουν και 
άλλα προϊόντα τέτοιου τύπου στην αγορά. Παρ’ 
όλα αυτά το γεγονός ότι το προϊόν προέρχε-
ται από βιομηχανικά απόβλητα, σε συνδυασμό 
με τις σπουδαίες θερμικές, ηχομειωτικές και 
μηχανικές ιδιότητές του, το ξεχωρίζει από τα 
υπόλοιπα προϊόντα.
Ως εκ τούτου οι βασικές χρήσεις για τις οποίες 
προορίζεται το προϊόν είναι οι εξής:
1. Για θερμομόνωση, ηχομόνωση και υγρομό-
νωση υφιστάμενων (και νέων) κατασκευών. Σε 
τέτοιου είδους κατασκευές απαιτείται η χρήση 
ελαφριών υλικών με υψηλές θερμομονωτικές 
και ηχομονωτικές ιδιότητες αλλά που παράλ-
ληλα να μπορούν να δεχθούν βάρος καθώς 
επίσης και επίστρωση με οποιοδήποτε είδος 
τελικής επιφάνειας (π.χ. θερμομόνωση είτε εν 
ψυχρώ είτε εν θερμώ). 
2. Για χρήση σε ελαφρού τύπου κατασκευ-
ές –π.χ. μεταλλικές οι οποίες έχουν διαδοθεί 
πολύ στις μέρες μας σε ολόκληρο τον κόσμο 
(και στην Κύπρο)– είτε για χρήση σε ενδιάμεσα 
πατώματα είτε για χρήση σε οροφή. Σε τέτοιου 
είδους κατασκευές απαιτείται, επίσης, η χρήση 

ελαφριών υλικών με υψηλές θερμομονωτικές 
και ηχομονωτικές ιδιότητες αλλά παράλληλα 
που να μπορούν να δεχθούν βάρος καθώς επί-
σης και επίστρωση με οποιοδήποτε είδος τελι-
κής επιφάνειας (π.χ. κεραμικό, παρκέ, πλακάκι 
κ.λπ).
Το THERMINK είναι ιδανικό για τις ανωτέρω δύο 
εφαρμογές, αφού συνδυάζει χαμηλό βάρος 
(420 kg/m3), με υψηλές μηχανικές ιδιότητες 
(αντοχή σε θλίψη 1 N/mm2), πολύ καλές θερ-
μομονωτικές (λ=0,07 W/mk) και ηχομονωτικές 
ιδιότητες (ηχομείωση 40 db σε πάχος υλικού 
10 cm), αντοχή στη φωτιά (άκαυστο υλικό) και 
άριστη τελική επιφάνεια. 
Το γεγονός λοιπόν ότι το προϊόν είναι εύχρηστο, 
οικολογικό, ποιοτικό, οικονομικό (σε σχέση με 
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει) βοήθησε 
στο να μπει εύκολα στην κυπριακή αγορά. Στο 
σημείο αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους τους μηχανικούς, εργολάβους αλλά και 
ιδιώτες, που τόλμησαν να περιλάβουν στις προ-
διαγραφές τους ή να χρησιμοποιήσουν αντί-
στοιχα, ένα νέο κυπριακό καινοτόμο προϊόν.
Την παρούσα φάση γίνεται προσπάθεια να ξε-
κινήσει η εξαγωγή του προϊόντος αλλά κυρίως 
να προωθήσουμε την τεχνογνωσία (σύστημα 
διαχείρισης αποβλήτων, σύστημα παραγωγής 
και χημική «φόρμουλα» προϊόντος), σε χώρες 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη διαχείρι-
ση αποβλήτων πολυουρεθάνης ή και πολυ-
στερίνης. Μάλιστα για την εν λόγω ανάπτυξη 
(δημιουργία του συστήματος παραγωγής σε 
μεγαλύτερη κλίμακα και τελειοποίηση του 
πρωτότυπου συστήματος) του έργου, έχουμε 
εξασφαλίσει έγκριση για χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του σχεδίου για 

Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας 
(που προωθείται από το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).
- Ποιες άλλες δραστηριότητες έχεις;
Όπως ανέφερα προηγουμένως, ήμουν διευθυ-
ντής του έργου που αφορούσε τη διαχείριση 
πλαστικών αποβλήτων πολυουρεθάνης προς 
παραγωγή οικοδομικού προϊόντος το οποίο 
έλαβε το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας (2014) 
από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχά-
νων (ΟΕΒ) στον τομέα Μεταποίησης. Στην πο-
ρεία η ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής 
έφερε την παραγωγή ενός δεύτερου καινοτό-
μου θερμομονωτικού προϊόντος, προερχόμε-
νου από ένα άλλο είδος πλαστικών αποβλήτων, 
τα απόβλητα πολυστερίνης. Έτσι στην πορεία 
λάβαμε το Πρώτο Βραβείο Οικολογικής Καινο-
τομίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Inneon 
(2016). Στη συνέχεια βραβεύτηκα με το Βρα-
βείο Νεολαίας (2017) στον τομέα Περιβάλλο-
ντος, από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, την παρού-
σα φάση σχεδιάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη 
της νέας τεχνολογίας καθώς επίσης και κάποια 
νέα θερμομονωτικά προϊόντα (παράγωγα του 
THERMINK).
Γενικότερα όμως, θα συνεχίσω την προσπάθεια 
που ξεκίνησα εδώ και τρία χρόνια, σχετικά με 
την προώθηση της Μηχανικής επιστήμης, της 
δημιουργικότητας, της ανακύκλωσης και της 
καινοτομίας. Αναφέρω ενδεικτικά μερικά στοι-
χεία για τη δράση μου:
· Συγγραφή του βιβλίου «Περί Δημιουργικότη-
τας… με τη ματιά ενός 30άρη» (2015) με στό-
χο να δώσω έναυσμα για δημιουργική σκέψη 
και κατ’ επέκταση δημιουργική προσωπική και 
επαγγελματική ζωή.
· Διοργάνωση σειράς παρουσιάσεων σε σχο-
λεία, σε εθελοντική βάση, με τίτλο «Δημιουρ-
γική Πολιτεία» με στόχο την προώθηση της 
επιστήμης της Μηχανικής, της δημιουργικότη-
τας, της καινοτομίας, της ανακύκλωσης και της 
κριτικής σκέψης. 
· Συμμετοχή σε πληθώρα παρουσιάσεων 
(σε διαφορετικά είδη κοινού και διαφόρων 
ηλικιών) και διαλέξεων σχετικά με την προ-
ώθηση της Μηχανικής, της καινοτομίας, της 
ανακύκλωσης, της κριτικής σκέψης και της 
δημιουργικής σκέψης.
· Προσπάθεια για προώθηση της κοινωνικής 
καινοτομίας, μέσω της δράσης μου ως δημο-
τικός σύμβουλος Στροβόλου, κατέχοντας την 
προεδρία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 
Έρευνας και Ανάπτυξης του Δήμου Στροβόλου.
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Ο Βάσος Χαραλάμπους, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, μέλος του Γενικού Συμ-

βουλίου του ΕΤΕΚ, στις 23 Μαΐου 2017, εκ-
προσώπησε το Επιμελητήριο σε συνεδρία 
της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργει-
ας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
Θέμα της συνεδρίας ήταν η καθυστέρηση 
που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχε-
διασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Σύμφωνα με έκθεση του κ. Χαραλά-
μπους: Στη συνεδρία της επιτροπής ο πρό-
εδρος της ΡΑΕΚ προέβη σε παρουσίαση του 
έργου που έγινε με στόχο τη μετάβαση σε 
μεταβατική περίοδο από την 1η Σεπτεμβρί-
ου 2017 και σε μόνιμη κατάσταση από την 
1η Ιουλίου 2019 στην αγορά ηλεκτρισμού.
Εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας 
αναφέρθηκαν σε δύο νομοσχέδια που 
ετοιμάζονται και συγκεκριμένα για Σχέδια 
Στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, τα οποία δεν θα αφορούν επιδοτή-
σεις αλλά κάλυψη του κόστους αποφυγής, 
για στήριξη των εταιρειών, και για την 
ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ. Όπως ανέφεραν, 
τα ν/σ αυτά αναμένεται σύντομα να κατα-
τεθούν για έγκριση ενώπιον της Βουλής. 
Από πλευράς του ο Διαχειριστής Συστή-
ματος Μεταφοράς Κύπρου αναφέρθηκε 
και πάλι στο πρόβλημα υποστελέχωσης 

