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Αλλάζουμε τις συσκευασίες των προϊόντων μας. 
προσδίδοντας νέα σύγχρονη σχεδίαση, μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια. 

Βελτιστοποιούμε έτσι την ποιότητά τους με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. 
Οι νέες συσκευασίες ανανεώνονται πλήρως σχεδιαστικά και εμπλουτίζονται με την προσθήκη 
εικονογραμμάτων και αναλυτικών τεχνικών περιγραφών στην πίσω τους όψη.  
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυξάνεται το συνολικό πάχος του περιβλήματος των σακιών 
με αποτέλεσμα την επιπλέον προστασία του έτοιμου προϊόντος σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 
και τη μεγαλύτερη αντοχή τους σε χτυπήματα.

Η πρώτη αλλαγή συσκευασίας θα πραγματοποιηθεί για την έτοιμη τσιμεντοκονία τελικής λείανσης 
SZ-SUPERPLAST ORIGINAL την οποία σύντομα θα μπορείτε να προμηθευτείτε 
από τους εμπορικούς μας συνεργάτες σε όλη την Κύπρο.    

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

Η οικοδομή αλλάζειΝέα εμφάνιση, μεγαλύτερη προστασία

ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ομάδα δεν αλλάζεις ποτέ!

http://www.robotex.org.cy
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Ε Τ Ε Κ  •  Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο  Δ Ε ΛΤ Ι Ο

Υπεύθυνος Έκδοσης

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

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Στέλιος Αχνιώτης 

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

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

Το ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας 
και οργανισμός όλων των Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο. Για να μπορεί να ασκεί κάποιος τη Μηχανική πρέπει να εγγραφεί 
στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. Το Επιμελητήριο εγγράφει τα μέλη του 
(ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, διασφαλίζοντας 
έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πολίτη. 
Μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το Επιμελητήριο 
προσφέρει στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και 
πραγματογνωμοσυνών σε θέματα που αφορούν τους κλάδους του.

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

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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10 ΕΤΕΚ: Η ανάπτυξη του κέντρου της Λευκωσίας δεν πρέπει 
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14  Δυστυχώς αποτύχαμε ως κράτος να προστατεύσουμε τον 

Ακάμα

15  Συστάσεις ΕΤΕΚ προς κριτική επιτροπή αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ

16   Ο Έλληνας επιστήμονας με τη μεγαλύτερη ερευνητική 

επιρροή

18  Πρωταθλήτριες στον ψηφιακό μετασχηματισμό οι 

εταιρείες μεταποίησης της περιφέρειας Ασίας / Ειρηνικού

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

20 Τοπική καινοτομία υπερτοπικής σημασίας

22 Ο δροσισμός των πόλεων είναι αυτονόητος, αλλά γιατί 

γίνονται τόσο λίγα;

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

25 Προώθηση θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

27 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ακάμας (Φωτογραφία: ΚΟΤ)

http://www.robotex.org.cy
http://www.robotex.org.cy


5Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 2 3   •   Ι ΟΎ Ν Ι Ο Σ  2 01 8



w w w. e t e k . o r g . c y  6

Α κούμε συχνά τις φράσεις: «η 
πόλη του μέλλοντος», «έξυπνη 
πόλη», «πράσινη πόλη», «οικο-
λογική πόλη». 

Η φράση «ανθρώπινη πόλη» ακούγεται συ-
νήθως σαν προεκλογικό σύνθημα.
Πώς μπορούμε έμπρακτα να ζούμε σε αν-
θρώπινες πόλεις, τι σημαίνει ανθρώπινη 
πόλη, μπορεί μια ανθρώπινη πόλη να είναι 
και όλα τα άλλα, να είναι δηλαδή και έξυπνη και πράσινη και φιλική προς 
όλους τους δημότες, καθαρή, λειτουργική και προσβάσιμη; 
Χώροι πρασίνου, χώροι αναψυχής, χώροι συγκέντρωσης, πεζοδρόμια, 
ποδηλατόδρομοι, επαρκή μέσα μαζικής μεταφοράς, λιγότερη χρήση ιδι-
ωτικού αυτοκινήτου, ράμπες αναπήρων είναι μόνο μερικά απαραίτητα 
στοιχεία για μια τέτοια πόλη.
Άσχετα με το μέγεθός τους ή την αισθητική των κτιρίων τους, είναι πό-
λεις που έχουν φτιάξει τις υποδομές τους με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε 
να γίνεται: ορθολογική διαχείριση του αστικού χώρου και των φυσικών 
πόρων, χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και μείωση των εκπο-
μπών CO2, χρήση των δικτύων επικοινωνιών και έξυπνων συστημάτων, 
ομαλή συμβίωση με μεγάλες βάσεις δεδομένων για την άμβλυνση των 
προβλημάτων, χρήση των ψηφιακών εργαλείων και διαδραστικές πλατ-
φόρμες, σύνδεση της κυβέρνησης και των πολιτών που δραστηριοποι-
ούνται μέσω του διαδικτύου, διαχείριση των αποβλήτων, προστασία του 
περιβάλλοντος και το κυριότερο οι κάτοικοι είναι ευτυχισμένοι.
Οι δήμαρχοι των πόλεων οφείλουν να εμπλέξουν τον πληθυσμό σε διά-
λογο σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης που θέλουν να δημιουργήσουν 
και που διαμορφώνουν το μέλλον, τις δυνατότητες και τις προκλήσεις 
για το μέλλον της πόλης.
Καθώς οι πόλεις μεγαλώνουν τόσο σε μέγεθος όσο και σημασία είναι 
σημαντικό να υιοθετήσουν καινοτόμες ιδέες σχεδιασμού και βιωσιμό-
τητας που βασίζονται κυρίως σε τρεις άξονες:
• Tα μεγάλα δεδομένα.
• Το Ιnternet of Things
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Όλα αυτά τα στοιχεία και η ευαισθητοποίηση τόσο του απλού πολίτη, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και των πολιτικών προσώπων θα επι-
τρέψουν τη λήψη σοβαρών αποφάσεων που θα κάνουν την καλύτερη 
δυνατή διαχείριση του χώρου, των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας, 
των υδάτινων πόρων κ.λπ. με έμφαση στη βιωσιμότητα των πόλεων και 
την άνεση, όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:
• Στην Κοπεγχάγη οι κάτοικοι προτιμούν το ποδήλατο, ολόκληροι κήποι 

φυτεύονται στις οροφές των κτιρίων, η πόλη ξεχωρίζει για τις μεγάλες 
car-free ζώνες και φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη πρωτεύουσα του κό-
σμου με μηδενικό ισοζύγιο του άνθρακα.

• Η πόλη Ρέικιαβικ στην Ισλανδία σχεδιάζει να απεξαρτηθεί από οποια-
δήποτε μορφή ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά μέχρι το 2050, 
ενώ το 95% των σπιτιών είναι συνδεδεμένα με το περιφερειακό δί-
κτυο θέρμανσης.

• Το Βανκούβερ στον Καναδά παίρνει το 90% του ηλεκτρισμού από 
υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και προσπαθεί να απαλλαγεί από το 
φυσικό αέριο αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης για τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς.

• Στην πόλη Κουριτίμπα στη Βραζιλία υπάρχουν 250 χιλιόμετρα ποδη-
λατόδρομος, πράσινες ζώνες όπου απαγορεύεται η δόμηση, έχει αυ-
ξηθεί κατά 50 φορές ο πράσινος χώρος ανά κάτοικο, επιβραβεύονται 
οι κάτοικοι που φυτεύουν οι ίδιοι δέντρα τόσο σε δημόσιους χώρους 
όσο και στις ιδιοκτησίες τους με φοροαπαλλαγές και ανακυκλώνεται 
το 70% των απορριμμάτων.

• Στη Βαρκελώνη οι συγκοινωνίες αναβαθμίστηκαν και στόχος είναι το 
2020 το 90% του πληθυσμού, να έχει πρόσβαση σε υψηλής ταχύτη-
τας σιδηροδρομικές γραμμές, μειώνοντας τη χρήση του αυτοκινήτου.

• Στη Μελβούρνη έχουν υιοθετηθεί πλήρως οι οδηγίες του ΟΗΕ, οι 
οποίες προβλέπουν μεγάλο κατάλογο δράσεων με στόχο μεταξύ άλ-
λων την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση των ΑΠΕ και 
τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για να πραγματοποιηθούν οι 
στόχοι αυτοί.

• Στην Μπογκοτά στην Κολομβία δημιουργήθηκαν ποδηλατόδρομοι για 
τις μετακινήσεις κυρίως προς τη δουλειά, γιατί το εργασιακό στρες 
προκαλείται περισσότερο από τη διαδρομή προς τη δουλειά. Έτσι η 
κίνηση μειώθηκε καθώς και η εγκληματικότητα.

• Στη Φρανκφούρτη έβαλαν στόχο μέχρι το 2050 να καλύπτονται οι 
ενεργειακές ανάγκες εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας και όλα τα νέα κτίρια έχουν υψηλά στάνταρ ενεργειακής απόδοσης.

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο υποδομές στον έξυπνο αυτοκινητόδρομο Μ62 
θα διαχειρίζονται τη συμφόρηση ούτως ώστε οι οδηγοί να εξοικονο-
μούν μέχρι και μισή ώρα την ημέρα.

• Η Νότια Κορέα σχεδιάζει ένα ολόκληρο δίκτυο έξυπνων δρόμων έως 
το 2020 συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης μπαταριών για 
ηλεκτρικά οχήματα καθώς και υποδομής για τη διαχείριση αυτόνομων 
οχημάτων.

• Η πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2016, η όμορφη Λιουμπλιά-
να στη Σλοβενία έχει απαγορεύσει τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πό-
λης και ανακυκλώνει πάνω από 60% των απορριμμάτων της.

• Το Κιγκάλι στη Ρουάντα θεωρείται η πιο καθαρή πόλη της Αφρικής και 
έχουν απαγορευτεί οι πλαστικές σακούλες ενώ κάθε μήνα οι πολίτες 
αφιερώνουν μία μέρα για την καθαριότητα της πόλης.

Τα παραδείγματα είναι πολλά και επαφίεται σε εμάς να αποφασίσουμε 
πώς θέλουμε να είναι οι πόλεις μας.

‘Ελενα 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

Ανθρώπινες πόλεις

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

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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Με αφορμή την πρόσφατη έντονη δημό-
σια συζήτηση για τη χωροθέτηση του 

νέου κτιρίου της Βουλής στον λόφο της ΠΑΣΥ-
ΔΥ, το Επιμελητήριο θεωρεί πως θα πρέπει να 
τεθεί άμεσα σε προτεραιότητα ο σχεδιασμός 
για την αστική ανάπτυξη του κέντρου του κρά-
τους, που σήμερα βρίσκεται σε μαρασμό, εμ-
φανίζοντας μια εικόνα που δεν τιμά πρώτα απ’ 
όλα την ίδια την Πολιτεία. 
Άλλωστε, το ότι φτάσαμε να χαιρετίζουμε την 
κατάκτηση του αυτονόητου, δηλαδή τη χωρο-
θέτηση στο αστικό κέντρο του σημαντικότερου 
δημοσίου κτιρίου της Δημοκρατίας, αποτελεί 
την έκδηλη απόδειξη της ανεπάρκειάς μας 
να υλοποιήσουμε μια επιτυχημένη στρατηγι-
κή για την πρωτεύουσα. Το γεγονός πως δεν 
μας σοκάρει η συζήτηση για την υλοποίηση 
ενός έργου μία εικοσαετία μετά τον σχεδιασμό 
του ή η πληθώρα έργων που έχουν εξαγγελ-
θεί επανειλημμένα και δεν ξεκίνησαν ποτέ, ή 
ξεκίνησαν και παραμένουν στάσιμα για χρόνια, 
φανερώνουν την απουσία οράματος, ευθύνης 
και βούλησης για την ανάπτυξη της Λευκωσί-
ας. Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι, με 
αυτά τα δεδομένα, πώς προχωρούμε από εδώ 
και εξής. 
• Τα αίτια των καθυστερήσεων πρέπει να κα-

ταγραφούν τεκμηριωμένα πιθανόν μέσω της 
διενέργειας μιας ταχείας (fast track) μελέτης 
από ανεξάρτητους ειδικούς δημόσιας διοί-
κησης και διοίκησης/διαχείρισης έργων. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης θα πρέπει να δη-
μοσιοποιηθούν: οι πολίτες έχουν δικαίωμα 
να ενημερωθούν για τα λάθη και τις παρα-
λείψεις που έγιναν. 

• Στη βάση των πορισμάτων της μελέτης 

αυτής πρέπει να προωθηθούν αμέσως θε-
σμικές και οργανωτικές αλλαγές που να 
αφορούν την αναδόμηση της σχέσης και 
του ρόλου κρατικών υπηρεσιών, δομών του 
Δήμου Λευκωσίας και του ιδιωτικού τομέα, 
αναφορικά με την προώθηση, χρηματοδότη-
ση και υλοποίηση των έργων. 

• Θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση μίας ενι-
αίας συντονιστικής αρχής για όλα τα έργα 
που αφορούν το κέντρο Λευκωσίας, η οποία 
θα πρέπει να εργάζεται με συγκεκριμένους 
στόχους, με οικονομικό και χρονικό προ-
γραμματισμό για κάθε έργο και συνολικά, και 
με έμφαση στη συνεχή παρακολούθηση της 
υλοποίησης αυτού του προγραμματισμού.

• Σε όλες τις φάσεις και για όλα τα έργα πρέ-
πει να υπάρχει τεκμηρίωση αποφάσεων με 
τεχνοκρατικά κριτήρια, διαφάνεια και λογο-
δοσία. 

• Θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι εμπλοκής 
των φορέων της πόλης και του κοινού στη 
διαμόρφωση των αποφάσεων, ώστε να αι-
σθάνονται μέρος της διαδικασίας, και όχι 
θεατές όπως συμβαίνει σήμερα. 

• Το Επιμελητήριο έχει καταθέσει σειρά συ-
γκεκριμένων μέτρων και προτάσεων για το 
θέμα, όπως η άμεση προκήρυξη ανοιχτού 
διαγωνισμού ιδεών σχεδίου χωρικής οργά-
νωσης (masterplan) για τον διοικητικό και 
πολιτιστικό άξονα του Κέντρου Λευκωσίας, 
αλλά και ο προγραμματισμός της χωροθέ-
τησης υπουργείων και σημαντικών δημόσι-
ων τμημάτων στο κέντρο της Λευκωσίας με 
σταδιακή απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων. 

Το ΕΤΕΚ ως ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους 
καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον 
δήμαρχο Λευκωσίας να συνδράμουν καταλυτι-
κά ώστε το θέμα να μπει σε άμεση προτεραιό-
τητα και παράλληλα δηλώνει έτοιμο να συμβά-
λει με κάθε μέσο προς αυτόν τον σκοπό. 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Να τεθεί σε άμεση 
προτεραιότητα ο 

σχεδιασμός για την αστική 
ανάπτυξη του κέντρου του 

κράτους

ΕΤΕΚ: Η ανάπτυξη του κέντρου της Λευκωσίας
δεν πρέπει να αφεθεί άλλο στην τύχη

Το ΕΤΕΚ χαιρέτισε την απόφαση για ανέγερση της Βουλής στην περιοχή ΠΑΣΥΔΥ

Το ΕΤΕΚ με γραπτή δήλωση του προέ-
δρου του, Στέλιου Αχνιώτη, χαιρέτισε, 

στις 9 Μαΐου 2018, την απόφαση για ανέ-
γερση της Βουλής στην περιοχή ΠΑΣΥΔΥ.
Όπως σημειώνεται στη δήλωσή του προς 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο κ. Αχνιώ-
της επισήμανε πως η ανακοίνωση «του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων ότι εξευρέθηκε, μετά από επίμονες 
διαβουλεύσεις των αρμόδιων φορέων και 
υπηρεσιών, η βέλτιστη δυνατή λύση για τη 
χωροθέτηση του νέου κτιρίου της Βουλής 
στον λόφο της ΠΑΣΥΔΥ, βρίσκει πλήρως 
ικανοποιημένο το Επιστημονικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)».
«Θεωρούμε», τόνισε ο πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου, «ότι η εξέλιξη αυτή καλύπτει 
σε μεγάλο βαθμό όλες τις παραμέτρους 
που εξαρχής απαίτησε τόσο το ΕΤΕΚ όσο 
και άλλοι αρμόδιοι φορείς για τις περιοχές 
όπου θα πρέπει να χωροθετούνται δημόσια 
κτίρια του επιπέδου της Βουλής των Αντι-
προσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει τη λύση που δόθηκε από 
το Υπουργείο Μεταφορών, η οποία όπως 
φαίνεται διασφαλίζει την προστασία και την 
προσβασιμότητα στις αρχαιότητες που βρί-
σκονται στον λόφο καθώς και τη λειτουργι-

κότητα του κτιρίου, στο πλαίσιο του αρχι-
κού σχεδιασμού του έργου. Επίσης, με την 
απόφαση αυτή δεν παραβιάζονται βασικές 
αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού για την 
πρωτεύουσα, τον συμβολισμό, την ιστορία 
και τη χρήση του σημαντικότερου κτιρίου 
της Δημοκρατίας. Θεωρούμε ότι ένα θέμα 
που προβλημάτιζε το Κοινοβούλιο αλλά και 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για δεκαετίες, 
οδεύει πλέον προς υλοποίηση, με μια επι-
λογή που εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάπτυ-
ξης της Λευκωσίας, ενδυναμώνει το αστικό 
της κέντρο και αναδεικνύει τον χαρακτήρα 
της πρωτεύουσας του κράτους».

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση κλιμακίου της Περιφε-

ρειακής Επιτροπής Λεμεσού (ΠΕΛ) του ΕΤΕΚ 
με τον δήμαρχο Λεμεσού Νίκο Νικολαΐδη. Εκ 
μέρους της ΠΕΛ παρευρέθηκαν οι Γιάννης 
Κακουλλής (γραμματέας), Κωνσταντίνος Σο-
φοκλέους (αναπληρωτής γραμματέας) και ο 
Ντίνος Νικολαΐδης (μέλος του Γενικού Συμ-
βουλίου). 
Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) Λεμεσού. Ως γνωστόν η εκπόνηση του 
ΣΒΑΚ άρχισε τον Μάρτιο του 2017 με στόχο 
την ολοκλήρωσή του τον Γενάρη του 2019, 
οπότε τη στιγμή της συνάντησης είχαμε δια-
νύσει πέραν του 60% του χρονοδιαγράμμα-
τος. Διαπιστώθηκε ότι σ’ αυτό το στάδιο της 
μελέτης θα έπρεπε να είχαν παρουσιαστεί 
τουλάχιστον κάποια προκαταρκτικά αποτε-
λέσματα, κάτι που δυστυχώς μέχρι στιγμής 
δεν έχει γίνει. Από την άλλη το κυκλοφορια-
κό πρόβλημα της Λεμεσού επιδεινώνεται με 
τον χρόνο και η ανάγκη για εξεύρεση λύσεων 
γίνεται όλο και πιο επιτακτική. 
Η ΠΕΛ εξέφρασε την έκπληξή της για την 
απουσία προβολής του έργου της μελέτης 
προς το κοινό. Μια τόσο σημαντική μελέτη 
που εκπονείται για πρώτη φορά στα χρονικά 
της πόλης, της οποίας σκοπός είναι να προ-
σφέρει βιώσιμες λύσεις στο κυκλοφοριακό, 
το οποίο είναι ίσως το σημαντικότερο πρό-
βλημα της πόλης, παραμένει άγνωστη στη 
συντριπτική πλειοψηφία του κοινού. Η ΠΕΛ 
υπογράμμισε τη σημασία της ενημέρωσης 
του κοινού όσον αφορά τα οφέλη και τη ση-
μασία της μελέτης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκπόνησής της. Η μελέτη στοχεύει στη μεί-
ωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου 
και στην προώθηση των βιώσιμων τρόπων 
διακίνησης δηλαδή, κατά σειρά προτεραιότη-
τας, του περπατήματος, της ποδηλασίας και 
των δημόσιων μεταφορών. Οι στόχοι αυτοί 
είναι όντως πρωτοποριακοί για την Κύπρο 
γιατί μέχρι τώρα οι στόχοι και οι υποδομές 
του κράτους ήταν αντίθετοι, δηλαδή υποστή-
ριζαν τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Το 
ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Eltis τονίζει ιδιαί-
τερα τη σημασία της ενημέρωσης του κοινού, 
την κατήχησή του στις αρχές της βιωσιμότη-
τας και την εξασφάλιση της συναίνεσής του 
στην υλοποίηση του έργου. Η ΠΕΛ εξέφρασε 
την ανησυχία της για το θέμα και προειδο-

ποίησε ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα εγκαίρως, 
η υλοποίηση της μελέτης θα αντιμετωπι-
στεί αρνητικά από το κοινό με αποτέλεσμα 
η μελέτη να καταλήξει στα συρτάρια. Η ΠΕΛ 
παρέδωσε γραπτό υπόμνημα με τις παρατη-
ρήσεις και τις εισηγήσεις της για το εν λόγω 
θέμα. Ο δήμαρχος δεν διαφώνησε με τα πιο 
πάνω, υποστήριξε όμως ότι η προβολή της 
μελέτης θα πρέπει να ακολουθήσει τη λήψη 
τουλάχιστον κάποιων προκαταρκτικών απο-
τελεσμάτων από τη μελετητική ομάδα.

Σύστημα φώτων τροχαίας
Το δεύτερο θέμα της συνάντησης ήταν το 
σύστημα SCOOT. Ως γνωστόν τo SCOOT είναι 
ένα έξυπνο σύστημα ρύθμισης των φώτων 
τροχαίας δηλαδή ρυθμίζει τη χρονοδιάρκεια 
πράσινο/κόκκινο στις διασταυρώσεις δύο ή 
περισσότερων δρόμων. Η κάθε χρονοδιάρ-
κεια μπορεί να γίνει από το κέντρο (remotely), 
μπορεί να γίνει με το χέρι (manually) ή αυτό-
ματα διότι το σύστημα είναι αυτοδιδασκόμε-
νο (self learning). Τα κυριότερα ωφελήματά 
του είναι ότι μειώνει τον χρόνο αναμονής στα 

φώτα τροχαίας, συντονίζει τα φώτα τροχαί-
ας σε γειτονικές διασταυρώσεις, διευκολύνει 
τη ροή της κυκλοφορίας, μειώνει τον χρόνο 
των μετακινήσεων, μειώνει την κατανάλωση 
ενέργειας και μειώνει τις εκπομπές ρύπων. 
Τα βασικά του στοιχεία είναι τοπικοί αισθη-
τήρες (sensors) στα φώτα τροχαίας οι οποίοι 
παρακολουθούν την πυκνότητα της τροχαί-
ας κίνησης και ένας κεντρικός ηλεκτρονικός 
υπολογιστής (server) οποίος παραλαμβάνει 
τα σήματα και στη συνέχεια ρυθμίζει ανα-
λόγως τη χρονοδιάρκεια της κάθε συμβολής. 
Το σύστημα εγκαταστάθηκε στα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 και καλύπτει μερικές 
διασταυρώσεις στη Λευκωσία, στη Λεμεσό 
και στη Λάρνακα. Δυστυχώς, παρά το μεγάλο 
αρχικά κόστος του και παρά τα μεγάλα οφέλη 
που μπορεί να προσφέρει, σήμερα, 20 χρό-
νια αργότερα, ευρίσκεται παραμελημένο και 
είτε υπολειτουργεί ή δεν λειτουργει καθόλου 
για ανεξήγητους αλλά όχι ασυνήθιστους για 
την Κύπρο λόγους. Είναι πραγματικά κρίμα 
από τη μια να αντιμετωπίζουμε καθημερινά 
μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφό-
ρησης, να τροχιοδρομούνται ακόμα οδικά 
έργα εκατομμυρίων ευρώ και από την άλλη 
να έχουμε εγκατεστημένα έξυπνα συστή-
ματα κυκλοφοριακής ρύθμισης τα οποία 
παραμένουν αχρησιμοποίητα. Σημειώνεται 
ότι η αναβάθμιση και επέκταση του συστή-
ματος στις υπόλοιπες πόλεις και διασταυρώ-
σεις σήμερα είναι πιο εύκολη και συγκριτικά 
φθηνότερη από την περίοδο του 1990 λόγω 

Συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής 
Λεμεσού με τον Δήμαρχο Λεμεσού

To Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας 
παραμένει άγνωστο στη 
συντριπτική πλειοψηφία 

του κοινού

http://www.robotex.org.cy
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Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα 
στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό Τύπο σε 

σχέση με τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, για 
την ομολογουμένως βεβαρημένη περιβαλλο-
ντικά περιοχή που βρίσκεται στο χωριό Κάτω 
Μονή, οι οποίες επικεντρώνονται στην οχληρία 
και τη δυσοσμία από τη λειτουργία τριών χοιρο-
στασίων και ενός σφαγείου - βιολογικού ηλε-
κτροπαραγωγού σταθμού, που λειτουργούν σε 
γεωργική περιοχή και πολύ κοντά σε οικιστική 
ζώνη, το Επιμελητήριο επιθυμεί να ενημερώσει 
για τα ακόλουθα:
Το Επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια έχει απο-
ταθεί προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 
(Τμήματα Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, Επιθεώρησης Εργασίας και έπαρχο 
Λευκωσίας) ζητώντας ενημέρωση, ώστε πριν 
την όποια παρέμβασή του να έχει ολοκληρω-
μένη εικόνα για το θέμα. Από την ενημέρωση 
αυτή επιβεβαιώνεται πως το ζήτημα είναι πο-
λυσύνθετο αφού τμήματα κάποιων εκ των υπό 
αναφορά μονάδων φαίνεται πως λειτουργούν 
χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες 
πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες. Ωστόσο φαίνεται πως μέρος των 
εγκαταστάσεων είναι αδειούχες και ως εκ τούτου τυχόν μετακίνησή 
τους προϋποθέτει καταβολή αποζημιώσεων από το κράτος.
Με βάση την ίδια ενημέρωση, ο έπαρχος Λευκωσίας έχει προσφύγει 
για συγκεκριμένες περιπτώσεις στο επαρχιακό δικαστήριο το οποίο δι-
απίστωσε παραβάσεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, 
χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει καταστεί εφικτή η άρση της παρανο-
μίας. Αντί αυτού, σε κάποιες περιπτώσεις, οι επηρεαζόμενες μονάδες 
έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες για έκδοση αδειών κατά παρέκκλιση 
για τις μη αδειούχες εγκαταστάσεις, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει 

ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι από την 
ενημέρωση που είχε το Επιμελητήριο προκύ-
πτει ότι κάποιες εκ των υπό αναφορά μονά-
δων όντως διαθέτουν τμήματα διαχείρισης 
των αποβλήτων τους, εφαρμόζουν διαθέσιμες 
τεχνικές για την επεξεργασία τους και έχουν 
εξασφαλίσει άδειες απόρριψης στερεών απο-
βλήτων και αέριων ρύπων με την επιβολή των 
αναγκαίων όρων και ταυτόχρονη παρακολού-
θηση της εφαρμογής τους.
Δυστυχώς από τα πιο πάνω προκύπτει, για άλλη 
μία φορά, πως τόσο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί 
πρόληψης όσο και αυτοί που αφορούν την 
καταστολή της παρανομίας είναι ανεπαρκείς, 
αφού ολόκληρες εγκαταστάσεις έχουν ολοκλη-
ρωθεί και λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες 
άδειες, γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία του 
συστήματος αδειοδότησης. Έχοντας υπόψη ότι 
τα θέματα δημόσιας υγείας δεν μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, το 
Επιμελητήριο κρούει, για μία ακόμη φορά, τον 
κώδωνα του κινδύνου και καλεί τις αρμόδιες 

κρατικές υπηρεσίες να βρουν τις λύσεις που να είναι σύμφωνες με τη 
νομοθεσία και τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Η παρανομία και η αυ-
θαιρεσία θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά, έχο-
ντας υπόψη ότι πέραν της χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας υπάρχει 
και η επιλογή της πρόνοιας της νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 15Ε 
για την επιβολή διοικητικού προστίμου.
Συναφώς δεν μπορεί παρά να αναφερθεί πως η επίσπευση των διαδι-
κασιών αδειοδότησης με στόχο τη σύντμηση του χρόνου έκδοσης των 
πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών θα διευκολύνει την προσπάθεια 
αυτή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για τη βεβαρημένη περιβαλλοντικά 
περιοχή του χωριού Κάτω Μονή

Λειτουργία 
κτηνοτροφικών μονάδων 
και σφαγείου - βιολογικού 

ηλεκτροπαραγωγού 
σταθμού στην Κάτω Μονή

της χρήσης του διαδικτύου και λόγω άλλων 
τεχνολογικων εξελίξεων. Η ΠΕΛ θεωρεί ότι η 
επαναλειτουργία έξυπνων συστημάτων όπως 
το SCOOT είναι σημαντική για την άμβλυνση 
των μεγάλων κυκλοφοριακών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η πόλη της Λεμεσού και οι 
άλλες πόλεις. Ο δήμαρχος Λεμεσού συμφώ-
νησε ότι το θέμα αξίζει να διερευνηθεί και 
υποσχέθηκε να επιληφθεί του θέματος.

Γαλάζιες Σημαίες
Το τρίτο θέμα της συνάντησης ήταν ο χα-
ρακτηρισμός των παραλιων με τη διάκριση 
Γαλάζια Σημαία. Η Λεμεσός διαθέτει 15 συ-
νολικά τέτοιες παραλίες, δύο εκ των οποίων 
υπάγονται στον Δήμο Λεμεσού. Η Γαλάζια 
Σημαία είναι μια περιβαλλοντική διάκριση 
που παραχωρείται σε παραλίες των οποίων η 

αρμόδια τοπική αρχή καταβάλλει εξαιρετική 
προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος και θέτει αυστηρές 
προϋποθέσεις μερικές εκ των οποίων εί-
ναι: η εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής, 
διατήρηση διαχειριστικής επιτροπής στην 
οποία συμμετέχουν τοπικοί φορείς, τοπικές 
επιχειρήσεις, ναυαγοσώστες και Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις. Το νερό της θάλασσας 
πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και 
εντός των επιτρεπόμενων ορίων, πρέπει να 
γίνεται δειγματοληψία νερού τουλάχιστον 
κάθε 31 ημέρες και άμεση ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων σε πίνακα 
ανακοινώσεων. Στον πίνακα πρέπει να ανα-
φέρονται και άλλες χρήσιμες πληροφορίες 
όπως τα όρια της εν λόγω παραλίας, οι ώρες 
παρουσίας των ναυαγοσωστών, η θέση των 

δημόσιων αποχωρητηρίων, η θέση παροχής 
πόσιμου νερού και το τηλέφωνο επικοινω-
νίας του υπεύθυνου της παραλίας. Επίσης 
προνοείται εύκολη πρόσβαση των ατόμων 
με κινητικές δυσκολίες, χώρος στάθμευσης 
ποδηλάτων, συλλογή βρόχινου νερού, διαδι-
κασία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, 
να μην υπάρχουν παράνομες οικοδομές κ.λπ. 
Η ΠΕΛ, δεδομένων των προβλημάτων που 
διαπιστώθηκαν τα προηγούμενα καλοκαίρια, 
εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για το κατά 
πόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του οργανι-
σμού Γαλάζια Σημαία στις παραλίες μας και 
κατά πόσον η τοπική εποπτική αρχή εκτελεί 
επαρκώς τα καθήκοντά της. Η ΠΕΛ παρέδω-
σε στον δήμαρχο Λεμεσού κατάλογο με τις 
προϋποθέσεις της Γαλάζιας Σημαίας με την 
παραίνεση να επιληφθεί του θέματος.
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Τα τρία πρόσφατα ατυχήματα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, 
25/1/2018 (διαρροή τοξικού αερίου μερκαπτάνης), 31/3/2018 

(έκρηξη και πυρκαγιά σε βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων) και 
12/5/2018 (πυρκαγιά σε πετρελαιοδεξαμενή), που συνέβησαν σε 
εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας, 
προκαλούν όπως ήταν φυσικό την ανησυχία και την αντίδραση της 
κοινής γνώμης.
Παράλληλα, όπως πληροφορούμαστε, ο Δήμος Λάρνακας απέρριψε 
το Μνημόνιο Συναντίληψης που προτάθηκε από την κυβέρνηση, με 
το αιτιολογικό ότι δεν εξασφαλίζεται ο σκοπός για τον οποίο έγι-
νε, δηλαδή η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και 
υγραερίου από τη Λάρνακα. Η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε ξε-
κινήσει από το 2001, στο μεσοδιάστημα πραγματοποιήθηκαν πολ-
λές συσκέψεις, τέθηκαν χρονοδιαγράμματα, εκδόθηκαν υπουργικά 
διατάγματα και ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνούν στην 
αναγκαιότητα για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων, μέχρι σή-
μερα παρατηρούμε, δυστυχώς, ότι πολύ λίγα έχουν γίνει προς την 
κατεύθυνση αυτή.
Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός κατοικημένης 
περιοχής ενώ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν εννέα σχολεία. 
Επιπρόσθετα λόγω της επικινδυνότητάς τους με βάση την ευρωπαϊκή 
Οδηγία SEVESO, εμποδίζουν την ανάπτυξη της περιοχής με συνέπεια 
να μοιράζεται στα δύο το παραλιακό μέτωπο στερώντας την περιοχή 
από μια ομοιόμορφη συνεχόμενη τουριστική ανάπτυξη. Εύλογα διε-
ρωτόμαστε όπως και ο κάθε πολίτης ποιος θα αναλάβει την ευθύνη 

σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας σχετιζόμενο με τις επι-
κίνδυνες αυτές ουσίες.
Το Επιμελητήριο καλεί το κράτος και τις εταιρείες του τομέα καθώς 
και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να υπερπηδηθούν οι όποιες δυσκολίες παρατη-
ρούνται για να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία για την απομάκρυνση 
του περιεχομένου των εγκαταστάσεων. Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι 
για την απομάκρυνση του περιεχομένου των εγκαταστάσεων υπάρ-
χουν λύσεις και εναλλακτικές επιλογές ενώ σύντομα αναμένεται να 
υπάρχουν και άλλοι διαθέσιμοι χώροι προς ενοικίαση χωρίς να μας 
διαφεύγει το γεγονός ότι στις εταιρείες του τομέα έχει παραχωρηθεί 
χώρος για να ολοκληρώσουν τις δικές τους εγκαταστάσεις.
Συναφώς θα πρέπει να σημειωθεί πως το κράτος θα πρέπει να επι-
σπεύσει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων 
υποδομής στην περιοχή όπου θα μετακινηθούν οι εγκαταστάσεις, 
όπως είναι το οδικό δίκτυο και ο πυροσβεστικός σταθμός. Επίσης εί-
ναι αυτονόητο πως θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο κρατικός σχεδιασμός 
ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της αποκατάστασης της περι-
οχής, αμέσως μετά την απομάκρυνση των παλαιών εγκαταστάσεων. 
Παράλληλα οι εταιρείες θα πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες για 
την απομάκρυνση του υγραερίου από την οικιστική περιοχή.
Το Επιμελητήριο επαναλαμβάνει για ακόμη μία φορά ότι η ασφάλεια 
και η υγεία των πολιτών δεν είναι διαπραγματεύσιμες και ξεκάθαρα 
δηλώνει ότι δεν θα συναινέσει στην ανανέωση της παράτασης της 
επικινδυνότητας.

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Επιτακτική ανάγκη η απομάκρυνση 
των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Μόλις ένα μήνα μετά τη δημοσιοποίηση της 
Έκθεσης Αξιολόγησης της Εφαρμογής του 
Σχεδίου Natura 2000, στην οποία η Κύπρος 
παρουσιάζεται να αποτυγχάνει να προστα-
τεύσει περιοχές μεγάλης περιβαλλοντικής 
σημασίας, άλλο ένα περιστατικό στον Ακάμα 
έρχεται να καταδείξει σοβαρές αδυναμίες σε 
αυτά τα θέματα.
Πέραν όλων των άλλων γεγονότων, σύμφωνα 
με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συγκεκριμέ-
νο άτομο εντοπίζεται για τρίτη φορά να ανε-
γείρει υποστατικό στον Ακάμα για να το εκμε-
ταλλευθεί ως κέντρο διασκέδασης και μάλιστα 
αυτή τη φορά να έχει ανοίξει και δρόμο προ-
βαίνοντας σε παράνομες χωματουργικές εργα-
σίες στην περιοχή και κοπή δέντρων. Εναντίον 
αυτού του ατόμου φαίνεται να υπάρχει δικαστι-
κό διάταγμα που του απαγορεύει να θέσει σε 
λειτουργία μπαρ στην περιοχή. Από το νέο αυτό 
γεγονός εγείρονται τα ερωτήματα: 
• Σε ποιον ανήκει η γη όπου ο συγκεκριμένος 
πολίτης ανεγείρει κάθε φορά υποστατικό; 
• Ποιες αποτρεπτικές ποινές του επιβλήθηκαν 
τις προηγούμενες φορές;

• Ποιες ποινές προνοεί η κυπριακή νομοθεσία 
για όλες αυτές τις παραβάσεις;
• Ποιες ζημιές στο περιβάλλον προκάλεσαν, 
σε μία περιοχή Natura, οι προηγούμενες 
κατασκευές του και ποιος πλήρωσε για την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος (αν αποκα-
ταστάθηκε);
• Ποια υπηρεσία του κράτους ή τοπική αρχή 
έχει την ευθύνη καθημερινής αστυνόμευσης 
και προστασίας, μιας ευαίσθητης περιβαλλο-
ντικά περιοχής όπως ο Ακάμας;
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 Κύ-
πρου νιώθουμε πλέον ότι σε αυτό τον τομέα 
δεν έγιναν ουσιαστικά βήματα προόδου. Μας 
λυπεί αφάνταστα το γεγονός ότι ακόμα και η 
ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας 
βοήθησε, καταρχάς ως κράτος, να παραδειγ-
ματιστούμε από τις καλές πρακτικές άλλων 
εταίρων μας που έχουν να προστατεύσουν 
περιοχές Natura δεκαπλάσιας έκτασης από 
τον Ακάμα.
Επιβάλλεται η ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βού-
λησης για οριστική λύση και αυστηρή νομοθε-
τική ρύθμιση για εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
οδηγιών για τη Φύση. Είναι τραγωδία, γιατί 
σε ένα νησί στο οποίο οι κλιματικές αλλαγές 
έχουν εδώ και χρόνια τρίξει τα δόντια τους, οι 
ελάχιστες περιοχές που θα έπρεπε να προ-
στατεύονται ως κόρη οφθαλμού, αφήνονται 
βορά στις ορέξεις καιροσκόπων και ασυνεί-
δητων.

