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ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΕΚ

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων τριετίας

Οι Προβλέψεις Αναγκών 
Απασχόλησης στην Κυπριακή 

Οικονομία 2017-2027 
(Οκτώβριος 2017) από την ΑνΑΔ

Διοργανώθηκε στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ ημερίδα 

με θέμα τα απόβλητα και την 
ορθολογική διαχείρισή τους
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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  Το Αββαείο της Κύπρου

 Της Ελίζας Βασιλείου

ΘΕΜΑΤΑ
7  Ιεράρχηση προτεραιοτήτων ΕΤΕΚ για την τριετία 

2017-2019

10  Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή 

Οικονομία 2017-2027

12  Εκδήλωση «Απόβλητα: Η ορθολογική διαχείριση ενός 

εθνικού πόρου»

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14  H ανέγερση κατοικίας ως επένδυση ζωής

16  Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιακής Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς

20  Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε σε συνεδρία της 

κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού

21  Μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργατικών 

ατυχημάτων το 2016

22 Απονεμήθηκαν τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας και 

τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας για το 2017

23  Τιμητική συμμετοχή της Κύπρου στους εορτασμούς 

της 70ής επετείου από την ίδρυση της Σχολής 

Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών του Μετσοβίου.

27   ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

http://www.robotex.org.cy
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Ά νθισαν στον κήπο τα άγρια κυκλάμι-
να… χιλιάδες κυκλάμινα. Φυτεμένα 
για να μας θυμίζουν πως ανήκουμε 
αλλού, πως όπως οι δικές τους ρί-

ζες έτσι και οι δικές μας διψούν για νερό και 
χώμα από τον Πενταδάκτυλο. Μα σαν σκεφτείς 
τον Πενταδάκτυλο δεν μπορείς να τον απομο-
νώσεις από το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα, το 
κάστρο του Βουφαβέντο και το Φρούριο της 
Καντάρας. Το πιο επιβλητικό στολίδι του όμως 
παραμένει το Αββαείο του Πέλλα-Πάις.
Αββαείο του Πέλλα-Πάις, το Παλάτι κατά τους ντόπιους. Ένα από τα ση-
μαντικότερα και ομορφότερα μνημεία του τόπου μας, ένα οικοδόμημα 
μοναδικής αρχιτεκτονικής εγκλωβισμένο στα χέρια του κατακτητή. Είναι 
κτισμένο σε μια θαυμάσιας ομορφιάς τοποθεσία, έξι περίπου χιλιόμετρα 
νοτιοανατολικά της Κερύνειας, στην πλαγιά του βουνού και στην άκρη 
φυσικού βραχώδους γκρεμού βάθους πέραν των 30 μέτρων.
Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά εναπομείναντα μνημεία γοτ-
θικής μοναστικής αρχιτεκτονικής στην ανατολική Μεσόγειο, χτισμένο 
ανάμεσα στο 1198 και το 1205 από τους ιππότες του τάγματος του Αυ-
γουστίνου που ήρθαν με τον βασιλιά τους Aimery de Lusignan από την 
Ιερουσαλήμ μετά την πτώση της στους Άραβες, και επεκτάθηκε απο-
κτώντας την τελική του μορφή επί εποχής του βασιλιά Ούγου Γ’, μεταξύ 
1267-1284.
Από τη βόρεια πλευρά, ο φυσικός γκρεμός παρέχει εξαιρετικές συνθή-
κες προστασίας για το Αββαείο, ενώ από τις άλλες πλευρές προστατευό-
ταν από τεχνητή τάφρο η οποία περιέβαλλε το οχυρωματικό τείχος του. 
Με την κάθοδο των Αυγουστίνων κτίζεται πρώτα ναός με την αρχική 
ονομασία «Παναγία του Όρους», η οποία σε κατοπινά χρόνια ονομάστηκε 
Παναγία Ασπροφορούσα λόγω των λευκών ενδυμάτων των καλόγηρων. 
Η εκκλησία επιβλητική. Κτίστηκε με μεγάλες πέτρες από το βουνό του 
Πενταδακτύλου. Είναι τρίκλιτη βασιλική με πλατιές κολώνες, μικρά παρά-
θυρα, υπέροχα σταυροθόλια και πολλά σκαλίσματα. Το ιερό έχει σχήμα 
τετράγωνο και τρία όμοια, οξυκόρυφα παράθυρα. Στην αριστερή πλευρά 
του ιερού το σκευοφυλάκιο μέσα στο οποίο μέχρι το 1974 βρισκόταν η 
μαρμάρινη κολυμβήθρα με βάση που επέτρεπε να κυλά το μυρωμένο 
νερό της βάφτισης στη γη. Στη βεράντα τρεις σαρκοφάγοι. Το καμπα-
ναριό λιτό αλλά μοναδικό με τέσσερα επιμήκη ανοίγματα και σκαλιστό 
αέτωμα στο κέντρο. 
Πέρα από την εκκλησία, το μοναστήρι περιλαμβάνει την τραπεζαρία, το 
συνοδικό, εργαστήριο, αποθήκες, θησαυροφυλάκιο, μαγειρείο, αποχω-
ρητήρια, κελάρι. Στο κέντρο βρίσκεται μια εσωτερική αυλή με στοά γύ-
ρω-γύρω, της οποίας τα τόξα έχουν σκαλιστή γλυπτή διακόσμηση. 
Το Αββαείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τις μέρες της εισβολής. 
Αποτέλεσε καταφύγιο για τους πρόσφυγες της Κερύνειας και των γύρω 
χωριών, αφού το Πέλλα-Πάις καταλήφθηκε από τους εισβολείς αρκετές 
μέρες μετά την 20ή Ιουλίου. Από μια πλαϊνή πόρτα μπορούσαν να πλη-
σιάσουν τα «ασθενοφόρα» και από εκεί κατέβαζαν τους τραυματίες για 

περίθαλψη. Οι χωριανοί σε ρόλους νοσοκόμων, σιτιστών και φροντιστών 
και η Παναγία η Ασπροφορούσα μόνη τους ελπίδα. Στις 2 Αυγούστου 
1974 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το χωριό, απομακρύνουν από το Αβ-
βαείο τη γαλανόλευκη και υψώνουν τη σημαία της ντροπής. Όσοι κατά-
φεραν να καταφύγουν στο Πέλλα-Πάις καταγράφηκαν από τα Ηνωμένα 
Έθνη, γι’ αυτό δεν βρίσκονται σήμερα στη λίστα των αγνοουμένων. Στο 
χωριό ζούσαν εγκλωβισμένοι μαζί με τον ιερέα, οι οποίοι εκδιώχθηκαν 
από τον κατακτητή το 1976. Οι εγκλωβισμένοι με διάφορα τεχνάσματα 
κατάφεραν να μεταφέρουν στις ελεύθερες περιοχές τα σημαντικότερα 
και αρχαιότερα από τα ιερά σκεύη της εκκλησίας του Πέλλα-Πάις, με-
ταξύ αυτών τα εξαπτέρυγα και μια πανάρχαια εικόνα του Ιωάννη του 
Προδρόμου. 
Το Αββαείο μπορεί κανείς να το περιγράψει με πάσα αρχιτεκτονική και αρ-
χαιολογική λεπτομέρεια. Μπορεί να περιγράψει τα γλυπτά στα κιονόκρανα, 
τις δαντελωτές καμάρες και τα παράθυρα. Δεν υπάρχουν όμως λέξεις ικα-
νές να περιγράψουν τα συναισθήματα των παιδιών που ζούσαν καθημερινά 
το όνειρο, είχαν δικό τους παλάτι μέσα στο οποίο έπαιζαν ώρες ατέλειωτες 
τους πρίγκιπες και τις πριγκίπισσες. Πώς να περιγράψει κανείς τη μυρωδιά 
από τα λεμονόδεντρα, το στεφάνι του Εσταυρωμένου από λεμονανθούς, 
τη μυρωδιά των ματσικόριδων και των κυκλάμινων, τις βαΐες, τα έθιμα του 
Πάσχα στο Αββαείο, τον φόβο της στοιχειωμένης κατά την παράδοση 
Φουντάνας; Είναι τόσα πολλά αυτά τα όμορφα που δεν γνώρισα, τόσα πολ-
λά που μόνο οι μνήμες αυτών που έζησαν εκεί μπορούν να μεταφέρουν 
μέσα από τον πόνο και τις θύμησες του μαύρου Ιούλη του ’74.
Με το βλέμμα στραμμένο στα κυκλάμινα της προσφυγιάς, λοιπόν, ευχό-
μαστε το 2018 να είναι η χρονιά που θα μπορέσουμε ελεύθερα να επι-
στρέψουμε και να φυτέψουμε τα κυκλάμινα στα χώματα όπου ανήκουν.
Αγαπητέ συνάδελφε, με αυτές τις σκέψεις και με τις πιο θερμές ευχές 
μας για όμορφα Χριστούγεννα και ευλογημένο το νέο έτος παραδίδουμε 
σκυτάλη στη νέα συντακτική επιτροπή. 

Ελίζα Βασιλείου
Μηχανολόγος Μηχανικός

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

Το Αββαείο της Κύπρου
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Με την εκλογή του, τον περασμένο Ιού-
νιο, το νέο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ 

καθόρισε τις προτεραιότητες της τριετίας. Στο 
πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε, στις 25 και 
26 Νοεμβρίου, στην Πάφο, διήμερο εργαστή-
ρι κατά το οποίο συζητήθηκαν και ιεραρχήθη-
καν οι προτεραιότητες και βασικά θέματα για 
την τρέχουσα τριετία. Κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθη-
καν έντεκα βασικά θέματα.
Η θεματολογία δεικνύει ότι η ενασχόληση 
και το έργο του Επιμελητηρίου κινούνται 
γύρω από τρεις βασικούς άξονες: ανάπτυ-
ξη με όρους αειφορίας και γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον, εκσυγχρονισμό των 
διαδικασιών ανάπτυξης και αδειοδότησης, 
ενίσχυση του ρόλου του μηχανικού και 
άσκηση επαγγέλματος. Τα θέματα που συ-
ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου 
εργαστηρίου, για κάθε ένα από τα οποία 
ετοιμάστηκε πλαίσιο πολιτικής ή/και σχε-
τικά σχέδια δράσης, ήταν:
•   Αειφόρος πολεοδομία και βιώσιμη ανάπτυ-

ξη των πόλεων και της υπαίθρου
•   Περιβαλλοντική πολιτική με έμφαση στην 

περιβαλλοντική προστασία
•   Δημόσιες συμβάσεις - Ανάθεση υπηρεσιών 

συμβούλων μελετητών - Τυπικοί όροι συμ-
βάσεων

•   Πολιτική για συντήρηση οικοδομών περι-
λαμβανομένης της ρύθμισης της τακτικής 
επιθεώρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων

•   Βελτίωση εικόνας ΕΤΕΚ - κοινωνία, πολιτεία 
και μέλη

•   Προετοιμασία για δομημένη πρακτική 
άσκηση, αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευ-
ση όπως προνοείται σε νομοσχέδιο ΕΤΕΚ και 

Μητρώο Μελετητών
•   Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών οικοδομι-

κής ανάπτυξης, αδειοδότηση, έλεγχος και 
τιτλοποίηση

•   Εθνική πολιτική μεταφορών, βιώσιμες μετα-
φορές, αστική κινητικότητα, κυκλοφοριακό, 
οδική ασφάλεια

•   Ενεργειακή πολιτική, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειες, ενεργειακή απόδοση, έλευση 
του φυσικού αερίου και υδρογονάνθρακες

•   Ψηφιακή στρατηγική της Κύπρου και ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση

