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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.
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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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Ιούλιος. Μέσο του καλοκαιριού. Οι 
περισσότεροι προγραμμάτισαν τις δι-
ακοπές τους, εντός ή εκτός Κύπρου, 
εδώ και αρκετό καιρό. Άλλοι, αυτοί της 

τελευταίας στιγμής, αναζητούν αλλαγή, για 
μερικές μέρες από την καθημερινότητα, με 
μικρές αποδράσεις.
Η Κύπρος μας προσφέρει επιλογές για 
διακοπές για όλα τα γούστα και όλα τα 
βαλάντια. Βουνό, θάλασσα, ακριβά ή φτηνά ξενοδοχεία ή κατα-
λύματα, κατασκηνωτικούς χώρους, ή ακόμα και κολυμβητικούς 
χώρους στην πρωτεύουσα για όσους η «μοναξιά» της άδειας, 
καυτής πόλης τους ηρεμεί. Πολιτιστικές εκδηλώσεις άφθονες, 
σε πόλεις και χωριά. Ώρα για κοινωνική συνεύρεση, αλλιώτι-
κη από αυτήν που συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ώρα για ανθρώπινη και όχι ηλε-
κτρονική επικοινωνία.
Με ικανοποίηση ακούσαμε το τελευταίο διάστημα τα αποτελέ-
σματα της τουριστικής βιομηχανίας στην 
Κύπρο τα οποία ξεπέρασαν κάθε προσδο-
κία. Πληρότητα στις ξενοδοχειακές μονά-
δες που αγγίζει το 100%, επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, βελτίωση του τουρι-
στικού προϊόντος. Μια μεγάλη ανάσα στην 
κυπριακή οικονομία. Εύγε για το επίτευγμα.
Τα δάση μας έτοιμα να μας υποδεχτούν, 
σιγά σιγά επουλώνουν τις πληγές των πυρκαγιών της περασμέ-
νης χρονιάς. Κι οι θάλασσες μας πιστοποιούνται με την μπλε 
σημαία. 
Είμαστε όλοι ασφαλείς. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την ευφορία που 
μας διακατέχει, έρχονται οι ειδήσεις, η μια μετά την άλλη, να δια-
ταράξουν την ηρεμία μας και να χαλάσουν τα σχέδιά μας.
Ο εφιάλτης της πυρκαγιάς σε κάποια από τα δάση μας, στα χωριά 
μας που ήταν έτοιμα να μας υποδεχτούν, ζωντανεύει και πάλι. 
Αυτή τη φορά είμαστε πιο «οργανωμένοι». Νέου τύπου αεροσκά-
φος πυρόσβεσης δρα αποτελεσματικά μειώνοντας τις συνέπειες 
του ολοκαυτώματος. 
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δημοσιεύματα μας αποκαλύπτουν 
αγωγούς να ξεβράζουν λύματα σε θάλασσές μας. Οι αρμόδιοι 
αρχίζουν να ψάχνουν. Παραλίες «κλείνουν» μέχρι να καθαριστούν 
και να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Ποιος φταίει; Τι νομοθεσίες υπάρ-

χουν; Ποιοι ελέγχουν την τήρηση των νομοθεσιών; Ποιοι παρα-
νόμησαν; Έχει σημασία;
Θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες εξελίσσονται χωρίς τις νενο-
μισμένες άδειες, ώσπου το ατύχημα γίνεται. Μεμωνομένο περι-
στατικό ή ανεξέλεγκτη κατάσταση; Το θανατηφόρο ατύχημα με 
ταχύπλοο σκάφος δεν έχει επιστροφή. 
Σε κάποια χωριά, όπου το κράτος εδώ και δεκαετίες επένδυσε με 
μικρά ή μεγάλα πολεοδομικά έργα για αναζωογόνηση του αγρο-
τουρισμού, παραδοσιακά κτίσματα, στολίδι για τις κοινότητες 
μας, παραχωρήθηκαν σε επιχειρηματίες για εκμετάλλευση. Εύγε 
και πάλι στη συνεργασία του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα. 
Όμως όταν το πρόσκαιρο επιχειρηματικό κέρδος καταστρέφει 
ότι το δημόσιο επένδυσε αλλάζοντας ριζικά το χαρακτήρα της 
μικρής πλατείας του χωριού ποιο το μακροπρόθεσμο όφελος; 
Κοντόφθαλμες προσεγγίσεις ανάπτυξης για ευκαιριακά οικο-
νομικά επιτεύγματα. Τίποτα δεν διδαχθήκαμε από τα λάθη του 
παρελθόντος. Μια επανάληψη της απληστίας, της ατιμωρησίας, 
της αφροσύνης μας.

Πότε θα γίνει βίωμά μας ότι η υγιής τουρι-
στική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με τον 
σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρω-
πο; Πότε θα γίνουμε όλοι υπερασπιστές της 
χώρας μας για να την απολαμβάνουμε μαζί 
με όλους τους φιλοξενούμενους τουρίστες; 
Να γίνουμε υπερασπιστές του φυσικού μας 
περιβάλλοντος. Να προστατέψουμε τις θά-

λασσες μας, τις ακτές μας, τα βουνά μας, τα δάση μας, τις πόλεις 
μας. Να προστατέψουμε την αξιοπιστία μας ως λαός που δεν 
πουλάει «ψέμα» στον τουρίστα και στον ντόπιο για το πρόσκαιρο 
κέρδος. Καμιά νομοθεσία, καμιά τιμωρία δεν θα φέρει αποτέλε-
σμα. Μόνο αν αγαπήσουμε πραγματικά τον τόπο μας θα έχουμε 
ελπίδα. Γιατί τότε δεν θα χρειαζόμαστε τη νομοθεσία και την 
τιμωρία να μας επιβληθεί για να ζήσουμε σε ένα καθαρό περι-
βάλλον, για να αναδείξουμε τις ομορφιές του νησιού μας, για να 
απολαύσουμε τις διακοπές μας.
Καλό καλοκαίρι φίλοι μου. Αυτή τη φορά την αγάπη μας ας τη 
χαρίσουμε στην Κύπρο μας προστατεύοντας το περιβάλλον μας 
με αξιοπρέπεια.  

Μαρίνα Σοφιοπούλου
Πολιτικός 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

Η τουριστική ανάπτυξη 
και το περιβάλλον μας

Η υγιής τουριστική 
ανάπτυξη είναι 

συνυφασμένη με τον 
σεβασμό στο περιβάλλον 

και στον άνθρωπο
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα 
για προβλήματα προσβασιμότητας 

αθλητικών χώρων μεγάλης κλίμακας, το 
Επιμελητήριο δηλώνει ευθαρσώς πως τέ-
τοιες εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να 
λειτουργούν εάν δεν πληρούν τις προϋπο-
θέσεις για ελεύθερη, ασφαλή και ανεμπόδι-
στη πρόσβαση όλων των πολιτών. 
Στις περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι 
σχετικές νομοθετικές πρόνοιες, θα πρέπει 
να αναστέλλεται η λειτουργία τους έως 
ότου διασφαλιστεί τόσο η προσβασιμό-
τητα και η ασφάλεια χρήσης του χώρου, 
περιλαμβανομένης και της ασφαλούς εκ-
κένωσής του σε περίπτωση πυρκαγιάς ή 
άλλου έκτακτου περιστατικού (πρόσβαση, 
διακίνηση στον χώρο, εύκολη και ασφαλής 
πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου κ.λπ.), 
όσο και η δυνατότητα ισότιμης θέασης του 
αθλητικού ή άλλου θεάματος (σημείο τοπο-
θέτησης καθισμάτων για ΑμεΑ, πρόσβαση 
σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους υγιεινής 
κ.λπ.) από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. 
Οποιαδήποτε άλλη λύση, πέραν της άμεσης 
αναστολής της λειτουργίας τους, διαιωνίζει 
το πρόβλημα, και μπορεί να είναι η αφορμή 

για αντίστοιχες παρανομίες σε δημόσια κτί-
ρια και εγκαταστάσεις. Η δημιουργία ενός 
προσβάσιμου, ασφαλούς και φιλικού πε-
ριβάλλοντος για όλους τους πολίτες, απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου 
σχεδιασμού κτιρίων και υπαίθριων χώρων 
και καταδεικνύει το επίπεδο πολιτισμού της 
εκάστοτε κοινωνίας. Το Επιμελητήριο καλεί 
τα μέλη του να διαδραματίσουν καθοριστι-
κό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή, από τις 
θέσεις τους ως μελετητές, επιβλέποντες ή/
και ως εποπτεύοντες μηχανικοί ή/και στε-
λέχη των αρμόδιων αρχών. 
Αναγνωρίζοντας αυτή την ευθύνη, πριν πε-
ρίπου έξι μήνες το Επιμελητήριο υπέγραψε 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Οργάνω-
ση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) με στόχο 
την προώθηση των αρχών του Σχεδιασμού 
για Όλους και της Προσβασιμότητας με έμ-

φαση σε τρεις άξονες:
1.  Την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων 

για αύξηση της προσβασιμότητας στο 
φυσικό και το δομημένο περιβάλλον 

2.  Την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας 
και διαφώτισης για θέματα προσβασι-
μότητας, τόσο για τα μέλη του ΕΤΕΚ, 
όσο και για το ευρύτερο κοινό

3.  Την ενίσχυση της προσβασιμότητας και 
της συμμετοχής των ατόμων με αναπη-
ρίες στην ψυχαγωγία και τον πολιτισμό.

Σημειώνεται δε πως πολύτιμο εργαλείο 
στην επίτευξη αυτών των στόχων, μέσω 
και της αυστηρής εφαρμογής του, αποτελεί 
το Πρότυπο για την Ασφάλεια Χρήσης και 
την Προσβασιμότητα που προωθήθηκε από 
το Υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίστη-
κε από τη Βουλή. Το Πρότυπο έχει άμεση 
εφαρμογή, ενώ για έναν χρόνο ακόμα θα 
ισχύουν και οι υφιστάμενες πρόνοιες του 
Κανονισμού 61Η των περί Οδών και Οικο-
δομών Κανονισμών. Έως τη δημοσίευση 
του τελικού κειμένου του Προτύπου στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το τελικό του 
προσχέδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

ΕΤΕΚ: Διασφάλιση ελεύθερης και 
ανεμπόδιστης πρόσβασης για όλους 

τους πολίτες σε αθλητικές εγκαταστάσεις 
Στις περιπτώσεις όπου δεν 

πληρούνται οι σχετικές 
νομοθετικές πρόνοιες, θα 
πρέπει να αναστέλλεται η 

λειτουργία τους
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➤

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Δ ΙΑΠ ΙΣ ΤΩΣΕ Ι Σ  -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  -  Ε Ι ΣΗΓΗΣΕ Ι Σ  Ε ΤΕΚ