Στέλιος Αχνιώτης 
Πρόεδρος ΕΤΕΚ
23 Μαΐου 2018

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΤΕΚ

Δυστυχώς αποτύχαμε ως κράτος να προστατεύσουμε τον Ακάμα

http://www.robotex.org.cy
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Τεχνική Διάλεξη με θέμα «Φυτεμένα Δώματα»

Το ΕΤΕΚ με παρέμβασή του προς την 
κριτική επιτροπή του αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού για το Έργο Ανέγερσης Νέου 
Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας & 
Γενετικής Κύπρου - Υπαίθριου Αμφιθεά-
τρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου 
(28/2017) προειδοποίησε για την επικίνδυ-
νη τροπή που κινδύνευε να πάρει η διεξα-
γωγή του.
Στη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου 
τονιζόταν ότι «ο αρχιτεκτονικός διαγωνι-
σμός διεθνώς διέπεται από συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, τα οποία διασφαλίζουν τα 
οφέλη που προκύπτουν από αυτόν, και των 
οποίων η αλλοίωση οδηγεί αναπόφευκτα 
στην κατάργηση των προτερημάτων αυτής 
της μεθόδου υλοποίησης έργων. 
Πρώτο και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας 
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού αποτελεί 
ο διορισμός και οι αρμοδιότητες της κρι-
τικής επιτροπής. Ο ρόλος και ο λόγος της 
κριτικής επιτροπής είναι σημαίνοντες και 
σημαντικοί για την επιτυχημένη έκβαση 
κάθε αρχιτεκτονικού διαγωνισμού διε-
θνώς, θέση η οποία έχει τεθεί έντονα από 
καταξιωμένους οργανισμούς όπως η UIA 
(International Union of Architects) και η 
RIBA (Royal Institute of British Architects). 
Η κριτική επιτροπή, στην οποία ο αγω-
νοθέτης κατέχει καίρια θέση, αποτελεί 
σημείο αναφοράς και πόλο έλξης για τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφόσον του 
προσδίδει κύρος και διασφαλίζει πως θα 
υλοποιηθεί με διαφάνεια και σύμφωνα 
με διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες. 

Σε περίπτωση που ο ρόλος της κριτικής 
επιτροπής υποβαθμιστεί ή η εμπιστοσύνη 
προς τα μέλη της κλονιστεί, ο αρχιτεκτο-
νικός διαγωνισμός κινδυνεύει να χάσει το 
κύρος του και να καταρρεύσει συνολικά». 
Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε η 
κριτική επιτροπή:
1. Να συγκαλέσει συνεδρίαση της επιτρο-

πής του διαγωνισμού, σε συνέχεια και 
του έντονου τρόπου με τον οποίο είχε 
τεθεί από τους ίδιους η ανάγκη διευθέ-
τησης μιας τέτοιας συνάντησης.

2. Να ακούσει και να σεβαστεί τις παρα-
τηρήσεις που έχει η επιτροπή για τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται και τους 
όρους προκήρυξης του διαγωνισμού. 

3. Να τροποποιήσει τα έγγραφα του δια-
γωνισμού σύμφωνα με τις παρατηρή-
σεις της κριτικής επιτροπής, ειδικότερα 
σε σχέση με το θέμα των παραδοτέων 
και του περιεχομένου τους, ώστε οι 
συμμετέχοντες να έχουν ξεκάθαρη 
εικόνα για το τι τους ζητείται να υπο-
βάλουν, χωρίς να δημιουργούνται υπό-
νοιες για τη διαφάνεια της διαδικασίας.

4. Να επανεξετάσει την απόφαση να δια-
σπάσει τη μελετητική ομάδα χρησιμο-
ποιώντας διαφορετική μέθοδο για την 
εξασφάλιση υπηρεσιών από τους υπό-
λοιπους συμβούλους, διότι αυτό μπο-
ρούσε να δημιουργήσει εμπόδια στην 
απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου. 

Όπως τόνισε το ΕΤΕΚ «είναι επιθυμητό η 
ομάδα μελέτης να έχει την ευχέρεια να 
δουλέψει μαζί από την αρχή έως το τέ-

λος, μειώνοντας το ρίσκο για προβλήματα 
που είναι πιθανόν να δημιουργηθούν στη 
διαχείριση των διαφορετικών συμβάσεων 
με τους συμβούλους που άπτονται, με-
ταξύ άλλων, των αρμοδιοτήτων και της 
ευθύνης τους. Επιπλέον οφείλουμε να 
επισημάνουμε και τα πρακτικά θέματα 
που μπορεί να δημιουργηθούν στα όρια 
της ευθύνης που αφορά τον κάθε σύμ-
βουλο, είτε επειδή θέματα δύναται να 
μην περιληφθούν στις συμβάσεις που θα 
συναφθούν, είτε διότι θα υπάρχει αλληλο-
κάλυψη μεταξύ των συμβάσεων. Τέλος με 
αναφορά στα ελάχιστα κριτήρια εμπειρίας 
που θα πρέπει να πληρούνται από όλους 
τους μελετητές, ώστε να αποφευχθεί η 
‘μονοπωλιακή’ προσέγγιση στη θέσπιση 
των κριτηρίων, θεωρούμε εύλογο η μείω-
ση στον αριθμό των υλοποιημένων έργων 
(από δύο σε ένα) να εφαρμοστεί και για 
τους υπόλοιπους σύμβουλους μελετητές 
του έργου.
Είναι καθήκον του Επιμελητηρίου να σας 
επιστήσει την προσοχή στο ότι οι ενέργει-
ες που ακολουθείτε μέχρι σήμερα οδηγούν 
τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σε τέτοιο 
σημείο στρέβλωσης που πλέον δεν θα 
αναγνωρίζεται ως τέτοιος. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση το Επιμελητήριο δεν θα μπορέσει 
να συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία 
και θα αναγκαστεί (κάτι που απεύχεται) να 
αποσύρει τον εκπρόσωπό του από την κρι-
τική επιτροπή και να καλέσει να μέλη του 
να απέχουν από μια αδιαφανή και αμφι-
σβητούμενη διαδικασία». 

Συστάσεις ΕΤΕΚ προς κριτική επιτροπή αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Στις 31 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΕΤΕΚ 
στη Λευκωσία, τεχνική διάλεξη με θέμα «Φυτεμένα Δώματα». Τα φυτεμένα δώματα, 

γνωστά και ως πράσινες στέγες, συμβάλλουν στην αύξηση των υπαίθριων χώρων πρασίνου, 
με πολλαπλά αισθητικά, περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη. Παρ’ όλα αυτά, τα φυτεμένα 
δώματα έχουν μια σειρά από τεχνικές προκλήσεις. Κάποιες από αυτές αφορούν τη φέρου-
σα κατασκευή / επιπλέον φορτίο του κήπου, την προστασία από τη διείσδυση των ριζών 
των φυτών, την κατάλληλη επιλογή φυτών, καθώς και θέματα άρδευσης και απορροής του 
πλεονάζοντος νερού αλλά και των νερών της βροχής. Στόχος της τεχνικής διάλεξης ήταν 
μια γενική εισαγωγή στο θέμα και η παρουσίαση τεχνικών ζητημάτων ή και προκλήσεων 
που έχουν να κάνουν με τα φυτεμένα δώματα. Εισηγητής της διάλεξης ήταν ο Καθηγητής 
του ΑΠΘ Δημήτρης Αραβαντινός. Με το πέρας της διάλεξης ακολούθησε συζήτηση. 
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία ALUMIL. 
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Ένας φυσικός, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πα-
ρασκευάς Σφήκας, είναι ο Έλληνας ερευνητής που εμφανί-

ζεται να έχει τη μεγαλύτερη διεθνή απήχηση με τις επιστημο-
νικές δημοσιεύσεις του, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη 
της Webometrics.
Καταλαμβάνει την 73η θέση διεθνώς με δείκτη h-index 181 
και 149.913 αναφορές άλλων επιστημόνων (ετεροαναφορές) 
στις δικές του δημοσιεύσεις. Ο Π. Σφήκας, ο οποίος έχει διδα-
κτορικό από το ΜΙΤ, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Επιτα-
χυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ) και το πεδίο της 
έρευνάς του είναι η Φυσική Υψηλών Ενεργειών. Μελετά στο 
CERN τα στοιχειώδη σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους, 
διερευνώντας την πιθανή ύπαρξη μιας νέας φυσικής ( π.χ. της 
υπερσυμμετρίας) πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου.
Ο δεύτερος Έλληνας που ακολουθεί στη διεθνή κατάταξη, στην 
80ή θέση, είναι ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γε-
ώργιος Χρούσος, με h-index 179 και 132.181 ετεροαναφορές 
στο δημοσιευμένο έργο του.
Ο πίνακας «Highly Cited Researchers (h>100)» για το 2018 της 
Webometrics συντάχθηκε με βάση τις πληροφορίες των δημό-
σιων «προφίλ» στο Google Scholar καθηγητών και ερευνητών 
πανεπιστημίων (εν ζωή και μη), οι οποίοι με το συγγραφικό 
και ερευνητικό έργο τους έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή. 
Η κατάταξη έγινε κυρίως με βάση τον δείκτη h-index και τις 
ετεροαναφορές έως και τον Απρίλιο του 2018. Ο δείκτης h εί-
ναι ίσος με τον αριθμό των επιστημονικών άρθρων που έχει 
δημοσιεύσει ένας ερευνητής, τα οποία έχουν τουλάχιστον h 
αναφορές από άλλους επιστήμονες. Έτσι, ένας ερευνητής με 
δείκτη h=100 έχει δημοσιεύσει 100 επιστημονικά άρθρα, το 
καθένα από τα οποία έχει τουλάχιστον 100 αναφορές από άλ-
λους επιστήμονες. Μέσω του δείκτη αυτού αναδεικνύεται όχι 
τόσο η ποσότητα των άρθρων, αλλά η ποιότητα και η απήχησή 
τους στην επιστημονική κοινότητα.
Στους πρώτους 300 της κατάταξης περιλαμβάνονται οκτώ επι-
στήμονες της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Από ελ-
ληνικής πλευράς ακολουθεί τρίτος, στην 168η θέση, ο Γιάννης 
Ιωαννίδης, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Στάνφορντ της Καλιφόρνιας (h-index 164 και 161.500 ετεροα-
ναφορές). Στη θέση 237 είναι ο Ελληνοαμερικανός Πολ Αλιβι-
ζάτος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Μπέρ-
κλεϊ.

Ακολουθούν στη θέση 241 ο καθηγητής Φυσικής της Σχολής 
ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ Γιώργος Τσιπολίτης, στη θέση 254 ο καθηγη-
τής Χημικής Μηχανικής Νικόλαος Πέππας του Πανεπιστημίου 
του Τέξας, στη θέση 255 ο Χρήστος Μάρκου του Ινστιτούτου 
Πυρηνικής Φυσικής του «Δημόκριτου» και στη θέση 289 ο ανα-
πληρωτής καθηγητής Φυσικής Σταύρος Μαλτέζος, επίσης της 
ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ.
Πρώτος παγκοσμίως εμφανίζεται ο Ζίγκμουντ Φρόιντ με 
h-index 280 και 491.861 ετεροαναφορές. Μερικά γνωστά ονό-
ματα των κοινωνικών επιστημών συναντά κανείς πιο χαμηλά, 
όπως τον Πιέρ Μπουρντιέ (6), τον Μισέλ Φουκό (8), τον Ζακ 
Ντεριντά (47), τον Νόαμ Τσόμσκι (115) και τον Κάρολο Μαρξ 
(160).
Είναι προφανές ότι, αν και ενδεικτικός, ένας τέτοιος πίνακας 
δεν μπορεί να συγκρίνει αντικειμενικά ούτε σε διεπιστημονική 
βάση τους επιστήμονες. Αφενός δεν έχουν όλοι οι ερευνητές 
«προφίλ» στο Google Scholar, συνεπώς ο πίνακας έχει ελλεί-
ψεις, αφετέρου η απήχηση κάθε επιστήμονα συνήθως αφορά 
το δικό του μόνο επιστημονικό πεδίο, όπου υπάρχουν διαφο-
ρετικά «μέτρα και σταθμά».

Ο πίνακας, που περιλαμβάνει 2.610 ερευνητές με h-index 
τουλάχιστον 100, υπάρχει στη διεύθυνση: http://www.
webometrics.info/en/node/58
Πηγή: skai.gr 

Ο Έλληνας επιστήμονας με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή

Νανορομπότ έφτιαξε νανόσπιτο
Μια γαλλική ομάδα μηχανικών νανο-

ρομποτικής χρησιμοποίησε ένα νέο 
μικρορομποτικό σύστημα για να δημιουρ-
γήσει το μικρότερο σπίτι στον κόσμο.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια εστι-
ασμένη δέσμη ιόντων, ένα μικροσκοπικό 
ρομπότ, ένα μικροσκόπιο και άλλες τεχνο-
λογίες νανοσυναρμολόγησης μέσα σε έναν 
θάλαμο κενού, για να φτιάξουν ένα νανό-
σπιτο, όπου δεν χωρούν ούτε καν ακάρεα. 