που αντιμετωπίζει η υπηρεσία του προ-
κειμένου να ανταποκριθεί και σημεί-
ωσε ότι βρίσκεται σε διαβούλευση με 
την ΑΗΚ για πρόσληψη εξειδικευμένου 
προσωπικού ώστε να μπορέσει να αντα-
ποκριθεί στις νέες υποχρεώσεις του. 
Εκ μέρους του Συνδέσμου Επιχειρήσε-
ων Ελεύθερης Αγοράς Ενέργειας ο κ. 
Λιασίδης υπογράμμισε την ανάγκη να 
τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ώστε 
να μην τεθούν σε κίνδυνο οι σοβαρές 
υποδομές και επενδύσεις που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη από τον ιδιωτικό τομέα. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης 
εξέφρασε την αγωνία του γιατί και πάλι 
ακούστηκε ότι ο ΔΣΜΚ είναι υποστελεχω-
μένος. Έθεσε θέμα αμεροληψίας και ανε-
ξαρτητοποίησης του ΔΣΜΚ με το νέο κα-
θεστώς της αγοράς που θα λειτουργήσει.
Επίσης εκ μέρους της ΟΕΒ ο κ. Γεωργίου 
τόνισε την ανάγκη προστασίας των επεν-
δυτών και ζήτησε να ξεκαθαρίσει «η πίτα 
της αγοράς» ηλεκτρικής ενέργειας. Ήγειρε 
μάλιστα θέμα καθυστέρησης της αδειοδό-
τησης έργων που προορίζονται να εντα-
χθούν στο νέο ελευθεροποιημένο σύστημα. 
Εκπρόσωπος της βιομηχανίας Τσιμεντοποιίας 
Βασιλικού τόνισε το υψηλό κόστος της ενέρ-

γειας σήμερα σημειώνοντας ότι προσβλέπει 
πως με το «άνοιγμα» της αγοράς θα προκύ-
ψουν καλύτερες τιμές που θα βοηθήσουν και 
θα ενισχύσουν τις εξαγωγές της βιομηχανίας. 
Από πλευράς ΑΗΚ λέχθηκε ότι υπάρχουν 
αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά τη 
στελέχωση του ΔΣΜΚ, ωστόσο τονίστηκε 
η δέσμευση του οργανισμού πριν το τέλος 
του χρόνου να γίνει κατορθωτή η ενίσχυσή 
του σε συνδυασμό με τη βοήθεια που ήδη 
προσφέρει.
Ο πρόεδρος της επιτροπής Άγγελος Βό-
τσης εξέφρασε ικανοποίηση για την προ-
ώθηση κανονισμών που αφορούν τη με-
ταβατική ρύθμιση για ελευθεροποίηση της 
αγοράς ενέργειας.
Είπε ακόμα πως στο πλαίσιο της νέας αγο-
ράς θα μπορεί ένας παραγωγός ηλεκτρι-
σμού από ΑΠΕ να συμβάλλεται με προμη-
θευτή, που θα διοχετεύει τον ηλεκτρισμό 
σε αγοραστές στη βάση διμερών συμβο-
λαίων που θα πληρώνονται μηνιαίως. Στό-
χος, πρόσθεσε, είναι η τιμή του ρεύματος 
σε αυτά τα συμβόλαια να είναι χαμηλότε-
ρη από ό,τι είναι σήμερα.
Εξήγησε ότι η διαδικασία για μεταβατική 
ρύθμιση βρίσκεται στην ετοιμασία κανονι-
σμών που θα ρυθμίζουν τη λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρισμού, υπό μορφή διμερών 
συμφωνιών από τον Σεπτέμβρη του 2017.

Θ E M ATA

Καθυστέρηση στην υλοποίηση του 
σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η  Ε Τ Ε Κ  Σ Τ Η  Β Ο Υ Λ Η

Πρόσβαση μελών του ΕΤΕΚ στη Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Σ το πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας του 
ΕΤΕΚ και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όλα τα μέλη του 

ΕΤΕΚ έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών που 
προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπι-
στήμιου Λευκωσίας θα είναι προσβάσιμα για την επίτευξη 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών στόχων των μελών του 
ΕΤΕΚ ως συνεργατών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Από το 
2012, η Βιβλιοθήκη αποτελεί και Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμη-
ρίωσης (ΚΕΤ) παρέχοντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και 

το ευρύ κοινό καθοδήγηση και πρόσβαση σε εκδόσεις και 
πηγές της ΕΕ.
Με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας στην υποδοχή της Βι-
βλιοθήκης όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ (που έχουν τακτοποιημένες τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο) θα μπο-
ρούν να εγγραφούν ως μέλη της και να έχουν πρόσβαση στις πιο 
πάνω υπηρεσίες με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
έχει ένας ενεργός χρήστης. 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.etek.org.cy/
site-article-1518-47-el.php 
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Τ ις απόψεις του γενικά ως προς την 
πολιτική που έπρεπε να ακολουθεί η 

κυπριακή κυβέρνηση για την αδειοδότηση 
γηπέδων γκολφ αλλά και για συγκεκριμένη 
ανάπτυξη στη Βάσα Κοιλανίου, εξέθεσε το 
ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς το Τμήμα Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει επισημάνει 
εδώ και καιρό ότι για τον καθορισμό κυβερ-
νητικής πολιτικής για τα γήπεδα γκολφ και 
πριν την έκδοση νέων Πολεοδομικών Αδει-
ών θα έπρεπε να προηγηθεί η εκπόνηση τε-
χνοοικονομικής μελέτης με βάση την οποία 
να αξιολογούνται τα αποτελέσματα από τη 
λειτουργία των υφιστάμενων γηπέδων και το 
τουριστικό όφελος που αποκόμισε η Κύπρος 
μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ «η μελέ-
τη θα πρέπει να προσμετρά όλες τις σχετικές 
με το θέμα παραμέτρους όπως:
•  Τη δυνατότητα προσέλκυσης ικανοποι-

ητικού αριθμού τουριστών που ασχο-
λούνται με το άθλημα ώστε οι αναπτύ-
ξεις να είναι βιώσιμες χωρίς την παροχή 
πλουσιοπάροχων κινήτρων στους επεν-
δυτές για οικιστικές αναπτύξεις. 

  Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα 
με μετρήσεις που έχουν γίνει, υπάρχουν 
περίπου 5.000.000 άτομα που ασχολού-
νται με το άθλημα του γκολφ στην Ευ-
ρώπη και 6.000 γήπεδα περίπου, τα πε-
ρισσότερα από τα οποία βρίσκονται στην 
Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία. 

•  Τα στοιχεία βάσει των οποίων τεκμηρι-
ώνεται ο αριθμός των 14 γηπέδων που 
έχει αποφασιστεί να αδειοδοτηθούν και 
αν χρειάζεται επαναξιολόγηση του πιο 
πάνω αριθμού. 

•  Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την κατασκευή και τη 
λειτουργία των γηπέδων βραχυπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα, από τις οποίες 
επιβαρύνονται όλοι οι πολίτες ενώ τα 
οφέλη αφορούν κυρίως τους επιχειρη-
ματίες ανάπτυξης γης». 

Το Επιμελητήριο στην επιστολή του ση-
μειώνει επίσης ότι στην περίπτωση που το 

Τμήμα Πολεοδομίας αποφασίσει να αντι-
μετωπίσει θετικά την αίτηση της Universal 
Golf Enterprises LTD για τη δημιουργία 
γηπέδου γκολφ 18 οπών με παρεμφερείς 
αναπτύξεις διαχωρισμού οικοπέδων σε 
Βάσα, Ασγάτα και Σανίδα, θα πρέπει να τε-
θούν όροι οι οποίοι να διασφαλίζουν ότι οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή 
και ευρύτερα θα είναι όσο το δυνατόν πε-
ριορισμένες. Οι όροι αυτοί θα μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
•  Όλες οι κατασκευές να ακολουθούν και 

να εντάσσονται στο ανάγλυφο της περι-
οχής ώστε να μειωθούν στον ελάχιστο 
δυνατό βαθμό οι επεμβάσεις στο τοπίο. 

  Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητηθεί 
ογκομετρικό μοντέλο του υφιστάμενου 
τοπίου και των επεμβάσεων σε αυτό για 
καλύτερη αξιολόγηση.

•  Να χρησιμοποιηθούν υλικά φιλικά προς 
το περιβάλλον τόσο για τα κτίρια όσο 
και για τις υπαίθριες διαμορφώσεις, 
δρόμους, πλατείες και άλλα.

•  Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δεν θα πρέ-
πει να μιμείται παραδοσιακές μορφολογί-
ες, να είναι σύγχρονος και να εντάσσει την 
κλίμακα και τις τυπολογίες των παραδοσι-
ακών οικοδομών της περιοχής.

•  Να μειωθούν στον ελάχιστο δυνατό 
βαθμό οι σκληρές επιφάνειες. 

•  Οι δημόσιοι χώροι πρασίνου να αποτε-
λούνται από το υφιστάμενο έδαφος και 
τη βλάστηση και να αποφεύγεται η ανα-
διαμόρφωσή τους. Στην περίπτωση που 
θα χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα φυτά 
αυτά θα πρέπει να είναι ενδημικά είδη 

και με ελάχιστες ανάγκες σε άρδευση.
•  Το γήπεδο γκολφ να ενσωματώνεται 

στο υφιστάμενο ανάγλυφο τοπίο και να 
εντάσσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθ-
μό την υφιστάμενη βλάστηση. 