Η πολιτική για τα ψηλά κτίρια εγκρί-
θηκε από το Γενικό Συμβούλιο του 

ΕΤΕΚ στη συνεδρία του 03/17. Κατά τη 
συζήτηση επιβεβαιώθηκε πως το θέμα 
των ψηλών κτιρίων εξακολουθεί να είναι 
πολυσύνθετο, με πολλές παραμέτρους 
(πολεοδομικές, οικονομικές, περιβαλλο-
ντικές, κοινωνικές), τόσο αρνητικές, όσο 
και θετικές. Διασαφηνίστηκε, επίσης, 
πως το ΕΤΕΚ δεν τάσσεται δογματικά 
εναντίον των υψηλών κτιρίων. Η ουσια-
στικότερη διαπίστωση από τη συζήτηση 
ήταν η κατά καιρούς θέσπιση επιμέρους 
πολιτικών και κινήτρων, οι οποίες είναι 
διάσπαρτες σε διάφορα κείμενα, Τοπικά 
Σχέδια, Εντολή για ΑΠΕ, πολεοδομικά κί-
νητρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση κ.λπ., 
τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν χωρίς 
περιορισμούς αθροιστικά από επενδυτές 
καταστρατηγώντας τον πυρήνα των Τοπι-
κών Σχεδίων σε σχέση με την χωροθέτη-
ση ψηλών κτιρίων. Το αποτέλεσμα είναι η 
αδειοδότηση ψηλών κτιρίων σε περιοχές 
απρογραμμάτιστα, χωρίς συνοχή ή πο-
λεοδομική λογική. Επίσης, επισημάνθηκε 
πως ο καθορισμός μιας συμπαγούς, καλά 
μελετημένης, διάφανης και καθαρής κρα-
τικής πολιτικής επί των ψηλών κτιρίων 
μεσοπρόθεσμα οδηγεί στην ενθάρρυνση 
ξένων επενδυτών.
Σημειώνεται πως για τη μελέτη του θέμα-
τος είχε διοριστεί ad hoc ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από τους Ανδρέα Μαρκίδη 
(τέως πρόεδρο Πολεοδομικού Συμβουλί-
ου) και τους αρχιτέκτονες-πολεοδόμους 
Λώρα Νικολάου και Ηρακλή Αχνιώτη, με 
όρο εντολής να μελετήσουν το θέμα και 
να υποβάλουν σχετική εισήγηση αναφο-
ρικά με τις βασικές παραμέτρους, στοι-
χεία και ασφαλιστικές δικλίδες που πρέ-
πει να περιέχει η κρατική πολιτική για τα 
ψηλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της 
χωροθέτησης, των απαιτήσεων και της 
διαδικασίας αδειοδότησης τέτοιων ανα-
πτύξεων. Η πολιτική του ΕΤΕΚ θα κατατε-
θεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ψηλά κτίρια στην Κύπρο - Μόδα, 
Κερδοσκοπία ή Αναγκαιότητα;
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ
1  Παρατηρείται έλλειψη σαφούς και 

πλήρως αιτιολογημένης πολιτικής για 
ψηλά κτίρια στο κυπριακό πολεοδομι-
κό κανονιστικό πλαίσιο στη βάση περι-
βαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
ή ακόμα και οικονομικών κριτηρίων. 
Υπάρχει άμεση ανάγκη για έρευνα των 
παραμέτρων που είναι δυνατό να ανα-
δεικνύουν τη σημασία των ψηλών κτι-
ρίων σαν βάση συγγραφής πολιτικής. 

2  Η ανέγερση ψηλών κτιρίων υλοποιείται 
σε πολεοδομικό κενό με παντελή έλλει-
ψη ειδικού πλαισίου και κωδικών σχεδι-
ασμού για την αξιολόγηση τέτοιων ανα-
πτύξεων. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
είναι ασαφές, βασισμένο σε γενικευμέ-
να κριτήρια και δεν προτείνει συγκεκρι-
μένες διαδικασίες αξιολόγησης. 

3  Η πολύ εντατική διαχείριση των ψηλών 
κτιρίων (κυρίως κατά τη διάρκεια του 
σχεδιασμού και η ένταξή τους στο τοπίο) 
είναι σημαντική και απαραίτητη ώστε να 
είναι δυνατό να κεφαλαιοποιηθούν στο 
έπακρο οι θετικές τους επιπτώσεις στην 
πόλη ενόψει και του ενδεχομένου πιθα-
νών αρνητικών επιπτώσεων οι οποίες 
είναι πολλαπλές και περίπλοκες. 

4  Θετικές επιπτώσεις θα μπορούσε να 
προκύψουν αν τα ψηλά κτίρια ήταν 
σωστά υλοποιημένα στοχεύοντας στην 
αύξηση πυκνότητας, την ανάδειξη/ανά-
πλαση υποβαθμισμένων περιοχών και 
την προβολή της πόλης σε διεθνές 
επίπεδο. Οι προϋποθέσεις για αξιοποί-
ηση των θετικών επιπτώσεων είναι: 1) 
Δημόσιες συγκοινωνίες για αποφυγή 
σημειακής συμφόρησης στα σημεία 
που θα ανεγερθούν τα ψηλά κτίρια 
όπως επίσης και το γεγονός ότι πολύ 
σπάνια τα ίδια οικόπεδα μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τον αριθμό αυτοκινή-
των που αντιστοιχούν σε κάθε τέτοιο 
κτίριο – απαραίτητη συγκεκριμένη 
στρατηγική για μείωση χρήσης αυτο-
κινήτου. 2) Ύπαρξη χωρητικότητας/
φέρουσας ικανότητας άλλων υπη-
ρεσιών στην περιοχή για την εξυπη-
ρέτηση των ψηλών κτιρίων που σε 
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να 
δημιουργηθούν/ικανοποιηθούν μέσα 
από το ίδιο το πρόγραμμα του κτιρίου. 
3) Μεγάλα οικόπεδα ώστε οι αρνητικές 

επιπτώσεις να απορροφώνται από την 
ίδια την ανάπτυξη και όχι τα γειτονικά 
οικόπεδα (π.χ. overshadowing). 4) Η 
ύπαρξη κατάλληλου πελατολογίου που 
θα μπορούσε θετικά να παραλάβει τον 
χώρο και να προσθέσει στην επιθυ-
μητή χρήση του κτιρίου και των γύρω 
περιοχών. 5) Μορφολογία της πόλης 
η οποία θα μπορούσε να «απορροφή-
σει» χωρίς αρνητικές αντιθέσεις τη νέα 
μορφή κτιρίων. 6) Υψηλές αξίες γης, 
ενοικίου και πώλησης που να επιτρέ-
πουν ιδιαίτερη ποιότητα αρχιτεκτονι-
κής και κατασκευής. 

5  Λόγω αυτών των προϋποθέσεων η 
υλοποίηση των ψηλών κτιρίων σε ομά-
δες (clusters) είναι πιο πρόσφορη και 
εποικοδομητική από τη χωροθέτηση 
μεμονωμένων κτιρίων στο παραδοσι-
ακό και πολύ συχνά μικρής κλίμακας 
αστικό περιβάλλον της Κύπρου. Σε πε-
ρίπτωση συγκέντρωσης κτιρίων σε μια 
περιοχή, πολεοδομικά εργαλεία όπως 
Σχέδια Περιοχής ή Masterplans μπορεί 
να εξετάσουν τις συλλογικές και συσ-
σωρευμένες επιπτώσεις μιας σειράς 
κτιρίων που είναι αδύνατο να εξετα-
στούν στις περιπτώσεις μεμονωμένων 
και τυχαία επιλεγμένων οικοπέδων. 

6  Η απόφαση για οικοδόμηση ψηλών κτι-
ρίων πρέπει να βασίζεται σε σημαντικά 
προγράμματα δημόσιας διαβούλευσης 
ειδικά λόγω του ότι πολλές από τις παρα-
μέτρους δεν είναι απλά θέματα λειτουρ-
γικά ή θέματα σωστού πολεοδομικού 
πλαισίου, αλλά κοινωνικοπολιτιστικά και 
θέματα έκφρασης κοινωνικών ομάδων, 
τα οποία μπορεί να εξεταστούν μόνο 
μέσα από τη σωστή και δημιουργική δια-
χείριση ενός παραγωγικού διαλόγου.

7  Οι προϋποθέσεις αυτές για την πλήρη 
αξιοποίηση των ψηλών κτιρίων σαν 
αξιόλογα πολεοδομικά στοιχεία δεν εί-
ναι εξελιγμένες στις κυπριακές πόλεις.

8  Επιπλέον υπάρχουν αδυναμίες στο κατά 
πόσο η υπάρχουσα πολεοδομική πρακτι-

κή και οι οικοδομικοί κανονισμοί μπορεί 
να αποτελέσουν τη βάση για σωστή αξι-
ολόγηση τέτοιων αναπτύξεων. 

9  Ο τρόπος με τον οποίο επί του παρό-
ντος αξιολογούνται οι πολεοδομικές 
αιτήσεις για ψηλά κτίρια έχουν καθαρά 
οικονομικά και πολιτικά κίνητρα που δεν 
υποστηρίζονται από σωστές διαδικασί-
ες θετικής πολεοδόμησης. Άρα η υλο-
ποίηση ψηλών κτιρίων στις κυπριακές 
πόλεις δεν είναι απαραίτητα αρνητική 
αλλά πρόωρη! Η ευκαιριακή τακτική που 
ακολουθείται ενέχει σοβαρούς κινδύ-
νους που εξυπηρετούν μόνο βραχυ-
πρόθεσμους οικονομικούς στόχους από 
την πλευρά των επιχειρηματιών γης και 
πρόσκαιρων κυβερνητικών αναπτυξια-
κών στόχων. 

Υπάρχει:
·  Ανάγκη συγγραφής ειδικών πολιτικών 

για ψηλά κτίρια σε κάθε πόλη, στο-
χευμένων και συγκεκριμενοποιημένων 
στα τοπικά δεδομένα. 

·  Ανάγκη για σωστή αιτιολόγηση της 
δημιουργίας ψηλών κτιρίων στο πο-
λεοδομικό πλαίσιο της Κύπρου μέσω 
ερευνητικών προγραμμάτων και εκτε-
ταμένης δημόσιας διαβούλευσης. 

·  Ανάγκη για κατάλληλη διαχείριση της 
απαραίτητης προϋπόθεσης συστη-
μάτων δημόσιων συγκοινωνιών, στις 
οποίες αυτές οι αναπτύξεις μπορούν 
(αν είναι προγραμματισμένες σωστά) 
να συμβάλουν ουσιαστικά μέσω στο-
χευμένου planning gain. 

·  Ανάγκη για αναβάθμιση των πολεοδο-
μικών εργαλείων και των οικοδομικών 
κανονισμών ώστε να μπορέσουν να 
εξυπηρετήσουν αυτό τον καινούργιο 
τύπο κτιρίου. 

·  Ανάγκη για εξέταση του ενδεχομένου 
συγκέντρωσης ομάδων κτιρίων σε συγκε-
κριμένες περιοχές σαν clusters ώστε όχι 
μόνο να μπορεί να αντιμετωπιστούν πιο 
εύκολα οι όποιες επιπτώσεις (αρνητικές 
και θετικές) αλλά να μπορεί παράλληλα 
να αποτελέσουν πιλοτικά προγράμματα 
για μελέτη πριν την εξέλιξη της σχετικής 
πολιτικής που θα διέπει τη δημιουργία και 
ευρύτερη χωροθέτησή τους.

Η ολοκληρωμένη Έκθεση είναι αναρτημέ-
νη στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: http://www.
etek.org.cy/site-article-1546-47-el.php.

Έκθεση με 
τις απόψεις 

του ΕΤΕΚ για 
τα ψηλά κτίρια
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Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσι-
ών, ως η αρμόδια αρχή, εφιστά την προσο-

χή των οικονομικών φορέων που εμπλέκονται 
στην αλυσίδα διάθεσης ηλεκτρολογικών πινά-
κων χαμηλής τάσης στην αγορά, δηλαδή των 
κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπρο-
σώπων στην Ένωση, εισαγωγέων και διανομέ-
ων, καθώς επίσης μελετητών και εργοληπτών 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ότι οι 
πίνακες αυτοί υπόκεινται στις πρόνοιες της 
νομοθεσίας*. 
Οι απαιτήσεις περιλαμβανομένων και των δο-
κιμών που εφαρμόζονται στους ηλεκτρολο-
γικούς πίνακες χαμηλής τάσης καθορίζονται 
στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της σειράς 
προτύπων EN 61439 (Διατάξεις διακοπής και 
ελέγχου χαμηλής τάσης), όπως τροποποιείται. 
Επισημαίνεται ότι η επιβεβαίωση συμμόρφω-
σης των πινάκων γίνεται με επαλήθευση. Η 
επαλήθευση έχει δυο στοιχεία:
(α)    Επαλήθευση του σχεδιασμού (Design 

verification), η οποία γίνεται σε ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε μο-
ντελοποιημένο πίνακα, από τον αρχικό 
κατασκευαστή (original manufacturer). 
Tα χαρακτηριστικά που πρέπει να επαλη-
θεύονται σχετικά με τον σχεδιασμό του 
πίνακα παρατίθενται στο Παράρτημα.