Το νανοσύστημα κατασκευής ονομάζεται 
Robotex και λειτουργεί με ακρίβεια της τά-

ξης των δύο νανομέτρων (δισεκατομμυριο-
στών του μέτρου).
Το μικροσκοπικό σπίτι, που δημιουργήθη-
κε πάνω σε μια οπτική ίνα με πλάτος όσο 
περίπου μια ανθρώπινη τρίχα, δηλαδή 75 
μικρόμετρα (εκατομμυριοστά του μέτρου), 
έχει πλάτος 20 μικρομέτρων και διαθέτει 
πόρτα, παράθυρα και επικλινή στέγη.

Πηγή: iefimerida.gr

http://www.robotex.org.cy
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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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Stainless steel
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Έξυπνα φανάρια θα «ανοίγουν» τους δρόμους
Η πολυεθνική μηχανική εταιρεία AECOM ανέπτυξε ένα προηγμένο 

σύστημα το οποίο θα επιτρέπει στους φωτεινούς σηματοδότες 
να επικοινωνούν με τους οδηγούς και να τους υποδεικνύουν την 
ακριβή ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να κινηθούν ώστε να φτά-
σουν στο επόμενο φανάρι τη στιγμή που αυτό θα γίνει πράσινο και 
έτσι να μην ανακόψουν την πορεία τους.
Το σύστημα αυτό στοχεύει, όπως είναι ευνόητο, στο να διευκολυνθεί 
η κίνηση των αυτοκινήτων στους δρόμους και να μην δημιουργείται 
μποτιλιάρισμα. Επιπλέον το σύστημα αυτό συμβάλλει και στον περιο-
ρισμό των εκπομπών ρύπων από τα αυτοκίνητα αφού τα συνεχή φρε-
ναρίσματα που ακολουθούνται από επιταχύνσεις παράγουν περισσό-
τερους ρύπους από τη σταθερή πορεία ενός οχήματος. Το σύστημα 
θα λειτουργήσει πιλοτικά στην πόλη Γιορκ της βόρειας Αγγλίας και 
αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματά του.
Ανάλογη τεχνολογία αναπτύσσει και η Audi η οποία θα επιτρέπει στα 
αυτοκίνητά της να επικοινωνούν με τους φωτεινούς σηματοδότες 
των δρόμων. Οι οδηγοί, όταν είναι ακινητοποιημένοι, θα ειδοποιού-
νται έγκαιρα πότε τα φανάρια θα ανάψουν πράσινο, ενώ όταν πλη-
σιάζουν στο φανάρι θα μαθαίνουν αν θα προλάβουν να περάσουν 
προτού ανάψει κόκκινο, οπότε θα φρενάρουν εγκαίρως.
Πηγή: tovima.gr

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

H Strategy& της PwC διεξήγαγε έρευνα 
σε 1.155 εκτελεστικά στελέχη εται-

ρειών μεταποίησης παγκόσμιας εμβέ-
λειας σε 26 χώρες, ζητώντας τις απόψεις 
τους για την τέταρτη βιομηχανική επα-
νάσταση και τις ψηφιακές εργασίες, για 
τους σκοπούς της έκθεσής της με τίτλο 
«Digital Champions: How industry leaders 
build integrated operations ecosystems to 
deliver end-to-end customer solutions».
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η PwC 
κατάρτισε έναν δείκτη ψηφιακής ωριμό-
τητας, ο οποίος εξετάζει τον ρόλο των 
πρωτοπόρων ή «ψηφιακών πρωταθλητών» 
όπως αποκαλούνται, και τι είναι αυτό που 
τους διακρίνει, δίνοντάς τους προβάδισμα 
έναντι των ανταγωνιστών τους. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εταιρεί-
ες μεταποίησης της περιφέρειας Ασίας 
/ Ειρηνικού πρωτοστατούν στην ψηφιο-
ποίηση και την πλήρη ενσωμάτωση των 
εργασιών τους, εισάγοντας ψηφιακά προ-
ϊόντα και υπηρεσίες και υιοθετώντας νέες 
τεχνολογίες σε όλο το φάσμα των οργανι-
σμών τους με πολύ ταχύτερους ρυθμούς 

από αντίστοιχες εταιρείες στην Αμερική 
και την περιφέρεια Ευρώπης, Μέσης Ανα-
τολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ). Το χάσμα αυτό 
αναμένεται ότι θα συνεχίσει να διευρύ-
νεται, καθώς το 32% των εταιρειών στην 
Ασία σχεδιάζουν να εφαρμόσουν ώριμα 
ψηφιακά οικοσυστήματα μέσα στα επόμε-
να πέντε χρόνια, σε σύγκριση με 24% στην 
Αμερική και 15% στην ΕΜΕΑ. 

Βασικά ευρήματα
•  Το 10% των εταιρειών μεταποίησης 

παγκόσμιας εμβέλειας είναι Ψηφια-
κοί Πρωταθλητές, ενώ τα δύο τρίτα 
σχεδόν δεν έχουν καν αρχίσει το ψη-
φιακό τους ταξίδι ή βρίσκονται στα 
πρώτα μόλις στάδια.

• Η περιφέρεια Ασίας / Ειρηνικού πρωτο-
πορεί στην ψηφιοποίηση, με ποσοστό 
19% των εταιρειών που συμμετείχαν 
στην έρευνα να έχουν επιτύχει το κα-
θεστώς του Ψηφιακού Πρωταθλητή, σε 
σύγκριση με 11% στην Αμερική και 5% 
στην περιφέρεια ΕΜΕΑ.

• Η αυτοκινητοβιομηχανία (20%) και ο 
κλάδος των ηλεκτρονικών (14%) διαθέ-
τουν το μεγαλύτερο μερίδιο Ψηφιακών 
Πρωταθλητών ενώ αντίθετα υστερούν 
σημαντικά κλάδοι όπως καταναλωτικά 
αγαθά (6%), βιομηχανική μεταποίηση 
(6%) και οι κλάδοι βιομηχανικών διερ-
γασιών (6%).

• Οι εταιρείες μεταποίησης παγκόσμιας 
εμβέλειας εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθ-
μό τις νέες τεχνολογίες στις εργασίες 
τους, ωστόσο η τεχνητή νοημοσύνη 
τώρα αρχίζει να αποκτά δυναμική.

• Τα δύο τρίτα του συνόλου των εταιρει-
ών δεν διαθέτουν ξεκάθαρο ψηφιακό 
όραμα και στρατηγική ώστε να στηρί-
ξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και 
την ανάλογη κουλτούρα. 

Πρωταθλήτριες στον ψηφιακό μετασχηματισμό οι εταιρείες 
μεταποίησης της περιφέρειας Ασίας / Ειρηνικού 

Διευρύνεται το χάσμα με 
Αμερική, Ευρώπη, Μέση 

Ανατολή και Αφρική

http://www.robotex.org.cy
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Γίγαντας Ανταίος Τουβλοποιείο Λτδ
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info: antaios@antaiosblocks.com
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f.b.GigantasAntaiosTouvlopiioLtd

Συμπιεσμένοι Ωμόπλινθοι
(Compressed Earth Blocks)

Το οικονομικά και περιβαλλοντικά 
αειφόρο δομικό υλικό
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Μεταρρύθμιση σημαίνει καινοτομία: καλύτερα απο-
τελέσματα με λιγότερο κόστος. Μέσα από τη συ-

μπλεγματοποίηση υπηρεσιών, οι δήμοι και οι κοινότητες 
έχουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν αποτελεσματικό-
τερη διαχείριση των υποδομών, καλύτερες υπηρεσιακές 
δομές και νέες κοινωνικές υπηρεσίες.
Η δημιουργία συμπλεγμάτων με αυξημένη διοικητική 
και οικονομική αυτοτέλεια και επιστημονική και τεχνική 
επάρκεια θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα στην παροχή των υπηρε-
σιών και της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων προς όφελος του πολί-
τη. Παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να υλοποιήσουν 
έργα υπερτοπικής σημασίας και να αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες 
που υπάρχουν.
Η κρίσιμη μάζα, οι οικονομίες κλίμακας και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται 
μέσα από τις διαδημοτικές και διακοινοτικές συνεργασίες επιτρέπουν την 
ύπαρξη ειδικού προσωπικού που θα αναλάβει τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
και θα διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την καινοτομία.
Για να δημιουργηθεί ένα φιλικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον πρέπει να 
αρθούν τα εμπόδια για την ανάπτυξη μιας καινοτομίας και να δοθούν ισχυρά 
κίνητρα τόσο από την κεντρική κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές όσο και από 
ιδιώτες επενδυτές.
Μια μεγαλύτερη, ενοποιημένη αγορά επιτρέπει την αξιοποίηση σύγχρο-
νων μεθοδολογιών όπως είναι το crowd funding και το crowd sourcing. Το 
crowd funding είναι ένας σημαντικός τρόπος εύρεσης οικονομικών πόρων 
χρηματοδότησης. Αποτελεί το αντίπαλο δέος στη συνήθη πρακτική της συ-
γκέντρωσης πολλών (χρημάτων) από λίγους (επενδυτές) και βασίζεται στη 
λογική «λίγα από πολλούς», για να επιτύχει ανάλογο αποτέλεσμα. Το crowd 
sourcing είναι η προσφορά ιδεών και εθελοντικής εργασίας από το πλήθος 
ώστε να αξιοποιείται η συλλογική γνώση και δύναμη.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αρμόδιος κρατικός φορέας για θέματα καινοτομίας 
έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθά τα στελέχη της δημόσιας 
διοίκησης να μάθουν τις μεθόδους και τις δεξιότητες της καινοτομίας. Είναι 
σημαντικό τα στελέχη που διαμορφώνουν τις πολιτικές και στρατηγικές να 
κατανοούν τις διάφορες μορφές και τα επίπεδα της καινοτομίας, καθώς και 
τους διάφορους μοχλούς και τα κίνητρα που δίνουν ώθηση στην καινοτομία.

Οι συγχωνεύσεις ή/και τα συμπλέγματα
1. Μειώνουν τον κατακερματισμό στην έρευνα και την καινοτομία. Φέρνουν 
μαζί όλα τα στοιχεία και όλους τους εταίρους της καινοτομίας: πόρους, μέσα, 
δεξιότητες, πρωτοβουλίες, δίκτυα, δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, επενδυτές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κοινωνία των πολιτών. 
Η συστημική αυτή προσέγγιση μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο και τα οφέλη της 
καινοτομίας.
2. Ευνοούν τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων και την υλοποίηση μεγά-
λων αναπτυξιακών έργων και δημιουργικών προγραμμάτων.
3. Παρέχουν ιδιαίτερα κατάλληλη κλίμακα για πειραματισμό και πιλοτική 
εφαρμογή, καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό νέων πρακτικών και ελπιδο-
φόρων πρωτοβουλιών, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη 
κλίμακα ή σε άλλα πλαίσια.
4. Επιταχύνουν τη διάχυση των καλών πρακτικών και των καινοτομικών απο-
τελεσμάτων.
Στο πιο πάνω πλαίσιο, οι δήμοι της Μείζονος Λευκωσίας θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως μια ενιαία «περιοχή συνανάπτυξης» με κύριους άξονες 
τον Πολιτισμό και την Οικονομία της Γνώσης.
Η συμπλεγματοποίηση αναφέρεται σε νέους τρόπους τοπικής αυτοδιαχείρι-
σης και συνεργασίας, με κύρια χαρακτηριστικά την ενθάρρυνση των τοπικών 
συντελεστών να επιλύουν κοινά προβλήματα ή να θέτουν κοινούς στόχους. 
Για παράδειγμα, η κοινωνική καινοτομία είναι ένα σημαντικό νέο πεδίο που 
πρέπει να τροφοδοτηθεί. Πρόκειται για την αξιοποίηση της ευρηματικότη-
τας που έχουν φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώσεις και κοινωνικοί επιχει-