•   Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και και-
νοτομία.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου τα μέλη του 

Γενικού Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς 
και να ενημερωθούν για τυχόν νέες εξελίξεις 
ή νέα δεδομένα σχετικά με το κάθε θέμα. Με 
βάση την ανταλλαγή απόψεων και τις ειση-
γήσεις που κατατέθηκαν, οριστικοποιήθηκαν 
τα πλαίσια πολιτικής ή/και σχετικά σχέδια 
δράσης για το κάθε θέμα προτεραιότητας τα 
οποία θα απασχολήσουν το Επιμελητήριο.
Με βασικό σκοπό την ενημέρωση των μελών 
του ΕΤΕΚ για τους στόχους που έχουν καθορι-
στεί από το Γενικό Συμβούλιο για την τριετία, 
το Επιμελητήριο προγραμματίζει να παρουσι-
άσει και δημόσια τους στόχους και τις προτά-
σεις αυτές.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΕΚ

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων τριετίας

Ετήσια συνδρομή και άδεια άσκησης επαγγέλματος 2018
Το ΕΤΕΚ πληροφορεί τα μέλη του ότι τα τιμολόγια για τα τέλη 

του έτους 2018 (συνδρομή και άδεια), έχουν ταχυδρομηθεί 
στις διευθύνσεις που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Με-
λών του. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τους, χωρίς την 
επιβολή επιβαρύνσεων, με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, 
είναι η 31η Δεκεμβρίου 2017.
Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει στα γραφεία της Υπηρε-
σίας του ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία ή μέσω της ιστοσε-
λίδας του ΕΤΕΚ (ΕΤΕΚ online payments https://www.jccsmart.
com/merchants/13465/outlets/26 ) ή στους τραπεζικούς λογα-

ριασμούς που διατηρεί το ΕΤΕΚ, ακολουθώντας τη διαδικασία 
που καταγράφεται στη συνοδευτική επιστολή της τιμολόγησης.
Στην περίπτωση εξόφλησης του τιμολογίου σε τραπεζικό 
ίδρυμα παρακαλούνται τα μέλη να καταχωρούν τον αριθμό 
μητρώου τους ή τον αριθμό ταυτότητάς τους, έτσι ώστε να 
μπορεί να γίνεται ταυτοποίηση. Για αποφυγή ταλαιπωρίας 
και επιβαρύνσεων, όσα μέλη δεν έλαβαν τιμολόγιο ή θέλουν 
διευκρινίσεις, παρακαλούνται όπως αποταθούν στο ΕΤΕΚ, 
στο τηλέφωνο 22877644 ή στο φαξ 22730373 ή στο email 
cyprus@etek.org.cy





9Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  21 7   •   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 01 7



w w w. e t e k . o r g . c y  10

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Με βάση την τελευταία τροποποίηση 
που ψηφίστηκε τον Δεκέμβρη του 

2015 έχουν καταργηθεί οι μεταβατικές 
διατάξεις του Νόμου περί Παραγραφής 
Αγώγιμων Δικαιωμάτων. Την ενοποιημένη 
σχετική νομοθεσία μπορείτε να την βρείτε 
στον πιο κάτω σύνδεσμο
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-
ind/2012_1_66/full.html
Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων ή 
εξαιρέσεων, σύμφωνα με τη σχετική υπό 
αναφορά νομοθεσία ο χρόνος παραγρα-
φής αρχίζει να τρέχει όταν συμπληρωθεί 
η βάση της αγωγής*, ή από την 1η Ια-
νουαρίου 2016 εάν η βάση της αγωγής 
συμπληρώθηκε προγενέστερα της 1ης 
Ιανουαρίου 2016. 
Ειδικότερα για θέματα που αφορούν 
σύμβαση ή οιονεί σύμβαση σε σχέση με 
συμφωνηθείσα ή εύλογη αμοιβή αρχιτέ-
κτονα, πολιτικού μηχανικού ή άλλου ανε-
ξάρτητου επαγγελματία ο νόμος προνοεί 
πως καμιά αγωγή που αφορά σύμβαση ή 

οιονεί σύμβαση σε σχέση με συμφωνη-
θείσα ή εύλογη αμοιβή δικηγόρου, ιατρού, 
οδοντίατρου, αρχιτέκτονα, πολιτικού μη-
χανικού, εργολάβου, άλλου ανεξάρτητου 
επαγγελματία δεν εγείρεται μετά πάροδο 
τριών ετών από την ημέρα συμπλήρωσης 
της βάσης της αγωγής.
Συνεπώς με βάση τον ισχύοντα νόμο τυ-
χόν απαιτήσεις που αφορούν συμβάσεις ή 
οιονεί συμβάσεις σε σχέση με συμφωνη-
θείσα ή εύλογη αμοιβή αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών 
(α) των οποίων η βάση της αγωγής εί-
ναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 
2016 παραγράφονται μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2019 
(β) των οποίων η βάση της αγωγής είναι 
μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 
παραγράφονται μετά από 3 έτη από την 
ημερομηνία της βάσης αγωγής.
Με βάση τα πιο πάνω το ΕΤΕΚ συστή-
νει στα μέλη του να εντατικοποιηθούν 
οι ενέργειες για είσπραξη οφειλών 

σε σχέση με συμφωνηθείσα ή εύλο-
γη αμοιβή αρχιτεκτόνων μηχανικών ή 
να μελετηθεί το ενδεχόμενο έγκαιρης 
καταχώρησης αγωγών εναντίον των 
οφειλετών, έτσι ώστε να μην χαθεί το 
δικαίωμα δικαστικής ανάκτησης των 
οφειλομένων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δελτίο αυτό έχει καθαρά 
ενημερωτικό σκοπό και σε καμία περί-
πτωση δεν υποκαθιστά τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας και δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως νομική συμβουλή.
Προτρέπονται όλοι οι συνάδελφοι μηχα-
νικοί να ζητούν και να λαμβάνουν νομική 
συμβουλή για την κάθε υπόθεσή τους για 
τον χρόνο παραγραφής τυχόν απαιτήσε-
ών τους αφού η κάθε υπόθεση εξετάζεται 
και κρίνεται με βάση τα δικά της περιστα-
τικά.
* «Βάση της αγωγής» σημαίνει το σύνολο 
των γεγονότων που θεμελιώνουν το αγώ-
γιμο δικαίωμα το οποίο αφορά η αγωγή.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΕΚ 

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος 
και συναφή θέματα με αμοιβή αρχιτέκτονα, πολιτικού 

μηχανικού ή άλλου ανεξάρτητου επαγγελματία

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 
2017-2027 (Οκτώβριος 2017)

H Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε το έργο της διενέρ-

γειας μακροχρόνιων προβλέψεων για τις ανάγκες 
απασχόλησης στην Κύπρο για δεκαετή περίοδο.
Η μελέτη αυτή αναμένεται ότι θα προσθέσει 
σημαντικά νέα στοιχεία και πληροφορίες για τη 
μελλοντική κατάσταση στην αγορά εργασίας που 
είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, 
που η χώρα μας άρχισε να ξεπερνά τις ισχυρές 
επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.
Η μελέτη παρέχει προβλέψεις για τις ανάγκες 
απασχόλησης σε 52 τομείς οικονομικής δραστη-
ριότητας και σε 309 επαγγέλματα της κυπριακής 
οικονομίας οι οποίες καλύπτουν τη δεκαετία 
2017-2027. Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσμα-
τα της μελέτης αναμένεται να αξιοποιηθούν στη 

λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής. 
Πρόσθετα, η μελέτη θα φανεί χρήσιμη σε πολ-
λές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και φορείς, 
σε άτομα που ασχολούνται με το ευρύ θέμα του 
προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού 
και την επαγγελματική καθοδήγηση των νέων, 
καθώς και στο κοινό γενικότερα.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις προβλέψεις των 
αναγκών απασχόλησης σε 52 τομείς και σε 309 
επαγγέλματα για την περίοδο 2017-2027 παρου-
σιάζονται στις πιο κάτω συνδέσεις: 
• Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Επαγ-
γέλματα (https://goo.gl/4HF3ii) 
• Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Τομείς 
(https://goo.gl/MhMSk7).

http://www.robotex.org.cy
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012_1_66/full.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012_1_66/full.html
https://goo.gl/4HF3ii
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή Συστήματος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι 

στην περιοχή του Βόρειου-Ανατολικού Ατλαντι-
κού, τη Μεσόγειο και τις Γειτονικές Θάλασσες 
(Tsunami Early Warning and Mitigation System 
in the North-Eastern Atlantic, the Mediterranean 
and Connected Seas – NEAMTWS) διοργάνωσε 
ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητο-
ποίηση για Τσουνάμι. Η ημερίδα πραγματοποι-
ήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπι-
στημίου Κύπρου στην Αγλαντζιά, την Πέμπτη 9 
Νοεμβρίου 2017.
O υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, σε χαιρε-
τισμό του στην ημερίδα, ανέφερε ότι το 2009 λει-
τούργησε στην Κύπρο άτυπη επιτροπή με σκοπό 
τον χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν 
το τσουνάμι και για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών του, καθώς επίσης και για παρακολούθηση 
των ενεργειών της σχετικής Διακυβερνητικής 
Ομάδας της UNESCO για Τσουνάμι. «Περαιτέρω», 
τόνισε, «στις 25 Νοεμβρίου 2016 το Υπουργικό 
Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία της Κυπρι-
ακής Εθνικής Επιτροπής Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης για Τσουνάμι με πρόεδρο τον δι-
ευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 
και μέλη τον διοικητή της Πολιτικής Άμυνας και 
τον διευθυντή του Ωκεανογραφικού Κέντρου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία λειτουργεί υπό 
την εποπτεία μου. Επίσης, όρισε το Τμήμα Γεωλο-
γικής Επισκόπησης ως σημείο επαφής για τσου-
νάμι και την Πολιτική Άμυνα ως σημείο λήψης 
της σχετικής ενημέρωσης από τα περιφερειακά 

κέντρα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι».
Ο κ. Κουγιάλης είπε επίσης ότι η κυβέρνηση δίδει 
ιδιαίτερη σημασία στα θέματα που σχετίζονται 
με την προστασία του πολίτη και του δομημένου 
περιβάλλοντος από τους γεωκινδύνους και ειδι-
κότερα τους σεισμούς. Έτσι, το 2013 αναβαθμί-
στηκε το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος Γε-
ωλογικής Επισκόπησης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη 
η εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου επιταχυνσι-
ογράφων. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τα 
συστήματα αυτά είναι απαραίτητα για την αναθε-
ώρηση του αντισεισμικού κώδικα και γενικότερα 
για τον ορθότερο σχεδιασμό των υποδομών μας, 
καθώς επίσης για τη λεπτομερέστερη κατανόηση 
της γεωλογικής δομής της περιοχής μας. 
Επιπλέον, ψηφίστηκε ο περί των Γεωλογικών 
Επισκοπήσεων Νόμος, ο οποίος μεταξύ άλλων 
ρυθμίζει και τα θέματα που σχετίζονται με τους 
σεισμούς. Εκπονούνται επίσης μελέτες αναφορι-
κά με τη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής 
της Κύπρου, καθώς επίσης μικροζωνικές με-
λέτες, όπως αυτή στην περιοχή της ελεύθερης 

Αμμοχώστου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Με 
τη μελέτη αυτή θα ολοκληρωθούν οι μικροζω-
νικές μελέτες σε όλα σχεδόν τα μεγάλα αστικά 
κέντρα, προσφέροντας στους μηχανικούς μας 
σημαντικές πληροφορίες για τον ασφαλέστερο 
και ταυτόχρονα οικονομικότερο σχεδιασμό των 
δομικών έργων του τόπου.