•  Να γίνει διαχείριση των όμβριων υδά-
των από τις οροφές των κτιρίων, δρό-
μων, πλατειών και άλλων σκληρών 
επιφανειών, να αποθηκεύονται και να 
επαναχρησιμοποιούνται. 

•  Θεωρείται θετικό το γεγονός ότι η άρ-
δευση του γηπέδου και των δημόσιων 
χώρων πρασίνου θα γίνεται από ανα-
κυκλωμένο νερό, επιβάλλεται όμως να 
βρεθεί λύση και για την άρδευση των 
ιδιωτικών κήπων για να μην χρησιμο-
ποιείται το νερό ύδρευσης. 

•  Οι ενεργειακές ανάγκες της ανάπτυξης 
σε μεγάλο μέρος τους θα πρέπει να 
καλύπτονται από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. Κατά την άποψη του ΕΤΕΚ 
αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό 
και ο τρόπος διαχείρισής του έχει και τα 
ανάλογα αποτελέσματα στο περιβάλλον.

•  Θα πρέπει να εγκατασταθεί μηχανισμός 
συνεχούς παρακολούθησης της ρύπαν-
σης του εδάφους και των υπόγειων νε-
ρών από τη χρήση φυτοφαρμάκων για 
τη συντήρηση του χλοοτάπητα. 

  Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τη 
ρύπανση από τα εντομοκτόνα.

  Σε περίπτωση που η ρύπανση ξεπερνά 
τα επιτρεπτά όρια και δεν λαμβάνονται 
μέτρα για επαναφορά, να διερευνηθεί η 
περίπτωση της προσωρινής ανάκλησης 
της άδειας λειτουργίας του γηπέδου. 

Θ E M ATA

Θέσεις ΕΤΕΚ για γήπεδο 
γκολφ στη Βάσα Κοιλανίου

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α  Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ 
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A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού αποτελεί ίσως το ζω-
τικότερο κεφάλαιό του και γι’ αυτό η επένδυση στους εργαζο-

μένους αποτελεί τον πλέον σημαντικό και καθοριστικό παράγοντα 
για την επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι όταν το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, αποτελούμενο από 
άτομα θετικά και ποιοτικά τα οποία διαχειρίζονται αποτελεσματι-
κά τις διαδικασίες πρόσληψης και διακυβέρνησης, έχουμε μεγα-
λύτερη οικονομική επίδοση του οργανισμού και το εν λόγω τμήμα 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διοχέτευση των εταιρικών 
κανονισμών και αξιών σε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό. 
Μια νέα σειρά Διεθνών Προτύπων αποσκοπεί όχι μόνο να βοηθή-
σει αλλά και να βελτιώσει τη διαδικασία πρόσληψης και εσωτερι-
κής διακυβέρνησης των ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις. Η 
νέα αυτή σειρά Διεθνών Προτύπων έχει στόχο να βοηθήσει τις 
υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού να βελτιώσουν τις επιδόσεις 
τους και, τελικά, η προσωπική τους βελτίωση να οδηγήσει στη 
βελτίωση των επιδόσεων ολόκληρης της επιχείρησης στην οποία 
εργάζονται. Τα πρότυπα δύναται να εφαρμοστούν σε κάθε τύπο 
οργανισμού (ιδιωτικό ή δημόσιο) και ανεξαρτήτως μεγέθους.
Το ISO 30408, Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων - Κατευθυ-
ντήριες Γραμμές στην Ανθρώπινη Διακυβέρνηση, παρέχει κα-
τευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 
συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων το οποίο να είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις οργανωτικές και επιχει-
ρησιακές ανάγκες, αλλά και το οποίο θα δώσει ώθηση στη συνερ-
γασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, στην πρόβλεψη 
και διαχείριση των κινδύνων του ανθρώπινου δυναμικού και θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη μιας εταιρικής νοοτροπίας, η οποία να 
ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της. Προβάλλει εργαλεία, διεργασίες 
και πρακτικές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό 
τη δημιουργία, διατήρηση και βελτίωση του συστήματος διαχείρι-
σης ανθρώπινου δυναμικού.
Το ISO 30405, Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων - Κατευθυ-
ντήριες Γραμμές σχετικά με τις προσλήψεις, παρέχει καθοδή-
γηση σχετικά με τις αποτελεσματικές μεθόδους και διαδικασίες 
πρόσληψης, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν από όσους 
συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, είτε είναι 
επαγγελματίες του τομέα είτε όχι. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο 
πώς να προσελκύσει κανείς, πώς να αναζητήσει, πώς να αξιολογή-
σει και πώς να προσλάβει έναν νέο υπάλληλο.
Το ISO 30409, Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων - Προγραμμα-
τισμός θεμάτων εργατικού δυναμικού, βοηθά τις επιχειρήσεις να 
ανταποκριθούν καλύτερα στις τρέχουσες και μελλοντικές απαι-
τήσεις που θέτουν για το προσωπικό τους, ενώ το ISO 30400, 
που αφορά τη Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων - Λεξιλόγιο, 

προσφέρει μια κοινά αποδεκτή βάση για την κατανόηση και την 
επικοινωνία μέσω της χρήσης των θεμελιωδών όρων που χρησι-
μοποιούνται στα πρότυπα του τομέα της διαχείρισης του ανθρώ-
πινου δυναμικού.
«Τα εν λόγω πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν κάθε άτομο που 
εμπλέκεται σε υπηρεσίες ανθρωπίνων πόρων –ανεξαρτήτως ακα-
δημαϊκής γνώσης και μεγέθους της επιχείρησης– να δημιουργεί, 
να διατηρεί και να βελτιώνει διαρκώς τις αποτελεσματικές προ-
σλήψεις και τις διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης» (James 
Lewis, πρόεδρος ISO/TC 260).
Τα πρότυπα της σειράς ISO 30400 έχουν εκπονηθεί από τη Διεθνή 
Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 260 και μπορείτε να τα προμηθευτείτε 
ή να τα μελετήσετε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης 
(CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου.

Πηγή: ISO

Μαριλένα Νικολάου 
Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων 
στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό 
με τη νέα σειρά Διεθνών Προτύπων ISO 30400: 

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Το ΕΤΕΚ, με την ευκαιρία της συζήτησης στη Βουλή της τροποποίησης 
των περί Αποχετεύσεων (Τροποποιητικών) Κανονισμών με την οποία 

επιχειρείται να διαφοροποιηθεί η βάση των αξιών της ακίνητης ιδιοκτη-
σίας επί της οποίας θα επιβάλλεται ένα ουσιαστικό μέρος των αποχετευ-
τικών τελών, απέστειλε στην Επιτροπή Εσωτερικών τις εισηγήσεις του: 
(α) Ο σχεδιασμός των αποχετευτικών συμβουλίων και ο τρόπος λει-
τουργίας τους στη Δημοκρατία (π.χ. ο πολυκερματισμός τους ή και η 
σύνθεση της διοίκησής τους) έχει θεμελιώδη προβλήματα καθώς βα-
σίζεται σε μεγάλο βαθμό σε νομοθεσία του 1971 η οποία φαίνεται να 
χρήζει ριζικού εκσυγχρονισμού.
(β) Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έσοδα και τα τέλη των αποχετευτικών 
συμβουλίων θα πρέπει να σημειωθεί πως ελλείψει εμπεριστατωμένων 
αναλογιστικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, μακροχρόνιου προγραμ-
ματισμού αλλά και κατάλληλου ελέγχου των δαπανών από έναν εποπτικό 
οργανισμό, η υφιστάμενη ρύθμιση στη νομοθεσία1 φαίνεται να μην δημι-
ουργεί επαρκές πλαίσιο για διασφάλιση πως τα τέλη ανταποκρίνονται στην 
προϋπόθεση που τίθεται. 
(γ) Αυτή η αδιαφάνεια σε ένα φυσικό μονοπώλιο ακόμη και εάν αφορά 
οντότητες δημοσίου δικαίου ήταν μία εκ των βασικών λόγων για την 
εκτενή διαφθορά που παρατηρήθηκε στα συμβούλια αυτά. 
(δ) Επί του προκειμένου, σε σχέση με τη μεθοδολογία καθορισμού των 
τελών, αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει την επιτροπή, αλλά και 
τον αρμόδιο υπουργό, δεν είναι η χρήση των αξιών της γενικής εκτί-
μησης του 2013 ως συνιστώσα κάλυψης του κεφαλαιουχικού κόστους, 
αλλά θεμελιωδώς η λογική της χρήσης της αξίας ενός ακινήτου για τον 
καθορισμό του «πάγιου» αποχετευτικού τέλους. 
(ε) Είναι τουλάχιστον οξύμωρο να έχει καταργηθεί εξ ολοκλήρου στη 
Δημοκρατία ο κρατικός φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, ο οποίος ήταν φο-
ρολογία, και να διατηρείται σε ένα αμιγώς ανταποδοτικό τέλος το στοι-
χείο της αξίας του ακινήτου. Μάλιστα τα στοιχεία ανταποδοτικότητας 
που υπάρχουν, δηλαδή η δυνατότητα επιβολής του αποχετευτικού τέ-