ρηματίες για να βρίσκουν νέους τρόπους κάλυψης εκείνων των κοινωνικών 
αναγκών που δεν ικανοποιούνται από την αγορά ή από τον δημόσιο τομέα.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τις μεταρρυθμίσεις είναι ότι το μέγεθος –η κρίσι-
μη μάζα– μετράει, μεγαλύτεροι δήμοι είναι ισχυρότεροι προγραμματικά αλλά 
και ικανότεροι να εκφράσουν μια σύνθετη πραγματικότητα, διευρύνοντας τα 
θεματικά όρια των αρμοδιοτήτων τους: καθαρό περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, 
πολιτισμό, ευκαιρίες εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα 
ζωής στους πολίτες.
Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω αναπτύξει ένα νέο Μοντέλο Καινοτομίας 
το οποίο βοηθά τις δημόσιες υπηρεσίες, τις Τοπικές Αρχές και τις επιχειρή-
σεις να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις στρατηγικές καινοτομίας τους, συ-
μπεριλαμβανομένων και των καινοτομικών ικανοτήτων των στελεχών τους. 
Με την εφαρμογή της πρωτοποριακής αυτής μεθόδου –παρουσιάζεται ανα-
λυτικά σε έναν Πρακτικό Οδηγό ο οποίος θα εκδοθεί σύντομα– οι οργανισμοί 
μπορούν να παράγουν περισσότερες και καλύτερες καινοτομίες. Πιο κάτω 
παρουσιάζεται πολύ επιγραμματικά η εφαρμογή του εν λόγω Συστήματος 
Καινοτομίας στην περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι δημιουργικές πόλεις και οι έξυπνες αγροτικές περιοχές συνιστούν μια 
καινοτομία. Όλες οι καινοτομίες μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τους 
τέσσερις βασικούς τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία 
διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Η αειφό-
ρος ανάπτυξη είναι συνάρτηση πολλών αλληλοεξαρτώμενων συντελεστών 
και συνδυασμός παραγόντων και από τους τέσσερις βασικούς τύπους καινο-
τομίας. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι παράγοντες για κάθε ένα από τα 
κύρια είδη καινοτομίας:
1. Καινοτομία προϊόντος: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Μια 
πράσινη πόλη που να μπορείς να ζήσεις τον παλμό της, να την περπατήσεις. 
Κινητικότητα και μεταφορές. Ενοποίηση χώρων. Ανάπτυξη και εγκατάσταση 
των αναγκαίων υποδομών, εφαρμογών και υπηρεσιών των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Έξυπνη πρόληψη εγκληματικότη-
τας – νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια πρόληψης 
του εγκλήματος.
2. Καινοτομία διαδικασιών: Βέλτιστες πρακτικές μείωσης κόστους και βελτί-
ωσης της αποδοτικότητας. Καλύτερος συντονισμός και μείωση της γραφει-
οκρατίας. Μέτρηση των επιδόσεων. Λογοδοσία και διαφάνεια. Ολοκληρωμέ-
νη συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων της τοπικής οικονομίας 
στις τοπικές, κοινωνικές και άλλες δημοκρατικές διεργασίες στο πλαίσιο 
μιας σύγχρονης διακυβέρνησης. Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(Private - Public Partnership).
3. Οργανωσιακή καινοτομία: Καλλιέργεια μιας ανοιχτής, δημιουργικής κουλ-
τούρας. Ενθάρρυνση της ποικιλομορφίας «diversity». Δικτύωση και συμμετο-
χή όλων των ενδιαφερόμενων εμπλεκόμενων μερών. Διάχυση των καινοτο-
μικών αποτελεσμάτων και μεταφορά και πολλαπλασιασμός της νέας αξίας με 
τρόπο που να επωφελούνται όλοι οι πολίτες.
4. Καινοτομία μάρκετινγκ: Ισχυρή πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα 
«branding». Οι δημιουργικές πόλεις κτίζουν τη μοναδική τους ταυτότητα και 
προβάλλουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα με στόχο την προσέλκυση 
ταλέντων και επενδύσεων. Ενίσχυση του βαθμού ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τα οφέλη που προκύπτουν από την 
αξιοποίηση και τη χρήση των ΤΠΕ.
Οι πιο πάνω παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν κάθε διάσταση ενός Έξυ-
πνου Οικισμού, πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους με τρόπο που να παρά-
γουν συνεργιστικά οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.
Συμπερασματικά: Οι μεγάλοι και ισχυροί δήμοι και οι διαδημοτικές και δι-
ακοινοτικές συνεργασίες μπορούν να επιταχύνουν την καινοτομία και την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο.

Νίκος Γ. Σύκας 
Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας

Τοπική καινοτομία υπερτοπικής σημασίας
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A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Περπατάτε μέσα σε ένα πάρκο σε μια πόλη μια ζεστή μέρα, μετά 
διασχίζετε έναν στενό δρόμο γεμάτο ψηλά κτίρια. Ξαφνικά, αισθά-

νεστε ακόμα πιο ζεστοί. Πολλοί άνθρωποι θα το έχουν βιώσει αυτό, και 
οι επιστήμονες του κλίματος έχουν ένα όνομα γι’ αυτό: το φαινόμενο 
της αστικής θερμονησίδας. Οι έντονα αστικοποιημένες περιοχές εντός 
των πόλεων είναι από 1 ℃ έως 3 ℃ θερμότερες από άλλες περιοχές. Συμ-
βάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, βλάπτουν την υγεία των 
ανθρώπων και επιδεινώνονται όσο προχωρά η αστικοποίηση. Πολλές 
πόλεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να κάνουν κάτι γι’ αυτό το πρό-
βλημα. Υπάρχει όμως πολύς δρόμος ακόμα. Τι μας κρατά πίσω όμως, 
και τι πρέπει να γίνει;
Η αστική υπερθέρμανση σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο σχε-
διάστηκαν οι περισσότερες πόλεις. Πολλές σειρές ψηλών κτιρίων ορ-
γανώνονται σε συγκροτήματα που αντιστέκονται στα φυσικά ρεύματα 
αέρος. Οι δρόμοι και οι στέγες είναι επενδυμένες με σκούρα ασφαλτικά 
υλικά τα οποία απορροφούν περισσότερη θερμότητα από τα ανοιχτό-
χρωμα υλικά και από τις φυσικές επιφάνειες όπως είναι για παράδειγμα 
το έδαφος. Το φυσικό έδαφος απορροφά τη βροχή, η οποία εξατμίζε-
ται από τις ακτίνες του ήλιου σε μια ζεστή μέρα και απελευθερώνεται 
στον αέρα, ψύχοντας ό,τι βρίσκεται από κάτω. Σε αντίθεση, σε μια πόλη 
η βροχή απλώς κατευθύνεται στο σύστημα αποχέτευσης και χάνεται.
Οι αστικές περιοχές γενικά έχουν έλλειψη δέντρων. Τα δέντρα συμβάλ-
λουν στη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα εμποδίζοντας τις ακτίνες 
του ήλιου, ενώ παράλληλα μειώνουν τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης απορροφώντας βλαβερά σωματίδια. Οι πόλεις είναι επίσης 
θερμότερες επειδή είναι γεμάτες από ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Από τις συγκοινωνίες, τη βιομηχανία, τα κλιματιστικά έως την παραγω-
γή ενέργειας, τα πάντα παράγουν θερμότητα και θερμαίνουν το αστικό 
περιβάλλον.
Η αστική υπερθέρμανση έχει διαφόρων ειδών συνέπειες. Σε συν-
δυασμό με τους καύσωνες και την υπερθέρμανση του πλανήτη, που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, οι θερμονησίδες δημιουργούν συνθήκες που 
σκοτώνουν ή στέλνουν στα νοσοκομεία όλο και περισσότερους ανθρώ-
πους. Αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι ηλικιωμένοι και οι 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως για παράδειγμα οι άστεγοι.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει προειδοποιήσει ότι οι αυξη-
μένες θερμοκρασίες των πόλεων οδηγούν σε αυξημένους ατμoσφαιρι-
κούς ρύπους. Αυτοί μπορεί να επιδεινώσουν τις αναπνευστικές ασθένει-
ες, ιδιαίτερα των παιδιών. Καθώς οι πόλεις μεγαλώνουν, θα επηρεαστεί η 
υγεία όλο και περισσότερων ανθρώπων από αυτές τις απειλές.
Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στις πόλεις είναι ένας λόγος για τον 
οποίο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ο κλιματισμός. Το φαινό-
μενο της θερμονησίδας στη Φλόριντα στοιχίζει πάνω από 400 εκα-
τομμύρια δολάρια λόγω του αυξημένου κλιματισμού. Ο κλιματισμός 
τροφοδοτεί την αλλαγή του κλίματος παράγοντας περισσότερες εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο όπου το τοπικό 
κλίμα γίνεται πιο θερμό από τον επιπρόσθετο κλιματισμό. Η αυξημένη 
ενεργειακή ζήτηση συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο διακοπής παροχής 
ηλεκτρισμού το καλοκαίρι, προκαλώντας δυσφορία στους ανθρώπους 
και οικονομική ζημιά. Οι θερμότεροι αστικοί δρόμοι και τα πεζοδρόμια 
αυξάνουν επίσης τη θερμοκρασία της απορροής των ομβρίων υδάτων 
σε υπονόμους. Αυτό με τη σειρά του κάνει τους ποταμούς και τις λί-
μνες θερμότερες, που μπορεί να επηρεάσουν τα ψάρια και άλλα υδρό-

βια είδη σε σχέση με τη διατροφή και την αναπαραγωγή.
Τέλος, υπάρχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τις θερμότερες 
πόλεις. Μια πρόσφατη μελέτη προβλέπει ότι οι συνολικές πρόσθετες 
ζημιές που προκαλούνται από την αυξημένη θερμότητα θα φτάσουν 
από 1% μέχρι και 10% του ΑΕΠ σε χιλιάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο.
Οι λύσεις στο πρόβλημα είναι αρκετά σαφείς: περιλαμβάνουν τη χρήση 
πιο ανοιχτόχρωμων οικοδομικών υλικών και έναν πιο συνετό πολεο-
δομικό σχεδιασμό που να ενθαρρύνει περισσότερα πάρκα, φύτευση 
δέντρων και άλλους φυσικούς ανοικτούς χώρους.
Όταν όμως έρχεται η ώρα για τη λήψη αυτών των μέτρων παρουσιά-
ζεται μια ανάμεικτη εικόνα. Οι κρατικές αρχές κατά κανόνα έχουν γίνει 
πολύ καλές στην υιοθέτηση σχεδίων για τη μείωση των εκπομπών δι-
οξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων θερμοκηπίου. Δεν είναι όμως 
τόσο καλές στη λήψη μέτρων προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. 
Μια μελέτη, του 2014, διαπίστωσε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
πόλεις δεν κατάφεραν να εισαγάγουν σχέδια αστικού δροσισμού και η 
κατάσταση δεν φαίνεται να είναι καλύτερη σήμερα.
Φυσικά υπάρχουν και μερικές πόλεις με προοδευτικές αρχές αυτοδι-
οίκησης που όντως λαμβάνουν μέτρα τα οποία όμως τείνουν να εί-
ναι σποραδικά. Η Μελβούρνη, για παράδειγμα, έχει αντικαταστήσει σε 
αρκετές περιοχές τα πεζοδρόμια με τις χαρακτηριστικές μπλε πλάκες 
με μια υδροδιαπερατή μορφή που απορροφά το βρόχινο νερό, αυ-
ξάνοντας έτσι την ποσότητα της εξάτμισης. Η εκστρατεία Cool Roof 
Initiative της Νέας Υόρκης έχει οδηγήσει χιλιάδες εθελοντές να βά-
φουν τις επίπεδες ασφαλτικές στέγες της πόλης με αντανακλαστικό 
πολυμερές επίχρισμα. Τον τελευταίο καιρό, το Λος Άντζελες ξεκίνησε 
μια πρωτοβουλία να χρωματίσει άσπρους δρόμους, μέρος μιας δέ-
σμευσης του δημαρχείου να μειώσει τη θερμοκρασία κατά 3 ℃ τα επό-
μενα 20 χρόνια. Το Πεκίνο, εν τω μεταξύ, προωθεί κατά ζώνες μέτρα 
μείωσης της αιθαλομίχλης.
Άλλες πόλεις ενθαρρύνουν τις πράσινες στέγες, στέγες που καλύπτονται 
από βλάστηση. Στο Τορόντο οι πράσινες στέγες είναι νομική υποχρέωση 
σε νέες μεγάλες αναπτύξεις. Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και στο Σικάγο 
προσφέρεται αυξημένος συντελεστής δόμησης σε όσους συμπεριλαμ-
βάνουν πράσινες στέγες στα νέα έργα τους. Στην Ελβετία οι πράσινες 
στέγες είναι νομική υποχρέωση για πολλά κτίρια εδώ και χρόνια.
Όλα αυτά όμως είναι αποσπασματικές κινήσεις. Πολλοί άλλοι δήμαρχοι 
και τοπικές αρχές πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζουν τέτοιους κανο-
νισμούς και κίνητρα για να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα των 
θερμότερων πόλεων.
Οι πόλεις του μέλλοντος μπορούν να γίνουν πράσινες και δροσερές, 
αλλά μόνο εάν μπουν στις προτεραιότητες των τοπικών αρχών. Οι ου-
ραγοί πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα των πιο προχωρημένων. 
Η πραγματικότητα είναι ότι το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομι-
κό κόστος των αστικών θερμονησίδων προστίθεται σε έναν λογαρια-
σμό που είναι πολύ υψηλός για να πληρωθεί από την ανθρωπότητα.