Χαιρετισμός προέδρου ΕΤΕΚ 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Στέλιος Αχνιώ-
της, μιλώντας στην εκδήλωση, τόνισε ότι ο «ρόλος 
των μηχανικών, κυρίως στον τομέα της πρόβλε-
ψης και της πρόληψης, αλλά και της αντιμετώπι-
σης φυσικών καταστροφών είναι καθοριστικός. Ο 
σχεδιασμός υποδομών, κατασκευών, εφαρμογών, 
συστημάτων, τα οποία αυξάνουν την ασφάλεια, 
των πολιτών ενός τόπου, αποτελεί προτεραιότητα 
αλλά και καθήκον των μηχανικών». 
Ο κ. Αχνιώτης είπε επίσης ότι «η στρατηγική που 
έχει καταρτιστεί θα πρέπει να αναθεωρείται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και να ενισχύεται με 
παραδείγματα άλλων τεχνολογικά πιο εξελιγμέ-
νων χωρών από εμάς, ώστε να είναι σαφής, συ-
νεκτική και εύκολα κατανοητή από όλα τα εμπλε-
κόμενα τμήματα για την εφαρμογή της. Τυχόν 
περίπλοκες διαδικασίες και περιττός διοικητικός 
φόρτος θα πρέπει να εξαλειφθούν.
Ως μηχανικοί, μέσα από τη δουλειά μας, πρέπει 
να πείσουμε ότι υπάρχουν και μπορούν να ανα-
πτυχθούν περαιτέρω, αλλά και να χρηματοδοτη-
θούν πιο αποτελεσματικές λύσεις και εφαρμογές 
πρόληψης και προστασίας από το τσουνάμι».

Ημερίδα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ευαισθητοποίησης για Τσουνάμι

Εκδήλωση «Απόβλητα: Η ορθολογική διαχείριση ενός εθνικού πόρου»

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 διορ-
γανώθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης του 

ΕΤΕΚ ημερίδα με θέμα τα απόβλητα και την 
ορθολογική διαχείρισή τους. Χαιρετίζοντας 
την εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Στέ-
λιος Αχνιώτης τόνισε τη σημασία της ορθής 
και αποτελεσματικής διαχείρισης των απο-
βλήτων για το καλό του περιβάλλοντος και 
των κατοίκων του τόπου και επανέλαβε το 
ενδιαφέρον του ΕΤΕΚ για υποβοήθηση της 
πολιτείας στο θέμα αυτό.
 Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσίαση από 
τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου, για την τρέχου-

σα κατάσταση και τη νέα στρατηγική της Δι-
αχείρισης των Στερεών Απορριμμάτων στην 
Κύπρο, παρουσίαση από τον χημικό μηχανι-
κό/σύμβουλο μελετητή δρα Γιάννη Φεσά με 
τίτλο «Σκέψεις, προβληματισμοί και ευκαιρίες 
σχετικά με τη διαχείριση των Στερεών Απορ-
ριμμάτων στην Κύπρο» καθώς και παρουσία-
ση από τον δρα Αδαμάντιο Σκορδίλη, ειδικό 
σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων για τις 
τεχνολογίες ανακύκλωσης αποβλήτων. 
Τις παρουσιάσεις ακολούθησε ευρεία αναφορά 
στο βιβλίο του κ. Σκορδίλη «Τεχνολογίες Ανα-
κύκλωσης Αποβλήτων». Το βιβλίο καλύπτει όλο 
το φάσμα των εφαρμοζόμενων μεθόδων στην 

επεξεργασία, αναγνώριση και διαχωρισμό των 
αποβλήτων και αναλύει τις κλασικές αλλά και 
νέες τεχνολογίες διαχωρισμού των διαφόρων 
ρευμάτων παραπροϊόντων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση 
και απαντήσεις σε ερωτήματα των συμμε-
τεχόντων.

http://www.robotex.org.cy
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A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Η βελτίωση των δεικτών της οικονομίας 
και της κατάστασης των κυπριακών τρα-

πεζών έχει οδηγήσει στη σταδιακή ανάκαμψη 
του οικοδομικού τομέα. Το γεγονός πως τα 
πλείστα τραπεζικά ιδρύματα ανταγωνίζονται 
σε προϊόντα για στεγαστικά δάνεια ή δάνεια 
για ανακαινίσεις, αν και απαιτούν πια πιο απτά 
εχέγγυα σε σχέση με την ικανότητα εξυπηρέ-
τησης, είναι ενδεικτικό.
Ενόψει των νέων δεδομένων που διαμορ-
φώνονται, αρκετοί πολίτες επανεξετάζουν 
το ενδεχόμενο ανέγερσης της δικής τους 
κατοικίας, ιδιαίτερα όσοι διαθέτουν ιδιόκτητα 
οικόπεδα. 
Η επένδυση που αφορά αγορά ή ανέγερση 
κατοικίας συνιστά για τη συντριπτική πλειο-
ψηφία των συμπολιτών μας τη μεγαλύτερη 
επένδυση στην οποία θα προχωρήσουν στη 
διάρκεια της ζωής τους. 
Δυστυχώς παρατηρούμε πως ενώ για άλλες 
δαπάνες ξοδεύουν μέρες ολόκληρες σε έρευ-
νες αγοράς, οι αποφάσεις που αφορούν την 
αγορά ή ανέγερση κατοικίας δεν συνοδεύο-
νται από ανάλογη, σε σχέση με το ύψος της 
επένδυσης, προετοιμασία. Αντιθέτως παρα-
τηρείται, δυστυχώς συχνά, το φαινόμενο να 
προχωρούμε σε επιλογές των κυριότερων συ-
ντελεστών μέσω «γνωστών», ως τρόπο «αντα-
πόδοσης» άλλης υποχρέωσης ή έστω μέσω 
συστάσεων γνωστών και φίλων, χωρίς όμως 
να εξαντλούνται οι επιλογές που υπάρχουν 
και να διενεργείται επαρκής έρευνα.

Επιλογή ομάδας μελετητών
Όσον αφορά ειδικά την ομάδα των συμβού-
λων μελετητών ακούμε, επίσης, συχνά να λαμ-
βάνονται αποφάσεις με αποκλειστικό κριτήριο 
τη χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι ιδιαίτερα επι-
κίνδυνο. Οι αμοιβές των συμβούλων δεν είναι 
παρά ένα μικρό ποσοστό επί του συνολικού 
κόστους κατασκευής. Μικρές αποκλίσεις στην 
αμοιβή των συμβούλων, ενώ μπορεί αρχικά να 
δημιουργούν την εντύπωση εξοικονομήσεων, 
δυστυχώς συχνά αποδεικνύονται στην πορεία 
δαπανηρές λόγω αστοχιών. Αυξημένο κόστος 
κατασκευής, συντήρησης, αυξημένο κόστος 
θέρμανσης και ψύξης ως αποτέλεσμα ελλι-
πούς μελέτης ή/και επίβλεψης, είναι κάποια 
παραδείγματα τέτοιων αστοχιών. Δεν θα πρέ-
πει επίσης να μας διαφεύγουν, ως αποτέλε-

σμα πιθανών ελλιπών υπηρεσιών, συνέπειες 
σε σχέση με μειωμένες ανέσεις και μειωμένη 
λειτουργικότητα που δεν μπορούν εύκολα να 
κοστολογηθούν. Στις χειρότερες δε περιπτώ-
σεις, ελλιπείς μελέτες ή/και επίβλεψη μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς κινδύνους 
ακόμα και στην ασφάλεια της οικοδομής. Στην 
περίπτωση λοιπόν που η αμοιβή που προτεί-
νεται κρίνεται υπερβολικά υψηλή (ή υπερβο-
λικά χαμηλή!) ο πελάτης θα πρέπει να ζητά 
λεπτομερή ενημέρωση για τις υπηρεσίες που 
αυτή αφορά. Πρέπει επίσης να βεβαιωθεί πως 
θα συνάψει μια δίκαιη, γραπτή, σύμβαση που 
να διασφαλίζει τα συμφέροντα και των δύο 
πλευρών. Μια τέτοια σύμβαση συνιστά εχέγ-
γυο μιας αγαστής συνεργασίας.
Η επιλογή της ομάδας μελετητών θα πρέ-
πει, λοιπόν, να είναι αποτέλεσμα επαρκούς 
έρευνας και συγκέντρωσης πληροφοριών 
σε σχέση με προηγούμενή τους δουλειά. Η 
δε διευθέτηση συνάντησης για γνωριμία και 
συμφωνία σε βασικές παραμέτρους με έμφα-
ση στις υπηρεσίες που θα προσφερθούν με 
βάση και τον προϋπολογισμό του έργου, κρί-
νεται απαραίτητη.
Αν και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια 
για νομοθετική ρύθμιση τόσο των ελάχιστων 
υπηρεσιών που τα μέλη του θα πρέπει να προ-
σφέρουν ώστε να διασφαλίζονται τα ελάχιστα 
αποδεκτά παραδοτέα όσο και της ελάχιστης 
αμοιβής που θα πρέπει να καταβάλλεται για 

τις υπηρεσίες αυτές, στα πρότυπα ανάλογων 
ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε άλλες προ-
ηγμένες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, κάτι 
τέτοιο δεν έχει καταστεί δυστυχώς μέχρι σή-
μερα εφικτό. Ωστόσο, το ΕΤΕΚ βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο έκδοσης τυπικού συμβολαίου 
ανάθεσης υπηρεσιών στο οποίο στόχος είναι 
να περιληφθούν όλες εκείνες οι υπηρεσίες 
που το Επιμελητήριο θεωρεί απαραίτητο να 
προσφέρονται προς κάθε πελάτη. Κάτι τέτοιο 
κρίνεται πως θα διευκολύνει τόσο τα ίδια τα 
μέλη του Επιμελητηρίου όσο και τους εργο-
δότες (πελάτες) τους, αφού θα περιλαμβάνει 
εξαντλητικά τις ελάχιστες υπηρεσίες που θα 
πρέπει να προσφερθούν. 
Οι μελέτες, με βάση την κείμενη νομοθεσία, 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν αρχιτεκτονική, 
στατική/αντισεισμική, μηχανολογική και ηλε-
κτρολογική μελέτη. Η υποχρέωση εκπόνησης 
και υποβολής των εν λόγω μελετών συνιστά 
κατάκτηση του κάθε πολίτη αφού αποσκοπεί 
στη διασφάλιση των συμφερόντων του.
Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει την κα-
ταγραφή των αναγκών, πάντοτε στο πλαίσιο 
του καθορισμένου προϋπολογισμού, και την 
υποβολή προτάσεων σε σχέση με τη διαρ-
ρύθμιση, κατόψεις, όψεις, υλικά κ.ο.κ. Ακολού-
θως και εφόσον υπάρξει κατάληξη στη βασική 
αρχιτεκτονική των χώρων, εκπονείται στατική/
αντισεισμική μελέτη, η μηχανολογική μελέτη 
και ηλεκτρολογική μελέτη, και η απαραίτητη 
πλέον μελέτη σε σχέση με την ενεργειακή 

H ανέγερση κατοικίας ως επένδυση ζωής

➤
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απόδοση του κτιρίου. Γίνεται αντιληπτό πως, 
με βάση τις σημερινές απαιτήσεις σε μια 
σειρά από θέματα όπως είναι η ασφάλεια, η 
λειτουργικότητα, η αισθητική, η ενεργειακή 
απόδοση, η θέρμανση και η ψύξη, οι αυτομα-
τισμοί κ.ο.κ., η κάθε μία μελέτη αποκτά μεγα-
λύτερη σημασία.