λους που συνδέεται με την αξία του ακινήτου, σε υπό ένταξη περιοχές 
δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες στρεβλώσεις ή και αδικίες.
Το Επιμελητήριο ευελπιστεί πως έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που 
αφορούν τη «βάση των υποκείμενων στα τέλη» καθώς έχουν δει πλεί-
στες φορές τα φώτα της δημοσιότητας περιπτώσεις μεγάλων εμπορι-
κών και άλλων αναπτύξεων στις οποίες επιβάλλονται τέλη ως να ήταν 
οικόπεδα ή και χωράφια. 
Καταληκτικά το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι «είναι προφανές πως θα πρέπει να με-
λετηθεί επισταμένα και συνολικά το θέμα των Συμβουλίων Αποχετεύσεων 
περιλαμβανόμενης και της κατάλληλης μεθοδολογίας για τον καθορισμό 
των τελών, με βάση τις αρχές της κοστοστρέφειας, της διαφάνειας και της 
μη δυσμενούς διάκρισης μεταξύ των πολιτών έτσι ώστε να εξευρεθεί η 
βέλτιστη λύση προς όφελος του καταναλωτή και του δημοσίου συμφέ-
ροντος. Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι στη διάθεση της Πολιτείας για να 
συνδράμει σε μία τέτοια περίπτωση». 
«(2) Τo ύψoς των εν εδαφίω (1) πρoνooυμένων τελών θέλει καθoρι-
σθή κατά τoιoύτoν τρόπoν, ώστε αι εξ αυτών απoρρέoυσαι τω Συμ-
βoυλίω ετήσιαι πρόσoδoι, oμoύ μετά των τυχόν πρoσόδων αυτoύ 
εξ ετέρων πηγών, κατά τo αυτό έτoς, να επαρκώσι κατά τo δυνατόν, 
και μόνoν να επαρκώσιν, διά την πληρωμήν πασών των δαπανών και 
την αντιμετώπισιν πασών των υπoχρεώσεων τoυ Συμβoυλίoυ, αίτινες 
δεόντως βαρύνoυσι τα εισoδήματα αυτoύ κατά τo εν λόγω έτoς εις 
τας τoιαύτας δαπάνας και υπoχρεώσεις δέoν όπως διαληφθώσιν και 
αι πληρωμαί, αίτινες μέλλoυν να ενεργηθώσιν υπό τoυ Συμβoυλίoυ 
κατά τo έτoς τoύτo, καθ’ όσoν αφoρά εις τoυς τόκoυς και τo κεφά-
λαιoν oιoυδήπoτε δανείoυ συναφθέντoς υπό τoυ Συμβoυλίoυ και την 
εξόφλησιν χρεογράφων και γραμματίων εκδoθέντων υπό τoυ Συμβoυ-
λίoυ δυνάμει τoυ παρόντoς Νόμoυ ως και τoιαύτα χρηματικά πoσά, ως 
τo Συμβoύλιoν ήθελε κρίνει πρέπoν να διαφυλάξη κατά τo έτoς τoύτo 
διά τoν σχηματισμόν απoθεματικoύ κεφαλαίoυ, δι’ επεκτάσεις, ανανε-
ώσεις, απoσβέσεις, δάνεια και ετέρoυς, παρoμoίας φύσεως σκoπoύς.» 

Οι περί Αποχετεύσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2017, μεθοδολογία καθορισμού των αποχετευτικών τελών 

Ε ΙΣΗΓΗΣΕ ΙΣ  ΕΤΕΚ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥ Τ ΙΚΗ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡ ΙΚΩΝ 

Άσκηση πίεσης από ΕΤΕΚ για προκήρυξη δεύτερης φάσης 
του Σχεδίου Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω 

Το ΕΤΕΚ είχε συνάντηση στις 11 Απριλίου 
2017 με τον υπουργό Ενέργειας. Μεταξύ 

άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, το ΕΤΕΚ 
είχε ζητήσει την επίσπευση των διαδικασι-
ών για προκήρυξη της δεύτερης φάσης του 
Σχεδίου Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω το οποίο 
είχε μεγάλη ζήτηση. 
Σε επιστολή του τον Μάιο, προς τον γενικό 
διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο εισηγήθηκε την 
επίσπευση των διαδικασιών και την όσο το 

δυνατό συντομότερη προκήρυξη της δεύτε-
ρης φάσης του σχεδίου. Όπως σχολίασε το 
ΕΤΕΚ, «η οικονομική δραστηριότητα και η κι-
νητοποίηση αναπτυξιακής δραστηριότητας 
λόγω του σχεδίου έχει πολλαπλασιαστικό 
αντίκτυπο, είναι βιώσιμη, δημιουργεί θέσεις 
εργασίας, βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο 
της Δημοκρατίας και αυξάνει το διαθέσιμο 
καταναλωτικό εισόδημα των νοικοκυριών. 
Δηλαδή, αποτελεί την ορθή ανάπτυξη, την 
οποία όλοι επικαλούμαστε και, συνεπώς, θα 
πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπά-

θεια για τη χρηματοδότηση και ενθάρρυνσή 
της.
Συναφώς είμαστε ενήμεροι για την επιθυμία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετάβαση 
του σχεδίου από χορηγία σε χρηματοδοτικά 
εργαλεία. Επί του προκειμένου η άποψή μας 
είναι πως λόγω της κυπριακής αγοράς κατά 
την τρέχουσα περίοδο και της υφιστάμενης 
κουλτούρας, εάν η χρηματοδότηση του σχε-
δίου δεν περιέχει σε μεγάλο βαθμό το στοι-
χείο της χορηγίας το σχέδιο δεν θα έχει την 
αναμενόμενη ζήτηση και συνεπώς επιτυχία».
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Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ 
από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-

τεχνείο και σε συνεργασία με το Επιστημο-
νικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) 
διοργανώνουν Συνέδριο Σκυροδέματος, στην 
Αθήνα τον Μάρτιο του 2018. 
Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά 
με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος 
Σκυροδέματος του ΤΕΕ εδώ και 40 χρόνια, 
απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώ-
ρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελε-
τών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους 
Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους 
Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον 
αφορά την τεχνολογία του σκυροδέματος, 
τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατα-
σκευή έργων από σκυρόδεμα. 
Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα 
από το οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις 
στην έρευνα και στην καινοτομία, στη μελέτη 
και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, 
ενώ οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνθέτουν 
τις απόψεις τους διεπιστημονικά για την επί-
λυση προβλημάτων και υποστηρίζουν επιστη-
μονικά τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους 
τομείς της παραγωγής και της διοίκησης. Η 
θεματολογία του συνεδρίου είναι: 
1.  Ανάλυση Κατασκευών 
2.   Διαστασιολόγηση - Συμπεριφορά Κατα-

σκευών 
3.  Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
4.   Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακο-

λούθηση της Συμπεριφοράς Υλικών και 
Κατασκευών από Σκυρόδεμα 

5.  Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση 
6.  Προκατασκευή - Σύμμεικτες Κατασκευές 
7.   Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και 

Σκυροδέματα - Κατασκευές από Τοιχοποι-
ία 

8.  Έρευνα και Καινοτομία: 
 -  στην Τεχνολογία Σκυροδέματος και Τσι-

μέντου 
 -  στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού 

Σκυροδέματος 
 -  στα Ειδικά Σκυροδέματα 
 -  στα Σύνθετα Υλικά 
9.  Παρουσίαση Σημαντικών Έργων 

Οι σύγχρονες προκλήσεις δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τις 
αειφόρες τεχνολογίες τσιμέντου και σκυρο-
δέματος, με την αειφορία των κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα και απαιτούν τη 
συμβολή τους στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. 
Επομένως παράλληλα με την κλασική θε-
ματολογία, για την οποία όλες οι εργασίες 
είναι ευπρόσδεκτες, περιμένουμε με ενδι-
αφέρον εργασίες που θα συμβάλουν στον 
ιδιαίτερο θεματικό χαρακτήρα του συνεδρί-
ου που θα είναι: «Αειφόρος κατασκευή από 
σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας 
του τσιμέντου στην προστασία του περι-
βάλλοντος».
Περιλήψεις εργασιών για το συνέδριο θα γί-
νονται δεκτές μέχρι τις 10.7.2017 στη διεύ-
θυνση skyrodema@central.tee.gr 
Οι περιλήψεις θα πρέπει να έχουν έκταση 
μίας σελίδας A4 και με σαφή τρόπο να εκ-
φράζουν τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο 
των εισηγήσεων. 
Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο δια-
μορφώνεται ως εξής: 
1η Μαΐου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2018: 
€20 φοιτητές, €50 νέοι μηχανικοί, €70 παλιοί 
μηχανικοί 
1η Φεβρουαρίου 2018 έως 19 Μαρτίου 2018: 
€20 φοιτητές, €70 νέοι μηχανικοί, €90 παλιοί 
μηχανικοί 
20 Μαρτίου 2018 έως τη διεξαγωγή (πρακτικά 
είναι οι εγγραφές εντός του συνεδριακού χώ-
ρου): €20 φοιτητές, €80 νέοι μηχανικοί, €100 
παλιοί μηχανικοί.
Για κάθε εγκεκριμένη εργασία που θα δη-
μοσιευτεί στα πρακτικά του συνεδρίου θα 
υπάρχει τουλάχιστον μία πληρωμή πλήρους 
δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο 
(νέου ή παλιού μηχανικού) ενός εκ των 
συγγραφέων. Διευκρινίζεται ότι με μία πλη-