Tiziana Susca και 
Francesco Pomponi 
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου
Πηγή: theconversation.com
https://theconversation.com/making-cities-cooler-is-a-no-
brainer-so-why-are-we-doing-so-little-about-it-95607
Μετάφραση-επιμέλεια: Γιάννης Κακουλλής

Ο δροσισμός των πόλεων είναι αυτονόητος, 
αλλά γιατί γίνονται τόσο λίγα;
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Συνολικά 25 πολεοδομικές άδειες για την 
ανέγερση ψηλών κτιρίων στην Κύπρο έχουν 

χορηγηθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018 και 
εκκρεμούν άλλες 60, οι πλείστες εξ αυτών στη 
Λεμεσό, δήλωσε την Παρασκευή 25 Μαΐου 
2018 ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος 
Πετρίδης, κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου. 
Ο υπουργός Εσωτερικών μιλούσε για το θέμα: 
«Διευκρινιστικό πλαίσιο των Γενικών Αρχών και 
Προϋποθέσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων 
στις αστικές περιοχές των τεσσάρων μεγάλων 
αστικών συγκροτημάτων».
Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, «αυτή η 
τάση για ανέγερση ψηλών κτιρίων που παρατη-
ρείται τα τελευταία χρόνια πρέπει να αξιοποιη-
θεί με τον κατάλληλο τρόπο και προς όφελος 
της οικονομίας και της άντλησης ξένων επεν-
δύσεων, όπως και για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας». Επίσης πρέπει να αξιοποιηθεί «και 
ως εργαλείο ενός αστικού σχεδιασμού που 
αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εικόνας των 
αστικών περιοχών και της δημιουργίας κατάλ-
ληλων υποδομών προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου». Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είπε ότι «η 
ανέγερση ψηλών κτιρίων αποτελεί πλέον ανα-
πόσπαστο μέρος του πολεοδομικού σχεδια-
σμού όλων των πόλεων παγκόσμια, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και πόλεις πολύ μικρότε-
ρες του μεγέθους αυτών της Κύπρου».

Ορθολογικός σχεδιασμός
Πρόσθεσε ότι η ανέγερσή τους βοηθά στον 
επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας των 
αστικών κέντρων και στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για αναζωογόνηση υποβαθμι-
σμένων περιοχών ενώ παράλληλα προκύπτουν 
σημαντικά περιβαλλοντικά και ενεργειακά πλε-
ονεκτήματα, εφόσον τα κτίρια σχεδιάζονται με 
τον σωστό τρόπο. «Το ζητούμενο είναι ο σχεδι-
ασμός των ψηλών κτιρίων να γίνεται βάσει ενός 
ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού και όχι 
άναρχα ή αποσπασματικά», είπε ο υπουργός 
Εσωτερικών.
Ανέφερε ότι στην Κύπρο, με την εφαρμογή της 
πολεοδομικής νομοθεσίας, η εξουσία με βάση 
τα σχέδια ανάπτυξης για έγκριση αναπτύξεων 
με περισσότερους από το επιτρεπόμενο ορό-
φους ανήκει στον διευθυντή του Τμήματος Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως του οποίου απαιτείται 
και η σύμφωνη γνώμη. Όπως είπε ο υπουργός 
Εσωτερικών, «κατόπιν οδηγιών μου, το αρμόδιο 
τμήμα ετοίμασε και έθεσε ενώπιόν μου στις 
30 Απριλίου του τρέχοντος έτους το πλαίσιο 
γενικών αρχών και προϋποθέσεων ανέγερσης 

ψηλών κτιρίων με σαφή τεκμηρίωση της πο-
λεοδομικής μεθόδου που ακολουθείται για την 
αξιολόγηση των αιτήσεων».
Πρόσθεσε ότι «το πλαίσιο αυτό αποτέλεσε και 
αντικείμενο συζήτησης με το Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, που είναι ο επι-
στημονικός τεχνικός σύμβουλος του κράτους». 
Ο κ. Πετρίδης σημείωσε ότι το πλαίσιο τίθεται 
σε εφαρμογή σε πιλοτική βάση για περίοδο 
έξι μηνών και μετά θα τύχει της δέουσας αξι-
ολόγησης, θα αξιολογηθεί δηλαδή η αποτελε-
σματικότητά του και θα ετοιμαστούν σχετικά 
πορίσματα και διαπιστώσεις και θα πραγματο-
ποιηθεί νέος κύκλος διαβούλευσης και με το 
ΕΤΕΚ και τους άλλους αρμόδιους.
Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, «μετά προ-
τίθεμαι να προχωρήσω με δημοσίευση εντολής 
με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμο με ακόμη πιο λεπτομερείς παραμέτρους 
εξέτασης των αιτήσεων για ανέγερση ψηλών 
κτιρίων μέχρι τη δημοσίευση και των αναθε-
ωρημένων τοπικών σχεδίων των τεσσάρων 
μεγάλων πόλεων που αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν το 2020».

Περιοχές
Συνοψίζοντας, ο κ. Πετρίδης είπε ότι σε γενι-
κές γραμμές αυτό που παρουσιάζουμε σήμε-
ρα περιλαμβάνει ποιες περιοχές μπορούν να 
φιλοξενήσουν τα ψηλά κτίρια, ενώ σύμφωνα 
με τα σχέδια ανάπτυξης υπάρχουν καθορι-
σμένες περιοχές αστικών κέντρων στις οποίες 
επιτρέπονται τέτοιες αναπτύξεις με βάση τα 
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της κάθε πό-
λης. «Μπορεί το νέο να δημιουργεί ανησυχίες, 
δεν πρέπει όμως να μας φοβίζει και υπάρχουν 
παραδείγματα για το πώς λειτουργούν σε άλ-
λες χώρες, υπάρχει επιστημοσύνη, υπάρχουν 
επιστημονικές μελέτες και είναι βάσει αυτών 
που πρέπει να δρούμε», είπε τέλος ο υπουργός 
Εσωτερικών.

Εξέταση αιτήσεων
Η διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, Αθηνά Αριστοτέλους-Κληρίδου, είπε 
ότι η ανέγερση ψηλών κτιρίων με αριθμό πέραν 
του επιτρεπόμενου στις δημοσιευμένες πο-
λεοδομικές ζώνες καλύπτεται με πολιτική που 
υπήρχε ανέκαθεν μέσα στα σχέδια ανάπτυξης 
με συγκεκριμένες πρόνοιες. Πρόσθεσε ότι απο-
τελούσε πάλι ανέκαθεν διακριτική ευχέρεια του 
διευθυντή Πολεοδομίας και απαιτείτο οι πολε-
οδομικές αρχές να εξασφαλίσουν τη σύμφω-
νη γνώμη του Τμήματος Πολεοδομίας, και δεν 
αφορά νέα πολιτική. Σημείωσε ότι η καινοτομία 
που εισάγεται αφορά τη διαδικασία εξέτασης 
τέτοιων αιτήσεων σε λογικό χρόνο, ώστε οι 
προθέσεις των αρμοδίων να γίνουν γνωστές 
στους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές.
Το Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρ-
χών και Προϋποθέσεων για ανέγερση ψηλών 
κτιρίων στις αστικές περιοχές των τεσσάρων 
μεγάλων αστικών συγκροτημάτων παρουσία-
σαν στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης οι λειτουργοί του Τμήματος Πολε-
οδομίας και Οικήσεως, Μαρκέλλα Χατζηδά και 
Κυριάκος Κούντουρος.
Αυτό το Διευκρινιστικό Πλαίσιο σημειώνει ότι 
«κατά κανόνα, εκτός αστικού κέντρου, στις περι-
πτώσεις αιτήσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων 
σε οικιστικές ζώνες, η άσκηση της διακριτικής 
ευχέρειας του διευθυντή Τμήματος Πολεοδο-
μίας και Οικήσεως δεν θα είναι δυνατή». Εξαίρε-
ση αποτελούν οι περιοχές όπου ο διευθυντής 
Πολεοδομίας κρίνει ότι κυρίως λόγω του με-
γάλου μεγέθους του τεμαχίου, της θέσης του 
στον αστικό ιστό ή/και άλλων παραμέτρων, δεν 
προκύπτει ουσιαστικός επηρεασμός των ανέ-
σεων των περιοίκων ή του περιβάλλοντος.

Περισσότερες λεπτομέρειες: 
www.etek.org.cy/site-article-1849-47-el.php 
Πηγή: ΚΥΠΕ
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ΑΝΤ ΙΚΕ ΙΜΕΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΤΕΚ

Δόθηκαν 25 πολεοδομικές άδειες για ψηλά κτίρια, εκκρεμούν 60

Διευκρινιστικό πλαίσιο 
των Γενικών Αρχών 

και Προϋποθέσεων για 
ανέγερση ψηλών κτιρίων 

στις αστικές περιοχές 
των τεσσάρων μεγάλων 
αστικών συγκροτημάτων
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Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα τελευταία 
χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας νέας τεχνο-

λογικής επανάστασης, που επηρεάζει όλους 
τους τομείς της ζωής. Αναπόφευκτα επηρεάζει 
τις τεχνικές και την «τέχνη» του πολέμου. Αυτό 
ήταν το αντικείμενο σεμιναρίου που διεξήχθη 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με τίτλο: «Hybrid, 
Cyber and Hyper: New Forms of Warfare», στη 
διάρκεια του οποίου εξετάστηκαν διεξοδικά 
οι εφαρμογές αυτού του είδους του πολέμου, 
ενώ αναλύθηκαν οι αβεβαιότητες, τακτικά και 
στρατηγικά ζητήματα, καθώς επίσης οι νομικές 
πτυχές του ζητήματος. 
Την εκδήλωση διοργάνωσε το Κυπριακό Κέ-
ντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρ-
νησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, συγκε-
ντρώνοντας ξένους διπλωμάτες, ακαδημαϊ-
κούς, δημοσιογράφους και απλούς πολίτες.

Ρωσία - Ουκρανία - Γεωργία
Ο Βασίλης Κάππης, λέκτορας στο Centre for 
Security and Intelligence Studies του Πανε-
πιστημίου του Buckingham (Βρετανία), ανα-
φέρθηκε στον ορισμό της έννοιας «υβριδικός 
πόλεμος». Εστίασε στη χρήση μέσων υβριδικού 
πολέμου από τη Ρωσία, αναλύοντας την κρίση 
στην Ουκρανία, τη στρατηγική που η Μόσχα 
εφάρμοσε προσαρτώντας την Κριμαία, ενώ 
δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πόλεμο 
της Ρωσίας με τη Γεωργία. Ανέλυσε την πολιτι-
κή της ρωσικής κυβέρνησης σύμφωνα με την 
οποία επιθυμεί την ειρηνική διευθέτηση της 

τωρινής κρίσης με την Ουκρανία, καθώς και τη 
στάση της κυβέρνησης του Κιέβου. Αντιπαρέ-
βαλε τις παραδοσιακές μεθόδους με τον υβρι-
δικό πόλεμο, ενώ ολοκλήρωσε αναλύοντας την 
πολιτική της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπο-
λάχ, που πρωταγωνιστεί πλέον στην πολιτική 
του Λιβάνου, προκαλώντας την έντονη ανησυ-
χία του γειτονικού Ισραήλ.

Ηλεκτρονικές επιθέσεις
Ο δρ Οδυσσέας Χρήστου, επίκουρος καθηγη-
τής Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης,  
αντιπρόεδρος του Τμήματος Νομικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανέπτυξε το θέμα 
«Hybrid, Hyper, Cyber Future: The Evolution of 
War in a Post Cold War International System». 
Αναφέρθηκε στη ρομποτική, στην τεχνη-
τή νοημοσύνη, την αυτονομία των μηχανών, 
τις εφαρμογές στη στρατιωτική βιομηχανία. 
«Δεν έχουμε τα εργαλεία για να αντιμετωπί-
σουμε τις νέες πραγματικότητες», επισήμανε. 
Μίλησε για τον ηλεκτρονικό πόλεμο, την τυ-
πολογία του μελλοντικού πολέμου, τη χρήση 
των Drones, των «ρομπότ δολοφόνων» (Killer 
Robots) και τον ορισμό της Τεχνητής Νοημο-
σύνης (Artificial Intelligence). Μίλησε ακόμη 

για τα διαχειριστικά διλήμματα και ολοκλήρω-
σε υποδεικνύοντας πως είναι πολύ δύσκολο 
να εντοπιστεί ο υπεύθυνος μιας ηλεκτρονικής 
επίθεσης. 