(β)  Επαλήθευση ρουτίνας (Routine 
verification), η οποία γίνεται σε κάθε 
συναρμολογημένο πίνακα, από τον κατα-
σκευαστή που συναρμολογεί τον πίνακα 
(assembly manufacturer), για να εξεταστεί 
αν υπάρχουν σφάλματα του ηλεκτρολογι-
κού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε και 
να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του 
ως τελικός συναρμολογημένος πίνακας.

Σημειώσεις:
i.  Αρχικός κατασκευαστής (original 

manufacturer) είναι o οργανισμός που 
προβαίνει στον αρχικό σχεδιασμό και 
στην επαλήθευση του σχεδιασμού.

ii.  Κατασκευαστής που συναρμολογεί πίνα-
κα (assembly manufacturer) είναι ο ορ-
γανισμός που αναλαμβάνει την ευθύνη 
του τελικού συναρμολογημένου πίνακα, 
καταρτίζει τεχνικό φάκελο, συντάσσει 
δήλωση συμμόρφωσης EE, τοποθετεί τη 
σήμανση CE και τις άλλες απαραίτητες 

σημάνσεις και προβαίνει στην επαλήθευ-
ση ρουτίνας. 

iii.  Κατασκευαστής που συναρμολογεί πίνα-
κα θεωρείται και αρχικός κατασκευαστής 
στην περίπτωση που προβαίνει και στον 
αρχικό σχεδιασμό ή όταν αποκλίνει από 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αρχικού 
κατασκευαστή. 

Επισημαίνεται ότι κάθε κατασκευαστής, σε 
περιπτώσεις παραγγελίας παρόμοιων πινάκων 
με αυτούς που έχει ήδη επιβεβαιωθεί η συμ-
μόρφωσή τους, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
ακολουθείται ο σχεδιασμός στη βάση του μο-
ντελοποιημένου πίνακα και να προβαίνει στην 
επαλήθευση ρουτίνας.
H σήμανση του τελικού συναρμολογημένου 
πίνακα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλου-
θα βασικά στοιχεία:
(α)  Τη σήμανση CE
(β)  To όνομα, την καταχωρημένη εμπορική 

επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό 
σήμα και την ταχυδρομική διεύθυνση 
επικοινωνίας του κατασκευαστή, που συ-
ναρμολογεί τον πίνακα 

(γ)   Τον τύπο ή τον αριθμό αναγνώρισης ή 
άλλο στοιχείο αναγνώρισης, όπως αυτό 
καθορίστηκε από τον κατασκευαστή που 
συναρμολογεί τον πίνακα

(δ)  Ένδειξη της ημερομηνίας κατασκευής
(ε)   Ένδειξη του ειδικού προτύπου που εφαρ-

μόζεται, π.χ. ΕΝ 61439-3
Εντός της διάταξης, πρέπει να είναι δυνατόν 
να αναγνωρίζονται τα εξατομικευμένα κυκλώ-
ματα με τις προστατευτικές συσκευές τους. 
Για πίνακες διανομής που προβλέπεται να 
τυγχάνουν χειρισμού από μη επαγγελματίες 
(distribution boards intended to be operated 
by ordinary persons) τονίζεται ότι πρέπει να 
περιλαμβάνονται επιπρόσθετα τα πιο κάτω 
στοιχεία: 
(α)   Το ονομαστικό ρεύμα, χρησιμοποιώντας 

το σύμβολο ΙnA, π.χ. ΙnA 250 A. 
(β)   Τον βαθμό προστασίας IP, εφόσον αυτός 

είναι μεγαλύτερος από IP 2XC. 
Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι:
· εμφανείς, 
· ευανάγνωστες, 
· ανεξίτηλες, 
· ανθεκτικές και διαρκείς και

· να μην αφαιρούνται εύκολα.
Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πιο 
πάνω νομοθεσίας οδηγεί σε απαγόρευση δι-
άθεσης των πινάκων στην αγορά, σε κυρώσεις 
τις οποίες η αρμόδια αρχή δύναται να επιβά-
λει στους οικονομικούς φορείς (φυσικά και 
νομικά πρόσωπα), αλλά και στην απαγόρευση 
ηλεκτροδότησής τους.
Διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι πίνακες δεν διατίθενται στην αγορά 
ως τελικά προϊόντα, δηλαδή η συναρμολό-
γησή τους ή/και τροποποίηση υφιστάμενων 
πινάκων γίνεται στο πλαίσιο εκτέλεσης ηλε-
κτρικής εγκατάστασης από αδειοδοτημένους 
ηλεκτρολόγους, στη βάση σχεδιασμού και 
μελέτης που εκπονήθηκε από αδειοδοτημέ-
νο μελετητή, δεν θεωρούνται ότι υπόκεινται 
στις πρόνοιες των περί των Βασικών Απαιτή-
σεων, που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 μέ-
χρι 2013, των περί των Βασικών Απαιτήσεων 
(Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) 
Κανονισμών του 2017, και των περί των Βα-
σικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμ-
βατότητα) Κανονισμών του 2017. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η χρήση πιστοποιημένων 
υλικών και εξαρτημάτων τα οποία θα πρέ-
πει να φέρουν τη σήμανση CE καθώς και τις 
άλλες απαραίτητες σημάνσεις. Η επιλογή, η 
εγκατάσταση και ο έλεγχός τους εμπίπτουν 
στις σχετικές πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού 
Κανονισμών του 1941 μέχρι 2012.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις 
μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρο-
μηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 
22800522 και 22800428.
*Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1941 
μέχρι 2012, oι περί των Βασικών Απαιτήσεων, 
που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατη-
γορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 μέχρι 2013, 
οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολο-
γικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί 
του 2017, και οι περί των Βασικών Απαιτήσεων 
(Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί 
του 2017.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας χαρακτηριστικών που 
πρέπει να επαληθεύονται σχετικά με τον σχε-
διασμό με βάση το πρότυπο EN 61439-1: www.
etek.org.cy/site-article-1564-48-el.php 

Θ E M ATA

Ηλεκτρολογικοί πίνακες χαμηλής τάσης 
(Σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης)
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Η Hellenic Copper Mines Ltd συμμε-
τέχει σε μια ξεχωριστή διεθνή συ-

νεργασία μεταξύ εταιρειών, ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και κυβερνητικών φορέων, στο 
έργο X-Mine!
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προ-
γράμματος «Ορίζοντας 2020» έχει προβεί 
στη χρηματοδότηση του τριετούς ερευ-
νητικού έργου Χ-Mine, στο οποίο συμμε-
τέχει μια διεθνής κοινοπραξία 14 εταί-
ρων. Στόχος του έργου είναι η έρευνα και 
ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας ανάλυ-
σης δειγμάτων γεωτρήσεων, τρισδιάστα-
της μοντελοποίησης και η ανάπτυξη και 
εφαρμογή μιας αποδοτικότερης μεθόδου 
διαχωρισμού του στείρου από το μετάλ-
λευμα κατά την αξιοποίηση των μεταλ-
λευμάτων. Για το έργο X-Mine έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί εναρκτήρια συνάντηση 
στις εγκαταστάσεις της φινλανδικής VTT, 
που είναι και ο φορέας οργάνωσης του 
έργου.
Το έργο έλαβε χρηματοδοτική στήριξη 
από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» –το 
μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την 
Έρευνα και την Καινοτομία που δρομο-
λογήθηκε ποτέ, με σχεδόν €80 δις δια-
θέσιμη χρηματοδότηση για μια επταετία 
(2014 με 2020)–πλέον των ιδιωτικών 
επενδύσεων που θα προσελκύσουν αυτά 
τα χρήματα. Θα οδηγήσει σε περισσότερα 
επιτεύγματα, ανακαλύψεις και παγκόσμι-
ες πρωτιές, μεταφέροντας τις σπουδαίες 
ιδέες από το εργαστήριο στην εφαρμογή 
και την αγορά.
Το έργο X-Mine αποτελεί μια συνεργασία 
μεταξύ οργανισμών από Φινλανδία (VTT 

Oy, Advacam Oy), Πολωνία (Antmicro Sp. z 
o. o.), Βουλγαρία (Assarel Medet Jsc.), Τσε-
χική Δημοκρατία (Advacam s.r.o.), Ελλάδα 
(Hellas Gold S.A.), Κύπρο (Hellenic Copper 
Mines Ltd), Ρουμανία (Institutul Geologic 
Al Romaniei), Σουηδία (Orexplore AB, 
Uppsala University, Geological Survey of 
Sweden, Lovisagruvan AB and Bergskraft) 
και Αυστραλία (Swick Mining Services 
Ltd).
Οι εταίροι του έργου, ειδικοί σε θέματα 
έρευνας και τεχνολογίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες (διαφο-
ρετική γεωλογία, ορυκτολογία, ρυθμό πα-
ραγωγής) των τεσσάρων μεταλλευτικών 
εταιρειών που συμμετέχουν, θα αναπτύ-
ξουν ένα όργανο XRF ταχείας διείσδυσης, 
για την ανάλυση της τομογραφίας των 
πυρήνων των ερευνητικών γεωτρήσεων. 
Επίσης, θα αναπτύξουν μεθόδους και 
εξοπλισμό για τον διαχωρισμό του στεί-
ρου από τα διαφορετικής ποιότητας με-
ταλλεύματα, με στόχο τη βελτίωση της 
χρήσης των φυσικών πόρων, του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος και της βιω-
σιμότητας των έργων.

Το έργο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία 
σε όλους τους συμμετέχοντες να συνερ-
γαστούν με οργανισμούς εξειδικευμέ-
νους στην έρευνα ορυκτών, παραγωγή 
μεταλλευμάτων και στη γεωλογική χαρ-
τογράφηση, μαζί με ειδικούς στην ανά-
πτυξη υψηλής τεχνολογίας αναλυτικών 
οργάνων και παροχή λύσεων παραγωγής. 
Η ομάδα θα αναπτύξει μεθόδους, φτιαγ-
μένες στα μέτρα της κάθε εγκατάστασης, 
που θα συντελέσουν στον ορθολογισμό 
της έρευνας και τη μείωση της παραγω-
γής και διαχείρισης εξορυκτικών αποβλή-
των. Το έργο, στο σύνολό του, αναμένεται 
να συμβάλει στη μείωση των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται 
από τη μεταφορά και την επεξεργασία 
(μηχανική και χημική) μεταλλευμάτων, 
κατά την ανάκτηση βασικών και πολύτι-
μων μετάλλων και να οδηγήσει σε χαμη-
λότερο κόστος ανά παραγόμενη ποσότη-
τα μετάλλου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του τριε-
τούς διάρκειας έργου είναι €11,9 εκατ., 
ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ανέρχεται σε €9,3 εκατ.
Για το έργο θα λειτουργήσει σύντομα σχε-
τική ιστοσελίδα στο www.xmine.eu. Για 
περισσότερες πληροφορίες: Janne Paaso, 
VTT, Φινλανδία, janne.paaso@vtt.fi Τηλ. 
+358 20 722 2145 Υπεύθυνος επικοινω-
νίας: Stefan Sädbom, Bergskraft, Sweden, 
stefan.sadbom@bergskraft.se – ή επικοι-
νωνήστε με τον τοπικό οργανισμό Κλειώ 
Γράμμη, HCM, Κύπρος: k.grammi@hcm.
com.cy, Τηλ. 22583500

Θ E M ATA

Το μεταλλείο Σκουριώτισσας συμμετέχει σε 
πρωτοπόρα - καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα

Ο Ι  Π Ε Ρ Ι  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Τ Ο Υ  1 9 4 1  Μ Ε Χ Ρ Ι  2 0 1 2

Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 46 παράγραφος (2)(γ) - Κ.Δ.Π. 168/2017

Τ ο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανακοινώνει ότι 
ο υπουργός Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων, ασκώντας 

τις εξουσίες που του παρέχονται από τον πιο πάνω Κανονισμό 
των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών 1941-2012, εξέδωσε το περί 
Καθορισμού των Tεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλε-
κτρολογικού Εξοπλισμού Διάταγμα του 2017 (Κ.Δ.Π. 168/2017, 
ημερομηνία δημοσίευσης 02/06/2017, Ε.Ε. Αρ. 5017), το οποίο 

είναι σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίση-
μη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Το εν λόγω διάταγμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήμα-
τος (www.mcw.gov.cy/ems). 
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζη-
τηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο 
τηλέφωνο 22800428.