ρωμή δικαιώματος συμμετοχής μπορεί ένας 
συγγραφέας να καλύψει και να δημοσιεύσει 
μέχρι δύο εργασίες. 
H καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, 
όπως ισχύει για τα ανωτέρω διαστήματα, γί-
νεται από την 1η Μαΐου 2017 σύμφωνα με 
οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 
ΤΕΕ (www.tee.gr). 
Παράλληλα με το συνέδριο και εντός του χώ-
ρου διεξαγωγής, θα λειτουργήσει και Έκθεση 
στην οποία οι Χορηγοί του Συνεδρίου θα εκ-
θέσουν τα προϊόντα-υπηρεσίες τους, σύμφω-
να με τα παρακάτω: 
1)  Χορηγία €10.000 (2 χορηγοί) 
 -   Λάβαρο στον εξωτερικό χώρο του Συνε-

δριακού Χώρου 
 -   1η Προτεραιότητα στην επιλογή της θέ-

σης περιπτέρου και παραχώρηση χώρου 
περιπτέρου 9 τετ. μέτρων. Η κατασκευή 
και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύ-
νουν τον χορηγό 

 -   Καταχώριση της επωνυμίας και του 
λογότυπου του χορηγού στο πανό του 
Συνεδρίου με μεγάλα γράμματα 

 -   Καταχώριση της επωνυμίας και του λο-
γότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα 
και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης 
των εισηγήσεων

 -   4 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο 
 -   Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου 
2)  Χορηγία €5.000 (3 χορηγοί) 
 -   2η Προτεραιότητα στην επιλογή της θέ-

σης περιπτέρου και παραχώρηση χώρου 
περιπτέρου 6 τετ. μέτρων. Η κατασκευή 
και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύ-
νουν τον χορηγό 

 -   Καταχώριση της επωνυμίας και του λο-
γότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα 
και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης 
των εισηγήσεων 

 -   Καταχώριση της επωνυμίας και του 
λογότυπου του χορηγού στο πανό του 
Συνεδρίου με μεσαία γράμματα 

 -   3 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο 
 -   Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελί-
δα του ΕΤΕΚ: http://www.etek.org.cy/site-
article-1538-47-el.php 

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 29-31 Μαρτίου 2018 
ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΣ ΙΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΤΕΚ 

«Αειφόρος κατασκευή από 
σκυρόδεμα και η συμβολή 

της τεχνολογίας του 
τσιμέντου στην προστασία 

του περιβάλλοντος» 
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επη-
ρεαζόμενους επαγγελματίες ότι σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έχει υποβληθεί πρόταση για εισαγωγή 
νέου περιορισμού για την απαγόρευση χρήσης 
διισοκυανικών ενώσεων σε βιομηχανικές και 
επαγγελματικές εφαρμογές σε συγκέντρωση 
διισοκυανικών ενώσεων μεγαλύτερη του 0,1% 
κατά βάρος. Ο προτεινόμενος περιορισμός θα 
ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH). 
Συγκεκριμένα, με τον περιορισμό θα επιτρέ-
πεται η χρήση διισοκυανικών ενώσεων μόνο 
σε βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις 
στις οποίες θα υπάρχει ένας συνδυασμός 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων καθώς 
και ένα ελάχιστα απαιτούμενο σύστημα εκ-
παίδευσης. Θα μπορεί να δοθούν εξαιρέσεις 
μόνο για εργασίες στις οποίες θα αποδεικνύ-
εται ότι η δερματική και η αναπνευστική έκ-
θεση των εργαζομένων είναι πολύ μικρή όχι 
όμως για εργασίες ψεκασμού με αερολύματα 
(αεροζόλ) πέραν των 45ºC. Επίσης εξαιρούνται 
εργασίες στις οποίες θα απαιτείται η χρήση 

Μέσων Ατομικής Προστασίας κατηγορίας ΙΙΙ ή 
να υπάρχει τεχνικός εξαερισμός κατά τη δι-
άρκειά τους.
Οι διισοκυανικές ενώσεις είναι αποδεδειγμένα 
ευαισθητοποιητικές ουσίες του αναπνευστικού 
συστήματος. Επίσης θεωρούνται υπεύθυνες 
για την πρόκληση πολλών περιπτώσεων επαγ-
γελματικού άσθματος που υπολογίζεται ότι ξε-
περνούν τις 5000 ετησίως στην Ευρώπη).
Οι διισοκυανικές ενώσεις χρησιμοποιούνται 
σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς και για την 
κατασκευή διαφόρων τύπων προϊόντων, όπως 
είναι η πολυουρεθάνη και τα αντίστοιχα προϊ-
όντα, συνδετικά υλικά, σε επικαλύψεις, για την 
παρασκευή αφρού, σε εργασίες όπου γίνεται 
χρήση αφρού σε αερολύματα (σπρέι) κ.ά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στον φάκελο του προτεινόμενου πε-
ριορισμού και να υποβάλουν σχόλια μέσω της 
ακόλουθης ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA): http://echa.
europa.eu/el/restrictions-under-consideration.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχο-
λίων είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2017. Πληροφο-
ρίες 22405609, 22405608. 

Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση 
για τον προτεινόμενο περιορισμό 

της επαγγελματικής χρήσης 
διισοκυανικών χημικών ουσιών

Ευρωπαϊκή δημόσια 
διαβούλευση για 
τον προτεινόμενο 

περιορισμό χρήσης 
μολύβδου σε 

αντικείμενα από PVC

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμε-
νους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοι-
νό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει υποβληθεί 
πρόταση για εισαγωγή νέου περιορισμού για 
τη χρήση μολύβδου σε πλαστικά αντικείμε-
να κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC) σε ποσοστό πέραν του 0,1% κατά βάρος. 
Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ενταχθεί στο 
Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
με αρ. 1907/2006 (REACH). 
Συγκεκριμένα ο περιορισμός θα αφορά αντικεί-
μενα από PVC στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 
ενώσεις μολύβδου ως σταθεροποιητές καθώς 
και μείγματα PVC τα οποία αναμένεται να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αντικει-
μένων. Ο περιορισμός θα καλύπτει καινούργια 
αντικείμενα, καταναλωτικής, επαγγελματικής 
και βιομηχανικής χρήσης, καθώς και αυτά που 
κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο PVC, 
εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Αναμένεται 
ότι θα επηρεάσει περισσότερο τα αντικείμενα 
από σκληρό PVC τα οποία χρησιμοποιούνται 
στην οικοδομική βιομηχανία π.χ. πλαίσια πα-
ραθύρων, σωλήνες και συνδέσμους, σύρματα, 
καλώδια, πλακίδια οροφής και πατωμάτων κ.ά. 
Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός θα ισχύσει σε 
αντικείμενα τα οποία είτε κατασκευάζονται είτε 
εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά.
Είναι αποδεδειγμένο ότι ο μόλυβδος και οι 
ενώσεις του προκαλούν νευρομυϊκές και νευ-
ροαναπτυξιακές διαταραχές ακόμα και σε μι-
κρές δόσεις. Ο μόλυβδος θεωρείται νευροτο-
ξική ουσία για την οποία δεν υπάρχει ασφαλές 
όριο έκθεσης, η οποία έχει δυσμενείς επιπτώ-
σεις στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού 
συστήματος των παιδιών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στον φάκελο του προτεινόμενου πε-
ριορισμού και να υποβάλουν σχόλια μέσω 
της ακόλουθης ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA): 
http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-
consideration. Καταληκτική ημερομηνία για 
την υποβολή σχολίων είναι η 22α Σεπτεμβρί-
ου 2017. 
Πληροφορίες 22405609 και 22405608. 

Πραγματογνωμοσύνες 
• Παύλος Χατζηπαυλή, αρχιτέκτονας, για πιθανές κακοτεχνίες (αστοχίες στην εφαρμογή 

πλακιδίων στην πισίνα, υγρασία σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, κ.ά.) σε συγκρό-
τημα 72 διαμερισμάτων στην περιοχή Μαζωτού.

