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Πιστοποιημένα συστήματα πυραντοχής Η οικοδομή αλλάζει

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ KNAUF

Στις απαιτήσεις πυρασφάλειας δεν χωρούν συμβιβασμοί
Εξασφαλίστε πυραντοχή στην κατασκευή σας με τη χρήση πυράντοχων συστημάτων ξηράς δόμησης Knauf.

■ Πλήρη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς πυραντοχής 
για τα δομικά υλικά και στοιχεία 

■ Πιστοποιημένα συστήματα ξηράς δόμησης με υψηλούς δείκτες πυραντίστασης 
και ειδικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες

■ Συνεχής έρευνα και εξέλιξη των προϊόντων και συστημάτων μας 
στο ιδιόκτητο κέντρο πιστοποίησης και ελέγχου»   

Knauf: Χρήστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54579 3275 Λεμεσός. 

Τηλ.: 00357 25343371 & 00357 25821040. Fax: 00357 25343346 & 00357 25821043 knauf@knauf.com.cy  www.knauf.gr
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RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία. 
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη 
έδρα: Αμαθούντος 3105 Λεμεσός, Κύπρος. 800 00 722 

Κάρτα πολλαπλού νομίσματος της RCB
Μία κάρτα - Πέντε νομίσματα

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com

Χωρίς προμήθεια ξένου συναλλάγματος
Άμεση πρόσβαση σε λογαριασμούς 5 νομισμάτων
Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση
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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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Τ ελευταία γίνεται πολύς λόγος 
για τα σχολεία μας, ομολογώ ότι 
προβληματίστηκα πολύ για ποιο 
απ’ όλα τα θέματα που αφορούν 

τα σχολεία να αναφερθώ και κατέληξα ότι 
είναι καλύτερα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο 
για τα πράσινα σχολεία. 
Τα πράσινα σχολεία είναι βιοκλιματικά κτί-
ρια που λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς 
το περιβάλλον και συγχρόνως δημιουργούν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 
κέλυφος, αυξάνοντας την ικανοποίηση και την αποδοτικότητα των εκ-
παιδευτικών και των μαθητών.
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός προϋποθέτει:
• την κατάλληλη χωροθέτηση με σωστό προσανατολισμό και αξιοποί-

ηση του μικροκλίματος με τη φύτευση κατάλληλων δέντρων
• εξασφάλιση ηλιασμού τον χειμώνα και έλεγχο των ηλιακών απο-

λαβών το καλοκαίρι με σκίαστρα οριζόντια ή κατακόρυφα
• χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

όπως φωτοβολταϊκά συστήματα 
• προστασία του κελύφους με θερμομόνω-

ση και διπλά παράθυρα
• φυτεμένα δώματα για σταθερή θερμο-

κρασία στους εσωτερικούς χώρους
• αίθουσες με φυσικό αερισμό και φωτισμό
• δεξαμενές ομβρίων υδάτων για ανακύ-

κλωση του νερού για πότισμα
• αισθητήρες για έλεγχο της στάθμης του φωτισμού και βαλβίδες που 

ρυθμίζουν τον χρόνο ροής του νερού στις βρύσες
• μελέτη για τις αυλές και τους υπαίθριους χώρους ώστε να λαμβάνο-

νται υπόψη όλες οι παράμετροι άνεσης.
Αυτά είναι μόνο ελάχιστα στοιχεία για βιοκλιματικό σχεδιασμό, απλά και 
μόνο για να τα θυμηθούμε.
Τα πράσινα σχολεία προστατεύουν την υγεία όσων τα χρησιμοποιούν, 
παρέχουν ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδέουν τους 
μαθητές με τη φύση και αποτελούν μια επένδυση για το μέλλον που 
προετοιμάζει την επόμενη γενιά των υπεύθυνων πολιτών.
Τα πρώτα στάδια τα οποία είναι απαραίτητα για να οδηγήσουν στην 
αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολείων σε πράσινα σχολεία ή/και 
τη δημιουργία εξαρχής πράσινων σχολείων είναι η υιοθέτηση ενός 
περιβαλλοντικού οράματος και η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας 
που θα διαμορφώσει το πλαίσιο δράσης και θα αξιολογήσει τα απο-
τελέσματα.
Η δημιουργία ενός πράσινου σχολείου στηρίζεται στην προσπάθεια να 
μείνουν έξω όλα τα τοξικά υλικά, όπως εντομοκτόνα και φυτοφάρμακα, 
να γίνεται χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, να δημιουργηθεί ένα καθα-
ρό και υγιεινό τοπίο με το πρασίνισμα των αυλών και των κήπων και 

να επανεξεταστεί ακόμη και το φαγητό της σχολικής καντίνας με την 
εισαγωγή υγιεινών και βιολογικών προϊόντων και στην εισαγωγή της 
συμμετοχής των μαθητών, υπό τη μορφή εργαστηριακού χαρακτήρα 
και της συμμετοχής στο πρασίνισμα των σχολείων τους, μέσα από τη 
διδασκαλία και τις διάφορες δραστηριότητες.
Τα πρότυπα οικολογικά συστήματα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση 
οικολογικής συνείδησης των μαθητών και οι καθηγητές μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα για εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς, ενώ το γεγονός ότι τα παιδιά περνούν το μεγαλύτερο 
μέρος της ημέρας τους σε οικολογικό σχολείο τους γίνεται βίωμα και 
υιοθετούν αυτές τις πρακτικές και μετά το τέλος των μαθημάτων τους.
Εκτός από τη φροντίδα για πράσινα κτίρια η διδασκαλία ιδίως σε αντι-
κείμενα όπως αυτά των θετικών επιστημών συμπληρώνει το πράσινο 
σχολείο. Τα πράσινα επαγγέλματα εισάγουν νέες αντιλήψεις σε επίπε-
δο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά 
και της εκπαίδευσης του πληθυσμού.
Το κόστος για το «πρασίνισμα» των σχολείων είναι σχετικά αυξημένο 

σε σχέση με το συμβατικό σχολείο, το οποίο 
όμως υπερακαλύπτεται κατά τη λειτουργία του 
πράσινου σχολείου και ανταποδίδει τεράστια 
οικονομικά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά και 
κοινωνικά οφέλη.
Έρευνες που έγιναν στις ΗΠΑ σχετικά έδειξαν 
ότι:
• ο φυσικός φωτισμός βελτίωσε κατά 20% 
την πρόοδο στα Μαθηματικά

• ο φυσικός φωτισμός βελτίωσε κατά 26% τη γλωσσική διδασκαλία
• υπάρχει μείωση στα περιστατικά άσθματος κατά 38,5% λόγω της 

βελτίωσης της ποιότητας του αέρα
• οι μαθητές αρρωσταίνουν κατά μέσο όρο 4 ημέρες λιγότερο
• προσλαμβάνεται περισσότερη βιταμίνη D, με αποτέλεσμα λιγότερα 

οδοντικά προβλήματα
• η μείωση του θορύβου στις αίθουσες διδασκαλίας βοήθησε στην 

υγεία και τη διάθεση των μαθητών και των δασκάλων
• μειώθηκαν οι κίνδυνοι και τα προβλήματα υγείας που προέρχονται 

από τα χημικά προϊόντα ειδών καθαρισμού
• μειώθηκε κατά 30% η κατανάλωση νερού
• μειώθηκε κατά 30% η κατανάλωση ενέργειας.
Αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση στα παιδιά 
μας, αλλά και να τους προσφέρουμε ένα καλύτερο μαθησιακό και υγι-
εινό περιβάλλον, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Η πολιτεία 
οφείλει να επενδύσει στο μέλλον αυτής της χώρας, στη νέα γενιά γιατί 
όλα τα παιδιά αξίζουν ένα σύγχρονο σχολείο.

Έλενα Χριστοδούλου 
Αρχιτέκτονας 

E D I TO R I A L

Συντακτική Επιτροπή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Έλενα Χριστοδούλου - Αρχιτέκτονας • ΜΕΛΗ: Μαρία Θεοδούλου - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Γεώργιος Παναγή - 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός • YΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ: Αντριάνα Μιλτιάδου - Γραμματειακή Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: 
Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Πράσινα σχολεία

Βιοκλιματικά κτίρια 
που λειτουργούν 
με τρόπο φιλικό 

προς το περιβάλλον
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου (ΕΤΕΚ) εκφράζει την έντονη 

ανησυχία του για τη ραγδαία αύξηση των 
θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων το τε-
λευταίο διάστημα στον τόπο μας.
Πρόσφατα στοιχεία που δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα αποδεικνύουν σοβαρή έλλειψη 
οδικής συνείδησης. Η υπερβολική ταχύτητα 
και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εί-
ναι οι κύριοι παράγοντες των ατυχημάτων, 
που σε συνδυασμό με την παράλειψη χρή-
σης ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα και 
κράνους στις μοτοσυκλέτες, μετατρέπονται 
σε θανατηφόρα.
Το ΕΤΕΚ, μέσω της συμμετοχής του στο 
Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, αναγνωρίζει 
ότι έχουν γίνει προσπάθειες για μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια, 
όπως η εφαρμογή του νάρκοτεστ και η ει-
σαγωγή του μαθήματος της κυκλοφοριακής 
αγωγής στα Λύκεια. Είναι προφανές ότι 
αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά και θα πρέ-
πει να ενισχυθούν.
Ένα αποτελεσματικό μέτρο θα ήταν η το-

ποθέτηση συστημάτων φωτοεπισήμανσης 
στους κυπριακούς δρόμους για τον έλεγχο 
τροχαίων παραβάσεων, όπως για παράδειγ-
μα την υπερβολική ταχύτητα και την παρα-
βίαση του κόκκινου σηματοδότη σε φωτο-
ελεγχόμενους κυκλοφοριακούς κόμβους. 
Το σύστημα αυτό, με  σταθερές και κινητές 
κάμερες ταχύτητας, πρέπει να προωθηθεί 
άμεσα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. 
Επιπρόσθετα, η έλλειψη οδικής συνείδησης 
στον τόπο μας δεν δίνει άλλη επιλογή από 
την εντατικοποίηση των ελέγχων από την 
αστυνομία για τροχαίες παραβάσεις, πα-
ράλληλα με την εκστρατεία επιμόρφωσης, 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

κοινού για απόκτηση οδικής συνείδησης. 
Ομπρέλα των προσπαθειών αυτών θα πρέ-
πει να είναι η εφαρμογή του Στρατηγικού 
Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας της περιόδου 
2012-2020, ενώ αναγκαίος είναι και ο πε-
ραιτέρω εμπλουτισμός του με νέα μέτρα 
για την περίοδο 2020-2030. Η μέχρι σή-
μερα ανεπαρκής εφαρμογή του Σχεδίου 
υποδηλώνει την ανάγκη για ουσιαστική 
ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και 
συντονισμού και στα πλαίσια αυτά θα πρέ-
πει να ενισχυθεί με τους απαραίτητους 
πόρους η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων. 
Ως Επιμελητήριο δηλώνουμε την ετοιμότη-
τα μας να συμβάλουμε και εμείς μαζί με την 
πολιτεία και τους αρμοδίους φορείς στην 
προσπάθεια μείωσης του τραγικού αυτού 
φαινομένου, που έχει ως αποτέλεσμα τε-
ράστιες οικονομικές απώλειες, τραυματι-
σμούς και θανάτους και προκαλεί ανείπωτο 
πόνο και θλίψη σε εκατοντάδες οικογένειες 
συμπολιτών μας κάθε χρόνο.

Επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης της οδικής συνείδησης

Καθοριστικός 
ο ρόλος 

της Πολιτείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ 
είχε, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, ο 

υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρί-
δης, σε συνέχεια της διαβούλευσης για ζη-
τήματα ευρύτερης πολιτικής, τα οποία επη-
ρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.
O εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδό-
τησης, ελέγχου, έγκρισης και τιτλοποίησης 
της ανάπτυξης, βρέθηκε στο επίκεντρο της 

συνάντησης, κατά τη διάρκεια της οποί-
ας συζητήθηκε και το ενδεχόμενο ριζικής 
αναθεώρησης του νομικού πλαισίου (περί 
Πολεοδομίας και περί Οδών και Οικοδομών) 
όπως, επίσης, και η θέσπιση ενός νέου νο-
μοθετικού πλαισίου, με διακριτή και εύκολα 
κατανοητή δομή, όπου οι Κανονισμοί θα 
περιέχουν μόνο λειτουργικές απαιτήσεις 
και οι λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις θα 
περιλαμβάνονται σε ευέλικτα τεχνικά κείμε-
να. Συναφώς θα πρέπει να γίνουν οι τομές 
εκείνες και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
έτσι ώστε να μειωθούν οι χρόνοι έκδοσης 
των αδειών και των εγκρίσεων και να αφο-
σιωθούν πόροι στον οικοδομικό έλεγχο στο 
εργοτάξιο.
Τόσο ο υπουργός Εσωτερικών όσο και το 
ΕΤΕΚ συμφώνησαν ότι η ανάγκη ενός οδι-
κού χάρτη, με χρονοδιαγράμματα, ο οποίος 
θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο σύ-
στημα, είναι επιτακτική.

Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με το ΕΤΕΚ
O εκσυγχρονισμός του 
πλαισίου αδειοδότησης, 

ελέγχου, έγκρισης 
και τιτλοποίησης 

της ανάπτυξης, στο 
επίκεντρο





9Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 2 4   •   Ι ΟΎΛ Ι Ο Σ  2 01 8



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

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ 

Το ΕΤΕΚ παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση 
που διεξάγεται αναφορικά με το θέμα της 

εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού στις 
αίθουσες διδασκαλίας των δημόσιων σχολείων. 
Ως θέμα με σοβαρή τεχνική πτυχή, το ζήτημα 
αυτό έχει απασχολήσει και το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο.
Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως είναι απαραίτητο να εξετα-
στεί το θέμα με βάση τα πραγματικά τεχνικά του 
δεδομένα. Η εγκατάσταση κλιματιστικών στις 
αίθουσες διδασκαλίας 750 δημόσιων σχολείων 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό τη μορφή 
συνθήματος ή κοντόφθαλμων αντιδράσεων, 
χωρίς να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, ωσάν 
να αφορά την εγκατάσταση μεμονωμένων κλι-
ματιστικών μονάδων σε μια ιδιόκτητη κατοικία. 
Ιδιαίτερα από τη στιγμή που η προώθηση ενός 
τέτοιου εγχειρήματος θα είναι μη αναστρέψι-
μη, θα επιφέρει πρόσθετο κεφαλαιουχικό και 
λειτουργικό κόστος και πιθανόν να δημιουργή-
σει σειρά άλλων διαδοχικών/ συνεπακόλουθων 
προβλημάτων.
Καταρχήν πρέπει να διαγνωστεί το εύρος, το 
μέγεθος και η συχνότητα του προβλήματος 
των ακατάλληλων συνθηκών θερμικής άνεσης, 
δηλαδή της υπερβολικής ζέστης στις αίθουσες 
διδασκαλίας, βάσει αντικειμενικών επιστημονι-
κών δεικτών και μεθοδολογιών. Με απλά λόγια, 
σε πόσα σχολεία, σε ποιες γεωγραφικές περιο-
χές, σε πόσες αίθουσες, για πόσες ώρες και σε 
τι βαθμό υπέρβασης παρατηρούνται οι μη απο-
δεκτές θερμοκρασίες. Αφού διαγνωστεί το εύ-
ρος, μέγεθος και συχνότητα του προβλήματος, 
η Πολιτεία έχουσα την ευθύνη, οφείλει να ανα-
ζητήσει τις καταλληλότερες λύσεις τόσο από 
άποψη εξασφάλισης θερμικής άνεσης όσο και 
ενεργειακής απόδοσης. Εννοείται πως οι λύσεις 
αυτές δεν θα δημιουργούν δυσανάλογα παρά-
πλευρα προβλήματα, και οφείλουν να έχουν 
τη μεγαλύτερη δυνατή ανταποδοτικότητα σε 
σχέση με το δημόσιο χρήμα που θα δαπανηθεί.
Η άποψη του ΕΤΕΚ είναι πως με βάση τα κτι-
ριολογικά χαρακτηριστικά και τα δεδομένα που 
αφορούν τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των 
σχολείων, θα ήταν τουλάχιστον απερίσκεπτο 
και ανεύθυνο να ληφθεί απόφαση για μαζική 
εγκατάσταση κλιματιστικών, χωρίς την συνολι-
κή αποτύπωση του προβλήματος και πριν από 
την εφαρμογή παθητικών μέτρων όπως είναι η 
θερμομόνωση της οροφής, η σκίαση , ο νυκτε-
ρινός φυσικός ή και μηχανικός δροσισμός.

Συγκεκριμένα η τοποθέτηση κλιματιστικών στις 
αίθουσες διδασκαλίας 750 δημόσιων σχολείων: 
(α) αντιστρατεύεται ευρωπαϊκών πολιτικών και 
της καθιερωμένης πλέον επιστημονικής προ-
σέγγισης, πως σε σχέση με την ενεργειακή 
απόδοση κτιρίων και τη θερμική άνεση, πρώτα 
εξαντλείς όλα τα διαθέσιμα παθητικά μέτρα για 
να μειώσεις την ενεργειακή ζήτηση, (θερμομό-
νωση οροφής, σκίαση, φυσικός δροσισμός κοκ), 
και μετά μελετάς οτιδήποτε άλλο,
(β) δημιουργεί παράπλευρα προβλήματα που 
έχουν να κάνουν με την επιδείνωση της ποι-
ότητας του εσωτερικού αέρα στις αίθουσες δι-
δασκαλίας με την αύξηση των επιπέδων CO2 , 
παράμετρο πολύ σημαντική για χώρους διδα-
σκαλίας 
(γ) απαιτεί κεφαλαιουχική επένδυση δεκάδων 
εκατομμυρίων για την προμήθεια και εγκατά-
σταση των κλιματιστικών 
(δ) απαιτεί την αναβάθμιση των δικτύων της 
ΑΗΚ και θα δημιουργήσει ανάγκες ανέγερσης 
υποσταθμών κοντά στα σχολεία, λόγω μεγάλης 
αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου που θα απαι-
τηθεί ανά σχολείο, κάτι που θα δημιουργήσει 
άλλα προβλήματα και εντάσεις, 
(ε) απαιτεί την αναβάθμιση των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων των σχολείων (λόγω προσθή-
κης επιπρόσθετου ηλεκτρικού φορτίου), αντι-
κατάσταση καλωδίων παροχών, αντικατάσταση 
πινάκων διανομής και εγκατάσταση νέων παρο-
χών για τα κλιματιστικά κλπ.
(στ) δημιουργεί μόνιμο λειτουργικό ενεργειακό 
κόστος, καθώς και κόστος συντήρησης, επιδι-
όρθωσης και αντικατάστασης των συστημάτων, 
το οποίο δεν είναι αμελητέο
(ζ) απαιτεί συχνή και σχολαστική συντήρηση και 
εισάγει νέα ζητήματα και ρίσκα που σχετίζονται 
με υγεία και την υγιεινή των μαθητών
(η) δίνει λανθασμένα εκπαιδευτικά μηνύματα 
στους μαθητές, ότι η θερμική άνεση επιτυγχά-
νεται αποκλειστικά με τη χρήση ενεργοβόρου 
εξοπλισμού.
Σημειώνεται πως λόγω των υφιστάμενων δεδο-
μένων και τεχνικών περιορισμών, τυχόν κλιμα-
τισμός των αιθουσών θα γίνει με κλιματιστικά 
διαιρεμένου τύπου (split unit) και όχι από κε-
ντρικά συστήματα, επιδεινώνοντας ακόμη πε-
ρισσότερο τα μειονεκτήματα της προσέγγισης.
Εν πολλοίς τα πιο πάνω ενισχύονται από το γε-
γονός ότι, με βάση την πληροφόρηση που έχει 
το ΕΤΕΚ, ο κανόνας είναι πως τα δημόσια σχο-

λεία στη νότια Ευρώπη δεν έχουν κλιματιστικά 
συστήματα στις αίθουσες διδασκαλίας.
Καταληκτικά θα πρέπει να σημειωθεί πως το 
αίτημα για τοποθέτηση κλιματιστικών στις αί-
θουσες διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία δεν 
είναι καινούργιο. Έχει τεθεί και προ τριετίας 
τουλάχιστον και επανέρχεται από καιρού εις 
καιρόν. Τότε η Πολιτεία μελέτησε και απέρριψε 
το σενάριο αυτό και προέκρινε τη θερμομόνω-
ση οροφής, τη σκίαση και την τοποθέτηση ανε-
μιστήρων ως λύσεις.
Η άποψη του Υπουργείου Παιδείας για μη μα-
ζική τοποθέτηση κλιματιστικών, στις σχολικές 
μονάδες είναι ορθή, όμως όφειλε να στηρίζεται 
σε αποτελέσματα μελέτης πραγματικών δεδο-
μένων, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμέ-
νη και συγκεκριμένη εικόνα θερμικής άνεσης 
πριν και μετά από εφαρμογή μέτρων θερμομό-
νωσης της οροφής, σκίασης, νυκτερινού δρο-
σισμού και της δενδροφύτευσης. Μια τέτοια 
εμπεριστατωμένη μελέτη θα βοηθούσε στην 
καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση του κοι-
νού, καθώς και κάθε εμπλεκόμενου φορέα, ενώ 
ταυτόχρονα θα δημιουργούσε τις κατάλληλες 
συνθήκες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
στους χρήστες των σχολικών κτιρίων και της 
κοινωνίας γενικότερα. Ελλείψει αυτής, ο δη-
μόσιος διάλογος επί του θέματος, κυριαρχείται 
από υπερβολικές απαιτήσεις και επιχειρήματα 
βασισμένα σε ό,τι βιωματικά ο καθένας θεωρεί 
ως λογικό ή αιτιολογημένο.
Τέλος, το ΕΤΕΚ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες για λήψη μέτρων 
βελτίωσης της θερμικής άνεσης στις σχολικές 
μονάδες και να συμβάλει μέσα από μελετημέ-
νες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις στην λήψη 
ολιστικών και ορθολογικών αποφάσεων επί του 
θέματος.

Μόνο με μελετημένες και τεκμηριωμένες λύσεις
η επίτευξη θερμικής άνεσης στα δημόσια σχολεία
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Δυσαρέσκεια ΕΤΕΚ για την εξασφάλιση μελετητικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση

Το Επιμελητήριο εξέφρασε στον 
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού 

την έντονη δυσαρέσκειά του για την 
εξασφάλιση μελετητικών υπηρεσιών 
με τη διαδικασία της απευθείας ανά-
θεσης, χωρίς την απαιτούμενη δια-
φάνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει 
τις διαδικασίες του δημοσίου, για την 
Ανέγερση Γηπέδου Λεμεσού το οποίο 
χρηματοδοτείται από το κράτος.
Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο 
του ΚΟΑ σημειώνει επίσης ότι θεω-

ρεί οξύμωρο το γεγονός ότι για άλλα 
δημόσια έργα, ορθά, τίθενται αυστη-
ρά τεχνικά ή άλλα κριτήρια σε σχέση 
με τα προσόντα και την εμπειρία της 
ομάδας των συμβούλων μελετητών, 
ενώ για το συγκεκριμένο έργο ουδό-
λως διασφαλιζόταν ότι ικανοποιούνται 
τα οποιαδήποτε κριτήρια, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι με τον καθορισμό 
σχετικών κριτηρίων διασφαλίζονται 
θέματα ποιότητας και ασφάλειας τα 
οποία θα πρέπει να είναι προτεραιό-

τητα για τέτοιου είδους έργα. 
«Εύλογα διερωτόμαστε», τόνισε στην 
επιστολή του το ΕΤΕΚ, «κατά πόσον 
η διαδικασία αυτή που έχει επιλεγεί 
βρίσκει σύμφωνους τόσο την αρμόδια 
αρχή συμβάσεων όσο και την Ελεγκτι-
κή Υπηρεσία». 
Της επιστολής του Επιμελητηρίου 
προηγήθηκε άλλη επικοινωνία με τον 
ΚΟΑ, η οποία κοινοποιήθηκε στο Γε-
νικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και 
στον γενικό ελεγκτή για γνωμοδότηση.

Μόλις ενάμιση χρόνο από το 2020 η 
Κύπρος έχει ακόμη απόσταση να 

διανύσει σε σχέση με τη διείσδυση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ απέχει 
πολύ από τον δεσμευτικό στόχο χρήσης 
ΑΠΕ στις μεταφορές και είναι βέβαιο ότι 
ο τελευταίος δεν θα επιτευχθεί. Το ΕΤΕΚ 
συμμετείχε στη συνεδρία της κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Ενέργειας στην οποία 
παρουσιάστηκαν τα πιο πάνω στοιχεία, 
για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
ισοζύγιο και ειδικότερα στην ηλεκτροπα-
ραγωγή, στη θέρμανση/ψύξη και στις με-
ταφορές. 
Σε σχέση με τη διείσδυση των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή δυστυχώς δεν έχει λυ-
θεί ακόμη το πρόβλημα της γραφειοκρα-
τίας και των καθυστερήσεων στην αδειο-
δότηση έργων, ενώ συνεχίζει να υπάρχει 
έλλειψη συντονισμού. Παράλληλα, παρα-
τηρείται μια δυστοκία δημιουργίας νέων 
υποδομών και ενίσχυσης του ηλεκτρικού 
δικτύου, έτσι ώστε να δέχεται ομαλά και 
χωρίς προβλήματα την περαιτέρω διείσ-
δυση των ΑΠΕ. Τέλος, συνεχίζονται οι 
ασυνέχειες και τα χρονικά κενά μεταξύ 
σχεδίων στήριξης ΑΠΕ, ενώ παρατηρήθη-
κε αναβλητικότητα και παλινδρομήσεις για 
τα νέα σχέδια για φωτοβολταϊκά. Όλα τα 
πιο πάνω θα πρέπει επιτέλους να επιλυ-
θούν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. 
Συναφώς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη 
να επισπευσθεί η υλοποίηση των αδειο-

δοτημένων έργων ΑΠΕ. Τέλος, το κράτος 
θα πρέπει αμέσως να υλοποιήσει ένα φι-
λόδοξο σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης 
κυβερνητικών κτιρίων, πέραν των υποχρε-
ωτικών του στόχων.
Σε σχέση με τη χρήση ΑΠΕ στις μεταφο-
ρές είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή είχε ορίσει φιλόδοξο δεσμευτικό 
στόχο και είχε καθορίσει και αυστηρά 
πρότυπα για τα βιοκαύσιμα. Τούτα όμως 
ήταν γνωστά εδώ και μια δεκαετία του-
λάχιστον, και παρέμειναν ως δεσμεύσεις 
της Κύπρου, παρ’ όλες τις προσπάθειες 
που έγιναν σε πολιτικό επίπεδο για να 
δοθεί κατ’ εξαίρεση χαλάρωση. Δυστυχώς 
το θέμα της διείσδυσης ΑΠΕ στις μετα-
φορές αφέθηκε στην τύχη του. Εκ του 
αποτελέσματος φάνηκε πως δεν υπήρχε 
κανένας σχεδιασμός και παρακολούθησή 
του και φτάσαμε στο παρά πέντε χωρίς 
ορατές λύσεις ή εν πάση περιπτώσει σε 
λύσεις οι οποίες θα επιβαρύνουν, χωρίς το 
αντίστοιχο όφελος, την οικονομία, όπως 
είναι αυτή της στατιστικής μεταβίβασης ή 
της άμεσης μαζικής διείσδυσης της ηλε-
κτροκίνησης στις μεταφορές. Για άλλη μια 

φορά αναδείχθηκε η έλλειψη μακροχρόνι-
ου σχεδιασμού. Για άλλη μια φορά φάνηκε 
η ασυνεννοησία μεταξύ των συναρμόδιων 
Υπουργείων Ενέργειας και Μεταφορών. 
Επί τούτου πρέπει να υπάρξει λογοδοσία 
και να αποδοθούν ευθύνες. Σε σχέση με 
τους στόχους του 2020 το κράτος θα πρέ-
πει να μελετήσει τη δυνατότητα άμεσων 
παρεμβάσεων στον κυβερνητικό στόλο 
καθώς και σε οχήματα του ευρύτερου δη-
μοσίου.
Ο ενεργειακός σχεδιασμός και ειδικότερα 
στον τομέα των μεταφορών οφείλει να 
είναι μακρόπνοος και ολοκληρωμένος. Το 
κράτος δαπάνησε πέραν των €300 εκα-
τομμυρίων για να στηρίξει τις δημόσιες 
συγκοινωνίες, την τελευταία επταετία, 
αλλά δεν μερίμνησε να συνδυαστεί αυτή 
η δαπάνη, όπως θα έπρεπε, με τη διείσ-
δυση των ΑΠΕ στις μεταφορές, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου. 
Δυστυχώς στο παρά πέντε δεν υπάρχουν 
βέλτιστες λύσεις. Αυτό που πρέπει να κά-
νουμε είναι να σχεδιάσουμε και να εφαρ-
μόσουμε με προσήλωση ενεργειακούς 
σχεδιασμούς για το 2030. Η περαιτέρω 
διείσδυση των ΑΠΕ με κυρίαρχες τις τε-
χνολογίες του ήλιου, η μελετημένη διείσ-
δυση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές 
και η δημιουργία υποδομών αποθήκευ-
σης, σε συνδυασμό με την ενεργειακή 
απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, 
οφείλουν να είναι τα βασικά συστατικά 
του σχεδιασμού αυτού.