Νέες εξελίξεις 
που αφορούν την 

τεχνολογία των Ακτίνων 
Χ εφαρμόζονται 
στην έρευνα και 
την αξιοποίηση 
μεταλλευμάτων
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Στις 12-13 Δεκεμβρίου 2016 διοργανώθηκε το 
εργαστήριο με θέμα «Πώς μπορούμε να δια-

μορφώσουμε ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών και 
κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή της επανε-
νωμένης Λευκωσίας μέχρι το 2030;». Πρωταρχικός 
στόχος του εργαστηρίου ήταν η εμπλοκή βασικών 
ενδιαφερόμενων φορέων σε μια διαδικασία προσ-
διορισμού των υφιστάμενων προκλήσεων στη Λευ-
κωσία στον τομέα των αστικών μεταφορών και στη 
συνέχεια η διαμόρφωση της μελλοντικής επιθυμη-
τής κατάστασης σε μια επανενωμένη Λευκωσία. Οι 
συμμετέχοντες, που προέρχονταν και από τις δύο 
μεγάλες κοινότητες της Κύπρου, σχημάτισαν μια 
ομάδα εκπροσώπων από υπουργεία, πανεπιστήμια, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, τοπικές 
αρχές και πολίτες, πολλοί από τους οποίους είχαν 
εμπλακεί προηγουμένως στον σχεδιασμό του συστήματος μεταφορών 
στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.
Αποτέλεσμα του εργαστηρίου ήταν η δημιουργία μιας έκθεσης προτάσε-
ων για την επίτευξη του οράματος που διαμόρφωσαν οι συμμετέχοντες 
για τη Λευκωσία του 2030. Οι 10 εισηγήσεις της έκθεσης είναι:
1. Ανάπτυξη κοινού οράματος και στρατηγικής για τις βιώσιμες 
μεταφορές
Για την επίτευξη ενός κοινού οράματος είναι απαραίτητη η εμπλοκή, από τα 
αρχικά στάδια, όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και από τις δύο μεγάλες 
κοινότητες της Κύπρου. Η δημιουργία κοινής στρατηγικής απαιτεί την εξεύ-
ρεση ποικίλων πόρων, μεθόδων και εργαλείων, όπως έρευνες, συναντήσεις, 
ομάδες εστίασης, ανοικτός διάλογος με ενδιαφερόμενους φορείς, ανάπτυ-
ξη διαδικτυακής πλατφόρμας για ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών. 
2. Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και εκστρατείας ευαι-
σθητοποίησης 
Η στρατηγική θα έχει στόχο την ευαισθητοποίηση πολιτών, επιχειρήσε-
ων, σχολείων, αρχών, πανεπιστημίων, κ.λπ. για τα οφέλη των βιώσιμων και 
ευφυών λύσεων στον τομέα των μεταφορών.
3. Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου ευφυούς κινητικότητας για το 
κέντρο της πόλης της Λευκωσίας 
Είναι αναγκαία η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για το επανενωμένο κέ-
ντρο της πόλης της Λευκωσίας, που θα εστιάζει στην ανάπτυξη ευφυών 
υποδομών για πολλαπλά μέσα μεταφοράς για την αποτελεσματικότερη 
κινητικότητα και περιβαλλοντική αναβάθμιση της εντός των τειχών πόλης.
4. Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών για τη δημιουργία χώ-
ρων πολυτροπικής διαμετακόμισης 
Αξιολογώντας τα μοτίβα ζήτησης της πόλης σε ό,τι αφορά τις μεταφο-
ρές, ο σχεδιασμός θα ανακατανέμει τον οδικό χώρο και θα δημιουργήσει 
κομβικές τοποθεσίες οι οποίες θα διαθέτουν επιπρόσθετες υπηρεσίες 
και διευκολύνσεις, όπως καταστήματα, γραφεία, εκπαιδευτικά κέντρα και 
ανοικτούς δημόσιους χώρους, με μέγιστη διασυνδεσιμότητα. 
5. Ανάπτυξη σχεδίου πρόβλεψης της μετακίνησης των πολιτών 

Το σχέδιο θα προσφέρει στις κρατικές και τις τοπικές 
αρχές την απαραίτητη γνώση, ώστε να είναι σε θέση 
να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερα δημόσιους χώ-
ρους, σταθμούς, δρόμους, κτίρια κ.λπ.
6. Ενθάρρυνση της έρευνας για καινοτόμους 
και εναλλακτικούς τρόπους χρήσης του αυτο-
κινήτου 
Στόχος της έρευνας είναι η μείωση των χιλιομέτρων 
που διανύονται και του αριθμού των ιδιωτικών οχη-
μάτων. Παράδειγμα εναλλακτικού τρόπου χρήσης 
αποτελεί η χρήση του αυτοκινήτου ανταποκρινόμε-
νου στη ζήτηση (car-on-demand).
7. Υλοποίηση τεχνικών «δίαιτας» του οδικού 
δικτύου (ορθολογικού ανασχεδιασμού)
Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει μέτρα όπως η μείωση 
και ο ανασχεδιασμός του οδικού χώρου, διαπλατύν-

σεις πεζοδρόμων και δημιουργία χώρων για υποδομές δημόσιων μετα-
φορών. 
8. Ενθάρρυνση των τοπικών αρχών για υλοποίηση σχεδίων δρά-
σης στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας και του κλίματος 
Η στήριξη των τοπικών αρχών για ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσης βι-
ώσιμων μεταφορών είναι απαραίτητη και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 
πρωτοβουλίες όπως το «Σύμφωνο των Δημάρχων» ή/και η πρωτοβουλία 
«Έξυπνα Νησιά».
9. Πολιτική ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
σύστημα μεταφορών 
Η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδο-
μών (π.χ. σταθμοί φόρτισης, χώροι στάθμευσης) και την παροχή κινήτρων 
για χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων ή ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, οι 
μετακινήσεις του δημόσιου τομέα θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται με 
οχήματα που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
10. Διάθεση κεφαλαίων και ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλεί-
ων για υποστήριξη και προσέλκυση επενδύσεων στις βιώσιμες 
μεταφορές 
Προτείνεται η δημιουργία βάσης δεδομένων με τα διαθέσιμα και πιο 
κατάλληλα χρηματοδοτικά σχέδια και πόρους (σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο) που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την έρευνα, τον σχε-
διασμό και την υλοποίηση έργων μεταφορών και κινητικότητας.
Το εργαστήριο αποτέλεσε μέρος των δραστηριοτήτων του Περιφερει-
ακού Σχεδίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο (RIS 
Cyprus). H κοινοπραξία αυτή αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και την Chrysalis 
LEAP. Το εργαστήριο συγχρηματοδοτήθηκε από το Climate-KIC, τη μεγα-
λύτερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιείται 
σε θέματα κλιματικής αλλαγής, και την ύπατη αρμοστεία της Μεγάλης 
Βρετανίας στην Κύπρο. 
Περισσότερα: http://www.cea.org.cy/en/protasis-politikis-ke-metra-
gia-tis-viosimes-metafores-sti-lefkosia/ 

Αειφόρο σύστημα μεταφορών & κινητικότητας στην ευρύτερη 
περιοχή της επανενωμένης Λευκωσίας μέχρι το 2030

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ



w w w. e t e k . o r g . c y  18

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Διεθνείς οργανισμοί συμβουλεύουν 
τους οδηγούς να ακολουθούν πιστά 

«τον χρυσό κανόνα των δύο δευτερολέ-
πτων», για να είναι σίγουροι ότι δεν θέ-
τουν ζωές σε κίνδυνο, με πισωκόλλημα 
στο προπορευόμενο όχημα. 
Το να έχεις κάποιον να σε ακολουθεί με το 
όχημά του σχεδόν κολλημένο στο δικό σου 
είναι μια από τις πιο ενοχλητικές εμπειρί-
ες των οδηγών. Σχεδόν όλες οι σχετικές 
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και οι περισ-
σότεροι οδηγοί θεωρούν το πισωκόλλημα 
μια από τις πιο δυσάρεστες και επικίνδυνες 
εμπειρίες τους στον δρόμο.
Το ίδιο ισχύει φυσικά και για εσάς, όταν 
οδηγείτε και το όχημά σας βρίσκεται 
πολύ κοντά στο προπορευόμενο. Υποθέ-
στε ότι ξαφνικά προκύπτει μπροστά σας 
κάποιο πρόβλημα. Αν οδηγείτε με 100 
χλμ/ώρα και τα φρένα σας λειτουργούν 
κανονικά, θα χρειαστείτε τουλάχιστον 
80 μέτρα για να σταματήσετε. Και αυτό 
όταν είσαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι 
στο οδήγημα και ικανοί να αντιδράσετε 

αμέσως στο πρόβλημα που αντιληφθή-
κατε μπροστά σας. Οποιαδήποτε από-
σπαση της προσοχής σας θα επηρεάσει 
τον χρόνο αντίδρασής σας, πράγμα που 
σημαίνει ότι θα συνεχίσετε να ταξιδεύ-
ετε προς το πρόβλημα με πάνω από 60 
μέτρα το δευτερόλεπτο.
Παρόλο που ως τεχνικοί είμαστε όλοι υπο-
χρεωμένοι να θυμούμαστε απ’ έξω πολλούς 
τύπους και αριθμούς, εντούτοις αν καθώς 
οδηγούμε εφαρμόζουμε τον «κανόνα των 
δύο δευτερολέπτων» δεν χρειάζεται να 
θυμόμαστε απ’ έξω και άλλους πίνακες με 
ταχύτητες και αποστάσεις. 
Ο κανόνας των δύο δευτερολέπτων εί-
ναι απλός, χρήσιμος και αποτελεσματι-
κός γιατί βασίζεται σε χρόνο και όχι σε 
απόσταση και έχει την ελαστικότητα που 
ταιριάζει στην οδική ταχύτητα του αυτο-
κινήτου σας. 
Για να ελέγξετε αν η απόστασή σας από 
το προπορευόμενο όχημα είναι ασφα-
λής, τη στιγμή που το προπορευόμενο 
όχημα περνά από ένα συγκεκριμένο ση-

μείο, όπως ένα δέντρο, μια διαφήμιση, 
ή έναν πάσσαλο, αρχίζετε να λέτε «μόνο 
ένας τρελός παραβιάζει τον κανόνα των 
δύο δευτερολέπτων». Αν ακόμη μιλάτε 
όταν και εσείς φτάσετε στο ίδιο δέντρο, 
τότε το αυτοκίνητό σας είναι πολύ κοντά 
στο προπορευόμενο όχημα, και πρέπει 
να αυξήσετε την απόσταση.
Υπάρχουν και μερικοί επιθετικοί οδηγοί 
που σκόπιμα ακολουθούν πολύ κοντά, 
για να εκνευρίσουν τον προπορευόμε-
νο οδηγό. Όμως η πλειονότητα είτε δεν 
δίδει σημασία είτε δεν ξέρει πόση από-
σταση χρειάζεται για να σταματήσουν 
όταν συμβεί κάτι μπροστά τους. Όμως, 
παρόλο που δεν έχουν σκοπό να βλά-
ψουν οποιονδήποτε, βάζουν σε κίνδυνο 
και τον εαυτό τους και τους άλλους. 