• Χρύσανθος Πισσαρίδης, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες, για υγρασίες και για άλλα προ-
βλήματα στους χώρους του μηχανοστασίου, στο Α΄ επίπεδο (εκθεσιακός χώρος - πατητή-
ρι) και στο Β΄ επίπεδο (δωμάτιο) ξενώνα Αγροτουρισμού στον Καλοπαναγιώτη.
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1η Ιουνίου 2017: Ημερομηνία σταθμός στην κυκλοφορία 
επικίνδυνων χημικών στην αγορά 

Η 1η Ιουνίου 2017 αποτελεί ημερομηνία σταθμό στα θέματα της 
σήμανσης χημικών προϊόντων και της κυκλοφορίας τους στην 

αγορά, αφού από την ημερομηνία αυτή έπαψε η χρήση της παλιάς 
σήμανσης επικινδυνότητας και όλα τα χημικά προϊόντα που διατίθε-
νται στην αγορά πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
CLP που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
χημικών ουσιών και μειγμάτων.
Η διετής μεταβατική περίοδος που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015, και 
είχε στόχο την πλήρη εξάντληση όλων των αποθεμάτων των επικίν-
δυνων χημικών προϊόντων που έφεραν σήμανση με την παλιά νομο-
θεσία, έληξε την 1η Ιουνίου 2017.
Ειδικότερα, χημικά προϊόντα όπως: 
•  Διάφορα καθαριστικά και απορρυπαντικά βιομηχανικής ή οικιακής 

χρήσης,
•  Χλωρίνες και άλλα βιοκτόνα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
•  Χρώματα και βερνίκια, 
•  Γόμες και άλλα δομικά υλικά,
•  Υλικά περιποίησης αυτοκινήτου και πολλά άλλα
μπορούν να διατίθενται στην αγορά ΜΟΝΟ εφόσον φέρουν ετικέτες 
στην ελληνική γλώσσα που να περιλαμβάνουν τα εικονογράμματα, 
τις Δηλώσεις Κινδύνου και Δηλώσεις Προφύλαξης σύμφωνα με τον 
Κανονισμό CLP.
Σε περίπτωση που στα ράφια των καταστημάτων / υπεραγορών 

υπάρχουν ακόμη προϊόντα με ετικέτες σύμφωνες με παλαιότερη νο-
μοθεσία, θα πρέπει να ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
τα προϊόντα αυτά είτε να μην διατίθενται πλέον στην αγορά είτε να 
ταξινομηθούν και να επισημανθούν εκ νέου σύμφωνα με τον Κανο-
νισμό CLP.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού 
CLP μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας στη διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/dli (Κανονισμός CLP) 
ή στα τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
προσκάλεσε όλες τις Τοπικές Αρχές 

(Δήμους / Κοινοτικά Συμβούλια) και τα 
Συμπλέγματα, τις Αναπτυξιακές Εται-
ρείες και Εταιρείες Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής, τα μουσεία, τους 
πολιτιστικούς φορείς καθώς και άλ-
λους σχετικούς φορείς της Κύπρου να 
συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση 
των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς 
2017. Το θέμα που έχει επιλεγεί είναι 
«Τοπίο: η κληρονομιά γύρω μας», που 
επιχειρεί να αναδείξει την πολιτιστική 
κληρονομιά της Κύπρου όπως συναντά-
ται στη φύση και στο τοπίο, μέσα και 
έξω από τις πόλεις και τα χωριά μας. 
Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των κα-

τοίκων της περιοχής, και κυρίως των νέων, 
στα θέματα διατήρησης της κληρονομιάς 
και της παράδοσης καθώς και η προβολή 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στους ντό-
πιους και τους ξένους επισκέπτες.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης προκηρύ-
χθηκε διαγωνισμός για την πιο πρωτότυ-
πη εκδήλωση. Το πρώτο βραβείο συνο-
δεύεται με το χρηματικό ποσό των €700. 
Χρηματικό ποσό ύψους €500 θα δοθεί 
στο δεύτερο και €300 στο τρίτο βραβείο.
Για περισσότερες πληροφορίες: Αγγέλα 
Κωνσταντινίδου στο τηλέφωνο 22408173 
ή 22408176, anconstantinidou@tph.moi.
gov.cy. Ειρήνη Χατζησάββα, τηλέφωνο 
22408210, Φαξ: 22408262 ihadjisavva@
tph.moi.gov.cy 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2017 - 
«Τοπίο: η κληρονομιά γύρω μας»

2 - 1 4  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 7

Ενδεικτικά παρατίθενται πιο πάνω τα εικονογράμματα κινδύνου 
του Κανονισμού CLP.
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Δέκα σχεδόν χρόνια μετά το ξέσπασμα 
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

κρίσης του 2008, η διαχείριση των κινδύ-
νων εξελίσσεται και διαφοροποιείται από 
τον καθαρά προστατευτικό χαρακτήρα που 
είχε στο παρελθόν, οπότε και τον διαχει-
ριζόταν η «δεύτερη γραμμή» άμυνας ενός 
οργανισμού. 
Νέα έρευνα της PwC με τίτλο «Risk in 
review: Managing risk from the front line», 
διαπιστώνει ότι οι γνωστές εταιρείες μετα-
κινούν, όλο και περισσότερο, τις αποφάσεις 
που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων προς 
τις επιχειρηματικές μονάδες της «πρώτης 
γραμμής». Οι εταιρείες που το επιτυγχάνουν 
αυτό («πρωτοπόρες») έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να επιτύ-
χουν μεγαλύτερα έσοδα 
και κατά συνέπεια αύξηση 
της κερδοφορίας τους. 
Ωστόσο, οι «πρωτοπό-
ρες» αυτές εταιρείες δεν 
είναι παρά η μειοψηφία. 
Σε ένα δείγμα από 1.500 
εκτελεστικά στελέχη από 
30 κλάδους, σε περισσό-
τερες από 80 χώρες, που 
συμμετείχαν στην έρευ-
να, μόνο το 13% διαθέτει 
εκείνα τα χαρακτηριστικά «πρωτοπόρου».
Επιπρόσθετα, η έκθεση τονίζει ένα ανησυ-
χητικό παράδοξο: παρά το ότι η κυβερνο-
ασφάλεια κατονομάζεται παγκοσμίως ως 
ένας αυξανόμενος κίνδυνος, μόλις το 9% 
των συμμετεχόντων στην έρευνα αξιολο-
γεί με υψηλή βαθμολογία την ωριμότητα 
σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Το γεγονός 
αυτό υποδηλώνει ότι πολλοί δεν έχουν υι-
οθετήσει ακόμη βέλτιστες πρακτικές ώστε 
να προετοιμαστούν για τις διαδικτυακές 
απειλές. 
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της PwC, οι 
«πρωτοπόροι» έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 
να διαχειριστούν αποτελεσματικά και τους 
δώδεκα τομείς κινδύνου που αναδεικνύ-
ονται. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς αυτοί 
αφορούν τα χρηματοοικονομικά, τη ρύθμιση 
και τη συμμόρφωση, τα εισοδήματα και την 

αστάθεια, αλλά και τα επιχειρησιακά ζητήμα-
τα, τη φήμη, τη στρατηγική, το περιβάλλον, 
την κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογία, το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, τους συνεργάτες, την 
κουλτούρα και τα κίνητρα. Για παράδειγμα, 
ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν υποστεί 
σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία τους 
λόγω επιχειρησιακών κινδύνων, το 63% των 
«πρωτοπόρων» έχει επιτύχει αποτελεσματική 
ανάκαμψη, έναντι του 46% των υπολοίπων 
συμμετεχόντων. 
Η έρευνα παραθέτει πέντε βήματα τα οποία 
οι εταιρείες θα πρέπει να μελετήσουν, ώστε 
να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική προ-
σέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που θα 
καλλιεργεί παράλληλα την ευρύτερη συνερ-

γασία όλων των εμπλεκό-
μενων μερών:
1. Υιοθέτηση μιας ισχυρής 
κουλτούρας επικεντρωμέ-
νης στην αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων, 
η οποία θα προκύψει μέσα 
από την οργάνωση αλλά 
και τις ανάγκες της ηγε-
σίας και του διοικητικού 
συμβουλίου.
2. Ευθυγράμμιση της δι-
αχείρισης κινδύνων με τη 

στρατηγική σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφά-
σεων, έτσι ώστε η διαχείριση κινδύνων να 
ενσωματωθεί στον σχεδιασμό και στην εκτέ-
λεση στη βάση τακτικής. 
3. Επαναπροσδιορισμός του προγράμματος 
διαχείρισης κινδύνων και στις τρεις γραμ-
μές άμυνας, έτσι ώστε η πρώτη γραμμή να 
λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν τον 
επιχειρηματικό κίνδυνο, η δεύτερη να παρα-
κολουθεί την πρώτη και η τρίτη να παρέχει 
μια αντικειμενική εποπτεία. 
4. Υιοθέτηση ενός σαφώς προσδιορισμένου 
πλαισίου ανάληψης κινδύνων σε όλο τον ορ-
γανισμό. 
5. Δημιουργία συστήματος αναφορών για 
τους κινδύνους. Η παρακολούθηση του κιν-
δύνου είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι επι-
χειρηματικές αποφάσεις να συνάδουν με τον 
συμφωνηθέντα βαθμό ανάληψης κινδύνου 
του οργανισμού. 