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Απογοητευτική η εικόνα 
της διείσδυσης των ΑΠΕ στην κυπριακή οικονομία

Ο ενεργειακός 
σχεδιασμός οφείλει να 
είναι μακρόπνοος και 

ολοκληρωμένος
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 30 Μαΐου 
2018, εκδήλωση με θέμα «Αγοράζοντας 

Ακίνητο με Ασφάλεια», στο πλαίσιο συνεργα-
σίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-
πρου (ΕΤΕΚ).
Σκοπός της εν λόγω εκδήλωσης ήταν η ενη-
μέρωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύ-
νους που εμπεριέχονται στη διαδικασία αγο-
ράς ακινήτου, ώστε να προβούν στην ανάλογη 
κίνηση με πλήρη ασφάλεια, αναλογιζόμενοι 
τις συνθήκες που επικρατούν στη σημερινή 
κυπριακή κοινωνία.
Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμούς του 
προέδρου του Επιστημονικού Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Κύπρου, κ. Στέλιου Αχνιώτη, του 
αντιπρύτανη Οικονομικού Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημί-
ου Κύπρου καθηγητή Κρίστη Χρυσοστόμου 
και του έπαρχου Λευκωσίας, εκ μέρους του 
υπουργού Εσωτερικών, κ. Μάριου Παναγίδη. 

Ακολούθησαν ομιλίες από ειδικούς σε θέματα 
ακινήτων.
Η εμπλοκή των πολιτών στον τομέα ακινήτων 
εγείρει την επιτακτική ανάγκη ενημέρωσής 
τους για τις επιμέρους διαδικασίες της εν 
λόγω αγοραστικής δραστηριοποίησης. Ειδι-
κότερα, το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο που 
αποτελεί τροχοπέδη σχετικά με τους εγκλω-
βισμένους αγοραστές ακινήτων προσέδωσε 
στην εκδήλωση εξαιρετική σημασία. Όπως 
όλοι έχουμε πληροφορηθεί, το νομοθετικό 
πλαίσιο παρέμενε μέχρι προσφάτως ασθενές 

ως προς την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε 
εγκλωβισμένους αγοραστές. Οι ίδιοι, έχοντας 
εξοφλήσει τις απαιτήσεις που προϋποθέτει 
η αγορά ακινήτων, βρίσκουν εμπόδια στην 
απόκτηση του τίτλου ιδιοκτησίας, λόγω της 
αδυναμίας του επιχειρηματία ανάπτυξης ακι-
νήτων που τους πώλησε το ακίνητο να αντα-
ποκριθεί στις δικές του υποχρεώσεις.
Πρώτος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Α’ 
αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου και αρχιτέκτονας κ. 
Κωνσταντής Κωνσταντή, ο οποίος ανέπτυ-
ξε το θέμα των διαδικασιών πολεοδομικής 
αδειοδότησης (η παρουσίασή του είναι αναρ-
τημένη στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: http://
www.etek.org.cy/site-article-1869-47-el.php). 
Στη συνέχεια, ο ανώτερος λειτουργός Πολε-
οδομίας κ. Ηρακλής Αχνιώτης ανέδειξε στην 
ομιλία του τη σημασία τήρησης των πολεο-
δομικών/οικοδομικών όρων σε μια ανάπτυξη. 
Ακολούθησε η ομιλία του Α’ Κτηματολογικού 
λειτουργού και ειδικού επιστήμονα του Τε-
χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δρος Ελίκ-
κου Ηλία με θέμα τις προϋποθέσεις έκδοσης 
και μεταβίβασης τίτλων ακινήτων. Τέλος, στο 
βήμα ανέβηκε ο κ. Ανδρέας Σωκράτους, διευ-
θυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, για να αναλύσει την αγορά ακινήτου με 
ασφάλεια.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και 
ερωτήσεις του κοινού προς τους ομιλητές, με 
τον συντονισμό να αναλαμβάνει ο κ. Κυριάκος 
Κούρος, προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Αγορά Ακινήτου με Ασφάλεια»
Σημαντικό οι πολίτες 

να έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που ενέχει 
η διαδικασία αγοράς 

ακινήτου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΜΕ ΤΟ ΤΕΠΑΚ

Έργο Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών
Το ΕΤΕΚ, ως Δικαιούχος του Έργου Πρακτι-

κής Άσκησης Νέων Μηχανικών , δέχεται 
αιτήσεις για συμμετοχή στο Έργο «Παροχή 
Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλά-
δων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, 
μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απα-
σχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in 
Education, Employment or Training - NEETs)» 
για πραγματοποίηση της απαιτούμενης, βά-
σει του άρθρου 7(1Α)(β) και 7(1Γ)(β) του περί 
ΕΤΕΚ Νόμου, εξάσκησης στην αρχιτεκτονική 
ή πολιτική μηχανική, μετά την απόκτηση του 
προσόντος τους.
Στους ασκούμενους αρχιτέκτονες και πολιτι-
κούς μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο 

θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής 
τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξα-
κοσίων πενήντα ευρώ (€650), από το ΕΤΕΚ. 
Το Έργο αναμένεται να εφαρμοστεί μέχρι και 
την 31 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσε-
ως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Για την 
παρούσα φάση θα γίνονται εντάξεις επιλέ-
ξιμων πτυχιούχων στο Έργο, των οποίων η 
εξάσκηση θα αρχίζει το αργότερο μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2020. Το Έργο δύναται να 
συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για 
την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.
Πληροφορίες και έντυπα: www.etek.org.cy/
site-article-1726-48-el.php
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Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά 
για αυξημένη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Το Επιμελητήριο μετά από ενημέρωση που είχε για τον Διαγω-
νισμό 02/2018 «Provision of Services for the Operation and 

Maintenance of the Waste Water Treatment Plant of SBLA at Moni», 
παρενέβη προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθού-
ντας, καθώς στα δημοσιευμένα έγγραφα, στις περιπτώσεις που 
γίνεται αναφορά σε παροχή υπηρεσιών από μηχανικούς και συνα-
φώς άσκηση επαγγέλματος σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης 
(ANNEX II των Εγγράφων, παράγραφοι 2.6.5.4 και 2.6.5.5., σελ. 26 
-27), δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για ικανοποίηση της απαίτησης 
για εγγραφή στο ΕΤΕΚ.
Το ΕΤΕΚ ζήτησε από το Συμβούλιο να γίνει διόρθωση/διευκρίνιση 
ώστε να διασφαλίζεται πως, σύμφωνα και με την περί ΕΤΕΚ νομοθε-
σία, κατά την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, τα άτο-
μα αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένα από το ΕΤΕΚ. 
Ενημερωτικά σημειώνεται ότι η περί ΕΤΕΚ νομοθεσία εφαρμόζεται 
και για άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε άλλο επαγγελματικό 
σώμα κράτους μέλους της ΕΕ και προς τον σκοπό αυτό το Επιμελη-
τήριο εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες.
Επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι σε βιομηχανικές μονάδες οι οποί-
ες εξαρτώνται κυρίως από χημικές και βιοχημικές μεθόδους επε-
ξεργασίας, στο προσωπικό της ομάδας έργου που έχει σημαντικό 
ρόλο στη λειτουργία του σταθμού, «key personnel», θα έπρεπε να 

περιλαμβάνεται και η θέση του Μηχανικού Επεξεργασίας. Σημειώ-
νεται ότι, όπως συνάγεται από την παράγραφο 2.6.5.1. (a) «Staffing 
of Contractors Project team» καθώς και από την περιγραφή των κα-
θηκόντων των διαφόρων θέσεων της ομάδας έργου, σε καμία από 
αυτές δεν γίνεται αναφορά σε καθήκοντα Μηχανικού Επεξεργασίας. 
Το ΕΤΕΚ τονίζει στην επιστολή του ότι «ο Μηχανικός Επεξεργασίας 
είναι απαραίτητος προκειμένου να ελέγχονται επιστημονικά (χημι-
κές αναλύσεις, ισοζύγια μάζας και ενέργειας κ.λπ.) και να γίνονται 
ορθά όλες οι διεργασίες ώστε το τελικό αποτέλεσμα/προϊόν να εί-
ναι ποιοτικά αποδεκτό και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους 
αρχικούς σχεδιασμούς που έχουν γίνει. Ειδικότερα δε η θέση του 
Μηχανικού Επεξεργασίας κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση της 
επεξεργασίας λυμάτων τα οποία υπόκεινται σε βιοχημικές και μη-
χανικές διεργασίες οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ποιότητα και την απόδοση του κάθε σταδίου επεξεργασίας. Εφό-
σον το τελικό προϊόν του κάθε σταδίου κρίνεται από την ποιότητα 
(χημική σύνθεση του νερού, λάσπης κ.λπ.) αλλά και την ενεργειακή 
απόδοση του συστήματος, είναι απολύτως απαραίτητο ο Μηχανι-
κός Επεξεργασίας να έχει γνώσεις Χημείας και ισοζυγίων μάζας και 
ενέργειας προκειμένου να αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς των 
βιοχημικών διεργασιών που θα φέρουν εις πέρας αυτό το επιθυμη-
τό αποτέλεσμα». 

ΤΟ  ΕΠ ΙΜΕΛΗΤΗΡ ΙΟ  ΖΗΤΗΣΕ  Δ ΙΟΡΘΩΣΗ/Δ ΙΕΥΚΡ ΙΝ ΙΣΗ

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για Διαγωνισμό του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων θα διεξαγάγει εκστρατεία 
επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατι-
κά διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, 
όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ενδέ-
χεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη η θερμική 
καταπόνηση για τους εργαζόμενους.
Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως 
στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις βασικές 
πρόνοιες της νομοθεσίας για Ασφάλεια και 
Υγεία στην Εργασία, σε σχέση με την εφαρ-
μογή προληπτικών και προστατευτικών μέ-
τρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
που αφορούν τη θερμική καταπόνηση των 
εργαζομένων. Νοείται, βέβαια, ότι θα ελέγ-
χεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας για την 
αντιμετώπιση άλλων κινδύνων.

Για σκοπούς πληροφόρησης κυκλοφόρησε 
κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις 
αντίστοιχες επεξηγήσεις.
Το ΤΕΕ υπενθυμίζει ότι πρέπει να εφαρμό-
ζονται οι πρόνοιες του Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 
291/2014) «Κώδικας Πρακτικής για τη Θερ-
μική Καταπόνηση των Εργαζομένων», στον 
οποίο, μεταξύ άλλων, περιγράφονται ανα-
λυτικά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
για προστασία από τη θερμική καταπόνηση. 
Οι εργοδότες προτρέπονται, ειδικά τις μέ-
ρες που επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες, 
να συμβουλεύονται τον Κώδικα αυτό και να 
εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση 
τις πρόνοιές του. Σύμφωνα με τον Κώδικα, 
τόσο οι εργοδότες όσο και οι αυτοεργοδο-
τούμενοι θα πρέπει να μετρούν τις παραμέ-
τρους που συμβάλλουν στη θερμική κατα-
πόνηση, όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη 
σχετική υγρασία ή/και να παρακολουθούν τα 

δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Με-
τεωρολογικής Υπηρεσίας και αναλόγως να 
ρυθμίζουν τις εργασίες τους. Σημειώνεται 
ότι στην αγορά διατίθενται ειδικά όργανα 
για ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας 
ξηρού θερμομέτρου και υγρασίας. 
Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ είναι διαθέσιμος 
Σύντομος Οδηγός Κώδικα Πρακτικής για τη 
θερμική καταπόνηση των εργαζομένων και 
το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο: «Προστα-
σία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσω-
να», το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές πρό-
νοιες του Κώδικα και τα απαιτούμενα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.
etek.org.cy/site-article-1879-48-el.php. 
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορί-
ες, μπορείτε να αποτείνεστε στους αρμό-
διους λειτουργούς στα τηλ. 22405660 και 
22405676.
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Απριλί-
ου 2018 στις Βρυξέλλες συνάντηση των 

εθνικών επιτροπών της FEANI. Στη συγκεκρι-
μένη συνάντηση παρέστησαν 35 εκπρόσωποι 
από 19 εθνικές επιτροπές. Η χώρα μας εκπρο-
σωπήθηκε από το μέλος του Γενικού Συμβου-
λίου του ΕΤΕΚ και γενικό γραμματέα της Εθνι-
κής Επιτροπής της FEANI Κύπρου κ. Ανδρέα 
Θεοδότου. 
Αρχικά δόθηκε χρόνος σε όλες τις εθνικές επι-
τροπές για να παρουσιάσουν το έργο τους το 
τελευταίο εξάμηνο, αλλά και να αναφερθούν 
σε διάφορα θέματα που απασχολούν την κοι-
νωνία των μηχανικών στη χώρα τους. Όσον 
αφορά τη χώρα μας, έγινε αναφορά, μεταξύ 
άλλων, στην ετοιμασία της κατάστασης των 
πανεπιστημίων που παρέχουν σπουδές στη 
Μηχανική Επιστήμη, η οποία και έχει προω-
θηθεί στη γραμματεία της FEANI, ούτως ώστε 
να αναθεωρήσει την κατάσταση που τηρεί με 
βάση την οποία αναγνωρίζει άμεσα τους τίτ-
λους σπουδών για απόκτηση του τίτλου Eur. 
Ing. Επιπρόσθετα έγινε αναφορά στις εκδη-
λώσεις που πραγματοποίησαν οι οργανισμοί 
που αποτελούν την Εθνική Επιτροπή της FEANI 
Κύπρου. Τέλος, έγινε αναφορά και στο έργο 
που ανέλαβε το ΕΤΕΚ για την επιχορήγηση των 
αποφοίτων των Σχολών Πολιτικής Μηχανι-
κής και Αρχιτεκτονικής, για την πρακτική τους 
άσκηση διάρκειας ενός χρόνου, ούτως ώστε να 
μπορούν να εγγραφούν στο Επιμελητήριο.
Στη συνέχεια η ημερήσια διάταξη περιλάβανε 
τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που απασχο-
λούν τον οργανισμό της FEANI και την κοινωνία 

των μηχανικών της Ευρώπης γενικότερα. Συ-
γκεκριμένα έγινε παρουσίαση μιας έρευνα που 
διεξήχθη με σκοπό να εντοπιστούν οι ανάγκες 
των εταιρειών που προτίθενται να εργοδοτή-
σουν απόφοιτους σχολών της Μηχανικής Επι-
στήμης και τις απαιτήσεις που θα έχουν όσον 
αφορά την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση. Ακο-
λούθως έγινε ενημέρωση για τη νέα Ευρωπαϊ-
κή Οδηγία για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων (GDPR - General Data Protection 
Regulation). 
Εν συνεχεία έγινε αναλυτική παρουσίαση για 
τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε 
η FEANI να διεισδύσει και να έχει λόγο στα κέ-
ντρα λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε να έχει 
τη δυνατότητα παρέμβασης σε θέματα που 
ενδιαφέρουν τους μηχανικούς της Ευρώπης. 
Έγινε εκτενής συζήτηση για το συγκεκριμένο 
θέμα και παράλληλα οι παρευρισκόμενοι χωρί-
στηκαν σε διάφορες ομάδες εργασίας, ούτως 
ώστε να μπορέσουν να εισηγηθούν και αυτοί 

με τη σειρά τους διάφορες ενέργειες προώθη-
σης του συγκεκριμένου θέματος.
Ακολούθως, ο εκπρόσωπος της Βρετανίας πα-
ρουσίασε το θέμα της πράσινης οικονομίας 
(Sustainability, Green Economy). Η συνάντηση 
έκλεισε με την ενημέρωση του γενικού γραμ-
ματέα της FEANI κ. Dirk Bochar για το θέμα 
της δημιουργίας του «European Engineers 
Advisory Group» - Ευρωπαϊκού Συμβουλευτι-
κού Οργανισμού για τη Μηχανική Επιστήμη. 
Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στις ενέργειες 
και τα αποτελέσματα των επαφών με άλλους 
οργανισμούς που σχετίζονται με τη Μηχανική 
Επιστήμη στην Ευρώπη, ούτως ώστε αυτοί να 
συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο οργανισμό, 
που αποτελεί μια πρωτοβουλία της FEANI.
Όσον αφορά την επόμενη συνάντηση των 
εθνικών επιτροπών της FEANI αυτή θα πραγ-
ματοποιηθεί στη Μάλτα στις 4 Οκτωβρίου 
2018, μία ημέρα πριν τη γενική συνέλευση της 
FEANI.