Αδειοδοτήσεις
Με βάση τη νομοθεσία, πριν από την έναρξη 
εργασιών θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια 
οικοδομής. Η ακριβής διαδικασία που θα 
πρέπει να ακολουθηθεί εξαρτάται και από τα 
δικαιώματα ανάπτυξης του τεμαχίου. Κατά 
τη διαδικασία της αδειοδότησης υποβάλλο-
νται οι απαραίτητες από τον νόμο μελέτες, 
όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω. Ανάλογα με 
τον τύπο μελέτης, τα κύρια χαρακτηριστικά 
που θα χαρακτηρίζουν το κτίριο θα πρέπει 
να είναι, αναλόγως και των αποφάσεων που 
τον αφορούν, αποτέλεσμα διαβούλευσης με 
τον πελάτη.

Οικοδομικές εργασίες
Βάσει νόμου, πριν την έναρξη των κατα-
σκευαστικών εργασιών, ετοιμάζονται από 
τους σύμβουλους μελετητές τα έγγραφα 

για τη διαδικασία προσφοροδότησης. Οι 
γενικές επισημάνσεις που προαναφέρονται 
σε σχέση με τη λήψη συστάσεων που να 
διασφαλίζουν την επάρκεια του εργολάβου 
που θα επιλεγεί να εκτελέσει με επιτυχία 
το έργο, ισχύουν. Μέρος των υποχρεώσεων 
της ομάδας συμβούλων είναι να επεξεργα-
στεί και να εισηγηθεί, σε σχέση με την ανά-
θεση των εργασιών σε εργολάβο ή εργο-
λάβους, ανάλογα με τη μέθοδο εκτέλεσης 
που θα επιλεγεί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 
η επαρκής επίβλεψη των εργασιών, τόσο 
όσον αφορά το μέρος που αφορούν την 
αρχιτεκτονική όσο και τη στατική/αντισει-
σμική μελέτη, είναι εξαιρετικά σημαντική. 
Δυστυχώς συχνά παρατηρείται το φαινό-
μενο, στο πλαίσιο μια κακώς νοούμενης 
νοοτροπίας για εξοικονομήσεις, να γίνονται 
εκπτώσεις στην επίβλεψη έργων με άσχη-
μα αποτελέσματα στο τελικό προϊόν. Με 
την αυξημένη πολυπλοκότητα που έχουν 
αποκτήσει οι ηλεκτρολογικές και μηχανο-
λογικές εγκαταστάσεις το Επιμελητήριο 
έχει υποβάλει εισήγηση προς το αρμόδιο 
Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και τη Βουλή 
για θέσπιση διαδικασίας που θα διασφαλί-
ζει την επίβλεψη και αυτών των εργασιών, 

με γνώμονα πάντοτε την προστασία του 
καταναλωτή.

Συμπλήρωση εργασιών 
Με βάση τις πρόνοιες του νόμου κανένας 
δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε 
οικοδομή χωρίς να έχει εκδοθεί για αυτή 
πιστοποιητικό έγκρισης. Επίσης, είναι υπο-
χρεωτικό για τον κάθε ιδιοκτήτη να γνω-
στοποιεί εντός 21 ημερών από τη συμπλή-
ρωση των εργασιών το γεγονός αυτό στην 
αρμόδια αρχή (δημαρχεία ή επαρχιακές 
διοικήσεις) και να υποβάλλει αίτηση για 
έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης. Ανάλογη 
υποχρέωση προβλέπεται στη νομοθεσία και 
για τον επιβλέποντα μηχανικό ο οποίος θα 
πρέπει μέσα σε 30 μέρες από τη συμπλή-
ρωση των εργασιών ή την έναρξη χρήσης 
της οικοδομής να υποβάλει στην αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώ-
νεται η συμπλήρωση ή ο βαθμός εκτέλεσης 
σε σχέση με την άδεια.

Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως
Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός 
Μηχανικός Πληροφορικής
Διευθυντής ΕΤΕΚ

Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών - 5 Δεκεμβρίου 
Με το φετινό σύνθημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

«Οι εθελοντές ενεργούν πρώτοι. Εδώ και παντού» γιορ-
τάζουμε και φέτος τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών. Η μέρα αυτή 
είναι μια ευκαιρία να αποτίσουμε φόρο τιμής στους χιλιάδες 
εθελοντές του τόπου μας, οι οποίοι βρίσκονται πάντοτε σε 
ετοιμότητα για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση μιας κατα-
στροφής, για να βοηθήσουν τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας 
που χρειάζεται βοήθεια, ή για να συμβάλουν στην ευημερία 
των πολιτών, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και την καλλι-
έργεια της πολιτιστικής μας ταυτότητας. 
Οι εθελοντές είναι πάντοτε εκεί, για να προσφέρουν χαρά, ανακού-
φιση, συντροφιά, για να «χτίσουν» ένα καλύτερο αύριο. Οι εθελοντές 
είναι παντού. Όλοι πρέπει να είμαστε εθελοντές, άλλοι ενεργώντας 
μέσω οργανωμένων συνόλων, δηλαδή μέσω των χιλιάδων εθελο-
ντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες εργάζονται για 
έναν συγκεκριμένο σκοπό και άλλοι μέσα από την καθημερινότητα, 
προσφέροντας ένα πιάτο φαγητό στον παππού που είναι μόνος, 
βοηθώντας έναν φίλο που αντιμετωπίζει πρόβλημα αναπηρίας να 
κάνει τα ψώνια του, βοηθώντας σε μια αναδάσωση μετά από μια 
πυρκαγιά και τόσα άλλα παραδείγματα που δεν μπορούν να κατα-
γραφούν σε αυτές τις λίγες γραμμές. 
Ας βάλουμε όλοι στην καθημερινότητά μας τις διαχρονικές αξίες 
της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας, της δικαιοσύνης, 

της ισότητας, που αποτελούν τον πλούτο και την παράδοση του 
λαού μας.
Σε όλους τους εθελοντές που διαθέτουν τον χρόνο και τον κόπο 
τους, θυσιάζοντας τον προσωπικό τους χρόνο και εργάζονται για 
ένα καλύτερο αύριο για όλους, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. 
Εύχομαι στον καθένα από εσάς να βρείτε χρόνο, εάν δεν το έχετε 
ήδη κάνει, να περπατήσετε τα μαγευτικά και ανεπανάληπτα μονο-
πάτια της εθελοντικής προσφοράς και να ανακαλύψετε τη μαγεία 
στην οποία ο κάθε δρόμος θα σας οδηγήσει.
Εύχομαι να ζήσετε κι εσείς αυτή τη μαγική εμπειρία του εθελοντι-
σμού η οποία γεμίζει καρδιές και ανασταίνει ψυχές. 

Σταύρος Ολύμπιος
Πρόεδρος  Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού
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Με τη συμμετοχή 700 συνέδρων από 15 
χώρες πραγματοποιήθηκε, από την 1η 

έως τις 3 Δεκεμβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, το 
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς - EuroMed 2017.
Κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου ανακοι-
νώθηκε ότι ξεκίνησε προσπάθεια ψηφιοποίησης 
του εκκλησιαστικού αρχείου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Δημητριάδος, που περιλαμβάνει και το 
αρχείο της πόλης, ενώ στόχος είναι να προχω-
ρήσει και η ψηφιοποίηση των κειμηλίων, κάτι 
που χρειάζεται πρόγραμμα. Επίσης, ξεκινά νέα 
δραστηριότητα από την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτι-
σμού, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, για σειρά 
μαθημάτων που θα παραδίδονται ηλεκτρονικά 
(e-learning). 
Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν εκπρόσω-
πος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και 
ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού (ΙΜΔ) 
κ. Ιγνάτιος, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
της Κύπρου και η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας 
Δωροθέα Κολυνδρίνη. 

Εργαλείο ανάπτυξης
Ο Στέλιος Χειμώνας, γενικός διευθυντής του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού της Κύπρου και εκπρόσωπος της 
Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ψηφιακός 
Πρωταθλητής, επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια σημα-
ντική δράση της Κύπρου και της Ελλάδας, κα-
θώς ο πολιτισμός μας πάει πολλές χιλιετηρίδες 
πίσω και έχουμε χρέος να τον διαδώσουμε και 
να τον διαφυλάξουμε, αλλά και να τον χρησιμο-
ποιήσουμε ως εργαλείο ανάπτυξης, έρευνας και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

Θρησκεία και επιστήμη
Ο πανοσιολογιότατος π. Καισαρείας Χρόνης, εκ-
πρόσωπος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό-
λεως, υπογράμμισε ότι επιστήμη και θρησκεία 
συμβαδίζουν και συμπράττουν, καθώς τους 
διακρίνει μια ιδιαίτερη σχέση συναλληλίας και 
συμπόρευσης, προς το κοινό καλό, με αποδέ-
κτη πάντοτε τον άνθρωπο. «Όταν πρόκειται για 
κάτι που έχει αποδέκτη τον άνθρωπο, πάντοτε 
επιστήμη και θρησκεία –αν και πολλοί βάζουν 
αρνητικό πρόσημο στη μεταξύ τους σχέση– συ-
μπλέουν και συνοδοιπορούν προς αυτή την κα-
τεύθυνση», δήλωσε. 

Ορθόδοξη βιβλιοθήκη
Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. 
Ιγνάτιος τόνισε ότι εγκαίρως η Μητρόπολή του 
έχει αξιοποιήσει τη σύγχρονη τεχνολογία, με ψη-
φιοποίηση μεγάλου μέρους του αρχείου της και 
διαθέτει την πρώτη παγκόσμια ψηφιακή ορθόδοξη 
θεολογική βιβλιοθήκη με ελεύθερη πρόσβαση από 
όλο τον κόσμο. Όπως είπε, έχουν ψηφιοποιηθεί 
εκατοντάδες βιβλία της βιβλιοθήκης της Ακαδημί-
ας Θεολογικών Σπουδών.
Ακόμη ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια ψηφι-
οποίησης του εκκλησιαστικού αρχείου της ΙΜΔ, 
που περιλαμβάνει και το αρχείο της πόλης, ενώ 
ο σεβασμιότατος εξέφρασε την ελπίδα να προ-
χωρήσει και η ψηφιοποίηση των κειμηλίων, κάτι 
που χρειάζεται πρόγραμμα. 
Ο επικεφαλής της τοπικής Εκκλησίας ανήγγειλε 
μια νέα δραστηριότητα από την Ακαδημία Λαϊ-
κού Πολιτισμού, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, 
με σειρά μαθημάτων που θα παραδίδονται ηλε-
κτρονικά (e-learning). 

Στόχος η πρόσβαση από όλους
Ο Κυριάκος Θεμιστοκλέους αρχιτέκτονας και μέ-
λος του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας 
Επιτροπής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), τόνισε ότι η ψηφιοποίηση 
είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει η Ευρώπη 
να στηριχτεί, ώστε να επενδύσουμε στο παρελ-
θόν για το μέλλον μας.
Στην Κύπρο υπάρχουν πολλά προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Πολιτείας 
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
αν και το πρόβλημα της Κύπρου είναι τα κατε-
χόμενα, όπου είναι δύσκολο να προστατευτεί η 
πολιτιστική κληρονομιά. Είπε επίσης ότι ο κόσμος 

επισκεπτόταν τα μουσεία για να δει την πολιτιστική 
κληρονομιά μας και πρέπει να την εξαπλώσουμε 
ψηφιακά, ώστε να έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος. 
Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους υπάρχουν πα-
ραδείγματα όπως η Παλμύρα στη Συρία που έχει 
καταστραφεί και δεν υπάρχει καν αποτύπωση. 

Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας
Ο Δημήτρης Τσενές, αντιπρύτανης του Πανεπι-
στημίου Πειραιά τεχνολογικού τομέα, τόνισε ότι η 
ψηφιοποίηση αφορά όλο τον Ελληνισμό και έφε-
ρε ως παράδειγμα το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 
(όπου γίνεται προσπάθεια ψηφιοποίησης τοπικά 
με τη βοήθεια από την Ελλάδα και την Κύπρο), 
λέγοντας ότι το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η διά-
σωση, η συντήρηση και η ανάδειξη των μνημείων 
εντός του ελλαδικού χώρου ή στην Κύπρο, αλλά 
και όπου υπάρχει ελληνικό ίχνος.
Ο αντιπρύτανης είπε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν 
τους κώδικες που μπορούσαν να διατηρήσουν 
σχεδόν αιώνια αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά 
ενός μνημείου και πρόσθεσε ότι υπήρχαν έξυπνοι 
άνθρωποι που είχαν ανακαλύψει αλγόριθμους και 
κώδικες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

Ρεύμα πολιτιστικού τουρισμού
Τέλος, πρόεδρος του Δικτύου «Περραιβία» Κώ-
στας Σκριάπας τόνισε ότι ζητούμενο είναι να με-
λετηθεί, να καταγραφεί και να διασωθεί ο ελλη-
νικός πολιτισμός, που θα αναδειχτεί σε όλο τον 
κόσμο. «Το βαρύ ‘πυροβολικό’ της Ελλάδας είναι 
ο πολιτισμός και μπορούμε να δημιουργήσουμε 
ρεύμα πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα και 
ανάπτυξη στην περιφέρεια, που έχει πολλά πολι-
τιστικά μνημεία και θα φέρει θέσεις εργασίας για 
τη νέα γενιά», ανέφερε.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιακής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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Τ ο ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

στις 31 Οκτωβρίου 2017, από το μέλος της Διοικούσας Επιτρο-
πής Ντίνο Νικολαΐδη. Θέμα της συνεδρίας ήταν η «Αναγκαιότητα 
εξεύρεσης μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και η παροχή κι-
νήτρων για την επίτευξη ενεργειακών εξοικονομήσεων».
Σκοπός της συζήτησης ήταν να γίνει σχετική ενημέρωση για το 
πού βρισκόμαστε μέχρι σήμερα στο θέμα, από την Υπηρεσία 
Ενέργειας και από άλλους όπως την Ηλεκτρομηχανολογική Υπη-
ρεσία και το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
•  Αναφέρθηκε ότι έχει αναρτηθεί και βρίσκεται σε δημόσια δι-

αβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Από-
δοση. Αναφέρονται εκεί οι στόχοι που πρέπει να πετύχουμε 
μέχρι το 2020. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι εκδόθηκαν μέχρι σή-
μερα 36.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ως 
επί το πλείστον για νέα κτίρια. Εξάλλου, εκδόθηκαν τα ΠΕΑ για 
όλα σχεδόν τα δημόσια κτίρια.

•  Υπάρχει τώρα το Σχέδιο για Αλλαγή Ηλιακών Πλαισίων και ότι 
μέχρι τέλος του χρόνου θα εξεταστούν όλες οι αιτήσεις για 
χορηγίες που έγιναν στο πλαίσιο των σχεδίων Εξοικονομώ και 

Αναβαθμίζω στις Κατοικίες και Επιχειρήσεις. Όταν θα ανοίξουν 
νέα σχέδια δεν θα είναι με χορηγίες αλλά με χρηματοδοτικά 
εργαλεία.

•  Όπως λέχθηκε στη συνεδρία αντικαταστάθηκαν με LED όλοι οι 
λαμπτήρες των φωτιστικών των αυτοκινητοδρόμων εκτός του 
αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου και βρίσκεται υπό ετοιμα-
σία το εθνικό σχέδιο «Ενέργεια και κλίμα» που θα πρέπει να 
παραδοθεί στην ΕΕ το 2020 και θα περιλαμβάνει τη νέα στρα-
τηγική 2021-30 (εξοικονόμηση ενέργειας 27% και διείσδυση 
των ΑΠΕ 27%).

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ στην παρέμβασή του ζήτησε ενημέ-
ρωση για το αν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης βρίσκεται κάπου το 
Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο ώστε να μπορεί να γίνεται ασφα-
λής σύγκριση για την επίτευξη των στόχων και λέχθηκε ότι 
υπάρχει ανασκόπηση γιατί αυτό έχει ζητηθεί από την Οδη-
γία. Ο κ. Νικολαΐδης σχολίασε περαιτέρω ότι πρέπει να δοθεί 
βάρος στις δράσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας γιατί χωρίς 
αυτές η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν 
θα είναι αποδοτική: «Έχουμε αργήσει και θα έχουμε πρόβλημα 
στην επίτευξη των στόχων που πρέπει να πετύχουμε μέχρι 
το 2020. Μέχρι τώρα για δράσεις εξοικονόμησης Ενέργειας 
μόνο 6% των κονδυλίων, από το ταμείο ΕΞΕ-ΑΠΕ, έχει διατε-
θεί και για τις μεταφορές 0%. Δεν θα πετύχουμε τον στόχο 
για μείωση των ρύπων το 2020 και θα πληρώνουμε πρόστι-
μα αφού δεν δίνεται σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας 
στις μεταφορές. Οι διαδικασίες για τα σχέδια χορηγιών είναι 
χρονοβόρες και πολύ γραφειοκρατικές και δεν βοηθούν στη 
συμμετοχή του κόσμου ώστε να φέρουν αποτελέσματα. Προ-
χωρούμε με ρυθμό χελώνας.
Πρέπει να δραστηριοποιηθεί το κράτος με καλύτερο προγραμμα-
τισμό ώστε να μπορούμε να απορροφούμε περισσότερα ευρω-
παϊκά κονδύλια για θέματα ενεργειακών αναβαθμίσεων. Δεν είναι 
καθόλου ικανοποιητικό από το πακέτο Öttinger των €30 δις για 
την περίοδο 2014-2020, να είχαμε πάρει €53 εκατομμύρια και 
από αυτά τα €20 να κατανεμηθούν για τα δημόσια κτίρια και που 
ακόμα δεν διατέθηκαν».
Στη συνεδρία ζητήθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Άγ-
γελο Βότση να γίνει συνάντησή του με το ΕΤΕΚ, με την προϊ-
στάμενη της Υπηρεσίας Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ 
Ανθή Χαραλάμπους και της Υπηρεσίας Ενέργειας ώστε να γίνει 
καλύτερος συντονισμός και τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν 
στην επόμενη για το θέμα συνεδρία.

Αναγκαιότητα εξεύρεσης μεθόδων εξοικονόμησης 
ενέργειας και η παροχή κινήτρων για 

την επίτευξη ενεργειακών εξοικονομήσεων

Διορισμός μελών Αρχής 
Αδειοδότησης Σταδίων

T ο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2017 
τον διορισμό των Γιώργου Καρά, Κώστα Σολωμού, Πασχαλίνας 

Μαγνήτη, Ανδρέα Ηρακλέους και Βασίλη Γιωργάλλα, στην Αρχή 
Αδειοδότησης Σταδίων. Ο διορισμός είναι για τρία χρόνια.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  Ε ΤΕΚ  Σ ΤΗΝ  ΚΟ ΙΝΟΒΟΥΛΕΥ Τ ΙΚΗ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ  ΕΝΕΡΓΕ ΙΑΣ 
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Η έκθεση αφορά την ανάλυση των στατιστι-
κών στοιχείων των ατυχημάτων που συ-

νέβησαν σε εργοδοτούμενα πρόσωπα, κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους και γνωστοποιήθη-
καν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά το 
έτος 2016.
Κατά την περίοδο 2015-2016 έχει παρατηρη-
θεί σχετικά μεγάλη αύξηση στον αριθμό των 
ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας, της τάξης του 19,3%, 
σε αντίθετη με μια σταδιακή και συνεχή μείωση 
που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2008-2013 
κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε συνολική 
μείωση της τάξης του 35%. Σημειώνεται σχετικά 
ότι κατά την περίοδο 2013-2015 παρατηρήθηκε 
αυξομείωση του αριθμού των ατυχημάτων με 
αύξηση 5,2% κατά την περίοδο 2013-2014 και 
μείωση 1,4% κατά την περίοδο 2014-2015.

Αύξηση Δείκτη Συχνότητας
Συγκριτικά με το έτος 2015 στον τομέα των Ξε-
νοδοχείων - Εστιατορίων σημειώθηκε αύξηση 
του Δ.Σ. κατά 5,3%, στον τομέα της Μεταποίη-
σης κατά 27,3% και στον τομέα της Μεταφοράς 
- Αποθήκευσης κατά 41,1%. Ο Δ.Σ. στον τομέα 
των Κατασκευών παρουσίασε μείωση της τάξης 
του 9,2%.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τομέα της Μεταποί-
ησης, όπου παρατηρήθηκε μια σχετικά πολύ με-
γάλη αύξηση του Δ.Σ. σε σχέση με το έτος 2015 
(27,3%), οι πιο κάτω υποτομείς παρουσίασαν 
αρκετά υψηλό Δ.Σ. (υψηλότερο του μέσου όρου 
στον τομέα που ήταν 1129,69 ή του μέσου όρου 
στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 
που ήταν 603,8).
(i) Βιομηχανία Τροφίμων (2023,79)

(ii)  Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλι-
σμού (1980,20)

(iii)  Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (1737,97)
(iv) Ποτοποιία (1693,32)
(v)  Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και 

πλαστικές ύλες (1647,66)
(vi)  Κατασκευή μη μεταλλικών προϊόντων 

(1225,05)
(vii) Κατασκευή φαρμακευτικών προϊόντων 
(1043,02)
(viii) Βιομηχανία ξύλου (899,74).
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου ατυχη-
μάτων (63,8%) οφειλόταν στην απώλεια ελέγ-
χου μηχανήματος, μέσου μεταφοράς, εργαλείου 
κ.λπ., καθώς επίσης και σε ολίσθηση ή παραπά-
τημα που οδήγησε σε πτώση. 
Ένα μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων 31,5% 
σε σύγκριση με 27,2% κατά το έτος 2015, οφει-
λόταν σε πτώση είτε στο ίδιο επίπεδο είτε από 
ύψος. Τα αντίστοιχα ποσοστά στον τομέα των 
κατασκευών ήταν 40,4% σε σύγκριση με 34,6% 
κατά το έτος 2015. Δηλαδή, παρατηρήθηκε ση-
μαντική αύξηση του ποσοστού των ατυχημάτων 
που οφειλόταν σε πτώση.
Στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, 
τα περισσότερα ατυχήματα που οφείλονταν σε 
πτώση, αφορούσαν πτώση από κλιμακοστάσιο, 
φορητή κλίμακα, εξοπλισμό εργασίας και ικρίωμα. 
Στον τομέα των Κατασκευών τα περισσότερα 
ατυχήματα που οφείλονταν σε πτώση αφορού-
σαν πτώση από ικρίωμα, άκρα δαπέδων στέγης, 
φορητή κλίμακα και κλιμακοστάσιο. 