Έρευνα για τη διαχείριση 
κινδύνων από τις επιχειρήσεις 

Α Π Α Ι Τ ΟΥ Μ Ε Ν Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 
Γ Ι Α  Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Α Ι Τ Η Σ Η Σ

Χώροι Συγκέντρωσης 
και Περισυλλογής 

Σκουπιδιών

Τ ο Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας 
Πάφου ενημέρωσε τα ακόλουθα, 

που αφορούν απαιτήσεις για υπόδειξη 
Χώρων Συγκέντρωσης και Περισυλλο-
γής Σκουπιδιών. Συγκεκριμένα, στα αρ-
χιτεκτονικά σχέδια που υποβάλλονται 
για οικοδομική ανάπτυξη τεμαχίου και 
με βάση την παράγραφο 1(β)(viii) του 
Εντύπου Υποβολής Αίτησης – Έντυπο 
ΕΑ1 – και όταν αυτή αφορά εμπορική, 
βιομηχανική, τουριστική και παρόμοια 
ανάπτυξη και οικιστική ανάπτυξη που 
περιλαμβάνει πάνω από τέσσερις μο-
νάδες κατοικίας, θα πρέπει:
1. Να υποδεικνύεται στο χωροταξικό 
σχέδιο ο χώρος Συγκέντρωσης και Πε-
ρισυλλογής Σκουπιδιών.
2. Η θέση του χώρου αυτού πρέπει να 
είναι σε επαφή με τον δημόσιο δρόμο 
ή σε πολύ κοντινή απόσταση από αυ-
τόν, ώστε να διευκολύνεται η περισυλ-
λογή των σκουπιδιών. 
3. Οι διαστάσεις του χώρου αυτού πρέ-
πει να είναι ανάλογες του μεγέθους 
της ανάπτυξης. 
4. Ειδικότερα για ενιαία οικιστική ανά-
πτυξη, θα πρέπει να προβλέπεται χώ-
ρος τοποθέτησης σκυβαλοδοχείου τύ-
που SULO, χωρητικότητας 1000L, για 
κάθε 5 κατοικίες. Οι καθαρές διαστά-
σεις του χώρου πρέπει να είναι τουλά-
χιστο 1,50 μ.Χ1,30 μ. ανά 5 κατοικίες. 
Για διευκόλυνση επισυνάπτεται σκα-
ρίφημα διαμόρφωσης τέτοιου χώρου, 
που μας παραχώρησε το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Χλώρακας.
5.  Όταν, λόγω του αριθμού κατοι-
κιών ή του μεγέθους άλλου είδους 
ανάπτυξης, απαιτείται η τοποθέτηση 
περισσότερων του ενός σκυβαλοδο-
χείων, τότε οι διαστάσεις του χώρου 
θα αυξάνονται αναλόγως (π.χ. για 2 
σκυβαλοδοχεία απαιτείται χώρος 3,00 
μ.Χ1,30 μ., για 3 σκυβαλοδοχεία απαι-
τείται χώρος 4,50 μ.Χ1,30 μ. κ.λπ).

Αναδεικνύει 
τους τομείς 
αυξανόμενου 
κινδύνου, τα 

ευάλωτα σημεία 
και την ανάγκη 

για κοινή 
ανάληψη ευθύνης 
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Οι καθηγητές Μαρκέλλα Μενοίκου 
και Άδωνης Κλεάνθους φιλοξένησαν 

τον Ισπανό αρχιτέκτονα και καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο του Αλικάντε (Νότια Ισπα-
νία) Ντανιέλ Σιρβέντ για μια βδομάδα στο 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus + Staff mobility. 
Το πρόγραμμα προάγει την ανταλλαγή κα-
θηγητών σε ευρωπαϊκή κλίμακα. 
Κατά τη διάρκεια της διδακτικής εβδομά-
δας ο Ντανιέλ Σιρβέντ συμμετείχε σε εν-
διάμεση εξέταση του μαθήματος του αρ-
χιτεκτονικού σχεδιασμού ως επισκέπτης 
κριτής. Έδωσε επίσης τις εξής διαλέξεις 
στο πλαίσιο επιπρόσθετων μαθημάτων 
του τρίτου έτους φοίτησης σε θέματα 
αρχιτεκτονικής τεχνολογίας:
- 78 συμβουλές: για σχεδιασμό και κατα-
σκευή ενός ουρανοξύστη 
- Αρχιτεκτονικές μελέτες φοιτητών στο 
Πανεπιστήμιο του Αλικάντε.
Στην καταληκτική του ομιλία, στο Ερευ-
νητικό Κέντρο Αρχιτεκτονικής (ARC) του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Ντανιέλ 
Σιρβέντ παρουσίασε σειρά από οικοδο-

μικά μοντέλα, σε χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 
καθώς και άλλων πρώην σοσιαλιστικών 
χωρών, τονίζοντας πως ο αρχιτέκτονας 
είναι και ένας ερευνητής, ένας διεθνής 
επισκέπτης, που πρέπει να έχει πάντα μια 
περιέργεια για το πώς εξελίσσονται οι δι-
άφορες κατασκευές.
Το οικιστικό κοινόβιο είναι ένα αρχιτεκτο-
νικό μοντέλο που δημιουργήθηκε μετά 
την Οκτωβριανή Επανάσταση στη μετα-
τσαρική Ρωσία. Στόχος ήταν να αλλάξουν 
οι συνήθειες του πληθυσμού. Οι πολίτες 
θα έπρεπε να προσαρμοστούν στη συλ-
λογικότητα.
Παρουσία δεκάδων φοιτητών του Τμήμα-
τος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, καθώς και του πρέσβη της 
Ισπανίας κυρίου Άνχελ Λοσάντα, ο Ισπα-
νός αρχιτέκτονας εξομολογήθηκε πως 
είχε πάντα μια περιέργεια για το τι συνέ-
βαινε στην «άλλη μεριά» της ευρωπαϊκής 
ηπείρου. «Παίζονταν πολλά κινηματογρα-
φικά έργα στα οποία μας παρουσίαζαν 
τους ‘καλούς’ Δυτικούς και τους ‘κακούς’ 
Ανατολικούς, ιδιαίτερα τους Σοβιετικούς. 
Ήθελα λοιπόν να διαπιστώσω πόσο αλη-

θινά ήταν αυτά και έτσι ξεκίνησα μια 
μεγάλη ‘περιπέτεια’ στο λεγόμενο τότε 
ανατολικό μπλοκ», αφηγήθηκε.
«Αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι οι κα-
τασκευές στην Ανατολική Ευρώπη ήταν 
βαθιά επηρεασμένες από Δυτικούς αρχι-
τέκτονες. Τις ίδιες κατασκευές μπορεί να 
βρει κανείς ακόμα και στην Κούβα», υπέ-
δειξε επισημαίνοντας πως τον ρυθμό πολ-
λών ξενοδοχείων στις Ην. Πολιτείες Αμερι-
κής μπορεί κανείς πολύ εύκολα να τον βρει 
και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Ο Ντανιέλ Σιρβέντ ειδικεύεται στα λεγό-
μενα «προκατασκευασμένα συστήματα» 
και έχει σχεδιάσει καταφύγια έκτακτης 
ανάγκης για φυσικές καταστροφές, ενώ 
τώρα ερευνά ζητήματα υποστηρικτικής 
αρχιτεκτονικής με θαλάσσια μέσα με-
ταφοράς. Όπως τόνισε στη διάρκεια της 
διάλεξής του, η περιήγησή του από την 
Ανατολική Ευρώπη έως την Κούβα κάλυ-
ψε απόσταση 165.000 χιλιομέτρων κατά 
την οποία αντιλήφθηκε πως υπάρχουν 
αρκετά κτίρια σε όλο τον κόσμο που άνε-
τα μπορούν να λύσουν διεθνώς το πρό-
βλημα των αστέγων. 