Αντώνης Σιμώνης 
(Μηχανολόγος αυτοκινήτων)
Μέλος Επιτροπής Μικτού Ομίλου 
Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανολόγων (Cyprus Joint Group)

O χρυσός κανόνας των δύο δευτερολέπτων
Α Σ Φ Α Λ Η Σ  Ο Δ Η Γ Η Σ Η
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Η προμήθεια αποτελεί σημαντικό κομμάτι του προϋπολογι-
σμού μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, επομένως δεν θα 

ήταν καλύτερα αν οι προμήθειες γίνονταν στοχεύοντας στην 
αειφορία και στη βιωσιμότητα; Το νέο πρότυπο που εκπονεί-
ται στοχεύει να βοηθήσει τους οργανισμούς να πετύχουν αυτή 
την αειφορία στην προμήθεια. 
Οι αποφάσεις για τις αγορές σε έναν οργανισμό έχουν αντίκτυ-
πο μικρό ή μεγάλο, από την ενέργεια που καταναλώνεται από 
την εταιρεία μέχρι την ποιότητα ζωής των εργαζομένων που 
κατασκευάζουν τα προϊόντα τα οποία ο οργανισμός αγοράζει. 
Το γεγονός ότι οι προμήθειες στον δημόσιο τομέα αντιστοι-
χούν στο 12% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και στο 
29% των κυβερνητικών δαπανών για τις χώρες μέλη του Οργα-
νισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) είναι 
στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τύχει χειρισμού. 
Η επίτευξη της αειφορίας στις αγορές θα πρέπει να αποτελεί 
σκοπό για τον κάθε οργανισμό αφού μεγιστοποιεί τις θετικές 
επιδράσεις στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό το-
μέα. Οι έξυπνες αγορές στην προμήθεια γίνονται για ένα ευρύ 
φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν από 
αναλώσιμα γραφείου μέχρι ενεργειακούς προμηθευτές, και 
από υπηρεσίες τροφοδοσίας μέχρι οικοδομικά υλικά. 
Το νέο πρότυπο ISO 20400 που αναμένεται να εκδοθεί θα πα-
ρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για οργανισμούς οι οποίοι επιθυ-
μούν να ενσωματωθεί η αειφορία στις διεργασίες της προμήθει-
ας. Το νέο πρότυπο αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο 2017.
Η αειφορία στην προμήθεια είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής 
υπευθυνότητας, παρόλο που το ISO 20400 παραμένει συμπληρω-
ματικό πρότυπο στο βασικό πρότυπο ISO 26000 που αναφέρεται 
στην εφαρμογή της κοινωνικής υπευθυνότητας, αφού επιτρέπει 
στους οργανισμούς να συμβάλλουν στις προσπάθειες βιώσιμης 
ανάπτυξης, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιδράσεις στο πε-
ριβάλλον, αντιμετωπίζοντας θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
συμβάλλοντας θετικά στην κοινωνία και την οικονομία.
Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ISO/PC 277, Mr Jacques 
Schramm, αναφέρει ότι η διαδικασία της προμήθειας είναι η κι-
νητήρια δύναμη ώστε να πετύχει ο οργανισμός την κοινωνική 
υπευθυνότητα. Πρόσθεσε επίσης ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν δι-
αθέσιμες οδηγίες και κανονισμοί που εφαρμόζονται παγκοσμίως 
και αποτελεσματικά. Αναμένεται ότι με το πρότυπο ISO 20400 οι 
οργανισμοί θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους βιωσιμό-
τητας, να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές, να 
βελτιώσουν την αειφορία της εφοδιαστικής αλυσίδας και να απο-
κτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων οργανισμών.

Το διεθνές πρότυπο που εκπονείται αναμένεται να βοηθήσει 
τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στην ευθύνη τους απένα-
ντι στην αειφορία, βοηθώντας τους να κατανοήσουν καλύτερα 
τι είναι η αειφορία στην προμήθεια, ποιοι παράγοντές επηρε-
άζουν τις διάφορες πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας του 
οργανισμού και πώς να την υιοθετήσουν. Το διεθνές πρότυπο 
είναι εφαρμόσιμο σε κάθε οργανισμό δημόσιο ή ιδιωτικό, ανε-
ξαρτήτως μεγέθους και τοποθεσίας και είναι κατανοητό από 
κάθε ενδιαφερόμενο μέρος το οποίο επηρεάζει ή επηρεάζεται 
από αποφάσεις και διαδικασίες που αφορούν την προμήθεια 
υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών.
Η προμήθεια είναι ένα ισχυρό εργαλείο για όλους τους οργανι-
σμούς που επιθυμούν να συμπεριφέρονται με υπεύθυνο τρόπο 
και να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την ενσωμάτω-
ση πρακτικών και πολιτικών στις διαδικασίες της προμήθειας 
και της εφοδιαστικής αλυσίδας που στοχεύουν στην αειφορία, 
οι οργανισμοί μπορούν να διαχειριστούν τους κινδύνους αλλά 
και τις ευκαιρίες επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το νέο 
πρότυπο, που αναμένεται να εκδοθεί και να εφαρμοστεί μέσα 
στο 2017, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο με 
τον οποίο γίνονται οι διεργασίες της προμήθειας.

Αγγελική Λοΐζου 
Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό 
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) 

Το πρώτο διεθνές πρότυπο για 
την αειφορία στην προμήθεια
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου συ-
νεργασίας του ΕΤΕΚ και του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας, όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν ελεύθε-
ρη πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών που προσφέ-
ρει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του 
Πανεπιστήμιου Λευκωσίας είναι προσβάσιμα για 
την επίτευξη των εκπαιδευτικών και ερευνητι-
κών στόχων των μελών του ΕΤΕΚ ως συνεργάτες 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Από το 2012 η 
Βιβλιοθήκη αποτελεί και Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) παρέχοντας στην ακαδημα-
ϊκή κοινότητα και το ευρύ κοινό καθοδήγηση και 
πρόσβαση σε εκδόσεις και πηγές της ΕΕ.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ
• 100.000 έντυπα βιβλία
• 500.000 ηλεκτρονικά βιβλία
• 30.000 ηλεκτρονικά περιοδικά
• Συλλογές Νομολογίας (Law Reports) 
περιβάλλον
• Φιλόξενοι και άνετοι χώροι για ακαδημαϊκή 
μελέτη και για χαλαρό διάβασμα
• Χώροι για ατομική ή ομαδική μελέτη
• Εργαστήριο Φιλαναγνωσίας για παιδιά ηλι-
κίας 4-12 ετών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Χρήση της κτιριακής υποδομής της Βιβλιο-
θήκης ως αναγνωστήριο 
• Πρόσβαση στα 100.000 βιβλία της συλλο-

γής της Βιβλιοθήκης
• Δανεισμό βιβλίων από τη συλλογή της Βι-
βλιοθήκης 
• Ηλεκτρονική πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 
πηγές της Βιβλιοθήκης εντός του κτιρίου 
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Πρόσβαση στις υπηρεσίες και πηγές της ΕΕ
• Πρόσβαση σε πηγές και καταλόγους άλλων 
ιδρυμάτων και οργανισμών στην Κύπρο
Με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας στην 
υποδοχή της Βιβλιοθήκης όλα τα μέλη του 
ΕΤΕΚ (που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομι-
κές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο) 
θα μπορούν 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. 
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
βρίσκεται στην Έγκωμη πλησίον του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας. Για περισσότερες πληρο-
φορίες επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη: Λεωφ. 
Μακεδονίτισσας 46 Λευκωσία, www.library.
unic.ac.cy, libithelp@unic.ac.cy, Τηλ: +357 
22842100, Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:45 
Σάββατο: 9:00-16:45.

Πρόσβαση μελών του ΕΤΕΚ στη βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Έκδοση για την 
κυπριακή αγορά 
ανάπτυξης γης 
από την PwC 

Η PwC Κύπρου ανακοίνωσε την πρώ-
τη έκδοση για την κυπριακή αγο-

ρά ανάπτυξης γης. Η έκδοση με τίτλο 
«Cyprus Real Estate Market - 2016 Year 
in Review» παρουσιάζει τις τάσεις του 
κλάδου Ανάπτυξης Γης και αναλύει την 
πορεία του με βάση τα διαθέσιμα στοι-
χεία της αγοράς μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2016. 
Μέσα από την αξιοποίηση της εξειδικευ-
μένης τεχνογνωσίας του οργανισμού, γί-
νεται ανάλυση των στατιστικών στοιχείων 
που αφορούν αγοραπωλησίες, πολεοδο-
μικές άδειες, επίπεδα τιμών και άλλα. Η 
ανάλυση γίνεται με γεωγραφικά και χρο-
νικά κριτήρια, καθώς και ανά είδος ακι-
νήτου, για την καλύτερη κατανόηση της 
υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου. 
Η έκδοση απευθύνεται σε άτομα και 
εταιρείες που ενδιαφέρονται να ανα-
πτύξουν, να επενδύσουν, να αγοράσουν 
ή και να διαθέσουν για ενοίκιο ή αγο-
ρά ακίνητη περιουσία. Αποτελεί πλούσια 
πηγή πληροφόρησης, χωρίς ωστόσο να 
υποκαθιστά την εξειδικευμένη επαγγελ-
ματική συμβουλή. 
Ο τομέας ανάπτυξης γης αποτελεί δι-
αχρονικό αιμοδότη της κυπριακής οι-
κονομίας με σημαντική συμμετοχή στο 
ΑΕΠ, που σήμερα ανέρχεται στο 14,1%, 
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και 
στην αγορά εργασίας. 
Η πρώτη πλήρης έκδοση για τον κλάδο 
εκδίδεται σε μια περίοδο που ο τομέας 
φαίνεται να ανακάμπτει, έχοντας βιώσει 
έντονα τις συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης τα προηγούμενα χρόνια. Ευελπι-
στούμε ότι θα καταστεί χρήσιμο εργα-
λείο για τους επαγγελματίες του κλάδου, 
παρέχοντάς τους μια ανάλυση της υφι-
στάμενης εικόνας της αγοράς.
Η έκδοση «Cyprus Real Estate Market 
- 2016 Year in Review» είναι διαθέσιμη 
στα αγγλικά, στην ιστοσελίδα www.pwc.
com.cy/real-estate-market

Θ Α  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Φ Ο Ν Τ Α Ι  Μ Η  Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Μ Ε Ν Ε Σ  Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ι Σ
Παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ενημέρωσε το Επιμελητήριο ότι οι εκτι-
μήσεις ακινήτων που ετοιμάζονται από τα ιδιωτικά εκτιμητικά γραφεία προς οργα-

νισμούς, των οποίων τα διοικητικά συμβούλια διορίζονται από την Κυβέρνηση, (ημι-
κρατικοί οργανισμοί, άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, συμβούλια αποχετεύσεων, δημοτικές 
και κοινοτικές αρχές κ.λπ.), ορισμένες φορές δεν είναι τεκμηριωμένες με συγκριτικές 
πωλήσεις/ενοίκια ή άλλες πληροφορίες της κτηματαγοράς και συνεπώς το τμήμα δεν 
μπορεί να αξιολογήσει την εκτίμηση στη βάση τεκμηριωμένης εκτίμησης. 
Το Κτηματολόγιο ζήτησε από το ΕΤΕΚ να ενημερώσει τα μέλη του ότι το τμήμα θα επιστρέφει 
οποιαδήποτε έκθεση εκτίμησης για έλεγχο, η οποία ετοιμάζεται από ιδιώτη εκτιμητή προς όφε-
λος της αιτούσας αρχής, αν δεν θα είναι πλήρως τεκμηριωμένη, θεωρώντας την έκθεση μη ικα-
νοποιητική για σκοπούς ελέγχου. Η απαίτηση του τμήματος εμπίπτει και σε σχετικές αναφορές 
των εκτιμητικών προτύπων (RICS Valuation Global Standards, June 2017, VPS3, International 
Valuation Standards 2017, IVS103, και European Valuation Standards 2016, EVS5).
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Με τις ομιλίες του αναπληρωτή καθηγητή 
Διεθνούς Πολιτικής και Διακυβέρνησης 