Οικονομική Δραστηριότητα
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία ο μεγαλύτερος 
αριθμός ατυχημάτων κατά το έτος 2016, όπως 

και κατά το έτος 2015, συνέβη στον τομέα Ξενο-
δοχείων - Εστιατορίων (518: 27,2%) και ακολου-
θούν ο τομέας της Μεταποίησης (359: 18,8%), 
το Χονδρικό και το Λιανικό Εμπόριο (286: 15,0%) 
και οι Κατασκευές (172: 9,0%). Σημειώνεται ιδι-
αίτερα η συνεχιζόμενη σημαντική πτώση του 
ποσοστού των ατυχημάτων στον τομέα των Κα-
τασκευών, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια 
(2012: 18,8%, 2013: 16,3%, 2014: 11,4%, 2015: 
9,8%, 2016: 9,0%).
Σε ό,τι αφορά τον Δείκτη Συχνότητας Ατυχημά-
των, ο υψηλότερος δείκτης, όπως και κατά το 
2015, παρουσιάζεται στον Τομέα των Ξενοδο-
χείων - Εστιατορίων (1749,88), και ακολουθούν 
οι τομείς της Μεταποίησης (1525,06), της Μετα-
φοράς και Αποθήκευσης (983,39), των Ορυχείων 
και Μεταλλείων (948,51) και της Παροχής Νερού, 
Επεξεργασίας Λυμάτων κ.λπ. (757,12).
Σε σχέση με το έτος 2015, κατά το έτος 2016 πα-
ρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του μέσου όρου 
του Δείκτη Συχνότητας κατά 16,34%. 

Τομέας Κατασκευών
Από το σύνολο των 172 ατυχημάτων που συ-
νέβησαν στον τομέα των κατασκευών, 63 ατυ-
χήματα, δηλαδή ποσοστό 40,4% αφορούσαν 
ατυχήματα που προέκυψαν λόγω πτώσης, εκ 
των οποίων 14 ατυχήματα (22,2%) αφορούσαν 
πτώση στο ίδιο επίπεδο και 49 (77,8%) πτώση 
από ύψος.
Από το σύνολο των 49 ατυχημάτων που αφο-
ρούσαν πτώση από ύψος, 23 ατυχήματα (46,9%) 
αφορούσαν πτώση από ύψος μικρότερο των 2 
μέτρων και 26 ατυχήματα (53,1%) πτώση από 
ύψος ίσο ή μεγαλύτερο των 2 μέτρων.
Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα από τα 23 
ατυχήματα που αφορούσαν πτώση από ύψος 
μικρότερο των 2 μέτρων, συνέβησαν κατά σειρά 
λόγω πτώσης, από φορητή κλίμακα (5: 21,7%), 
από ικρίωμα (4: 17,4%) από ανοίγματα (3: 
13,0%), κ.λπ.

Περισσότερες λεπτομέρειες: www.mlsi.gov.cy/
mlsi/dli/dliup.nsf/All/2DFFCA3DE7913C73C22
57E0500310675?OpenDocument 

Μεγάλη αύξηση στον αριθμό των 
εργατικών ατυχημάτων το 2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/2DFFCA3DE7913C73C2257E0500310675?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/2DFFCA3DE7913C73C2257E0500310675?OpenDocument
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 
Νοεμβρίου 2017 η τελετή απονομής 

των «Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας 
ΟΕΒ» και των «Κυπριακών Βραβείων Έρευ-
νας ΙΠΕ» για το 2017. 
Ο διαγωνισμός για τα βραβεία καινοτομίας 
διοργανώνεται από το 2006 από την Ομο-
σπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και 
το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) συμ-
βάλλοντας στη βελτίωση και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχει-
ρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Παράλληλα, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
(ΙΠΕ) καθιέρωσε τα Βραβεία Έρευνας από 
το 2007, αναδεικνύοντας προσωπικότητες 

ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο και έχουν να επιδείξουν σημαντικά 
και διεθνούς επιπέδου αποτελέσματα. 
Στο διάστημα όλων αυτών των χρόνων 
βραβεύτηκαν και ξεχώρισαν δεκάδες προ-
σωπικότητες, επιχειρήσεις και δημόσιοι 
οργανισμοί, ανάμεσα σε εκατοντάδες πολύ 
αξιόλογες συμμετοχές, γεγονός που αποδει-
κνύει ότι η Κύπρος είναι ένας ολοζώντανος 
πυρήνας καινοτομίας. Διαθέτει όχι μόνο το 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη 
δίψα για διακρίσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο παγκόσμιο τεχνολογικό, οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον. 
Τα φετινά «Κυπριακά Βραβεία Καινοτομί-
ας ΟΕΒ» και τα «Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 
ΙΠΕ» απένειμαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της 

ΟΕΒ κ. Χρίστος Μιχαηλίδης και ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Αξιολόγησης του Βραβείου 
Καινοτομίας και πρόεδρος του ΔΣ του ΙΠΕ κ. 
Γιώργος Γεωργίου. Για το 2017, τα Κυπριακά 
Βραβεία Καινοτομίας της ΟΕΒ δόθηκαν ως 
ακολούθως: 
•  Βραβείο Καινοτομίας στον Τομέα της 

Μεταποίησης απονεμήθηκε στην εται-
ρεία CYPET TECHNOLOGIES LTD για τον 
σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμου 
μηχανής παραγωγής πλαστικών μπουκα-
λιών PET με πατενταρισμένη τεχνολογία. 

•  Βραβείο Καινοτομίας στον Τριτο-
γενή Τομέα απονεμήθηκε στη CNP 
CYPRIALIFE LTD για την ανάπτυξη και 
χρήση πρωτοποριακού λογισμικού 
Ηλεκτρονικής Ανάλυσης Αναγκών του 
Πελάτη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο 
εργαλείο πώλησης του οποίου ο σχε-
διασμός βασίζεται στις ιδιαιτερότητες, 
τις επιθυμίες και τις ανάγκες του κάθε 
πελάτη ξεχωριστά. 

•  Βραβείο Καινοτομίας στον Ευρύτε-
ρο Δημόσιο Τομέα απονεμήθηκε στο 
Λύκειο Κύκκου Β΄ για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή λογισμικού για διαδικτυακή 
ηλεκτρονική διοίκηση του σχολείου. 

Τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας ΙΠΕ 2017 δό-
θηκαν ως εξής: 
•  Βραβείο Έρευνας στην κατηγορία του 

Διακεκριμένου Ερευνητή για το 2017, 
το οποίο φέτος αφορά τη θεματική ενότη-
τα «Επιστήμες Ζωής», απονεμήθηκε στον 
δρα Κλεόπα Κλεόπα, καθηγητή της Σχολής 
Μοριακής Ιατρικής Κύπρου και επικεφαλής 
της Νευρολογικής Κλινικής και του Εργα-
στηρίου Νευροεπιστημών στο Ινστιτούτο 
Νευρολογίας και Γενετικής. 

•  Βραβείο Έρευνας στην κατηγορία 
του Νέου Ερευνητή για το 2017 
απονεμήθηκε σε δύο θεματικές ενό-
τητες. Στη θεματική ενότητα «Φυσικές 
Επιστήμες και Μηχανική» το βραβείο 
απονεμήθηκε στον δρα Στέλιο Τιμοθέ-
ου, ερευνητή στο Κέντρο Αριστείας για 
Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ». 

•  Στη θεματική ενότητα «Κοινωνικές 
και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» το 
βραβείο απονεμήθηκε στον δρα Michael 
Lombardo, λέκτορα στο Τμήμα Ψυχολογί-
ας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Απονεμήθηκαν τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας 
και τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας για το 2017
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Πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου το 3ο 
ετήσιο Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρη-

ματικότητας (Innovation and Entrepreneurship 
Forum 2017- IEF2017), με θέμα «Research 
Commercialization & Innovative Start-ups». H δι-
οργάνωση του Φόρουμ εμπίπτει στο πλαίσιο της 
πολυετούς συνεργασίας μεταξύ PwC Κύπρου και 
Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας.
Το Φόρουμ διοργανώθηκε από το Κέντρο Επι-
χειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Centre for Entrepreneurship - C4Ε) και τον μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό Ελληνική Πρωτοβουλία 
- The Hellenic Initiative (THI) των Ελλήνων της 
Διασποράς, με τη στήριξη της PwC Κύπρου, του 
MIT Enterprise Forum Greece (MITEF Greece) και 
της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κύπρο. 
Στο πλαίσιο του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε δια-
γωνισμός ανάμεσα σε νεοφυείς επιχειρήσεις και 
ερευνητικές ομάδες, οι οποίες είχαν την ευκαιρία 
να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον κριτι-
κής επιτροπής που αποτελείτο από έμπειρους 
αξιολογητές, επιτυχημένους επιχειρηματίες και 

επενδυτές από το εξωτερικό. Εκ μέρους της 
PwC Κύπρου, στην κριτική επιτροπή συμμετείχε 
ο κ. Πέτρος Μαρουδιάς, Συνεταίρος, Υπηρεσίες 
Διεθνών Ιδιωτών Πελατών. Οι τρεις καλύτερες 
ομάδες κέρδισαν χρηματικά βραβεία, προσφορά 
του Hellenic Initiative καθώς επίσης και δωρεάν 
κατάρτιση που θα προσφέρει η PwC.
Οι νικητές του διαγωνισμού με τη σειρά που βρα-
βεύτηκαν είναι οι:
• Level 5 - 1ο βραβείο
• AJM Med-i-caps ltd - 2ο Βραβείο
• Advanced Materials Design & Manufacturing 
ltd (AMDM ltd) - 3ο Βραβείο.
Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε 
επίσης συζήτηση (Panel Discussion) με θέμα «Key 
factors for successful commercialization». Στη συ-
ζήτηση συμμετείχαν ο κ. Leon Sandler, Executive 
Director, MIT Deshpande Centre for Technological 
Innovation, η κ. Άννα Πρωτοπαπά, President & 
CEO of Mersana, στη Βοστώνη, ο κ. Herbert Chen, 
Vice Dean, TusPark, Tsinghua University και ο δρ 
Μάριος Δικαιάκος, Director, Κέντρο Επιχειρηματι-
κότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

3ο Φόρουμ Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και την PwC Κύπρου

Τιμητική συμμετοχή της Κύπρου 
στους εορτασμούς της 70ής 
επετείου από την ίδρυση της 
Σχολής Μεταλλειολόγων - 

Μεταλλουργών 
του Πολυτεχνείου

Εφαρμογή της νομοθεσίας για την τοποθέτηση 
έργων τέχνης στα δημόσια κτίρια

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, σε όλα τα δημόσια κτίρια που θα ανεγερθούν από εδώ και 
στο εξής θα πρέπει να τοποθετούνται έργα τέχνης, με στόχο τόσο την αναβάθμιση του 

κτισμένου περιβάλλοντος, όσο και την τόνωση της κυπριακής καλλιτεχνικής παραγωγής. Ως εκ 
τούτου οι μελετητές θα πρέπει κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων 
να συμπεριλαμβάνουν σε αυτόν το κόστος για τοποθέτηση έργων τέχνης σε ποσοστό τουλάχι-
στον 1% του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου, για τον υπολογισμό του οποίου λαμβά-
νονται υπόψη τα ποσά για τις οικοδομικές εργασίες, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
και τις εγκαταστάσεις ανελκυστήρα.
Δείτε τη σχετική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εδώ: www.etek.org.cy/site-
article-1675-48-el.php 