Συνάντηση των εθνικών επιτροπών της FEANI 
στις Βρυξέλλες την 5η Απριλίου 2018

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 15 
Ιουνίου 2018 στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, 

διάλεξη με θέμα “15 χρόνια Οδηγία για την 

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, αναδρομή, υφι-
στάμενη κατάσταση και το μέλλον”. Η διάλεξη 
διοργανώθηκε από το ΕΤΕΚ και το Τμήμα Μη-

χανολόγων Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, και ήταν η 
πρώτη σειράς διαλέξεων για θέματα που ενδι-
αφέρουν τους μηχανικούς, τους φοιτητές και 
ευρύτερα την κοινωνία. 
Εισηγητής της διάλεξης ήταν ο Νίκος Χατζη-
νικολάου, μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος 
έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχε-
τικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 
παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση και 
τoυς σχεδιασμούς και τις μελλοντικές προκλή-
σεις αναφορικά με το θέμα. Τη διάλεξη παρα-
κολούθησαν περίπου 40 μηχανικοί και φοιτη-
τές. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία 
A. Epiphaniou ltd.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΠΑΚ

Δεκαπέντε χρόνια Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 
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Ενημερωτική Εκδήλωση για το πρόγραμμα LIFE

Ο Δήμος Λευκωσίας ετοίμασε, πρό-
σφατα, ενημερωτικό έντυπο (www.

etek.org.cy/site-article-1871-34-el.php) το 
οποίο αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα που 
συγκεντρώνει η πόλη ως επενδυτικός προ-
ορισμός. 
Στο έντυπο γίνεται ειδική αναφορά σε 
υφιστάμενες και προγραμματισμένες 
επενδύσεις του δήμου και του κράτους 
στην πρωτεύουσα, καθώς και στα κίνητρα 
που προσφέρονται στο Σχέδιο Περιοχής 
του Κέντρου της Λευκωσίας για ιδιωτικές 
αναπτύξεις. Επιπρόσθετα, στον πιο κάτω 
σύνδεσμο υπάρχει σύντομο βίντεο για τη 
Λευκωσία το οποίο συνοψίζει μέσα σε λίγα 
λεπτά όλα τα πιο πάνω www.youtube.com/
watch?v=T2MEYkgKP9s. Αντίγραφα του 
ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Λευ-
κωσίας διατίθενται και από τα γραφεία του 
ΕΤΕΚ για όσους ενδιαφέρονται.
Στο έντυπο τονίζεται ότι η Λευκωσία, πέρα 
από διοικητικό και πολιτικό κέντρο του 
κράτους αλλά και ένα δυναμικό κέντρο 
εμπορίου και υπηρεσιών:
c Είναι πρωτεύουσα γνώσης και έρευνας, 

μέσα από τη συγκέντρωση πανεπιστη-
μίων και πολλών νέων και δυναμικών 
ανθρώπων που την αγαπούν και την 
ενισχύουν με την ενέργεια, την όρεξη 
και τη δημιουργικότητά τους

c Διαθέτει μακρά ιστορία και ακτινοβόλο 
πολιτισμό κι ένα ζωντανό ιστορικό κέ-
ντρο

cΕίναι μια πόλη ανεκτική στο διαφορετικό, 
με τοπική ταυτότητα και διεθνή εμβέλεια

c Βρίσκεται σήμερα ενώπιον μιας πολύ 
δυναμικής αναπτυξιακής προοπτικής. 
Την επόμενη πενταετία το κράτος και 
ο δήμος θα επενδύσουν πολύ σημαντι-
κούς πόρους για ανάπτυξη του αστικού 
κέντρου, για αναζωογόνηση της πράσι-
νης γραμμής και της εντός των τειχών 
πόλης και για ποιοτική αναβάθμιση γει-
τονιών 

c Είναι η πιο πράσινη πόλη της Κύπρου. 
Διαθέτει τα περισσότερα πάρκα και 
έναν μοναδικό στο είδος του πεζόδρο-
μο μήκους 20 χιλιομέτρων

c Αναπτύσσεται στη βάση ενός ολοκλη-

ρωμένου σχεδιασμού, του Σχεδίου Πε-
ριοχής του Αστικού Εμπορικού Κέντρου 
(το οποίο περιλαμβάνει πολεοδομικά 
κίνητρα) και του Ολοκληρωμένου Σχε-
δίου Κινητικότητας και της στρατηγικής 
για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη της Λευκωσίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Λευκωσία 
βραβεύτηκε για δεύτερη φορά φέτος 
ως η καλύτερη μικρή ευρωπαϊκή πόλη 
του μέλλοντος, στην κατηγορία Human 
Capital and Lifestyle από το περιοδικό 
fDi’s European Cities and Regions of the 
Future 2018/2019.

Nicosia is open to you: A dynamic City and its Assets

Πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΕΤΕΚ, από το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
το ΕΤΕΚ, τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα LIFE.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το πρόγραμμα LIFE, πρακτικών πληροφοριών σχετικά με 
προετοιμασία υποβολής πρότασης LIFE και καλές πρακτικές για επιτυχημένες προτάσεις. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Cyclamen - Cyprus Capacity Building for 
LIFE LIFE14 CAP/CY/000006», με τη συνεισφορά του Προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρη-
ματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Δικαιούχοι του προγράμματος 
είναι δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



w w w. e t e k . o r g . c y  16

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  -  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

Μετά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων GDPR (General Data Protection 

Regulation), που αποτελεί ήδη μεγάλο πονοκέφαλο για εταιρείες 
αλλά και μεγάλο όπλο για τους χρήστες, διαφαίνεται ήδη στον ορί-
ζοντα το επόμενο πεδίο μάχης στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Θα 
αφορά τον προτεινόμενο νέο Κανονισμό ePrivacy για την ιδιωτική 
ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται 
να συμπληρώσει και να εξειδικεύσει τον GDPR.
Ήδη οι εταιρείες τεχνολογίας ετοιμάζονται για τη διαφαινόμενη σύ-
γκρουση, η οποία δεν αποκλείεται να είναι ακόμη σκληρότερη από 
αυτή για τον GDPR, επειδή ο Κανονισμός ePrivacy φιλοδοξεί να είναι 
ακόμη αυστηρότερος. Με την προώθηση του GDPR, η Ευρώπη έχει 
καθιερωθεί στη συνείδηση όλου του κόσμου –κυβερνήσεων, εταιρει-
ών και πολιτών– ως ο βασικός «χωροφύλακας», ρυθμιστής, επόπτης 
και προστάτης των online δεδομένων των πολιτών.
Τέτοιους ρόλους παγκόσμιας εμβέλειας συνήθως «καπαρώνουν» οι 
ΗΠΑ, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα η Ευρώπη έχει πάρει την πρω-
τοκαθεδρία, όπως αναγνωρίζουν οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» και η 
«Ουάσινγκτον Ποστ», καθώς η Αμερική ουδεμία προθυμία δείχνει να 
βάλει «χαλινάρι» στις τεχνολογικές εταιρείες (της).
Όμως, χάρη στο γεγονός ότι στην εποχή του ίντερνετ δεν υπάρχουν 
ψηφιακά σύνορα, οι ευρωπαϊκοί Κανονισμοί αποκτούν πολύ μεγαλύ-
τερη εμβέλεια από τη γεωγραφική επικράτεια της Ευρώπης, αποτε-
λώντας ένα ντε φάκτο παγκόσμιο στάνταρντ. Ήδη Βραζιλία, Ιαπωνία, 
Ν. Κορέα και άλλες χώρες δηλώνουν πρόθυμες να μιμηθούν την Ευ-

ρώπη στην προστασία των online δεδομένων – κάτι που καθόλου 
δεν ενθουσιάζει την αμερικανική κυβέρνηση και τις αμερικανικές 
εταιρείες.
Από την άλλη, οι απλοί Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν δει τα online δε-
δομένα τους να έχουν πέσει κατ’ επανάληψη θύμα χάκερ ή αφανούς 
εμπορικής συναλλαγής πίσω από την πλάτη τους και χωρίς τη συ-
ναίνεσή τους (πρόσφατες περιπτώσεις Cambridge Analytica, Equifax 
κ.ά.), ξαφνικά ανακάλυψαν ότι ένας ξένος νόμος τους προστατεύει 
καλύτερα από τους δικούς τους νόμους. Ενώ οι Αμερικανοί ακτιβι-
στές, όπως δήλωσε ο Τζεφ Τσέστερ, εκτελεστικός διευθυντής του 
Κέντρου για την Ψηφιακή Δημοκρατία, συνειδητοποιούν ότι «ο δρό-
μος και η μάχη για την προστασία της ιδιωτικότητας στις ΗΠΑ περνά 
πλέον μέσα από την Ευρώπη.

Με το ePrivacy, εφόσον όντως γίνει πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
κατοχυρώσει τον ρόλο της ως φόβητρου των εταιρειών που νοιάζο-
νται μόνο για τα κέρδη τους, αδιαφορώντας για το πώς χειρίζονται 
τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών-πολιτών. Μετά τα βαριά 
πρόστιμα σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες για παραβίαση της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και μετά την επιβολή αυστηρότερης 
φορολογικής νομοθεσίας στις ίδιες εταιρείες, ήλθε η ώρα για τον 
«πόλεμο των δεδομένων», με πρώτη μάχη τον ΓΚΠΔ και δεύτερη το 
ePrivacy.

Πηγή: in.gr

Μετά τον GDPR σειρά παίρνει το ePrivacy

Γη ακατάλληλη για καλλιέργεια ή ακόμη και για κατοικία
Πάνω από τα τρία τέταρτα (75%) του 

εδάφους του πλανήτη μας έχει ήδη 
υποβαθμισθεί λόγω των ποικίλων ανθρω-
πογενών και περιβαλλοντικών πιέσεων και 
το ποσοστό αυτό μπορεί να ξεπεράσει 
το 90% έως το 2050, προειδοποιούν οι 
επιστήμονες του Κοινού Κέντρου Ερευ-
νών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
που παρουσίασαν τον νέο Παγκόσμιο 
Άτλαντα Ερημοποίησης (World Atlas of 
Desertification).
Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού, η ρύ-
πανση, η ολοένα μεγαλύτερη κατανάλωση 
από ολοένα περισσότερους ανθρώπους, η 
αλλαγή χρήσεων γης, η κλιματική αλλαγή 
και άλλοι παράγοντες έχουν ως συνέπεια 
κάθε χρόνο να διαβρώνεται, να υποβαθ-
μίζεται και να καθίσταται ακατάλληλη για 
καλλιέργεια ή ακόμη και για κατοικία μια 
συνολική έκταση που αντιστοιχεί περίπου 
στη μισή Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Αφρική και η Ασία είναι αυτές που πλήτ-
τονται περισσότερο, όπου εντείνονται οι 
ανησυχίες για τη διατροφική ασφάλειά 
τους και όπου εκτοπίζονται οι περισσότε-

ροι άνθρωποι από τα σπίτια τους, με συ-
νέπεια –μεταξύ άλλων– να αυξάνονται οι 
ροές μεταναστών προς τη Δύση. Έως το 
2050 περίπου 700 εκατομμύρια άνθρωποι 

εκτιμάται ότι θα έχουν εκτοπισθεί λόγω 
διαφόρων αιτιών που συνδέονται με την 
υποβάθμιση του εδάφους και τους ανε-
παρκείς πόρους για την επιβίωσή τους.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η υποβάθμιση της 
γης, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλα-
γή, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση 
περίπου 10% των αποδόσεων των γεωρ-
γικών καλλιεργειών έως το 2050. Οι μεγα-
λύτερες μειώσεις αναμένονται στην Ινδία, 
στην Κίνα και στην Υποσαχάρια Αφρική.
Η έκθεση εκτιμά ότι μόνο στην ΕΕ το 
ετήσιο κόστος από την κάθε είδους υπο-
βάθμιση του εδάφους είναι της τάξης των 
δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν το ένα δέκατο 
της επικράτειάς της (8% ή περίπου 140 
εκατομμύρια στρέμματα) είναι ευάλω-
το σε σταδιακή ερημοποίηση, ιδίως στη 
Νότια, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. 
Δεκατρείς χώρες έχουν δηλώσει ότι επη-
ρεάζονται από την ερημοποίηση: Ελλάδα, 
Κύπρος, Βουλγαρία, Κροατία, Ιταλία, Μάλ-
τα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβα-
κία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Λετονία.
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GE LED 
Filament lamp 
Heritage with innovation.

GE Lighting has over 135 years experience in lamp 
manufacturing and is taking things back to the 
beginning with the new LED Filament lamp designed 
to replace traditional incandescent lamps.