του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δρος Γιώργου 
Κέντα και του προέδρου της Στρατιωτικής Επι-
τροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρατηγού 
Μιχαήλ Κωσταράκου, ολοκληρώθηκε στην αί-
θουσα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο 
πρώτος κύκλος εργασιών της νεοσύστατης Ακα-
δημίας Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου 
Άμυνας, που είχε κεντρικό θέμα τις «Σύγχρονες 
Προκλήσεις Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσό-
γειο και τη Διαχείριση Κρίσεων».
Ο υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης, χαι-
ρετώντας τους δεκάδες ανώτατους αξιωματικούς 
της Ε.Φ. και της ΕΛΔΥΚ που παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση, ευχαρίστησε το «καταξιωμένο» όπως 
το αποκάλεσε Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τη 
φιλοξενία και ευχήθηκε η συνεργασία και με τα 
υπόλοιπα Πανεπιστήμια της Κύπρου να συνεχι-
στεί. Επισήμανε πως «στοχαζόμαστε το μέλλον 
οργανώνοντας το παρόν». Μίλησε για νέα Εθνική 
Φρουρά, απαλλαγμένη από μιζέρια και ανυπολη-
ψία και για προστασία των θεσμών «ώστε συγκρο-
τημένοι πλέον να γίνουμε ακόμα καλύτεροι».
Ο δρ Γιώργος Κέντας στην ομιλία του με τίτλο 
«Ενεργειακή Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο: 
Προκλήσεις για την Ασφάλεια», ανέλυσε το νέο 
περιβάλλον όπως δημιουργείται στην περιοχή. 
Μίλησε για τη συμβατική απειλή από την τουρ-
κική παρουσία, αναφέρθηκε στα παλαιά και τα 
νέα στοιχεία (γεωοικονομία, παραδοσιακές συ-

γκρούσεις, αναδυόμενες απειλές, νέες ευκαιρίες 
και νέες προκλήσεις). Ανέδειξε τη δύναμη των 
χαρτών ως εργαλείο κατανόησης των νέων δυ-
ναμικών που παρουσιάζονται, και επικεντρώθη-
κε σε συζήτηση αναφορικά με την προστασία ή 
την αναθεώρηση του status quo στη θάλασσα, 
τα τουρκικά σχέδια στις θαλάσσιες ζώνες της 
Ανατολικής Μεσογείου, την εμπορική αξιοποίη-
ση των παράκτιων κοιτασμάτων, τις προκλήσεις 
ασφάλειας καθώς και τις αναδυόμενες νέες 
απειλές. Ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφερό-
μενος σε μια νέα Κοινότητα Ασφάλειας και Ανο-
χής η οποία κτίζεται σταδιακά στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, 
η οποία έχει στόχο την οικοδόμηση συνεργασι-
ών και την ασφαλή διαχείριση των θαλάσσιων 
πόρων, καθώς και την αντιμετώπιση παλαιών και 
νέων απειλών. Επικέντρωσε την προσοχή του 
στην ανάγκη ανάσχεσης οποιωνδήποτε αναθεω-
ρητικών τάσεων προκύπτουν στην περιοχή.
Ο στρατηγός Κωσταράκος, αφού εγκωμίασε όσα 
γίνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα 

της άμυνας, επικεντρώθηκε στη στρατηγική 
της ΕΕ. «Η ΕΕ είναι μια μεγάλη οικογένεια. Όταν 
αναδύεται κάποιο πρόβλημα δεν την εγκατα-
λείπουμε. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός και 
ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της εποχής», 
επισήμανε. Μίλησε για την απαίτηση των Ευρω-
παίων να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η τρο-
μοκρατία και την αποδοχή τους στην παρουσία 
στρατιωτών στους δρόμους των ευρωπαϊκών με-
γαλουπόλεων, κάτι που μέχρι πρότινος φάνταζε 
αδιανόητο. Ανέφερε πως η αχίλλειος πτέρνα της 
ΕΕ είναι η πολυτυπία και η έλλειψη συντονισμού. 
«Αυτό συμβαίνει γιατί ακόμα δεν συνεργαζόμα-
στε όσο πρέπει». 
Ο Έλληνας στρατηγός μίλησε για τις στρατιω-
τικές επιχειρήσεις στις οποίες μετέχει η ΕΕ σε 
χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ανέπτυξε τη 
φιλοσοφία της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
κρίσεων («αυτές δεν καταπολεμούνται με την 
παρουσία ξένων στρατευμάτων», είπε), όπως το 
μεταναστευτικό, την υγεία, τη διακυβέρνηση, τη 
δικαιοσύνη και την παιδεία, ενώ αναφέρθηκε και 
στην προσπάθεια καταπολέμησης της πειρατεί-
ας και της πείνας. Κατέληξε επαναλαμβάνοντας 
πως για να πετύχει η όλη προσπάθεια για την 
ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών απαιτείται η 
συνεργασία και των 28 χωρών-μελών της ΕΕ.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίδοση τι-
μητικών πλακετών στους ομιλητές του σεμιναρί-
ου και την επίδοση πιστοποιητικών παρακολού-
θησης των εργασιών του.

Σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας 
στην Αν. Μεσόγειο και Ευρωπαϊκή Άμυνα

Λήξη της περιόδου προκαταχώρισης για χημικές ουσίες
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουρ-

γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων πληροφορεί τους επηρεαζόμε-
νους επαγγελματίες ότι δεν είναι πλέον δυνατή 
η εκπρόθεσμη προκαταχώριση χημικών ουσι-
ών που εισάγονται ή παράγονται σε ποσότητα 
πέραν του ενός τόνου ετησίως, σύμφωνα με 
τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH και τα οποία 
φαίνονται ενδεικτικά στο διάγραμμα.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την 1.6.2018 η παρα-
γωγή ή εισαγωγή χημικών ουσιών σε ποσότητα 
1-100 τόνων ετησίως θα επιτρέπεται μόνο εάν 
υπάρχει έγκυρος αριθμός προκαταχώρισης ή 
καταχώρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων (ECHA). Η παραγωγή ή 
εισαγωγή χημικών ουσιών σε ποσότητα πέραν 
των 100 τόνων ετησίως ή χημικών ουσιών που 

ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, Μεταλλαξιο-
γόνες ή Τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) 
και εισάγονται σε ποσότητα πέραν του 1 τόνου 
ετησίως επιτρέπεται μόνο με την παρουσίαση 
έγκυρου αριθμού καταχώρισης. 
Εάν για τις πιο πάνω ποσοτικές κατηγορίες 
δεν υπάρχει προκαταχώριση ή καταχώριση θα 
πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτη-
μα διερεύνησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων (ECHA) και να καταχωρί-
σουν αμέσως τις χημικές τους ουσίες για να 
δικαιούνται να συνεχίσουν με την εισαγωγή ή 
την παραγωγή τους. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσό-
τερες πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα 
του ECHA: https://echa.europa.eu/reach-2018 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες 

με τους αρμόδιους λειτουργούς του τμήμα-
τος στα τηλέφωνα 22405609, 22405608 και 
22405611. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Χρονοδιάγραμμα Καταχώρισης Χημικών 
Ουσιών

ΚΜΤ: Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες ή Τοξι-
κές για την αναπαραγωγή Χημικές Ουσίες
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Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για τον προτεινόμενο περιορισμό 
χρήσης φυσιγγίων από Μόλυβδο μέσα σε υγρότοπους

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

Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους 
επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έχει υποβληθεί πρόταση για 
εισαγωγή νέου περιορισμού για την απαγόρευ-
ση χρήσης φυσιγγίων που περιέχουν Μόλυ-
βδο σε ποσοστό πέραν του 1% κατά βάρος, σε 
υγρότοπους. Ο προτεινόμενος περιορισμός θα 
ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH). 
Συγκεκριμένα, ο περιορισμός στοχεύει στην 
απαγόρευση του κυνηγίου με φυσίγγια που πε-
ριέχουν Μόλυβδο σε ποσοστό πέραν του 1% 
κατά βάρος μέσα σε υγρότοπους, όπως αυτοί 
καθορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar. 
Ο περιορισμός στοχεύει κατά κύριο λόγο στην 
προστασία εκατοντάδων πουλιών και πτηνών 
που διαβιούν σε υγρότοπους και που δηλητη-
ριάζονται άμεσα ή έμμεσα λόγω της κατάπο-

σης των απορριπτόμενων φυσιγγίων. Περίπου 
8 χιλιάδες τόνοι Μολύβδου που προέρχονται 
από κυνηγετικές δραστηριότητες απορρίπτο-
νται ετησίως στους υγρότοπους της Ευρώπης.
Επίσης, ο περιορισμός αναμένεται να συ-
νεισφέρει έμμεσα και στην προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, λόγω της αναμενόμενης 
μείωσης στην κατανάλωση θηραμάτων μο-
λυσμένων από Μόλυβδο ή μολυσμένου από 
Μόλυβδο πόσιμου νερού. Είναι αποδεδειγμέ-
νο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι στον άνθρωπο 
ο Μόλυβδος και οι ενώσεις του προκαλούν 
νευρομυϊκές και νευροαναπτυξιακές διαταρα-

χές και νεφρική ανεπάρκεια ακόμα και σε μι-
κρές δόσεις έκθεσης. Ο Μόλυβδος θεωρείται 
νευροτοξική ουσία για την οποία δεν υπάρχει 
ασφαλές όριο έκθεσης και έχει δυσμενείς επι-
πτώσεις στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρι-
κού συστήματος των παιδιών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στον φάκελο του προτεινόμε-
νου περιορισμού και να υποβάλουν σχό-
λια μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊ-
όντων (ECHA): http://echa.europa.eu/el/
restrictions-under-consideration.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
σχολίων είναι η 21η Δεκεμβρίου 2017. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους 
αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 
22405609 και 22405608.