Τις πρωτοπόρες τεχνολογίες της μεταλ-
λουργίας που χρησιμοποιούνται στην 

Κύπρο, παρουσίασε κλιμάκιο μεταλλειολό-
γων - μεταλλουργών, αποφοίτων του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) της 
Hellenic Copper Mines Ltd, σε εκδήλωση 
που έγινε στην αίθουσα τελετών του Πολυ-
τεχνείου. Η εκδήλωση έγινε στις 24 Νοεμ-
βρίου, στο πλαίσιο εορτασμού για την 70ή 
επέτειο από την ίδρυση σχολής Μεταλλειο-
λόγων - Μεταλλουργών.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο αντιπρύ-
τανης Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, ο κοσμήτορας της Σχολής, καθη-
γητές και φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό 
από άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδος καθώς 
και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, στελέχη 
ερευνητικών ιδρυμάτων και βιομηχανιών της 
Ελλάδος και άλλοι προσκεκλημένοι.
Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Η Συμβολή 
της Υδρομεταλλουργίας στην Εκμετάλλευση 
Φτωχών Μεταλλευμάτων Χαλκού και Πολυ-
τίμων Μετάλλων της Κύπρου». Οι Κύπριοι 
μηχανικοί όμως δεν περιορίστηκαν στην 
παρουσίαση πρωτοπόρων τεχνολογιών που 
εφαρμόζονται σήμερα στην Κύπρο, αλλά 
συμπεριέλαβαν στις ομιλίες τους το θέμα 
της διαχρονικής ανάπτυξης της μεταλλουρ-
γίας στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, καθώς και απόψεις για τις θέσεις 
της βιομηχανίας που αφορούν την εκπαί-
δευση των μηχανικών σήμερα.
Το ακροατήριο παρακολούθησε τις παρουσι-
άσεις της κυπριακής ομάδας με πολλή προ-
σοχή και ικανοποίηση και χαρακτήρισε την 
κυπριακή μεταλλευτική βιομηχανία τεχνολο-
γικά πρωτοπόρα, ανθεκτική και υποδειγματι-
κή. Τονίστηκε η ανάγκη για στενή συνεργασία 
του ΕΜΠ και της κυπριακής μεταλλευτικής 
βιομηχανίας προς αμοιβαίο όφελος.
Κατά την τελετή, οι μηχανικοί της Ηellenic 
Copper Mines Ltd παρέδωσαν στο ΕΜΠ 
ακριβές αντίγραφο αρχαίου χάλκινου ταλά-
ντου, που κατασκευάστηκε από Κύπριους 
μεταλλωρύχους και μεταλλουργούς. Τριάντα 
τέτοια τάλαντα, σύμβολα της κυπριακής 
ιστορίας και μεταλλουργίας, στάλθηκαν το 
2004 με το πλοίο Κερύνεια ΙΙΙ στον Δήμο 
Αθηναίων για κατασκευή των χάλκινων με-
ταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων.

http://www.etek.org.cy/site-article-1675-48-el.php
http://www.etek.org.cy/site-article-1675-48-el.php
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Τυχεροί μπορούν να θεωρηθούν όσοι είχαν 
την ευκαιρία να συναντήσουν και να ακού-

σουν τον Φιοντόρ (Θεόδωρο) Νικολάγιεβιτς 
Γιουρτσίχιν, κορυφαίο κοσμοναύτη και ήρωα 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που μίλησε, μετα-
ξύ άλλων, για την επαγγελματική του εμπειρία 
και την τελευταία αποστολή του στον Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό (20 Απριλίου-3 Σεπτεμ-
βρίου 2017). Ο κοσμοναύτης φιλοξενήθηκε σε 
ανοικτή εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Ρωσι-
κό Πολιτιστικό Κέντρο, στην αίθουσα UNESCO 
του Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη του 
ROSCOSMOS και του Αστεροσκοπείου Τροό-
δους, το οποίο προγραμματίζεται να λειτουρ-
γήσει το 2021 στα Αγρίδια.
«Από μικρός ονειρευόμουν να ‘περπατήσω’ στο 
διάστημα. Αφού το κατάφερα, άρχισα να νο-
σταλγώ να πιώ το τσάι μου στο σπίτι μου και να 
μπορέσω να ακουμπήσω το φλιτζάνι πάνω στο 
τραπέζι χωρίς να ταλαιπωρούμαι από την έλλει-
ψη βαρύτητας», υπέδειξε χρησιμοποιώντας την 
ελληνική γλώσσα. Ο κοσμοναύτης δήλωσε χα-
ρούμενος και γοητευμένος από την πρώτη του 
επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Γιουρ-

τσίχιν, γόνος οικογένειας Ελλήνων του Πόντου, 
αποκάλυψε πως στην πρώτη του πτήση στο 
διάστημα πήρε μαζί του τις σημαίες της Ρωσίας 
αλλά και της Ελλάδας. Η πρώτη φορά που η ελλη-
νική γλώσσα ακούστηκε στο διάστημα ήταν όταν 
ο Φιοντόρ κάλεσε από το διάστημα την ελληνι-
κής καταγωγής μητέρα του και αυτή τον ρώτησε: 
«Θόδωρε, εσύ είσαι;», για να της απαντήσει «Ναι 
μάνα, εγώ είμαι ο Θόδωρος».
Ο Ρώσος κοσμοναύτης, 423ος του πλανήτη μας 
και 98ος της Ρωσίας, μετείχε σε 5 αποστολές, 
έχοντας περάσει περισσότερες από 672 ημέρες 
στο διάστημα. Αντί διάλεξης, προτίμησε να απα-
ντήσει σε ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν από 
το ακροατήριο (ηλικίας από 8 έως 80 χρόνων) 
τονίζοντας πως το διάστημα ήταν η «αρρώστια» 
του. Είπε πως, όταν επιστρέφει στη Γη ύστερα 
από παραμονή πολλών ημερών στο διάστημα 
(η μεγαλύτερη 135 ημέρες και 18 ώρες κατά τη 
διάρκεια της πέμπτης αποστολής του), δεν αντι-
μετωπίζει σοβαρά προβλήματα, λόγω της πολύ 
καλής φυσικής του κατάστασης: «Χρειάζομαι μία 
ημέρα μέχρις ότου συνέλθω πλήρως. Αν κουνή-
σω γρήγορα το κεφάλι μου ίσως να ζαλιστώ λίγο, 
αλλά τίποτε περισσότερο».

Ο κοσμοναύτης που μίλησε ελληνικά 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οι περί των Βασικών 
Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες 

και Κατασκευαστικά 
Στοιχεία Ασφάλειας για 

Ανελκυστήρες) Κανονισμοί

Μνημόνιο συνεργασίας επιτρόπου Περιβάλλοντος και 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού υπέγραψε μνημόνιο συ-

νεργασίας με την επίτροπο Περιβάλλοντος με 
σκοπό να εφαρμοστεί ένα κοινό πρόγραμμα 
δράσης σε περιβαλλοντικά θέματα με τον 
εθελοντικό τομέα. Το Μνημόνιο εγκαθιδρύει 
ένα πλαίσιο συνεργασίας και ενθαρρύνει την 
υλοποίηση ενός προγράμματος στη βάση του 
κοινού συμφέροντος και της αμοιβαιότητας.
Η συνεργασία η οποία προνοείται στο Μνη-

μόνιο περιλαμβάνει κυρίως τους ακόλου-
θους τομείς και δράσεις: 
•  Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος
•  Ευαισθητοποίηση και διαφώτιση του κοι-

νού σε περιβαλλοντικά θέματα.
Το Μνημόνιο υπογράφηκε στα γραφεία του 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθε-
λοντισμού στη Λευκωσία στις 28 Νοεμβρίου 
2017 στο πλαίσιο της Δημοσιογραφικής Διά-
σκεψης της Εβδομάδας Εθελοντισμού.

Οι Κανονισμοί περί των Βασικών Απαι-
τήσεων (Ανελκυστήρες και Κατασκευ-

αστικά Στοιχεία Ασφάλειας για Ανελκυστή-
ρες) του 2016 (Κ.Δ.Π. 309/2016) ρυθμίζουν 
την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα σε 
νέα ή υφιστάμενα κτίρια στην Κύπρο. Μία 
από τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγείας του Παραρτήματος Ι των πιο Κανο-
νισμών, που πρέπει να ικανοποιεί κάθε νέος 
ανελκυστήρας, είναι η βασική απαίτηση 2.2, 
η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο σύνθλι-
ψης στις οριακές θέσεις του ανελκυστήρα 
στην άνω και κάτω απόληξη του φρεατίου. 
Η βασική απαίτηση 2.2 προνοεί για τη δημι-
ουργία ελεύθερου χώρου ή καταφυγίου ως 
μέτρου αποφυγής του πιο πάνω κινδύνου 
και σκοπό έχει να προστατεύει τον συντη-
ρητή, τον ελεγκτή και τον επιθεωρητή του 
ανελκυστήρα όταν καθηκόντως εισέρχονται 
στους συγκεκριμένους χώρους. 
Τα επηρεαζόμενα μέλη του ΕΤΕΚ (αρχιτέκτο-
νες και πολιτικοί μηχανικοί), εργολάβοι και 
εργολήπτες έχουν υποχρέωση να συμβάλ-
λουν ανάλογα κατά τον σχεδιασμό και την 
ανέγερση του κτιρίου ώστε ο νέος ανελκυ-
στήρας που θα εγκατασταθεί να ικανοποι-
εί τους Κανονισμούς και να λειτουργεί, να 
συντηρείται και να ελέγχεται με ασφάλεια 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σύμφω-
να με τους Κανονισμούς, είναι υποχρέωση 
του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα έγκαιρα 
να υποδείξει στον εργολάβο του έργου, τις 
σχεδιαστικές παραμέτρους για τη δημιουρ-
γία ελεύθερου χώρου ή καταφυγίου στην 
άνω και κάτω απόληξη του φρεατίου όπως 
απαιτείται από τους εν θέματι Κανονισμούς. 
Αναμένεται ότι ο αρχιτέκτονας και ο πολιτι-
κός μηχανικός, σε συνεργασία με τον εργο-
λάβο του έργου, θα λαμβάνουν υπόψη τους 
τις παραμέτρους ώστε ο ανελκυστήρας να 
σχεδιάζεται και να εγκαθίσταται νόμιμα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι τα 
υφιστάμενα κτίρια, όταν δεν είναι δυνατή 
η δημιουργία ελεύθερου χώρου ή κατα-
φυγίου, ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα 
μπορεί να εφαρμόσει άλλα κατάλληλα μέ-
τρα, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει την 
έγκριση της αρμόδιας αρχής για την καταλ-
ληλότητα των προτεινόμενων μέτρων.
Όλες οι λεπτομέρειες είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.etek.org.
cy/site-article-1662-48-el.php.

http://www.robotex.org.cy
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Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής (ARC) του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας παρουσίασε τα αποτε-

λέσματα των εργαστηρίων Catalyst που πλαισι-
ώθηκαν από σειρά διαλέξεων, παρουσιάσεων και 
εκθέσεων. Τα εργαστήρια είναι εντατικά εβδο-
μαδιαία μαθήματα κατ’ επιλογήν, με θεματική 
που αλλάζει κάθε εξάμηνο ανάλογα με τα ενδι-
αφέροντα των καθηγητών του τμήματος και των 
προσκεκλημένων εξειδικευμένων διδασκόντων 
που επιθυμούν να τα προσφέρουν.
 «Ο θεσμός λειτουργεί ως εκπαιδευτικός κατα-
λύτης προσδίδοντας ευελιξία στο ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα και επιτυγχάνοντας επιτάχυνση και 
παραγωγική εστίαση της διδακτικής διαδικασίας. 
Όλοι οι συμμετέχοντες, διδάσκοντες και σπου-
δαστές, συντείνουν έτσι σε μια εντατική, συλλο-
γική και άκρως αποδοτική παραγωγή και ανταλ-
λαγή ιδεών, προτάσεων και εμπειριών γύρω από 
το αντικείμενο της αρχιτεκτονικής» υπέδειξε ο 
συντονιστής των εργαστηρίων (Catalyst) Μιχά-
λης Γεωργίου, επίκουρος καθηγητής (ARC) του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Φοιτητές του τμήματος παρουσίασαν οι ίδιοι τις 
προτάσεις τους σε διάφορα θέματα στην Εικο-
νική Πραγματικότητα ενώ στο τέλος της εκδή-
λωσης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
βιώσουν, με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος, 
την εντυπωσιακή εργασία τους.
«Πειραματιζόμενοι με το ζωντανό παρελθόν, μια 

εμπειρική αναφορά στην Αρχιτεκτονική Κληρονο-
μιά της Κύπρου», ήταν το θέμα του άλλου εργαστη-
ρίου Catalyst, που παρουσίασε με την εισήγηση 
της η δρ Μαρία Σιεχαντέ, επισκέπτρια διδάσκουσα, 
επισημαίνοντας στοιχεία που συμβάλλουν στην 
αλλαγή της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. «Στόχος 
αυτού του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν οι 
φοιτητές τη σημασία της κληρονομιάς και τη δια-
δικασία της διατήρησής της», επισήμανε.
Η διδάσκουσα δρ Άννα Ευσταθίου, αναπληρώ-

τρια καθηγήτρια του Αρχιτεκτονικού Κέντρου 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ARC), 
τόνισε πως «οι φοιτητές μας σέβονται το παλιό, 
ενώ παράλληλα εξερευνούν το μέλλον». Πρό-
σθεσε πως με τον θεσμό των εργαστήριων το 
τμήμα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε νέες 
τάσεις έρευνας και σε καινοτόμες πρακτικές σχε-
διασμού και τεχνολογίας, προσφέροντας κίνητρα 
και συναρπαστικές ευκαιρίες στους μαθητές και 
τους συμμετέχοντες. 