Take all the advantages of GE’s LED experience 
and combine it with our unique, PATENTED DESIGN for: 

• Classic incandescent look and feel 
• Excellent 360° light distribution
• Instant on 
• Extra warm white colour
• Aesthetic design for hospitality and household lighting

Designed by G
EM

ade in Europe

360° beam angle
Excellent light distribution

Classic look and feel
Aesthetic design for hospitality 

and household lighting

   Instant on
        Instant full brightness with 

        a warm, soft, white light

www.gelighting.com/eu

GE LED Filament lamp 
Heritage with innovation.
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LANmark
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Casual

White

Stainless steel

Club

Formal

Black

Gold brass

Galuchat

GraphiteWhite Pearl Tattoo Edition 1

Red

Light oak

Woven

Taupe

Wenge style

Neutral

Graphic

Mirror

Metal 
 & Wood

Leather &  
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Discover more  
Legrand Solutions
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Η διαχείριση της οποίας τυγχάνει η χερσόνησος του Ακάμα είναι 
ένας καθρέφτης της νοοτροπίας που μας διακατέχει στις περισσό-

τερες εκφάνσεις της πολιτικής και κοινωνικής μας συμπεριφοράς. Αν 
τη σεβόμασταν, την προστατεύαμε και την αναδεικνύαμε ορθολογιστι-
κά, όπως της αξίζει και όπως θα έπρεπε, θα μπορούσε στα όριά της να 
αναπτυχθεί μια χρυσοφόρα τουριστική βιομηχανία. Δεκάδες χωριου-
δάκια γύρω από τον Ακάμα μπορούν να προσφέρουν στον Κύπριο και 
τον ξένο επισκέπτη την παραδοσιακή νησιώτικη φιλοξενία, στηριγμένη 
στα έθιμα του τόπου μας, με θεματικό επίκεντρο τη σπάνια άγρια φυ-
σική ομορφιά της χερσονήσου. Αυτό που αναζητά και θέλει να ζήσει η 
συντριπτική πλειοψηφία των ταξιδιωτών του 21ου αιώνα.
Τι θα προσφέρει στον τουρίστα, που ήρθε για να επισκεφθεί τον ξακου-
στό Ακάμα, η παράγκα, είτε αυτή βαφτίστηκε αναψυκτήριο είτε μπαρά-
κι, που στήθηκε βιάζοντας κάθε λογική, κανόνα, νόμο ή καλαισθησία; 
Στον ξακουστό Ακάμα όμως, εκείνη η παράγκα, η κάθε παράγκα είναι 
μια πληγή θανατηφόρα και θα είναι για πολλά χρόνια, ακόμα και αν 
σήμερα κατεδαφιστεί. Γιατί έδιωξε από εκείνο το σημείο ζώα, που-
λιά, ερπετά και βλάστηση και μόλυνε έδαφος και υπόγεια ύδατα με τα 
απόβλητά της. Είναι ανεξίτηλη κάκιστη εικόνα που αποτυπώθηκε στους 
επισκέπτες του χώρου και τη μετέφεραν πίσω στις πατρίδες τους, στις 
αναμνήσεις, στις φωτογραφίες τους. Αποτελεί πληγή σε κάθε έννοια 
καλαισθησίας και περιβαλλοντικής συνείδησης. Κρίμα και άδικο.
Τριάντα χρόνια τώρα, καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε να σταθεί στο 
ύψος των περιστάσεων και να δώσει οριστικό τέλος στην καταστροφή 
του Ακάμα. Κομματικά συμφέροντα, η έλλειψη οράματος και ειλικρι-
νούς περιβαλλοντικής ευαισθησίας καταδικάζουν μια περιοχή που η 
ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχώρισε για τη μοναδικότητά της και τόνισε 
την ανάγκη προφύλαξής της. Οι ξένοι το βλέπουν, οι Κύπριοι αδιαφο-
ρούν ή κάνουν πως δεν βλέπουν. Δυστυχώς.

Τον Απρίλιο του 2018, η Έκθεση Αξιολόγησης 
της Εφαρμογής του Σχεδίου Natura 2000 πα-
ρουσιάζει την Κύπρο να αποτυγχάνει να προ-
στατεύσει περιοχές της, μεγάλης περιβαλλο-
ντικής σημασίας όπως ο Ακάμας. Στην Κύπρο, 
που ήδη πέραν του 7% των εδαφών της έχουν 
ερημοποιηθεί. Στην Κύπρο όπου το 56,7% των 
περιοχών της βρίσκεται σε κρίσιμη κλιματο-
λογικά κατάσταση, ενώ το 42,6% σε ευαίσθη-

τη κατάσταση. Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στην Κυπριακή 
Βουλή το 2015 και μαζί σημείωναν πως, σε λιγότερα από 50 χρόνια, οι 
κρίσιμες περιοχές θα αγγίξουν το 71,4% και τέλη του αιώνα το 84,7%. 
Μόλις το 1,5% της Κύπρου, ουσιαστικά η κορυφογραμμή του Τροό-
δους, δεν απειλείται από ερημοποίηση. Η επίτροπος Περιβάλλοντος 
Ιωάννα Παναγιώτου τόνισε τότε ότι η ερημοποίηση απειλεί την ευη-
μερία του πληθυσμού και υπογράμμισε ότι απαιτείται μηδενική ανοχή 
στην υποβάθμιση της γης.
Το δράμα είναι ότι κάποιοι πιστεύουν, ή θέλουν να μας πείσουν, ότι η 
ευημερία του πληθυσμού βρίσκεται μέσα στην αλόγιστη κατασκευα-
στική «ανάπτυξη» του Ακάμα, όπως ακριβώς έγινε και γίνεται στην υπό-
λοιπη Κύπρο στο όνομα του πρόσκαιρου κέρδους.
Πολύ πρόσφατα, σε γραπτή δήλωσή μου σημείωσα, μεταξύ άλλων, 
ότι μετά από δεκάδες ανακοινώσεις τα τελευταία 20 χρόνια, επιτόπου 
επισκέψεις, συναντήσεις με υπουργούς, βουλευτές και άλλους τόσους 
αρμόδιους, ακόμα και νομικές προσφυγές, ως Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου νιώθουμε πλέον ότι σε αυτό τον τομέα δεν έγι-
ναν ουσιαστικά βήματα προόδου. Τόνισα ότι μας λυπεί το γεγονός ότι 
ακόμα και η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας βοήθησε να 
παραδειγματιστούμε από τις καλές πρακτικές άλλων εταίρων μας που 
έχουν να προστατεύσουν περιοχές Natura δεκαπλάσιας έκτασης από 
τον Ακάμα.
Ναι, επιβάλλεται η ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης για οριστική 
λύση και αυστηρή νομοθετική ρύθμιση για εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
οδηγιών για τη Φύση. Είναι τραγωδία, γιατί σε ένα νησί που οι κλιματι-
κές αλλαγές έχουν εδώ και χρόνια τρίξει τα δόντια τους, οι ελάχιστες 
περιοχές που θα έπρεπε να προστατεύονται ως κόρη οφθαλμού αφή-
νονται βορά στις ορέξεις καιροσκόπων και ασυνείδητων.
Η Κύπρος έχει αναγνωριστεί από την Ευρώπη ως μία από τις 22 περι-
οχές ενδημικών ειδών και ως μία από τις τρεις ευρωπαϊκές περιοχές 
που διαθέτουν δύο ή περισσότερα περιορισμένα είδη πτηνών. Λέγεται 
ότι ο Ακάμας είναι η τελευταία παράκτια περιοχή στην Κύπρο που έχει 
παραμείνει παρθένα, όμως καθημερινά αποδεικνύεται ότι οι βιαστές 
αφήνονται να δρουν ανενόχλητοι και ατιμώρητοι.

Στέλιος Αχνιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Ακάμας: Οι βιαστές δρουν ανενόχλητοι και ατιμώρητοι

Μετά από πολλά παράπονα μελών του σε σχέση με την τα-
λαιπωρία στην οποία υπόκεινται οι ίδιοι, και κατ’ επέκταση 

οι πολίτες, από την ανομοιομορφία στο ωράριο που εφαρμόζεται 
από τους δήμους για την εξυπηρέτηση του κοινού και παραλαβή 

αιτήσεων, το ΕΤΕΚ ζήτησε ενημέρωση από την Ένωση Δήμων.
Το Επιμελητήριο ζήτησε επίσης από την Ένωση να αναλάβει πρω-
τοβουλία καθορισμού κοινού ωραρίου εξυπηρέτησης για όλους 
τους δήμους και ανάλογα να ενημερωθεί το κοινό.

Κοινό ωράριο επισκέψεων σε δήμους για παραλαβή αιτήσεων
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Προ τετραετίας το 
ΕΤΕΚ μαζί με μια 

σειρά από άλλους 
φορείς, στο πλαίσιο 
υποβολής προτάσε-
ων για επανεκκίνηση 
της οικονομίας, είχε 
εκφράσει την άποψη 
πως στην περίπτω-
ση της Κύπρου υπάρχει μια δυνητική αγο-
ρά σχετικά με ενεργειακές αναβαθμίσεις 
κατοικιών αρκετών δεκάδων εκατομμυρί-
ων ευρώ, η οποία είναι τεχνικά εφικτή και 
σε μεγάλο βαθμό βιώσιμη. Η αγορά αυτή, 
εάν οργανωθεί κατάλληλα και της δοθούν 
κίνητρα και η δέουσα προσοχή, παρουσιά-
ζει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον 
ιδιωτικό αλλά και τον τραπεζικό τομέα. Στο 
πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε στην κυβέρνηση 
τον Οκτώβριο του 2014 σχετική πρόταση, 
επί της οποίας η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, για τη 
δημιουργία ενός φιλόδοξου και καινοτόμου 
ανατροφοδοτούμενου μηχανισμού χρημα-
τοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων κα-
τοικιών. Η πρόταση είχε στόχο την κινητο-
ποίηση, εντός μιας επταετίας, επενδύσεων 
ύψους €350 εκατομμυρίων για την ενεργει-
ακή ανακαίνιση περί των 22 χιλιάδων κατοι-
κιών. Δυστυχώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη 
προσοχή και σημασία και η πρόταση δεν 
προχώρησε στο επόμενο στάδιο. 
Η πολιτεία αρκέστηκε στην προκήρυξη του 
σχεδίου επιδότησης Εξοικονομώ Αναβαθ-
μίζω, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 
(του οποίου η δεύτερη φάση προκηρύχθη-

κε τον Απρίλιο του 2018), με περιορισμένο 
προϋπολογισμό. Στις 30 Μαΐου 2018, έξι 
μόλις εβδομάδες μετά την ημερομηνία πα-
ραλαβής αιτήσεων, το Υπουργείο Ενέργειας 
ανακοίνωσε τη διακοπή υποβολής αιτήσε-
ων για το σχέδιο, λόγω του εξαιρετικά με-
γάλου ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα υπο-
βλήθηκαν περί τις 550 αιτήσεις και υπάρχει 
η πρόβλεψη ότι θα καλυφθεί ο προϋπολο-
γισμός του σχεδίου, που ήταν €8 εκατομ-
μύρια. Το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον 
και η ταχεία υπερδέσμευση του προϋπο-
λογισμού του σχεδίου, εντός λίγων εβδο-
μάδων, φανερώνουν πως η πρόταση του 
ΕΤΕΚ για δημιουργία ανατροφοδοτούμενου 
μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών 
αναβαθμίσεων κατοικιών ήταν ρεαλιστική 
και, εφόσον της δινόταν η απαραίτητη προ-
σοχή, υλοποιήσιμη. 
Συνοπτικά σημειώνεται πως η πρόταση συ-
νάδει απόλυτα με τις πολιτικές, τους στρα-
τηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη 
μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τη διείσδυση των ΑΠΕ. Πέραν της κα-
τανεμημένης με πιο ορθολογιστικό τρόπο 
ανάπτυξης που θα προσφέρει και των πο-
λυτίμων θέσεων εργασίας (οι ανακαινίσεις 
αποτελούν δραστηριότητα με υψηλή έντα-
ση εργασίας), η υλοποίηση της πρότασης 
θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο της Κύ-
πρου δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 
ανταγωνιστικότερη οικονομία. Πρόσθετα 
θα μειώσει το ετήσιο κόστος αγοράς δικαι-
ωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Παράλληλα θα βελτιώσει τις συνθήκες θερ-
μικής άνεσης χιλιάδων συμπατριωτών μας, 
δηλαδή θα βελτιώσει το επίπεδο ζωής τους. 
Έγινε πολύς λόγος τελευταία για τη μονο-
διάστατη ενίσχυση του κατασκευαστικού 
κλάδου, μέσω ενός μη αειφόρου και με 
διάφορα μακροοικονομικά ζητήματα σχε-
δίου πολιτογράφησης. Ένας ανατροφοδο-
τούμενος μηχανισμός χρηματοδότησης 
ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών θα 
αποτελούσε έναν δεύτερο, μικρότερο μεν, 
αλλά σε κάθε περίπτωση αξιοσημείωτο ορ-
θολογικό και αειφόρο πυλώνα στον οποίο 
θα μπορούσε να στηριχθεί ο κατασκευαστι-
κός κλάδος. 
Εν κατακλείδι, σε πρόσφατο χαιρετισμό του 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει 
πως (ως κυβέρνηση) «θα συνεχίσουμε να 
εξετάζουμε τα όποια προβλήματα και να 
μελετούμε τρόπους για να ενισχύσουμε τη 
δραστηριότητα και την αναπτυξιακή έφεση 
του κλάδου» (των κατασκευών). Εάν όντως 
ισχύει αυτό, η προσεκτική και με θετική προ-
σέγγιση σοβαρή μελέτη και προώθηση της 
πρότασης που έγινε προ τετραετίας για τη 
δημιουργία ενός φιλόδοξου και καινοτόμου 
ανατροφοδοτούμενου μηχανισμού χρημα-
τοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων κα-
τοικιών θα πρέπει να είναι το αμέσως επό-
μενο μέτρο που πρέπει να εξεταστεί για την 
ορθολογική ενίσχυση της δραστηριότητας 
του κλάδου των κατασκευών. 

Χρίστος Μαξούλης 
Μηχανολογος Μηχανικός, Dipl. Eng. MBA
Ανώτερος Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ 

Η παραμελημένη προοπτική 
των ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοί-

νωσε τη λειτουργία του σχεδίου στήριξης 
«Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
για ίδια κατανάλωση». Το σχέδιο περιλαμβά-
νει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:
Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα 
(ΦΒ) δυναμικότητας μέχρι 10kW συνδεδε-
μένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφι-
σμού μετρήσεων (net-metering) για όλους 
τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη 
Ισχύς: 20MW
• Υποκατηγορία A1: ΦΒ συστήματα σε κα-

τοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως 
μόνιμες κατοικίες από οικιακούς κατανα-
λωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 5 MW.

• Υποκατηγορία A2: ΦΒ συστήματα εγκα-
τεστημένα σε υποστατικά μη οικιακών 
καταναλωτών. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 
15 MW.