Πολύ παραγωγική κρίνεται η συμμετοχή 
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης 

(CYS), του Εθνικού Φορέα Τυποποίησης της 
Κύπρου, στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊ-
κών Οργανισμών Τυποποίησης CEN & CENELEC 
στους οποίους είναι πλήρες κι ενεργό μέλος. 
Η συνέλευση φιλοξενήθηκε στη Σκωτία από 
τον Βρετανικό Οργανισμό Τυποποίησης (BSI) 
στις 20-22/7/2017 και τον CYS αντιπροσώ-
πευσαν η πρόεδρος του Δ.Σ. Κικούλα Κότσαπα 
ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας και ο δι-
ευθυντής Τυποποίησης και μέλος του Δ.Σ. της 
CEN Πάμπος Καμμάς. 
Η συνέλευση, πέραν των οικονομικών, της 
εκλογής αξιωματούχων και των πεπραγμένων, 
συζήτησε σημαντικά θέματα πολιτικής, στρα-
τηγικής και διεθνών σχέσεων που αφορούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και την προσπάθεια επι-
κράτησής τους στη διεθνή αγορά παράλληλα 
με τη διαρκή εφαρμογή τους στην ενιαία ευ-
ρωπαϊκή αγορά και την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας των παραγόμενων και προσφε-
ρόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η θεματολογία ήταν ευρεία και κάποια από τα 

ζητήματα που συζητήθηκαν και για τα οποία 
λήφθηκαν αποφάσεις θεωρούνται ουσιώδη για 
την παραπέρα πορεία της προσφοράς των δύο 
οργανισμών στην περαιτέρω ενοποίηση της 
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Για παράδειγμα 
θέματα όπως η περαιτέρω ανάπτυξη του Ευ-
ρωπαϊκού Σήματος Πιστοποίησης προϊόντων 
βάσει Ευρωπαϊκών Προτύπων «KEYMARK», 
Τυποποίηση & Καινοτομία, Κοινή Πρωτοβου-
λία για την Τυποποίηση στην Ευρώπη, Digital 
Transformation and Online Common Project, 
η περαιτέρω ενοποίηση των κοινών υπηρεσι-
ών και δραστηριοτήτων των δύο οργανισμών 
κ.ά. επικράτησαν στις συζητήσεις και στις 
παρουσιάσεις που έγιναν για λήψη σημαντι-

κών αποφάσεων. Ο CYS, με παρεμβάσεις του, 
ανέδειξε δημιουργικά τις θέσεις του ως ένας 
μικρός μεν οργανισμός σε μια περιορισμένου 
μεγέθους χώρα και λιγοστούς πόρους, αλλά με 
υψηλού επιπέδου ερευνητικό και ακαδημαϊκό 
δυναμικό οι οποίοι ως εξωτερικοί συνεργάτες 
του CYS προσφέρουν μέσα από τις γνώσεις 
τους προσθέτοντας το δικό τους λιθαράκι στο 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
Με την ευκαιρία της παρουσίας πολλών εθνι-
κών αντιπροσωπειών στη συνέλευση, ο CYS 
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να προ-
ωθήσει περαιτέρω τις διμερείς του σχέσεις με 
πολλές χώρες και ιδιαίτερα με τον BSI όπου 
το Brexit δημιουργεί αναπτυξιακές ευκαιρίες 
αξιοποίησης και στα θέματα ποιότητας στην 
περιοχή μας. 
Ο CYS αποδίδει μεγάλη σημασία στην ευρω-
παϊκή διάσταση της αποστολής του, και στε-
λέχη του δραστηριοποιούνται ενεργά στην 
ευρωπαϊκή τυποποίηση υποστηρίζοντας τα 
καλώς νοούμενα συμφέροντα της κυπριακής 
οικονομίας και βιομηχανίας σε πολλά ευρω-
παϊκά σώματα, συμβούλια και επιτροπές. 

Αντιπροσώπευση στις Γενικές Συνελεύσεις 
των Ευρωπαϊκών Οργανισμών CEN & CENELEC
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Το 2ο Συνέδριο για την Ψηφιοποίηση της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017 (2nd Pan-

Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage-
EuroMed 2017), είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης 
συνεργασίας πανεπιστημιακών φορέων, πολιτεί-
ας και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, 
Ελλάδας και Κύπρου. Εδώ και πολλά χρόνια συν-
δυάζεται με τα παγκόσμια συνέδρια EuroMed 
που διοργανώνει το ΤΕΠΑΚ στην Κύπρο κάθε δύο 
χρόνια και συνδιοργανώνεται από τους:
•  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Εργα-

στήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(ΤΕΠΑΚ),

•  ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. - Εργαστήριο Μη Καταστρο-
φικών Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών 

•  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Αρ-
χαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολο-
γίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

•  Παγκόσμιο Δίκτυο «Περραιβία» - Δευτεροβάθ-
μιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών.

Έχει την υποστήριξη της πρεσβείας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Αθήνα, πολλών κρατικών φορέ-
ων, υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών, της περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας, ICOMOS Ελλάδος και Κύπρου, της 
επιστημονικής κοινότητας από την Ελλάδα και την 
Κύπρο, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΑΕΙ Πει-
ραιά Τ.Τ., πολλών ιδρυμάτων, φορέων πανελλήνιας 
εμβέλειας, του Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων Θεσσαλίας αλλά και πολλών άλλων συλλο-
γικών φορέων από όλη την Ελλάδα (επιμελητήρια, 
μητροπόλεις, αναπτυξιακές εταιρείες κ.ά.). 
Το 2o Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς θα γίνει στην Ελλάδα, στον Βόλο, από 
την Παρασκευή 1 έως και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 
2017, στο παραλιακό συγκρότημα «Παπαστράτος» 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα αμφιθέατρα «Γ. 
Κορδάτος» και «Γ. Σαράτσης», που διαθέτουν σύγ-
χρονα μέσα βιντεοπροβολών και τηλεπικοινωνίας 
(Wi-Fi κ.λπ.), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον 
κόσμο, όπως συνέβη και στο 1ο Συνέδριο το 2015.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
Στο τριήμερο του συνεδρίου θα υπάρξουν πολ-
λές ευκαιρίες να επιτευχθεί ανταλλαγή γνώσης 
και εμπειριών για τα αποτελέσματα της έρευνας 
στην πολιτιστική κληρονομιά και τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και να συζητηθούν οι τρέχουσες και 
οι μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό σε πα-
γκόσμιο επίπεδο και να δημιουργηθούν οι απα-
ραίτητες συνέργειες μεταξύ φορέων της Ελλάδας 
και της Κύπρου για την καλύτερη αξιοποίηση των 

ίσων ευκαιριών μέσα στην Ευρώπη και πρόσβα-
ση σε ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για 
τον Πολιτισμό, ιδιαίτερα ενόψει του Ευρωπαϊκού 
Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.
Επίσης, στο συνέδριο αυτό θα συμμετέχουν ως 
εισηγητές εκπρόσωποι ελληνικών και κυπριακών 
υπουργείων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, 
αλλά και σημαντικότατοι ανεξάρτητοι επιστήμονες 
και ερευνητές από όλο τον κόσμο, που εμπλέκο-
νται με κάθε τρόπο στο μεγάλο θέμα της μελέτης, 
έρευνας και διάσωσης της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς, παρουσιάζοντας, μάλιστα, τις τελευταίες 
εξελίξεις στο θέμα των τεχνολογιών αιχμής και 
έξυπνων συστημάτων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων και διακρα-
τικών συνεργασιών στο μεγάλο θέμα της ψηφιο-
ποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Φιλοδοξία του συνεδρίου είναι η συνάντηση 
και η αλληλογνωριμία επιστημόνων και επαγ-
γελματιών που εργάζονται στον πολιτισμό, την 
παιδεία, την έρευνα, τις ψηφιακές τεχνολογίες 
και τον τουρισμό, τομείς που αποτελούν ζητή-
ματα αιχμής για την Ελλάδα και την Ευρώπη 
στην παρούσα συγκυρία.
Ο ρόλος της έρευνας για την πολιτιστική κληρο-
νομιά στον σύγχρονο κόσμο της διάχυσης της 
πληροφορίας είναι εξαιρετικά σημαντικός. 
Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προστασία, την αποκατάσταση, τη συντήρηση 
και την ψηφιακή τεκμηρίωση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς και οι πηγές της χρηματο-
δότησης της έρευνας αυτής μπορούν και πρέπει 
να αποτιμηθούν ως προς τη συμβολή τους στη 
δημιουργία νέας γνώσης και νέων θέσεων ερ-
γασίας, μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και πόρων και είμαστε βέβαιοι 
ότι μέσα από το συνέδριο θα προκύψουν με-
γάλες συνέργειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
διεκδικήσουμε το μέλλον από καλύτερες θέσεις.
Η αξιολόγηση των διαθέσιμων ερευνητικών υπο-
δομών και των αποτελεσμάτων τους, η παρουσί-
αση ιδεών και οραμάτων για νέες ψηφιακές με-
θόδους, η συζήτηση για την καθιέρωση μοντέλων 
και προτύπων στον τομέα της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, η εξέταση του σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου που αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, 

την πολιτισμική διαχείριση και τη συντήρηση αρ-
χαιοτήτων και έργων τέχνης, η διερεύνηση του 
ρόλου των τρεχουσών εξελίξεων στις διεθνείς 
δραστηριότητες, τις συμφωνίες και τις συνερ-
γασίες σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και 
της ψηφιοποίησής της, η αναζήτηση των ηθικών 
διαστάσεων του τομέα των πληροφοριακών συ-
στημάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, είναι 
ορισμένοι μόνον από τους τομείς στους οποίους 
σκοπεύει να επικεντρωθεί το συνέδριο.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Οι ενδεικτικοί θεματικοί άξονες προβληματισμού 
του συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:
1.  Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες 
2.  Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον 

τουρισμό 
3.  Ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και η δια-

χείρισή της
4.  Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της πο-

λιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμε-
σικό περιβάλλον και διαδίκτυο (εκπαίδευση, 
τουρισμός, κ.λπ.)

5.  Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της πολιτι-
στικής κληρονομίας (συμβάσεις, προγράμμα-
τα, πνευματικά δικαιώματα)

6.  Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές 
για την ψηφιακή κοινωνία της πολιτιστικής 
κληρονομίας.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες: www.
euromed2017.eu. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί 
πιστοποιητικό συμμετοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•  30 Σεπτεμβρίου 2017  - Καταληκτική ημε-

ρομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών ή 
posters από τους συγγραφείς

•  Α’ δεκαπενθήμερο Οκτ. 2017 - Αξιολόγηση 
εργασιών από επιστημονική επιτροπή

•  15 Οκτωβρίου 2017 - Ενημέρωση συγ-
γραφέων σχετικά με αποδοχή εργασιών από 
την επιστημονική επιτροπή

•  30 Οκτωβρίου 2017 - Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής full paper από τους συγγραφείς

•  Α’ 10ήμερο Νοεμβρίου 2017 - Αξιολόγηση 
εργασιών από επιστημονική επιτροπή

•  10 Νοεμβρίου 2017 - Ενημέρωση συγγραφέ-
ων σχετικά με σχόλια / διορθώσεις από την 
επιστημονική επιτροπή

•  20 Νοεμβρίου 2017 - Υποβολή τελικών κει-
μένων εργασιών - Διαμόρφωση τελικού προ-
γράμματος συνεδρίου  

Διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Βόλος, 1-3 Δεκεμβρίου 
2017 - Υποβολή Εργασιών 

και Posters 
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Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Στις 2 Ιουνίου 2017, δημοσιεύτηκαν στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 

τέθηκαν σε άμεση ισχύ οι περί των Βασικών 
Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 
Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 
180/2017 - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 5018, 2.6.2017), 
και οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλε-
κτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί 
του 2017 (Κ.Δ.Π. 181/2017 - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 
5018, 2.6.2017), οι οποίοι εναρμονίζουν την 
Εθνική Νομοθεσία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
2014/35/ΕΕ και 2014/30/ΕΕ, αντίστοιχα.
Οι πιο πάνω Κανονισμοί έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρομη-
χανολογικών Υπηρεσιών (www.mcw.gov.cy/
ems), κάτω από το πλαίσιο που βρίσκεται 
στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας, με τίτλο 
«Νομοθεσία».
Οι κυριότερες αλλαγές των νέων Οδηγι-
ών 2014/35/ΕΕ και 2014/30/ΕΕ σε σχέση με 
τις προηγούμενες οδηγίες 2006/95/ΕΚ και 