«Αρχιτεκτονική Κληρονομιά της Κύπρου» 
και «Εικονική Πραγματικότητα»

Κώδικας Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς 
και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), αντα-
ποκρινόμενο στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενδυνάμωσης του 

εθελοντικού τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης, έχει ετοιμάσει 
Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις 
ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές - Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις). 
Η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια και η πιστή εφαρμογή κανόνων που 
να διέπουν τη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΚΟ, 
δηλαδή των εθελοντών και του προσωπικού τους, αποτελούσαν πά-
ντοτε διαχρονικούς στόχους για τον εθελοντισμό στο νησί μας. Η 
χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια και η ποιότητα στην παροχή των υπη-
ρεσιών των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ στους συνανθρώπους 
μας και γενικότερα την κοινωνία εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη, την 
αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα, το κύρος και την αναγνώρισή τους 
από το κοινό και την πολιτεία και ενισχύουν τη διάθεσή τους για να 
συνδράμουν το έργο που επιτελούν. 
Ο Κώδικας ορίζει στις ΜΚΟ να έχουν ως προτεραιότητά τους την τή-
ρηση της νομιμότητας, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, την ακεραι-

ότητα, την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, την ίση μεταχείριση, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αξιοπρέπεια και την αντι-
κειμενικότητα. Κάθε εθελοντής, είτε μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου είτε του οργανισμού και κάθε μέλος του έμμισθου προσωπικού 
οφείλει να εφαρμόζει τις βασικές αυτές αρχές οι οποίες πρέπει να τον 
καθοδηγούν και να τον εμπνέουν. 
Το ΠΣΣΕ καλεί κάθε ΜΚΟ και ιδιαίτερα τα μέλη του να τηρήσουν πιστά 
τον Κώδικα αυτό και να συμβάλουν ώστε να καταστεί ένα δυναμικό 
εργαλείο χρηστής διοίκησης, ορθής συμπεριφοράς και δεοντολογίας 
με συνεχή εφαρμογή.
Η κουλτούρα, οι αρχές και οι αξίες όσον αφορά τη χρηστή διοίκη-
ση είναι βαθιά ριζωμένες στην ιστορία του εθελοντικού κινήματος. 
Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος αναφέρει ότι «χρειάζεται 
απλά να δώσουμε μια νέα δυναμική στην άγραφη αυτή παράδοση και 
να τη μετατρέψουμε σε ένα έγγραφο το οποίο θα καθοδηγεί εμάς 
και τους επόμενους εθελοντές στην ορθή και αποτελεσματική μας 
προσφορά».

Εργαστήρια Catalyst από 
το Τμήμα Αρχιτεκτονικής 
(ARC) του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

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

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, επιτρέπεται 
η έναρξη ανάπτυξης, εφόσον πρόκειται αυτή να 
πραγματοποιηθεί σε εγκριμένο οικόπεδο ή/και σε 
υπό δημιουργία οικόπεδο ή/και σε τεμάχιο γης 
για το οποίο έχει εξασφαλιστεί άδεια, για τη με-
τατροπή του σε οικόπεδο ή τη διαίρεσή του σε 
χωριστά οικόπεδα - δέστε το σχετικό άρθρο, στη 
σελίδα 414, του σχετικού κειμένου του Νόμου, 
στην ιστοσελίδα http://www.moi.gov.cy/moi/tph/
tph.nsf/All/7C13A5032F6F4196C2257BCE003A6
83D/$file/N%2046(I)_2011.pdf?OpenElement
Προς συμμόρφωση με το πιο πάνω άρθρο του 
νόμου, προτρέπονται οι αιτητές και οι μελετητές 
να υποβάλλουν πολεοδομική αίτηση για οικοπε-
δοποίηση του τεμαχίου, πριν την οποιαδήποτε 
αίτηση για την οικοδομική ανάπτυξή του. Λόγω 
των πολλών προβλημάτων που παρατηρήθηκαν 
στις περιπτώσεις υποβολής ταυτόχρονα αίτησης 

για οικοπεδοποίηση και αίτησης για την οικοδο-
μική ανάπτυξη, από τούδε και στο εξής δεν θα γί-
νεται αποδεκτή η υποβολή αίτησης για ανέγερση 
οικοδομών σε τεμάχιο για το οποίο δεν έχει προ-
ηγουμένως εξασφαλιστεί άδεια για τη μετατροπή 
του σε οικόπεδο.
Συνεπώς, για να γίνεται αποδεκτή η κατάθεση 
αίτησης για οικοδομική ανάπτυξη τεμαχίου, θα 
πρέπει να υποβάλλεται μαζί αντίγραφο της πολε-
οδομικής άδειας οικοπεδοποίησής του.
Από την υποχρέωση εξασφάλισης πολεοδομικής 
άδειας οικοπεδοποίησης τεμαχίου εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην επιφύλαξη (β) 
του άρθρου 21 του περί Πολεοδομίας και Χωροτα-
ξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, όπως:
i.  Το προς ανάπτυξη τεμάχιο να μην διαθέτει 

δημόσια προσπέλαση
ii.  Το προς ανάπτυξη τεμάχιο να βρίσκεται εκτός 

ορίων ανάπτυξης
iii.  Η οικοπεδοποίηση του τεμαχίου να μην κρί-

νεται εφικτή ή απαραίτητη ή επιθυμητή στο 
συγκεκριμένο στάδιο μελέτης. Για να εφαρ-
μοστεί η περίπτωση αυτή, απαιτείται προ-
ηγουμένως η εξασφάλιση προκαταρκτικών 
απόψεων της Πολεοδομικής Αρχής, με τις 
οποίες να γίνεται αποδεκτή η μη οικοπεδο-
ποίηση του τεμαχίου για τους σκοπούς της 
προτεινόμενης ανάπτυξης 

iv.  Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, θα πρέπει 
να διασφαλίζονται ωστόσο το αναγκαίο οδι-
κό δίκτυο, ελεύθεροι δημόσιοι χώροι και άλ-
λοι χώροι ή έργα υποδομής που θεωρούνται 
αναγκαία στο στάδιο μελέτης της αίτησης. Οι 
απαιτούμενες δεσμεύσεις θα πρέπει να προ-
νοούνται στην αίτηση που υποβάλλεται.

Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις επανεκδόσε-
ων πολεοδομικών αδειών ή/και προσθηκών, θα 
πρέπει να υποβάλλεται αίτηση οικοπεδοποίησης 
του τεμαχίου, έστω και αν στο παρελθόν αυτή δεν 
απαιτήθηκε.

Οικοπεδοποίηση τεμαχίου - Απαραίτητη 
συνθήκη πριν οποιαδήποτε άλλη ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Όροι ΤΕΕ για εγκατάσταση και συντήρηση 
φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων

Δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο τυπικοί όροι 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΤΕΕ) για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας που 
σχετίζονται με την εγκατάσταση και συντή-
ρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι όροι 
απευθύνονται προς μελετητές όπως αυτοί ορί-
ζονται στην περί Οδών και Οικοδομών Νομο-
θεσία. Μεταξύ άλλων οι όροι περιλαμβάνουν: 

Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοτα-
ξίου πρέπει να εκπονηθεί κατάλληλο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και να καταρτιστεί 
ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). Τα έγ-
γραφα αυτά πρέπει να εκπονηθούν στο στάδιο 
της μελέτης του έργου και να αναπροσαρμό-
ζονται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σε συνάρτηση με 
την εξέλιξη των εργασιών. 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
Το ΣΑΥ αναφέρεται στις εργασίες εκτέλεσης του έργου.
Το περιεχόμενο του ΣΑΥ καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία. Στο 
ΣΑΥ πρέπει να καθορίζονται, μεταξύ άλλων, με βάση τις γραπτές 
εκτιμήσεις των κινδύνων και λαμβανομένου υπόψη του χρονοδι-

αγράμματος εκτέλεσης του έργου, τα ειδικά 
μέτρα για τις εργασίες που προγραμματίζο-
νται ή/και αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 
Τα ειδικά μέτρα περιλαμβάνουν τις μεθόδους 
εργασίας, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα 
και άλλες διευθετήσεις για τη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των κινδύνων που ενυπάρχουν 
στις διάφορες φάσεις, δραστηριότητες και 
θέσεις εργασίας εκτέλεσης του έργου για την 
προστασία των προσώπων στην εργασία ή/και 
άλλων προσώπων που τυχόν να επηρεαστούν. 
Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει τους κανόνες 
που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο και τις 
εργασίες για τις οποίες πρέπει να υποβάλλεται 
ασφαλής μέθοδος εργασίας ή και να εφαρ-
μόζεται σύστημα γραπτής άδειας εργασίας 

καθώς και οι διαδικασίες έγκρισης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δίνεται στους κινδύνους που προκύπτουν από την ταυτόχρονη 
διεξαγωγή των εργασιών. 
Το ΣΑΥ πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των 
εργασιών και τις αλλαγές που επέρχονται πριν από την έναρξη και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.
Όλοι οι όροι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: http://
www.etek.org.cy/site-article-1674-48-el.php .

http://www.robotex.org.cy
http://www.etek.org.cy/site-article-1674-48-el.php
http://www.etek.org.cy/site-article-1674-48-el.php


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)
•  Κυπριακό ICOMOS  http://icomos.org.cy/index.php/el/
 
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) .

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/2064DE518F1CB4B1C22580A5003B301C?OpenDocument
http://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1006370
http://www.poeem.org.cy
http://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1006370


w w w. e t e k . o r g . c y  28

■ Αυτοεπιπέδωση
■ Υψηλή αντοχή
■ Βατότητα σε 6 ώρες
■ Ιδανική θερμική αγωγιμότητα για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
■ Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας

Knauf FE 60 Magic
Aυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδων γενικής χρήσης 
για εφαρμογή σε πάχος 10 ως 60 mm

Knauf Cyprus Limited: Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος, Τ.Θ.52573, Τ.Κ. 4065, Λεμεσός, Κύπρος. 

Τηλ.: 00357 25343371. Fax: 00357 25343346. knauf@knauf.com.cy  www.knauf.gr

http://www.robotex.org.cy