Κατηγορία Β: Εγκατάσταση συστημάτων 
ΑΠΕ με τη μέθοδο του συμψηφισμού λο-
γαριασμών (net-billing). Συνολική Διαθέ-
σιμη Ισχύς: 40 MW

• Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογα-
ριασμών (net-billing) μπορούν να εντα-
χθούν συστήματα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά 

συστήματα, συστήματα εκμετάλλευσης 
βιομάζας/βιοαερίου κ.λπ.) που είναι 
εγκατεστημένα σε εμπορικά και βιομη-
χανικά υποστατικά και σε δημόσια κτίρια.

• Η ισχύς του κάθε συστήματος ΑΠΕ που 
δύναται να εγκατασταθεί κυμαίνεται από 
10kW μέχρι 10ΜW ανά λογαριασμό κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατηγορία Γ: Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συ-
στήματα μη ενωμένα με το δίκτυο. Συνολι-
κή Διαθέσιμη Ισχύς: Χωρίς περιορισμό. Δι-
καίωμα υποβολής έχει κάθε καταναλωτής. 
Περισσότερες πληροφορίες:  www.etek.
org.cy/site-article-1878-34-el.php

Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ
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Κατά την περίοδο 
1963-2008, οι 

ακτές της Κύπρου 
υπέστησαν διάβρωση 
συνολικής έκτασης 
2,2 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων

Η παράκτια δι-
άβρωση στον 

χώρο της Μεσογείου 
είναι ένα φαινόμενο 
που αυξάνεται ρα-
γδαία τα τελευταία 
χρόνια προκαλώντας 
σωρεία οικονομικών, 
κοινωνικών και πε-
ριβαλλοντικών προβλημάτων. Εξαίρεση δεν 
αποτελεί η Κύπρος, καθώς το ποσοστό δι-
άβρωσης των ακτών της είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα μεταξύ των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 
Κατά την περίοδο 1963-2008, οι ακτές 
της Κύπρου υπέστησαν διάβρωση συνο-
λικής έκτασης 2,2 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων, λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων 
και φυσικών φαινομένων. Παραδείγματα 
υπάρχουν πολλά στον κυπριακό χώρο, με 
τελευταίο και πιο γνωστό τη διάβρωση της 
παραλίας Fig Tree στον Πρωταρά, λίγο πριν 
την έναρξη της τουριστικής περιόδου. 
Με τον όρο παράκτια διάβρωση εννοείται 
η αφαίρεση υλικού από το παραλιακό μέ-
τωπο, η οποία συντελείται κυρίως με φυ-
σικό τρόπο. Η διάβρωση προκαλείται από 
τη δράση των κυμάτων, ενισχύεται από την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας και επι-
δεινώνεται από ακραία φυσικά φαινόμενα 
όπως οι καταιγίδες. Ευαίσθητες παράκτιες 
ζώνες αποτελούν κυρίως οι αμμώδεις περι-
οχές με χαμηλό υψόμετρο και μικρή κλίση. 
Παρά το γεγονός πως η διάβρωση αποτελεί 
ένα φυσικό φαινόμενο, όλες οι μελέτες που 
έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες στην Κύπρο 
οδηγούν στο συμπέρασμα πως το πρόβλη-
μα οφείλεται κυρίως σε ανθρωπογενείς πα-
ράγοντες.
Ο πρώτος παράγοντας είναι η εξόρυξη 
άμμου και χαλικιού από τις παράκτιες ζώ-
νες, η οποία έφτασε σε μεγάλα επίπεδα 
την περίοδο 1955-1970, πριν απαγορευτεί 
στις αρχές τις δεκαετίας του ‘70. Από την 
Υπηρεσία Μεταλλείων εκτιμάται ότι, κατά 
την περίοδο 1955-1970, εξορύχθηκε υλικό 
συνολικού όγκου 300.000 κυβικών μέτρων, 
γεγονός το οποίο συνέβαλε σε μεγάλο βαθ-
μό στη διάβρωση των παραλιών.
Επίσης, η κατασκευή μεγάλου αριθμού 
φραγμάτων, σε όλη την έκταση του νησιού, 
εγκλώβισε μεγάλες ποσότητες ποτάμιου 
υλικού στα φράγματα και η κατάσταση δυ-
ναμικής ισορροπίας μεταξύ τροφοδοσίας 
των ακτών με ποτάμιο ίζημα και κυματικής 

δράσης ανατράπηκε. Η κυματική δράση 
έγινε πλέον ο κυρίαρχος μηχανισμός με 
αποτέλεσμα την παράκτια διάβρωση στις 
περιοχές ποτάμιων εκβολών.
Τέλος, σημαντικότερο ίσως παράγοντα, 
αποτελεί η ραγδαία και μη ελεγχόμενη 
οικοδομική ανάπτυξη πάνω στην ενεργή 
ζώνη της παραλίας, ιδίως μετά το 1974. Τα 
διάφορα τουριστικά καταλύματα και χώροι 
αναψυχής, που κατασκευάστηκαν μέσα 
στην ενεργή ζώνη του κύματος, εμποδί-
ζουν τις φυσικές διεργασίες της κυματικής 
ενέργειας, προκαλώντας αναταραχή στη 
δυναμική συμπεριφορά της ακτής, και ως 
εκ τούτου διάβρωση. Τα έργα στην παρά-
κτια ζώνη αποτελούν εμπόδιο στη φυσική 
εκτόνωση των παράκτιων μηχανισμών επί 

της ακτής και μεταβάλλουν την παράκτια 
κίνηση των ιζημάτων. Με τη διατάραξη αυ-
τής της ισορροπίας σε κάποιες παράκτιες 
περιοχές παρατηρούνται προσχώσεις και 
αλλού διαβρώσεις.
Οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την 
παράκτια διάβρωση είναι περιβαλλοντικές 
(εξαφάνιση βιοτόπων, χώρων αναπαραγω-
γής χελωνών κ.ά.) και κοινωνικές/οικονομι-
κές. Παράκτια κτίσματα πιθανόν να κατα-
στραφούν από τη διάβρωση και μειώνεται 
το πλάτος της παραλίας, με αρνητικές επι-
πτώσεις στον τουρισμό.
Τα μέτρα αντιμετώπισης που πάρθηκαν 
στην Κύπρο ήταν κυρίως η κατασκευή πα-
ράλληλων κυματοθραυστών, σε περιοχές με 
ευαισθησία στη διάβρωση. Οι κυματοθραύ-
στες διαλύουν την ενέργεια των κυμάτων 
δημιουργώντας ήρεμες λεκάνες νερού και 
αποτρέπουν τη διάβρωση. Στον αντίποδα 
όμως, μεταβάλλεται η αρχική βαθυμετρία 
της περιοχής, και δημιουργείται μια πρό-
σχωση στη σκιά του κυματοθραύστη, και μια 
διάβρωση στα άκρα ή στο ενδιάμεσό τους. 
Η πρόσχωση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι να 

ενωθεί με την ακτή, αν βρίσκεται πλησίον 
της, και δημιουργείται ανώμαλος πυθμένας 
ο οποίος είναι επικίνδυνος για τους λουό-
μενους. Επίσης, πέραν της οπτικής όχλη-
σης που προκαλείται, η παρεμπόδιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας του θαλάσσιου 
νερού προκαλεί θολότητα, συγκέντρωση 
σκουπιδιών και φυκιών και δίνει την αίσθη-
ση πισίνας αντί ανοικτής θάλασσας στους 
λουόμενους.
Οι κάθετοι κυματοθραύστες (βραχίονες ή 
πρόβολοι) οι οποίοι κατασκευάστηκαν κατά 
κόρον τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως 
από παραλιακά ξενοδοχεία, δεν προσφέ-
ρουν ουσιαστική προστασία, απλώς μετα-
φέρουν το πρόβλημα αλλού. Oι κατασκευές 
αυτές σταθεροποιούν την ακτή ανάμεσα 
στους προβόλους εφόσον εμποδίζουν τη 
στερεομεταφορά παράλληλα στην ακτή. 
Κατάντη όμως των κατασκευών η διάβρω-
ση της ακτής συνεχίζεται, ενώ τα ρεύματα 
επαναφοράς που δημιουργούνται μεταφέ-
ρουν σημαντικές ποσότητες άμμου προς τα 
ανοιχτά. Έτσι τελικά προκαλείται μεταβολή 
της μορφολογίας της ακτογραμμής.
Κάθε ακτή αποτελεί ένα αυτόνομο δυναμι-
κό περιβάλλον με δικό της τρόπο λειτουρ-
γίας. Οποιαδήποτε ανθρώπινη επέμβαση 
στην παράκτια ζώνη επηρεάζει την ισορ-
ροπία του δυναμικού αυτού περιβάλλοντος, 
μεταβάλλοντας την εξέλιξή του είτε σε μι-
κρή είτε σε μεγάλη κλίμακα. Γι’ αυτό κάθε 
έργο που υλοποιείται σε παράκτια ζώνη θα 
πρέπει να ακολουθεί μια στρατηγική κατάλ-
ληλου σχεδιασμού και επιστημονικά τεκ-
μηριωμένου. Θα πρέπει να γίνει αναζήτηση 
ηπιότερων μορφών έργων προστασίας της 
ακτής (από άποψη λειτουργίας και κατα-
σκευής) με γνώμονα τον περιορισμό των 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι 
κυριότερες «ήπιες» μέθοδοι είναι: η τεχνη-
τή ανάπλαση της ακτής, οι βυθισμένοι και 
οι πλωτοί κυματοθραύστες σε θάλασσες με 
μικρό πλάτος παλίρροιας και η αποστράγγι-
ση της ακτής. Σε πολλές περιπτώσεις μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός μέτρων 
προστασίας (π.χ. τεχνητή ανάπλαση και βυ-
θισμένοι κυματοθραύστες). Πριν την κατα-
σκευή οποιουδήποτε έργου προστασίας, θα 
πρέπει να εξετάζονται τα χαρακτηριστικά 
της ακτής, η κυματική δράση και οι περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.

Δημήτρης Στιβαρίδης
Γεωλόγος

Η παράκτια διάβρωση στην Κύπρο
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Στο ερώτημα τι είναι αυτό που καθιστά μια 
χώρα ψηφιοποιημένη η απάντηση που δίνει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον δείκτη 
DESI 2018 (Digital Economy and Society Index), 
περιλαμβάνει τις επιδόσεις σε συνδεσιμότητα 
(ευρυζωνικότητα), σε ανθρώπινο κεφάλαιο (χρή-
ση διαδικτύου και ψηφιακές δεξιότητες), στη 
χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, στην ενσωμά-
τωση της ψηφιακής τεχνολογίας, στην ανάπτυξη 
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με τη Mariya Gabriel, επίτροπο για την 
Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, η ΕΕ βελτίωσε 
τις ψηφιακές της επιδόσεις και το χάσμα μεταξύ 
των πιο ψηφιοποιημένων και των λιγότερο ψη-
φιοποιημένων χωρών μειώθηκε ελαφρώς (από 
36 σε 34 μονάδες). Η Δανία, η Σουηδία, η Φιν-
λανδία και οι Κάτω Χώρες σημείωσαν τις υψη-
λότερες βαθμολογίες στο DESI 2018 και είναι 
μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών στην ψηφιοποί-
ηση. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η 
Ισπανία, που προχώρησαν περισσότερο (βελτίω-
ση πάνω από 15 μονάδες) τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια.
Ωστόσο, ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν ακόμη 
πολύ δρόμο και η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να 
βελτιωθεί ώστε να είναι ανταγωνιστική σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Περίπου το ίδιο επισημαίνει 
σε σχετική αναφορά του το McKinsey Global 
Institute, ότι δηλαδή η αύξηση των παγκόσμιων 
ροών δεδομένων έχει ενισχύσει το παγκόσμιο 
ΑΕΠ περισσότερο από 10%, αλλά η Ευρώπη έχει 
αξιοποιήσει μέχρι στιγμής μόνο το 12% των δυ-
νατοτήτων της όσον αφορά την οικονομία των 
δεδομένων. Μία από τις προϋποθέσεις αυτές 
είναι η πρόσβαση σε δεδομένα ποιότητας.
Η επίδραση της οικονομίας των δεδομένων στο 
ευρωπαϊκό ΑΕΠ το 2017 ανήλθε στο 2,4% από 
2,2% το 2016, οι επαγγελματίες στην Ευρώπη 
σε αυτό τον τομέα έφτασαν τα 6,69 εκατομμύ-
ρια από 6,19 εκατομμύρια το 2016, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 3,2% του συνόλου των εργαζο-
μένων. Ωστόσο, το έλλειμμα σε εξειδικευμένο 
προσωπικό του κλάδου παραμένει υψηλό και σε 
απόλυτο νούμερο το 2017 έφτασε τις 449.000 
και είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια 
το 2025. Πρόκειται για ένα όλο και πιο περίπλοκο 
ζήτημα, καθώς η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί για 
την απελευθέρωση επιχειρηματικών μοντέλων 
που βασίζονται σε βιώσιμα δεδομένα. Στην ερώ-
τηση πόσο ψηφιοποιημένη είναι η χώρα σας, η 
απάντηση για την Ελλάδα είναι απογοητευτική, 
με βάση την κατάταξή της στην 27η θέση στο 
σύνολο των 28 κρατών της ΕΕ στον δείκτη. 
Είναι μπροστά από τη Ρουμανία με μικρή μόνο 
διαφορά, γεγονός που κάλλιστα θα μπορούσε να 

οδηγήσει και στην τελευταία θέση. Στον υποδεί-
κτη κάλυψη σταθερών ευρυζωνικών επικοινω-
νιών είναι στην 11η θέση, και από κει και πέρα 
το χάος: 28η θέση στη διείσδυση ευρυζωνικών 
επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας, 28η θέση 
στην κάλυψη ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερυ-
ψηλής ταχύτητας, 28η θέση στη διείσδυση ευ-
ρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, 28η 
θέση στην ευρυζωνική κάλυψη υψηλής ταχύτη-
τας (NGA), 27η θέση στη διείσδυση κινητών ευ-
ρυζωνικών επικοινωνιών, 25η θέση στον δείκτη 
τιμών ευρυζωνικών συνδέσεων, 22η θέση στην 
κάλυψη 4G, 21η θέση στη διείσδυση σταθερών 
ευρυζωνικών επικοινωνιών. 

Μικρή πρόοδος
Σύμφωνα με την Επιτροπή, συνολικά, τα τε-
λευταία έτη, η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη 
μέλη. Το 2017 η πρόοδος ήταν πιο αργή από 
τον μέσο όρο της ΕΕ. Όσον αφορά τη συνδε-
σιμότητα, η μετάβαση στις γρήγορες ευρυ-
ζωνικές συνδέσεις είναι πιο αργή απ’ ό,τι σε 
άλλα κράτη μέλη. Η ένταξη πιο εξελιγμένων 
ψηφιακών τεχνολογιών παραμένει σε χαμη-
λό επίπεδο, μολονότι η χρήση ηλεκτρονικών 
τιμολογίων προχώρησε σε κάποιο βαθμό. Ο 
τομέας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών 
και των ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένουν σε 
χαμηλά επίπεδα και μπορούν να αποτελέσουν 

τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. 