Αρχιτεκτονικοί τύποι για τον 
«νέο τρόπο σοσιαλιστικής ζωής»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Σ Τ Ι Σ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ι Σ 

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τα καταστήματα «Ζουχούρι»

Με επιστολή του προς τον δήμαρχο Λάρνακας, το ΕΤΕΚ 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προκήρυξη αρ-

χιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση της εσωτερικής 
αυλής και της αποκατάστασης των εσωτερικών όψεων του 
συμπλέγματος καταστημάτων «Ζουχούρι», συμπεριλαμβανο-
μένων και της αποκατάστασης/αναδόμησης του ξενώνα και 
δύο καταστημάτων.
Το Επιμελητήριο επισημαίνει επίσης στην επιστολή του 
πως το ποσοστό αμοιβής επί του προϋπολογισμού του 
έργου θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνο που τελικά 
υιοθετήθηκε στα έγγραφα προκήρυξης του διαγωνισμού 
του Χανιού του Ιμπραήμ στην Πάφο (6,5%), και όχι σε 

αυτό που είχε καταγραφεί ως αρχική πρόθεση του δήμου 
(4,5%). 
Σε αυτό το πλαίσιο το Επιμελητήριο έχει προβεί σε σειρά πρό-
σφατων παρεμβάσεων με στόχο τη διόρθωση των στρεβλώ-
σεων που έχουν δημιουργηθεί την τελευταία πενταετία στον 
τομέα της προσφοράς μελετητικών υπηρεσιών στις δημόσιες 
συμβάσεις, με τη ρίζα τους στις οικονομικές συνθήκες και 
όχι μόνο. Οι στρεβλώσεις αυτές αποτελούν σημαντικό πλήγ-
μα για την υπεύθυνη και αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλμα-
τος του μηχανικού, αλλά και για την ποιότητα υπηρεσιών και 
έργων, και ως τέτοιες πρέπει να ανατραπούν με τη συμβολή 
όλων των εμπλεκομένων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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Χρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι για τα μέλη του ΕΤΕΚ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
• Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
 (www.mcw.gov.cy)
• Υπουργείο Εσωτερικών (www.moi.gov.cy)
•  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

(www.moa.gov.cy)
•  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 (www.mlsi.gov.cy)
•  Υπουργείο Οικονομικών (www.mof.gov.cy)
 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ
•  Τμήμα Δημοσίων Έργων (www.mcw.gov.cy/mcw/pwd/pwd.nsf/

index_gr/index_gr?opendocument)
•  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (www.mcw.gov.cy/

mcw/ems/ems.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument)
•  Τμήμα Περιβάλλοντος (www.moa.gov.cy/moa/environment/envi-

ronment.nsf/index_gr/index_gr?opendocument)
•  Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων e-procurement 
 (www.eprocurement.gov.cy)
•  Υπηρεσία Μεταλλείων (www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/

dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument)
•  Κέντρο Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa)
•  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dli)
•  Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Κύπρου (ΔΣΜ) (www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=1&tt=-
graphic&lang=l1)

•  Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης Κύπρου (CYS) 
 (www.cys.org.cy/el)
•  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) (www.cera.org.cy)
•  Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) (www.ocecpr.org.cy)
•  Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (www.symepa.gov.cy)
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
•  Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) (www.defa.com.cy/el)
•  Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 

(ΚΟΔΑΠ) (hwww.kodap.org.cy)
 
ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
•  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.com.cy)
•  CYTA (www.cyta.com.cy)
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
•  Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής (ΚΕΠ) (https://ccs.org.cy)
•  Παγκύπρια Οργάνωση των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Μελετητών, 

Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών Μηχανικών (ΠΟΕΕΜ) (www.poeem.org.cy)

•  Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών (http://cyprusquarries.pro.cy)
•  Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) (www.architecture.org.cy)
•  Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (www.cysha.org.cy)
•  Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου (www.geomi-

nes.org.cy)
•  Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών & Συμβούλων Ακινήτων 

Κύπρου (www.propertyvaluers.org.cy)
•  Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών 

Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) (http://semeek.org)
•  Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ) 
 (www.cmea.org.cy)
•  Σύλλογος Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 

(http://cynamea.org)
•  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) 

(www.cceaa.org.cy)
•  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) (http://spol-

mik.org)
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ KAI ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
•  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ouc.ac.cy)
•  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.euc.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (www.unic.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Νεάπολις (www.nup.ac.cy)
•  Πανεπιστήμιο Φρέντερικ (www.frederick.ac.cy)
•  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.cut.ac.cy)
•  Cyprus International Institute of Management (CIIM) (www.ciim.ac.cy)
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
•  European Council of Engineers Chambers (ECEC) (www.ecec.net)
•  European Federation of National Engineering Association (FEANI) 

(www.feani.org)
 
ΑΛΛΟΙ
•  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
 (www.elinyae.gr)
•  Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (www.eoc.org.cy)
•  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(https://osha.europa.eu/el)
•  Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
 (www.contractorscouncil.org.cy)
•  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (www.tee.gr)

Οι σύνδεσμοι (Links) είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ (http://www.etek.org.cy/site-menu-69-el.php) .



Ανανέωση συμφωνίας CYS - ΕΤΕΚ για 3 ευρωπαϊκά πρότυπα και το 2017 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το ΕΤΕΚ 
ανανέωσαν τη συμφωνία τους για την παροχή 3 
ευρωπαϊκών προτύπων στα μέλη του ΕΤΕΚ που κατέχουν 
άδεια άσκησης επαγγέλματος για το 2017. 

Συνεπώς όσα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν άδεια άσκησης 
επαγγέλματος για το 2017 μπορούν να εγγραφούν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του CYS: 
www.cys.org.cy/el/etek-online 

[Σημείωση: Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα 
του CYS και έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και για το 
2017 ΔΕΝ χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα.] 

Με την εγγραφή τους τα μέλη θα έχουν σε ετήσια βάση τη δυνατότητα ανάκτησης και 
το 2017 μέχρι και 3 ευρωπαϊκών προτύπων σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς κανένα 
κόστος, λόγω της Ετήσιας Συνδρομής του ΕΤΕΚ προς τον CYS. Παράλληλα, εφόσον 
έχουν εγγραφεί, θα έχουν την επιπρόσθετη προαιρετική επιλογή να γίνουν οι ίδιοι απ’ 
ευθείας συνδρομητές έναντι πολύ χαμηλού ετήσιου τέλους για να έχουν τα πιο κάτω 
προνόμια. Σημειώνεται πως η τρέχουσα δυνατότητα ανάκτησης μέχρι 3 προτύπων 
ισχύει μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου 2018.  

Είδος 
συνδρομής 

Ποσό 
ετήσιας 
συνδρομής 

Προνόμια για το έτος  

Επιλογή 1η    €10 + ΦΠΑ 

1   δωρεάν πρότυπο και επιπλέον: 35%   έκπτωση στις αρχικές 
τιμές των Ευρωπαϊκών (CYS EN, CYS EN ISO) και εθνικών   (CYS) 
προτύπων 20%,   έκπτωση στις αρχικές τιμές των διεθνών 
προτύπων ISO & IEC 20%,   έκπτωση στις αρχικές τιμές των 
εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ, DIN, BSI 

Επιλογή 2η  €50 + ΦΠΑ 

5   δωρεάν πρότυπα και επιπλέον:40%   έκπτωση στις αρχικές 
τιμές των Ευρωπαϊκών (CYS EN, CYS EN ISO) και εθνικών   (CYS) 
προτύπων 25%,   έκπτωση στις αρχικές τιμές των διεθνών 
προτύπων ISO & IEC 25%,   έκπτωση στις αρχικές τιμές των 
εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ, DIN, BSI 

Επιλογή 3η  €100 + ΦΠΑ 

12   δωρεάν πρότυπα και επιπλέον: 45%   έκπτωση στις αρχικές 
τιμές των Ευρωπαϊκών (CYS EN, CYS EN ISO) και εθνικών   (CYS) 
προτύπων, 30%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των διεθνών 
προτύπων ISO & IEC, 30%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των 
εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ, DIN, BSI 

 
Περισσότερες πληροφορίες: Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, τηλ: 22411414, 
c.service@cys.org.cy, www.cys.org.cy | ETEK, τηλ: 22877644, cyprus@etek.org.cy, 
www.etek.org.cy 
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SAKREΤ ZEIPEKKIS - Ολοκληρωμένες λύσεις δόμησης
Συστήματα επικόλλησης πλακιδίων

Εμπιστευθείτε τον ειδικό για 
την επικόλληση των πλακιδίων 
σας στις εσωτερικές και εξω-
τερικές επιφάνειες της κατα-
σκευής σας.

Νιώστε σίγουροι και επιλέξτε 
τα ολοκληρωμένα συστήμα-
τα επικόλλησης πλακιδίων της 
SAKREΤ ZEIPEKKIS για ασφα-
λές, ποιοτικό και πιστοποιη-
μένο αποτέλεσμα σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους 
αυξημένης υγρασίας.

SAKRET κόλλα πλακιδίων 
συνήθης C 1 Ε

SAKRET κόλλα πλακιδίων Extra 
C1 TΕ

SAKRET κόλλα πλακιδίων 
Flex C2 TE

SAKRET κόλλα πλακιδίων Super 
Flex C2 TE - S1

SAKRET ZEIPEKKIS LTD
Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: 
Δίπλα στο πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Λεμεσός. ΤΘ 54579, 3725 Λεμεσός
Τηλ.:  +357-25821040, Fax: +357-25821043, www.sakret.com.cy, info@sakret.com.cy