2014/108/ΕΚ είναι αρκετά περιορισμένες και 
δεν επηρεάζουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστι-
κά των πράξεων σε σχέση με το πεδίο εφαρ-
μογής, τους στόχους ασφάλειας και τη διαδι-
κασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Οι κυριότερες αλλαγές/αναφορές των νέων 
Κανονισμών που ενδιαφέρουν τους οικονομι-
κούς φορείς παρατίθενται πιο κάτω:
(α) Προσθήκες ορισμών οι οποίοι προήλ-
θαν από το νέο νομοθετικό πλαίσιο (New 
Legislative Framework - (NLF)).
(β) Οι υποχρεώσεις των οικονομικών φο-
ρέων (κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων, εισαγωγέων, διανομέων) 
αναφέρονται με λεπτομερείς περιγραφές 
οι οποίες επίσης προήλθαν από το NLF. 
Έτσι καθίσταται πιο διακριτικός ο ρόλος 
και οι υποχρεώσεις τους. Τονίζεται ότι δεν 
επιβάλλονται ουσιαστικά νέες απαιτήσεις 
στους οικονομικούς φορείς. 
(γ) Αναφέρεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1025/2012 σε σχέση με τα εναρμονισμέ-
να πρότυπα και τα κριτήρια συμμόρφωσης. 
(δ) Αναφέρεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 σε σχέση με τη σήμανση CE.
(ε) Έχουν εισαχθεί νέες απλοποιημένες διαδι-
κασίες σε σχέση με την εποπτεία της αγοράς 
οι οποίες διασφαλίζονται με ενισχυτικές δρα-
στηριότητες. Έτσι καθορίζονται με σαφήνεια 
οι εξουσίες της αρμόδιας αρχής για την επο-
πτεία της αγοράς.
(στ) Καθορίζεται με πιο λεπτομερές περιεχό-
μενο η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.
(ζ) Περιέχεται ερμηνεία των προϋποθέ-
σεων και των διαδικασιών της απόφασης 
αριθ. 768/2008/ΕΚ στο πλαίσιο της Οδηγίας 
2014/30/ΕΕ, για τους κοινοποιημένους οργα-
νισμούς. 
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις 
μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέ-
φωνo 22800522.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθει-
ας για αναβάθμιση των υπηρεσιών που 

προσφέρονται στα μέλη του Κυπριακού Συν-
δέσμου Ποιότητας (μέλος ΟΕΒ και EOQ), το 
διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου απο-
φάσισε τη διοργάνωση του Συνεδρίου Ποι-
ότητας 2017 που θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ. 
στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπε-
ζας στη Λευκωσία. Στόχος του συνεδρίου 
είναι η ευρύτερη γνωστοποίηση για διάφορα 
πρότυπα / συστήματα διαχείρισης και καλών 
πρακτικών, καθώς και του οφέλους που μια 
επιχείρηση / οργανισμός μπορεί να αποκομί-
σει καθώς και άλλων θεμάτων που αφορούν 
την ποιότητα με την ευρύτερή της έννοια. 
Σημειώνεται ότι στο συνέδριο θα υπάρχουν 
παρουσιάσεις που θα αφορούν τόσο τον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα όσο και τον ιδιωτικό 
τομέα ενώ αναμένεται να μετάσχουν 100 
στελέχη επιχειρήσεων / οργανισμών που θα 
προέρχονται από διάφορους κλάδους της 
οικονομίας. Ενδεικτική θεματολογία παρου-

σιάσεων: Διαχείριση ρίσκου, Επιχειρησιακή 
συνέχεια, Εταιρική διακυβέρνηση, Εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, Καινοτομία, Ενέργεια, 
Πρακτικές εφαρμογές εργαλείων ποιότητας, 
Συνεχής βελτίωση, Διασυνδεδεμένα συστή-
ματα διαχείρισης, Διαφθορά, Συστήματα και 
εργαλεία μέτρησης.
Τα μέλη ή οι συνεργάτες του Κυπριακού 
Συνδέσμου Ποιότητας που ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν στο Συνέδριο Ποιότητας 
με εισήγηση / παρουσίαση σχετική την πιο 
πάνω θεματολογία ή με άλλο συναφές θέμα 
θα πρέπει να υποβάλουν στο mgregoriou@
oeb.org.cy μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2017 τα 
πιο κάτω στοιχεία:
•  τίτλος και περίληψη της παρουσίασης (μέ-

χρι 100 λέξεις).
•  αναφορά για προηγούμενες παρουσιάσεις 

σε άλλα συνέδρια (όνομα συνεδρίου, πόλη, 
και τίτλος παρουσίασης). Επίσης διευκρινί-
ζεται ότι: 

•  Οι παρουσιάσεις θα αξιολογηθούν (έγκρι-
ση ή απόρριψη) από την αρμόδια Επιτροπή 
του Συνδέσμου Ποιότητας. 

•  Οι παρουσιάσεις δεν πρέπει να περιέχουν 
διαφημιστικά ή εμπορικά μηνύματα. 

•  Η διάρκεια των παρουσιάσεων είναι 20 λε-
πτά και θα υπάρχει επιπρόσθετος χρόνος 
για συζήτηση / ερωτήσεις. 

•  Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν 
εγκαίρως για την αποδοχή ή όχι της πα-
ρουσίασής τους. 

•  Οι τελικές παρουσιάσεις θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα και στους λογαριασμούς 
κοινωνικών δικτύων του Συνδέσμου Ποιό-
τητας μετά το τέλος του συνεδρίου.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληρο-
φορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με τη γραμματεία του Συνδέ-
σμου (Μιχάλης Γρηγορίου, τηλ. 22665102, 
mgregoriou@oeb.org.cy).

Πρόσκληση για Υποβολή Παρουσιάσεων 
στο Συνέδριο Ποιότητας 2017
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Ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο του έργου 
InnovaSUMP - Innovation in sustainable 

urban mobility plans for low carbon transport 
(Καινοτομίες στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινη-
τικότητας για αστικές μεταφορές χαμηλών εκπο-
μπών άνθρακα) του προγράμματος διαπεριφερει-
ακής συνεργασίας INTERREG EUROPE στο οποίο 
συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, διοργάνωσε 
στις 30 Ιουνίου 2017 την πρώτη συνάντηση της 
Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης. 
Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι του Δήμου 
Λευκωσίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμή-
ματος Δημοσίων Έργων.
Αρχικά, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν σχε-
τικά με το αντικείμενο του έργου και έλαβαν 
κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για αυτό και 
συγκεκριμένα για τις δράσεις του, το εταιρικό 
σχήμα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και 
τα προσδοκώμενα οφέλη του Δήμου Λευκωσίας 
μετά το πέρας του έργου. 
Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του Δήμου Λευκωσίας 
επισήμαναν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης στην 
εξέλιξη και στα αποτελέσματα του έργου. Συ-
γκεκριμένα, τα μέλη που θα αποτελούν αυτή την 
ομάδα θα μπορούν αφενός να συμμετάσχουν στα 
4 εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου και αφετέρου σε 
συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται ακριβώς 
μετά την υλοποίηση αυτών των εργαστηρίων. 
Τα εργαστήρια θα διοργανώνονται ανά εξάμηνο 
έως το 2019 από διαφορετικό κάθε φορά εταίρο 
και τα 4 θέματα αυτών είναι τα εξής: «Συμπεριφο-
ρά Μετακινούμενων» το οποίο έχει ήδη πραγμα-
τοποιηθεί στην Πράγα, «Κινητικότητα Επισκεπτών 
σε τουριστικούς προορισμούς» που θα πραγματο-
ποιηθεί στη Ραβένα, «Ενσωμάτωση ΣΔΑΕ - ΣΒΑΚ» 
στη Λευκωσία και «Τιμολόγηση και Χρηματοδότη-
ση» στο Βίλνιους. Στις συναντήσεις της Τοπικής 

Ομάδας Υποστήριξης που θα διοργανώνονται 
αμέσως μετά τα εργαστήρια θα μεταφέρονται οι 
καλές πρακτικές άλλων χωρών, σημαντικά θέματα 
συζήτησης κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, 
θα γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και θα δοθεί η 
δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να εκφράσουν 
τις απόψεις τους και τη δική τους οπτική σχετικά 
με το εκάστοτε θέμα του εργαστηρίου. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συμ-
βολής και της συνεργασίας με την Τοπική Ομάδα 
Υποστήριξης με οποιονδήποτε τρόπο έτσι ώστε 
να αξιοποιηθεί κάθε πληροφορία για την επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων. Επίσης, τα μέλη αυ-
τής της ομάδας μπορούν σταδιακά να πληθαίνουν 
και με αυτό τον τρόπο να επιτευχθεί ανταλλαγή 
εμπειριών και γνώσεων και κατ’ επέκταση σημα-
ντικά αποτελέσματα για τον Δήμο της Λευκωσίας. 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη σύμφωνη 
γνώμη όλων να συμβάλλουν ο καθένας από το 
δική του πλευρά με την παροχή πληροφοριών 
και με τη συμμετοχή τους στις δράσεις του 
έργου.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπο-
ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.interregeurope.eu/innovasump

Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του 
έργου διαπεριφερειακής συνεργασίας InnovaSUMP

Φωτεινές πινακίδες χαμηλής τάσης
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσι-

ών, ως η αρμόδια αρχή, εφιστά την προσο-
χή των οικονομικών φορέων που εμπλέκονται 
στην αλυσίδα διάθεσης φωτεινών πινακίδων 
χαμηλής τάσης στην αγορά, δηλαδή των κατα-
σκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
στην Ένωση, εισαγωγέων και διανομέων, ότι οι 
πινακίδες αυτές υπόκεινται στις πρόνοιες της 
πιο πάνω νομοθεσίας. 
Βάσει της νομοθεσίας* και της σχετικής οδηγίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/35/ΕΕ, οι απαι-
τήσεις περιλαμβανομένων και των δοκιμών που 
εφαρμόζονται στις φωτεινές πινακίδες χαμηλής 
τάσης καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
έκδοση της σειράς προτύπων EN 60598 (φωτι-
στικά σώματα), όπως τροποποιείται. Παράλληλα, 
στις φωτεινές πινακίδες εφαρμόζεται και η σχε-
τική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/30/
ΕΕ και τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα.
H σήμανση της τελικής συναρμολογημένης 
φωτεινής πινακίδας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
(α) Τη σήμανση CE

(β) Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της πινα-
κίδας, των οποίων η γνώση και η τήρηση εξα-
σφαλίζουν ότι αυτή χρησιμοποιείται με ασφά-
λεια και σύμφωνα με τον προορισμό της
(γ) To όνομα, την καταχωρημένη εμπορική 
επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα 
και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας 
του κατασκευαστή
(δ) Τον αριθμό μοντέλου ή αναφορά τύπου, 
όπως αυτός καθορίστηκε από τον κατασκευ-
αστή.
Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι:
· εμφανείς, 
· ευανάγνωστες, 
· ανεξίτηλες, 
· ανθεκτικές και διαρκείς και
· να μην αφαιρούνται εύκολα.
Ο κατασκευαστής οφείλει να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις 
της πιο πάνω νομοθεσίας, να καταρτίζει τεχνι-
κό φάκελο, να συντάσσει δήλωση συμμόρφω-
σης EE και να τοποθετεί τη σήμανση CE και τις 
άλλες απαραίτητες σημάνσεις.

Οποιοδήποτε πρόσωπο συναρμολογεί φωτει-
νή πινακίδα θεωρείται κατασκευαστής του εν 
λόγω προϊόντος, και συνεπώς υποχρεούται να 
τηρεί τις σχετικές διατάξεις.
Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πιο 
πάνω νομοθεσίας οδηγεί σε απαγόρευση διά-
θεσης των πινακίδων στην αγορά, σε κυρώσεις 
τις οποίες η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει 
στους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα), αλλά και στην απαγόρευση ηλε-
κτροδότησής τους.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις 
μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 
22800522. 
*Oι περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει 
να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προ-
ϊόντων Νόμοι του 2002 μέχρι 2013, οι περί 
των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός 
Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 
2017, και οι περί των Βασικών Απαιτήσεων 
(Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί 
του 2017.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE
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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) .
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■  Knauf Super Finish. Υλικό σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες
■  Knauf Fill and Finish Light. Ελαφρύ υλικό σπατουλαρίσματος για σοβατισμένες επιφάνειες
■  Knauf Finitura. Εξαιρετικό υλικό για τέλειο φινίρισμα και τεχνοτροπίες
■  Knauf Surfacer 3 in 1. Ιδανικό υλικό για αστάρωμα, 

φινίρισμα και βαφή, σε μια χρήση 

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

Ετοιμόχρηστα
Υλικά επεξεργασίας επιφανειών