Ανθρώπινο κεφάλαιο
Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι επι-
δόσεις της Ελλάδας είναι αρκετά χαμηλότερες 
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το 2017, το ποσοστό 
του ελληνικού πληθυσμού που χρησιμοποιούσε 
το διαδίκτυο σε τακτική βάση (67%) ήταν από 
τα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών 
(μέσος όρος ΕΕ 81%). Ο αριθμός των ατόμων 
που διαθέτουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο 
ψηφιακών δεξιοτήτων έχει μείνει στάσιμος στο 
46% και η Ελλάδα παραμένει πολύ κάτω του μέ-
σου όρου (57%). Η χώρα εξακολουθεί να έχει το 
χαμηλότερο ποσοστό ειδικών ΤΠΕ (1,4%) στην 
ΕΕ. Οι ελληνικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες 
εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους πιο 
δύσκολους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και 
κοινωνίας. Το ποσοστό των χρηστών της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης είναι χαμηλό (38%) 
σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (58%). Από 
την άλλη πλευρά στα θετικά καταγράφηκε η δι-
είσδυση των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, η 
κάλυψη 4G που πλησιάζει τον μέσο όρο. 
Προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα με τα άλλα 
κράτη μέλη, πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις για ιδιωτικές επενδύσεις 
και για άμεση αποδέσμευση δημόσιων χρη-
ματοδοτικών πόρων. Η Ελλάδα πρέπει τώρα να 
επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των μεγάλων 
καθυστερήσεων στις διαδικασίες αδειοδότησης, 
καθώς και στην προαγωγή διατομεακών συνερ-
γειών, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελε-
σματική εφαρμογή της οδηγίας με σημαντικά 
οφέλη για την ανάπτυξη δικτύων NGA. 

Λέττα Καλαμαρά 
Ναυτεμπορική
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H ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΧΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Αργός και δύσκολος ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας
Στην 27η θέση η 

Ελλάδα, στο σύνολο 
των 28 κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον δείκτη DESI

Σύμφωνα με τη Mariya 
Gabriel, επίτροπο για 
την Ψηφιακή Οικονο-
μία και Κοινωνία, η ΕΕ 
βελτίωσε τις ψηφιακές 
της επιδόσεις.
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Ο κλάδος της 
μηχαν ικής 

είναι πολύ δημο-
φιλής ως κατεύ-
θυνση σπουδών 
και αυτό εντεί-
νεται από τα συ-
νεχή επιτεύγμα-
τα και εξελίξεις 
στη βιομηχανία 
και στην καθημερινότητά μας. Εξάλ-
λου, σύμφωνα με τον Theodore von 
Karman: “Οι Επιστήμονες ανακαλύ-
πτουν τον κόσμο που υπάρχει, οι Μη-
χανικοί δημιουργούν τον κόσμο που 
δεν υπήρξε ποτέ προηγουμένως” 
Πολλοί απόφοιτοι μηχανικοί προχω-
ρούν και στην απόκτηση εξειδίκευ-
σης με μεταπτυχιακές σπουδές ή και 
διδακτορικά. Ωστόσο, πόσο έτοιμοι 
είναι να ενταχθούν στην αγορά εργα-
σίας και να φανούν αντάξιοι στις σύγ-
χρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας; 
Στην αρχή της καριέρας τους οι 
απόφοιτοι Μηχανικοί συνειδητοποι-
ούν τη δυσκολία  που υπάρχει στην 
εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων 
που έχουν αποκτήσει στο πανεπιστή-
μιο, στην πράξη και στις πραγματικές 
συνθήκες εργασίας. Πέραν τούτου,  
πολλοί είναι αυτοί που καταλήγουν 
και στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν 
αρκετά ανεπτυγμένες  βασικές τε-
χνικές δεξιότητες όπως η διαχείριση 
έργων, η επίλυση προβλημάτων και οι 
τεχνικές επικοινωνίας και διοίκησης. 
Οι τεχνικές αυτές, αν και απαραίτητες 
στην επαγγελματική καριέρα ενός 
μηχανικού συχνά παραμερίζονται και 
θυσιάζονται στο βωμό της θεωρητι-
κής ύλης που ‘πρέπει’ να καλυφθεί 
στον πανεπιστημιακό κύκλο σπου-
δών. 
Στον αντίποδα, οι εργοδότες, ανα-
ζητούν απόφοιτους μηχανικούς που 
θα είναι εξοπλισμένοι με γνώσεις 
και ικανότητες ώστε να βοηθήσουν 
την επιχείρηση/ οργανισμό τους να 
ανταπεξέλθει και να πρωτοπορήσει 
στο άρδην ανταγωνιστικό περιβάλλον 

της αγοράς.  Αναζητούν Μηχανικούς 
με γερό θεωρητικό υπόβαθρο και που 
έχουν όμως παράλληλα τεχνικές δε-
ξιότητες όπως, η διαχείριση και επί-
λυση προβλημάτων σε μια εταιρεία, ή 
ένα οργανισμό, να μπορούν να προ-
τείνουν ευφάνταστες  ιδέες για νέα 
προϊόντα, πρωτοποριακές προσεγγί-
σεις και λύσεις αλλά και να μπορούν 
να επικοινωνούν αποτελεσματικά με 
όλους τους φορείς. 
Έτσι, έχει δημιουργηθεί διαχρονικά 
ένα ευρύ χάσμα μεταξύ ακαδημίας 
και αγοράς εργασίας που όλο και δι-
ευρύνεται. Συνεπώς είναι επιτακτική 
η ανάγκη για λήψη μέτρων προς άμ-
βλυνση του προβλήματος. Θα πρέπει 
οι Μηχανικοί να εκπαιδεύονται με 
βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασί-
ας. Βάση αυτού, αρκετά Πανεπιστή-
μια από ολόκληρο τον κόσμο (ΜΙΤ - 
Η.Π.Α.,  Aalborg University - Δανία , 
UCL - Η.Β. , Purdue University - Η.Π.Α. 
κ.α. ) αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της 
αγοράς, προχώρησαν στον επανα-
σχεδιασμό του προγράμματος σπου-
δών των Μηχανικών, ώστε μέσω 
νέων μεθόδων διδακτικής της Μη-
χανικής Επιστήμης να προσφέρουν 
στους φοιτητές τους τις απαραίτητες 
τεχνικές γνώσεις, ενώ παράλληλα να 
καλλιεργήσουν τεχνικές δεξιότητες 
όπως η αναλυτική σκέψη, η καινο-
τομία και η δεξιότητα επίλυσης προ-
βλημάτων. 
Μια από τις πλέον γνωστές και ανα-
γνωρισμένες εναλλακτικές μεθόδους 
διδακτικής είναι η προβληματο-κε-
ντρική μάθηση, η οποία χρησιμοποι-
είται σε Πανεπιστήμια της Δανίας 
με μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία 
του ’70. Η μέθοδος βασίζεται στην 
εκπαίδευση των Μηχανικών μέσω 
επίλυσης πραγματικών προβλημάτων 
που προέρχονται από το περιβάλλον 
εργασίας. Η μέθοδος δεν αποσκοπεί 
μόνο στην επίλυση ενός δοθέντος 
προβλήματος αλλά και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, όπως επίλυση προβλη-
μάτων, αναλυτική σκέψη, ομαδικό-

τητα και διεπιστημονική επικοινωνία, 
εξεύρεση-ανάλυση-αξιολόγηση- δι-
αχείριση πρωτογενών πληροφοριών. 
Επιπλέον, μέσω της διδακτικής αυτής 
ο εκπαιδευόμενος δεν είναι απλά 
παθητικός αποδέκτης πληροφοριών 
και γνώσεων, αλλά κυνηγός της μά-
θησης,  με τον καθηγητή-εκπαιδευτή 
να διαδραματίζει ρόλο καθοδηγητή 
(facilitator), καταργώντας τον  παρα-
δοσιακό ρόλο του λέκτορα. Με αυτή 
τη μέθοδο, η γνώση γίνεται βίωμα 
και οι εκπαιδευόμενοι μηχανικοί είναι 
αρτιότερα προετοιμασμένοι για τις 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν 
στην μετέπειτα επαγγελματική τους 
καριέρα. 
Παρόλα αυτά, χρειάζονται περισ-
σότερες ενέργειες από όλους ώστε 
να αντιμετωπιστεί το χάσμα και να 
καταστούν οι νέοι μηχανικοί έτοιμοι 
για εργασία. H στοχευμένη μετα-
πτυχιακή επαγγελματική κατάρτιση 
φαίνεται να αποτελεί την πιο δρα-
στική λύση σε Βόρεια Αμερική, Δυτι-
κή Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες ανά 
την υφήλιο ενώ και η βιομηχανία 
αυτή υιοθετεί τέτοιες πρωτοβουλί-
ες. Κύριο  στοιχείο τους η σύμπραξη 
Ειδικών (experts) και Επαγγελματιών 
(practitioners) του εκάστοτε κλάδου, 
η επιτάχυνση των εμπειριών των 
μηχανικών, η επικέντρωση σε πρα-
κτικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι εταιρείες, στην αναζήτη-
ση καινοτόμων λύσεων και τρόπων 
υλοποίησής τους.  
Οι νέοι μηχανικοί πρέπει να είναι 
έτοιμοι για εργασία και αυτό είναι στο 
χέρι μας. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να 
πιστέψουμε στους νέους και να τους 
βοηθήσουμε πραγματικά.

Παναγιώτης Ανδρέου 
– Πολιτικός Μηχανικός 
και Μηχανικός Περιβάλλοντος
Ανδρέας Ανδρέου
– Χημικός Μηχανικός Συνιδρυτές 
της CUBEIE L.L.C. – 
www.cubeie.com 

Νέοι μηχανικοί - έτοιμοι για εργασία;
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Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ΟΣΕΟΚ

Με απόλυτη επιτυχία, διεξήχθησαν 
οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Συνδέ-
σμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου 
(ΟΣΕΟΚ) την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, 
στο Ξενοδοχείο Hilton Park Nicosia. 
Σε συνεδρία μετά το πέρας των εργα-
σιών της συνέλευσης, καταρτίστηκε σε 
σώμα το νέο Κεντρικό Συμβούλιο της 
ΟΣΕΟΚ, τα μέλη του οποίου επικυρώ-
θηκαν προηγουμένως από τη Γενική 
Συνέλευση. Είχαν προηγηθεί, τον Μάιο, 
εκλογικές συνελεύσεις των Επαρχιακών 
Συνδέσμων - Μελών της ΟΣΕΟΚ, οι 
οποίοι και είχαν υποδείξει τους αντι-
προσώπους τους για το νέο Κεντρικό 
Συμβούλιο της ΟΣΕΟΚ, για την επόμενη 
τριετία.

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΕΟΚ 
2018-2021

Κώστας Ρουσιάς Πρόεδρος
Γιάννης Μαρκίδης Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου 
  Γενικός Γραμματέας
Μιχάλης Μιχαήλ 
  Βοηθός Γενικός Γραμματέας
Στέλιος Γαβριήλ  Ταμίας
Άντρος Ομήρου  Μέλος
Στέλιος Κούννας Μέλος
Στέφανος Πιερίδης Μέλος
Μιχάλης Χατζηγεωργίου Μέλος
Χάρης Ιωάννου Μέλος
Δημήτρης Στρούθου Μέλος 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe 
Network (ΕΕΝ) αποτελεί μηχανισμό 

πληροφόρησης και παροχής συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομί-
ας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) 
της Ευρώπης. Συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότη-
τα των επιχειρήσεων και των ΜμΕ 2014-
2020 (COSME), γι’ αυτό και οι υπηρεσίες 
που προσφέρονται είναι δωρεάν. Είναι το 
μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης ΜμΕ στον 
κόσμο με εκπροσώπηση σε 67 χώρες: 28 
κράτη μέλη ΕΕ + Αλβανία, Αργεντινή, Αρ-
μενία, Λευκορωσία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 
Βραζιλία, Καμερούν, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, 
Αίγυπτος, Γεωργία, Ισλανδία, Ινδία, Ινδο-
νησία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Ιορδανία, ΠΓΔΜ, 
Μεξικό, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νέα 
Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία, Παραγουάη, 
Περού, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Νότιος 
Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν, Τυνησία, Τουρκία, 
Ουκρανία, ΗΠΑ, Βιετνάμ, Κατάρ.
Στην Κύπρο το δίκτυο εκπροσωπείται από 
μια κοινοπραξία η οποία απαρτίζεται από 
το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Ευρωπαϊκό Γρα-
φείο Κύπρου και το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας (ΙΠΕ) το οποίο έχει τον ρόλο του 
συντονιστή. Οι κυριότερες υπηρεσίες του 
δικτύου προς τις ΜμΕ είναι:
• Αναζήτηση αξιόπιστων επιχειρηματικών 

συνεργατών στο εξωτερικό
• Διευθέτηση συναντήσεων (Β2Β) στο 

εξωτερικό για επιχειρηματικές και τε-
χνολογικές συνεργασίες

• Υποστήριξη της εξωστρέφειας και της 
διεθνοποίησης των κυπριακών επι-
χειρήσεων μέσω της δημιουργίας και 
προώθησης του επιχειρηματικού τους 
προφίλ

• Ενημέρωση και καθοδήγηση για τις ευ-
καιρίες χρηματοδότησης από ευρωπαϊ-
κά και εθνικά προγράμματα

• Πληροφόρηση για την ευρωπαϊκή νομο-
θεσία και τα πρότυπα 

• Πρακτικές συμβουλές για την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα 
(νομικές απαιτήσεις, πληροφορίες ξέ-
νων αγορών) 

• Υποστήριξη σε θέματα Στρατηγικού Σχε-
διασμού, Διαχείριση Καινοτομίας και 
Μεταφοράς Τεχνολογίας

• Καθοδήγηση για Επιχειρησιακή Ανάπτυ-
ξη 

• Ενθάρρυνση της συμμετοχής των κυ-
πριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα 
από την ΕΕ

• Διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με 
νέες πολιτικές και νομοθεσία της ΕΕ 
που αφορούν τις επιχειρήσεις και Ανα-
τροφοδότηση της ΕΕ 

• Συμβουλές σε θέματα πνευματικής ιδι-
οκτησίας 

Περισσότερες πληροφορίες 
http://www.bsccyprus.org.cy και 
http://een.ec.europa.eu

Enterprise Europe Network

Αξιολόγηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Επιτήρησης Εξετάσεων TeSLA

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητής Φίλιπ-
πος Πουγιούτας ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του συστήματος 

ηλεκτρονικής επιτήρησης εξετάσεων TeSLA στο Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. H αξιολόγηση πραγματοποιήθη-
κε στις 4 και 5 Ιουνίου 2018, στους χώρους του Ανοικτού Πανεπι-
στημίου του Ηνωμένου Βασιλείου (OU) www.openuniversity.edu. 
Το πρόγραμμα TeSLA (www.tesla-project.eu) χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει δημιουργήσει ένα λογισμικό σύ-
στημα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική μάθηση και αξιολόγηση, 
χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό πιστοποίησης 
της ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας (με αναγνώριση χαρακτη-
ριστικών προσώπου και φωνής, και δυναμικής πληκτρολόγησης 
- face and voice recognition and keystroke dynamics) καθώς και 

λογισμικό αναγνώρισης λογοκλοπής (forensic analysis and anti-
plagiarism). Ταυτόχρονα, το TeSLA εφαρμόζει τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότη-
τας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ESG-2015 http://www.enqa.eu/
wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf) και έχει βοηθήσει τα 
πανεπιστήμια να αναδιαμορφώσουν τις μεθόδους ηλεκτρονικής 
μάθησης και αξιολόγησης. Το TeSLA μπορεί να ενσωματωθεί στις 
πλείστες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Moodle, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και ως εμπορικό 
προϊόν. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ESG-2015 και 
πρότυπα που αφορούν προσωπικά δεδομένα και θέματα ηθικής 
καθώς και τελευταίας αιχμής εκπαιδευτικές και τεχνολογικές και-
νοτομίες.
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Οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με τη Βρετανία, μετά το αναμενόμε-

νο Brexit, ήταν μεταξύ των θεμάτων που 
συζητήθηκαν στο επιστημονικό σεμινάριο 
«Brexit: Deal, No Deal or No Brexit?», που δι-
οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Κυπριακό 
Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσε-
ων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Ο νέος ύπατος αρμοστής του Ηνωμένου 
Βασιλείου, Stephen Lillie, αφού αναφέρθηκε 
στα δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο διεξα-
γωγής δεύτερου δημοψηφίσματος στη Βρε-
τανία, τόνισε πως το Brexit θα γίνει, η από-
φαση έχει παρθεί με δημοκρατικό τρόπο, 
και πως «το τρένο ξεκίνησε». Παραδέχθηκε 
πως το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και 
υπενθύμισε πως η Βρετανία είναι όντως η 
πρώτη χώρα που ενεργοποιεί το σχετικό άρ-
θρο της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο 

δίνει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χώρα 
μέλος της ΕΕ, που το επιθυμεί, να φύγει 
από την Ένωση. «Σε δέκα μήνες από τώρα 
όλα θα έχουν τελειώσει. Η Βρετανία επιθυ-
μεί στενές σχέσεις με την Ευρώπη, όχι σαν 
αυτές των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς μας 
συνδέουν κοινά συμφέροντα, όπως η οικο-
νομική συνεργασία, η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλή-
ματος και πολλοί ακόμα κίνδυνοι», υπέδειξε. 

Αναφερόμενος στην Κύπρο, υπενθύμισε 
τις στενές σχέσεις της με τη Βρετανία. «Θα 
έχουμε ισχυρή, δυναμική σχέση, με περαι-
τέρω ανάπτυξη των διμερών εμπορικών, 
πολιτιστικών και αμυντικών μας σχέσεων. Η 
Κύπρος θα συνεχίσει να είναι μέλος της ΕΕ, 
ενώ είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε 
καλό διάλογο μεταξύ μας. Προβλέπω λα-
μπρό το μέλλον ανάμεσα στην Κύπρο και τη 
Βρετανία», κατέληξε.

Συστάθηκε πρόσφατα, υπό την 
ομπρέλα του ΚΕΒΕ, ο Σύνδε-

σμος Επαγγελματιών Προστασίας 
Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας 
Κύπρου.
Η σύσταση του συνδέσμου αποτε-
λεί ένα σημαντικό βήμα στην καθιέρωση του 
επαγγέλματος των ειδικών για την προστασία 
των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικό-
τητας στην Κύπρο, αφού πλέον η ΕΕ αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιω-
τικότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Κυρίαρχη 
εξέλιξη στην προστασία των Π.Δ. αποτελεί η 
θέσπιση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων 679/16 (γνωστού ως 
GDPR), που τέθηκε σε ισχύ όλη την ΕΕ από τις 
25 Μαΐου 2018.
Ο νέος Κανονισμός επιχειρεί και στοχεύει να 
ρυθμίσει τη διακίνηση και επεξεργασία των Π.Δ. 
στη νέα εποχή, διαφυλάσσοντας σημαντικά δι-
καιώματα των πολιτών - ιδιοκτητών των Π.Δ., τα 
οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να σέβονται. Στό-
χος του Κανονισμού είναι να δημιουργήσει το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις θα επε-
ξεργάζονται τα Π.Δ. με νόμιμο και δίκαιο τρόπο, 
κτίζοντας την αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ 
των πολιτών και των επιχειρήσεων. Να μπορεί 
δηλαδή ο πολίτης να δίνει τα Π.Δ. του σε μια 
επιχείρηση και να την εμπιστεύεται ότι δεν θα 

κάνει κατάχρηση αυτών των Π.Δ. και 
θα τα προστατεύει επαρκώς.
Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται 
μεγάλους όγκους Π.Δ. σε συστη-
ματική βάση, ή ευαίσθητων Π.Δ. 
(υγείας, ανηλίκων κ.λπ.), υποχρεού-

νται μεταξύ άλλων να διαθέτουν δικό τους ει-
δικό Προστασίας Δεδομένων (Data Protection 
Officer), είτε ως υπάλληλο, είτε με την αγορά 
υπηρεσιών από εξωτερικό Data Protection 
Officer. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν αρκε-
τοί επαγγελματίες στον τομέα της προστασίας 
των Π.Δ. για να μπορέσουν να εναρμονιστούν 
οι επιχειρήσεις, αφού απαιτείται εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία σε διάφορα αντικείμενα (νομικά, 
τεχνολογία, διακίνηση εντύπων κ.ά.).
Στόχος του συνδέσμου είναι να βοηθήσει στη 
συλλογική εκπροσώπηση τέτοιων επαγγελμα-
τιών, να θέσει υψηλά επαγγελματικά standards 
και να υιοθετήσει κώδικες δεοντολογίας που θα 
τους δεσμεύουν. Να αναβαθμίσει γενικά τον 
ρόλο, τις δεξιότητες και την εικόνα αυτών των 
επαγγελματιών. Παράλληλα, να βοηθήσει στην 
ενημέρωση των επιχειρήσεων και του κοινού 
για τον Κανονισμό.
Πληροφορίες μέσω της γραμματείας του 
συνδέσμου στο ΚΕΒΕ στο 22889744 (Πόλυς 
Περατικός), είτε μέσω της ιστοσελίδας www.
caipp.eu.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Προστασίας 
Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας Κύπρου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 

• Βάσος Κάουρος, πολιτικός μη-
χανικός, για τα αίτια εισροής 
νερού, την καταγραφή ζημι-
ών που έχουν προκληθεί και 
την κοστολόγησή τους σε κα-
τοικία στην Αγλαντζιά με με-
ταλλικό σκελετό και σύστημα 
τοιχοποιίας sandwich panel. 
Επιπρόσθετη καταγραφή των 
αιτιών αστοχίας υαλοστασίου 
της κατοικίας και κατά πόσο 
αυτά εντάσσονται ή όχι στην 
εγγύηση που πρέπει να κα-
λύψει ο εργολάβος βάσει της 
συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη.

• Σάββας Βραχίμης, πολιτικός 
μηχανικός, για τον βαθμό 
επικινδυνότητας ή/και την 
ανάγκη κατεδάφισης επτα-
ώροφης πολυκατοικίας στην 
Πάφο, η οποία είναι κτισμέ-
νη σε πρανές και παρουσιάζει 
προβλήματα στον φέροντα 
οργανισμό της.

Η επόμενη μέρα του Brexit
Επιστημονικό σεμινάριο 

παρουσία του νέου 
Ύπατου Αρμοστή του 
Ηνωμένου Βασιλείου 

στην Κύπρο

ΕΠ ΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡ ΙΟ
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Το διαδικτυακό εργαλείο ENERFUND έχει στόχο να κινητοποιήσει 
επενδύσεις στον τομέα των ριζικών ανακαινίσεων στην Ευρώπη 

και έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου 
ENERFUND, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Απευθύνεται κυρίως σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα των ενεργειακών αναβαθμίσεων, όπως χρηματοδοτικούς οργα-
νισμούς, παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών και τοπικές αρχές και 
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του ευ-
ρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Χρησιμοποιεί δεδομένα από βάσεις 
δεδομένων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και περιλαμβάνει 
χάρτη της Ευρώπης με κτίρια για εύκολη πλοήγηση.
Το εργαλείο είναι δωρεάν προσβάσιμο από τον Ιανουάριο του 2018 
και συνεχώς αναβαθμίζεται με νέα δεδομένα και νέες επιλογές για 
τον χρήστη. Οι 10 χώρες που έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο μέ-
χρι σήμερα είναι οι εξής: Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, 
Σλοβενία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία και Κύπρος. Σε σχέση 
με την Κύπρο ξεκίνησαν να αναρτώνται στο ENERFUND δεδομένα 
που αφορούν δημόσια κτίρια. Επιπρόσθετα, σύντομα αναμένεται η 
εισαγωγή νέων συγκεντρωτικών δεδομένων που αφορούν τόσο αυ-
τές τις χώρες όσο και καινούργιες χώρες στο εργαλείο. 
Ο Χρίστος Μαξούλης, ανώτερος επιστημονικός λειτουργός στο ΕΤΕΚ, 
καλωσόρισε την ανάρτηση δεδομένων από δημόσια κτίρια στην Κύ-
προ, και σημείωσε πως στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει μια δυ-
νητική αγορά σχετικά με ενεργειακές αναβαθμίσεις αρκετών δεκά-

δων εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι τεχνικά εφικτή και σε μεγάλο 
βαθμό βιώσιμη. Η αγορά αυτή εάν οργανωθεί κατάλληλα και της δο-
θούν κίνητρα και η δέουσα προσοχή παρουσιάζει μεγάλο επενδυτικό 
ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό αλλά και τον τραπεζικό τομέα. Εφόσον 
συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία, το ENERFUND θα βοηθήσει τους 
ιδιοκτήτες και εν δυνάμει επενδυτές να κατηγοριοποιήσουν, να συ-
γκρίνουν και να ιεραρχήσουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης συμ-
βάλλοντας έτσι στον γενικότερο στόχο. 
Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 16 εκατομμύρια Πιστοποιητικά 
Ενεργειακής Απόδοσης έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο με τις 
γεωγραφικές τους συντεταγμένες! Για να επισκεφτείτε το εργαλείο 
ENERFUND επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://app.enerfund.eu/ ενώ 
για περισσότερη ενημέρωση για το εργαλείο παρακολουθήστε τα πιο 
κάτω βίντεο:
• Οφέλη χρήσης ENERFUND: https://www.youtube.com/watch?v=_

XViB-k6mtg
• Οδηγίες χρήσης ENERFUND: https://www.youtube.com/

watch?v=VloZg890Ml8 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο info@enerfund.
eu και για τα τελευταία νέα του έργου επισκεφτείτε τον σύνδεσμο 
http://enerfund.eu/
Ακολουθήστε το ENERFUND στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
www.facebook.com/enerfund/ 
www.twitter.com/enerfund 
https://www.linkedin.com/company/enerfund-eu/ 

Εντοπισμός ευκαιριών ενεργειακής αναβάθμισης 
με τη χρήση του εργαλείου ENERFUND

Προβληματισμοί ΣΜΜΗΚ για τα κλιματιστικά στα σχολεία

Με αφορμή τον θόρυβο που δημιουρ-
γήθηκε για την εγκατάσταση κλιματι-

στικών μονάδων στα σχολεία, ο Σύνδεσμος 
Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου παρα-
θέτει τα πιο κάτω για ενημέρωση και προ-
βληματισμό τόσο των αρμοδίων όσο και του 
κοινού:
1. Τα σχολικά κτίρια είναι περίπου 800 και 

οι αίθουσες διδασκαλίας είναι μερικές χι-
λιάδες. Συνεπώς η αντιμετώπιση του θέ-
ματος της εγκατάστασης κλιματιστικών 
δεν μπορεί να είναι απλά το προϊόν αντι-
δράσεων εκπαιδευτικών ή κοντόφθαλ-
μων ενεργειών. Το θέμα του κλιματισμού 
των αιθουσών διδασκαλίας χρήζει σοβα-
ρής μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής 
μελέτης αφού οι ανάγκες σε ηλεκτρικό 
ρεύμα θα είναι τεράστιες. 

2. Είναι τουλάχιστον ανησυχητικό στην 
εποχή που το όραμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είναι μέχρι το 2020 να χτίζο-
νται κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανά-

λωση να θεωρούμε ότι η εγκατάσταση 
μερικών χιλιάδων κλιματιστικών μονά-
δων είναι ένα απλό αίτημα που χρήζει 
άμεσης υλοποίησης.

3. Με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθεσίες 
για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων 
η έγνοια όλων όσων έχουν σχέση με τον 
σχεδιασμό και τη χρήση των σχολικών 
κτιρίων θα πρέπει να είναι η ενεργειακή 
αναβάθμισή τους. Ενεργειακή αναβάθ-
μιση σημαίνει μεταξύ άλλων τον σωστό 
σχεδιασμό των κτιρίων λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες περιβάλλοντος και 
προσανατολισμού, τη χρήση σκίασης και 
παθητικών μέσων θέρμανσης και δρο-
σισμού, την εισαγωγή υψηλού επιπέδου 
συστημάτων θερμομόνωσης και τον 
επιλεκτικό σχεδιασμό των ηλεκτρομη-
χανολογικών συστημάτων ούτως ώστε 
να εξασφαλίζεται ένα άνετο περιβάλλον 
για τους χρήστες. Η ενεργειακή αναβάθ-
μιση θα αποφέρει μείωση στις ανάγκες 

κατανάλωσης ενέργειας και ταυτόχρονα 
βελτίωση των συνθηκών άνεσης. 

4. Στο μεσοδιάστημα μπορούν να αξιολογη-
θούν τρόποι μετριασμού της κατάστασης. 
Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών 
Κύπρου είναι στη διάθεση των αρμοδίων 
για να συζητήσει και να προτείνει πιθανές 
λύσεις.

5. Επιβάλλεται να αποκτήσουν οι χρήστες 
των σχολικών κτιρίων παιδεία και συνεί-
δηση ως προς την ορθολογική χρήση των 
κτιρίων και τους τρόπους εξοικονόμησης 
ενέργειας.
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