Πόλεμος χωρίς σφαίρες
«The Future of Hybrid Warfare and Recent 
Cases» ήταν ο τίτλος της εισήγησης του δρα 
Κωνσταντίνου Αδαμίδη, επίκουρου καθηγητή 
Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικών Επι-
στημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Τόνισε πως το μέλλον των πολέμων 
είναι άγνωστο και διαφορετικό. Αναφέρθηκε 
στην κρίση της Εσθονίας, που «αφύπνισε» το 
ΝΑΤΟ, αναρωτήθηκε γιατί τα υπερσύγχρο-
να ρωσικά ραντάρ δεν έδειξαν το παραμικρό 
όταν το Ισραήλ πολύ πρόσφατα βομβάρδισε 
στόχους μέσα στο έδαφος της Συρίας, μίλησε 
για το Ιράκ 1 (1991) και το Ιράκ 2 (2003), ενώ 
ολοκλήρωσε με το ερώτημα: «Μπορεί να γίνει 
πόλεμος χωρίς να πέσει σφαίρα;».
Ακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμε-
νους. Την εκδήλωση συντόνισε ο δρ Μιχάλης 
Κοντός, επίκουρος καθηγητής Διεθνών Σχέσε-
ων, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-
βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Ηλεκτρονικός και υβριδικός πόλεμος και άλλες νέες μορφές συγκρούσεων

Νέα τεχνολογική 
επανάσταση που 

επηρεάζει όλους τους 
τομείς της ζωής

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
• Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, για 
αξιολόγηση ποιότητας γρανίτη που προορί-
ζεται για την εσωτερική σκάλα υπό ανέγερση 
κατοικίας στην Πάφο.
• Ανδρέας Λακκοτρύπης, πολιτικός μηχα-
νικός, για την καταλληλότητα των panels 
(θερμομόνωση, ανθεκτικότητα, υφή, επιφά-
νειες, κλίσεις, κ.λπ.) για την ορθότητα ή όχι 
του τρόπου τοποθέτησης και στήριξης κ.λπ., 
για την καταλληλότητα των εξαρτημάτων 
στήριξης και σύνδεσής τους, καθώς και των 
εξαρτημάτων συλλογής και απορροής νερών.
• Μάρκος Μάρκου, αρχιτέκτονας, για υγρα-
σίες στους κοινόχρηστους χώρους και σε 
διαμερίσματα πολυκατοικίας στη Λάρνακα.
• Κώστας Αλλαγιώτης, πολιτικός μηχανικός, 
για να διαπιστωθεί η στατική, δομική και 
τεχνολογική επάρκεια της οικοδομής όπου 
στεγάζεται σχολείο και για να διερευνηθεί η 

καταλληλόλητα χρήσης του συγκεκριμένου 
κτιρίου ως σχολείο καθώς και να ληφθούν 
υπόψη οι συνέπειες σε περίπτωση αστοχίας 
δεδομένης αυτής της χρήσης.
• Ανδρέας Λακκοτρύπης, πολιτικός μηχα-
νικός, για τις ζημιές (καταγραφή, κοστο-
λόγηση) οικοδομής στη Λευκωσία και την 
επαλήθευση του εμβαδού της για σκοπούς 
καθορισμού της τιμής ενοικίασης του ακι-
νήτου.
• Αδούλα Ιωάννου, αρχιτέκτονας, για ζη-
μιές που προκλήθηκαν σε διαμέρισμα λόγω 
υπερχείλισης ντεπόζιτου πετρελαίου που 
βρίσκεται στην οροφή πολυκατοικίας στον 
Στρόβολο.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Ανδρέας Θεοδότου, στη Συμβουλευτική 
Αρχή Μεταφορών - Κανονισμοί που τιτ-
λοφορούνται «Οι περί της Πρόσβασης στο 

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Συμ-
βουλευτική Αρχή Μεταφορών) Κανονισμοί 
του 2017».
• Κυριάκος Θεμιστοκλέους και Ειρήνη Χα-
τζησάββα, αρχιτέκτονες, στην Κριτική Επι-
τροπή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για 
την ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων στη 
Λεμεσό.
• Βαρνάβας Λάμπρου, πολιτικός μηχανικός 
και Χρήστος Μαραθοβουνιώτης, αρχιτέκτο-
νας, στην επιτροπή για συζήτηση του θέμα-
τος των τρόπων προώθησης της υλοποίησης 
έργων του Δημοσίου.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Βαρνάβας Λάμπρου (συντονιστής), Άννα 
Γαλαζή Ιακώβου, Ιάκωβος Χαραλάμπους, 
Χρίστος Ευθυβούλου, στη σύσταση Ομάδας 
Εργασίας για την Επεξεργασία Τυπικών Συμ-
βολαίων Μελετητικών Υπηρεσιών.

http://www.robotex.org.cy
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Έκθεση Εργασίας 
Cyprus Career Expo

Πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 
Μαΐου στους χώρους της Διε-

θνούς Κρατικής Έκθεσης το 1ο Cyprus 
Career Expo (CCE), η μεγαλύτερη έκ-
θεση καριέρας και εργοδότησης που 
διοργανώθηκε ποτέ στην Κύπρο, η 
οποία συγκέντρωσε για πρώτη φορά 
κάτω από την ίδια στέγη κορυφαίους 
εργοδότες και υποψήφιους για εργα-
σία. 
Το διήμερο επισκέφτηκαν την έκθεση 
πέραν των 3.000 ατόμων ενώ οι συμ-
μετέχουσες εταιρείες ξεπεράσαν τις 
80, αντικατοπτρίζοντας το μεγάλο εν-
διαφέρον που υπήρξε, τόσο από τους 
υποψηφίους για εργοδότηση όσο και 
από τις εταιρείες. Πέραν των 30 ομι-
λητών μοιράστηκαν, σε ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο διαλέξεων, τις εμπειρί-
ες και τις γνώσεις τους, και μέσα από 
πρακτικές συμβουλές βοήθησαν τους 
συμμετέχοντες να βελτιωθούν στον 
τομέα τους. Το Cyprus Career Expo 
εγκαινίασε η υπουργός Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, ενώ την όλη 
προσπάθεια στήριξαν το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ 
και το Invest Cyprus. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.cypruscareerexpo.com.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), με 
στόχο την υλοποίηση της Στρατηγικής της 

Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Ερ-
γασία και δεδομένης της αύξησης των εργα-
τικών ατυχημάτων, εισηγείται οι οργανώσεις 
των Κοινωνικών Εταίρων να πραγματοποιούν 
συστηματικές εκπαιδεύσεις στα μέλη τους, 
σχετικές με τα θέματα ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία. Για υποβοήθηση του έργου των 
Εταίρων, το ΤΕΕ έχει υλοποιήσει ειδικά εκ-
παιδευτικά προγράμματα μέσα από τα οποία 
λειτουργοί του εκπαίδευσαν μελλοντικούς εκ-
παιδευτές οι οποίοι είναι σε θέση να μεταδί-
δουν τις γνώσεις που αποκόμισαν σε άλλους 
εκπαιδευόμενους. Αντίστοιχες εκπαιδεύσεις 

προγραμματίστηκαν και εντός του 2018.
Επίσης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας 
του ΤΕΕ για βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας 
και υγείας στην εργασία και σε συνεργασία με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), προ-
χώρησε στην ετοιμασία διαδικτυακών διαδρα-
στικών εργαλείων εκτίμησης κινδύνων - OIRA 
(Online Interactive Risk Assessment). Το OIRA 
αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, είναι δι-
αδικτυακό, διατίθεται δωρεάν, καλύπτει διάφο-
ρους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων και 
έχει βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των 
εργοδοτών αλλά και τη διευκόλυνσή τους ως 
προς τη συμμόρφωσή τους με τις νομοθετικές 

τους υποχρεώσεις. Το OIRA καθοδηγεί τους 
εργοδότες σε σχέση με τον εντοπισμό των 
κινδύνων που υπάρχουν στον χώρο εργασίας 
τους, καθώς επίσης και στη λήψη των απαραί-
τητων προληπτικών και προστατευτικών μέ-
τρων για την προστασία των εργοδοτουμένων 
τους αλλά και άλλων προσώπων στην εργασία. 
Περισσότερες πληροφορίες https://oiraproject.
eu/en. Το OIRA αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 
πρόληψης των κινδύνων και η συμβολή των 
Κοινωνικών Εταίρων στην προσπάθεια προ-
ώθησης και χρήσης του από τις επιχειρήσεις 
είναι πολύ σημαντική. 
Διευκρινίσεις onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή 
στα τηλέφωνα 22405614/676.

Προώθηση θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Παρουσίαση του Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων

για τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) διοργάνωσε, στο Ολυμπιακό 

Μέγαρο στη Λευκωσία, συνάντηση για τις εθελοντικές οργανώσεις μέλη του, για ενημέ-
ρωσή τους για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ο οποίος τέθηκε 
σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Στην παρουσίαση συμμετείχε μεγάλος αριθμός εκπρο-
σώπων των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ. 
Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος ευχαρίστησε την επίτροπο Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου για τη θετική ανταπόκρισή της 
στην πρωτοβουλία αυτή του ΠΣΣΕ. Η πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, με την ερμηνεία αυτού του νέου 
κανονισμού και τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, συνέβαλε στην ουσιαστική ενημέρωση 
των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ για τον νέο κανονισμό ο οποίος αφορά την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - OIRA (ONLINE INTERACTIVE RISK ASSESSMENT)
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Με την ανάδειξη των νικητριών ομάδων 
Γυμνασίων και Λυκείων από ολόκληρη 

την Κύπρο ολοκληρώθηκε ο Τελικός του 10ου 
Ετήσιου Διαγωνισμού Δημιουργίας Παιγνιδιών 
για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «Λογιπαίγνιον 
2018». Ο Τελικός του Διαγωνισμού πραγματο-
ποιήθηκε στο Cine Studio του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, το Σάββατο 5 Μαΐου.
Το «Λογιπαίγνιον 2018» συνδιοργανώθηκε από 
το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας και το Τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο των προ-
σπαθειών των δύο πανεπιστημίων για την προ-
ώθηση της Επιστήμης της Πληροφορικής, της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας, των Πολυμέσων 
και του Σχεδιασμού.
«Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση της εφευ-
ρετικότητας, της λογικής σκέψης και της δη-
μιουργικότητας στην Πληροφορική, καθώς και 
ο σωστός, εύχρηστος και κριτικός σχεδιασμός 
Πολυμεσικών Εφαρμογών», δήλωσε η καθη-
γήτρια Αθηνά Στασοπούλου, πρόεδρος του 
Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας και γενική συντονίστρια της Οργα-
νωτικής Επιτροπής «Λογιπαίγνιον 2018». Επι-
μέρους στόχοι είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων 
ορθού σχεδιασμού εφαρμογών και η καλλιέρ-
γεια της λογικής και αναλυτικής σκέψης στη 
λύση σύνθετων προβλημάτων. Το θέμα του 
φετινού διαγωνισμού ήταν το STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) και οι 
ομάδες κλήθηκαν να δημιουργήσουν παιγνίδια 
με περιεχόμενο τις Φυσικές Επιστήμες, την 
Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.
«Βιώνουμε την εποχή που χαρακτηρίζεται από 
ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις. Η τεχνο-
λογική επανάσταση, η νέα επιστημονικοτεχνι-
κή επανάσταση ανέτρεψε άρδην τα δεδομένα 
της ζωής στον πλανήτη», επεσήμανε στον χαι-
ρετισμό του ο υπουργός Παιδείας και Πολιτι-
σμού δρ Κώστας Χαμπιαούρης, χαιρετισμό τον 
οποίο διάβασε ο επιθεωρητής Πληροφορικής 
Μιχάλης Τορτούρης. Τόνισε πως η νέα επιστή-
μη, η Επιστήμη της Πληροφορικής, μέσα σε 
λίγο διάστημα έχει επιφέρει τόσες αλλαγές, 
που άλλες επιστήμες χρειάστηκαν αιώνες για 
να τις πραγματοποιήσουν. 
Στον φετινό διαγωνισμό όλες οι συμμετοχές 
αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή και 
με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης στον Τελικό 
προκρίθηκαν 3 παιγνίδια από την κατηγορία 
Γυμνάσια και 4 από την κατηγορία Λύκεια. Κατά 

την τελική φάση του διαγωνισμού στο Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας, η κάθε ομάδα είχε την 
ευκαιρία να παρουσιάσει το παιχνίδι της και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις της ειδικής Επιτροπής 
Παρουσιάσεων, αποτελούμενης από ακαδημα-
ϊκούς, επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης και 
εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας. Η τελική 
κατάταξη της κάθε ομάδας προέκυψε, βάσει 
τόσο της τεχνικής αξιολόγησης όσο και της 
τελικής παρουσίασης, ως ακολούθως:
Οι ομάδες και τα παιγνίδια που έχουν διακριθεί 
στην κατηγορία «Γυμνάσια» είναι:
1ο Βραβείο: Solar Warriors για το παιγνίδι 
«Space Travel» από το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο. 
Μέλη ομάδας: Άντρεα-Μαρίνα Αλεξίου, Μαρία 
Τούρβα, Κυριακή Οικονόμου, Σεμέλη Κυριάκου, 
Λητώ Βρυωνίδου. Συντονίστριες: Μαρία Χρι-
στοδούλου, Μαρία Χαραλάμπους Παπαϊωάν-
νου.
2ο Βραβείο: R2-D2 για το παιγνίδι «DEFUSE» 
από το Γυμνάσιο Έγκωμης Κυριάκος Νεοκλέ-
ους. Μέλη ομάδας: Άνδρεα Κόκκινου, Θέκλα 
Φιλιππέτη, Μάριον Κόκκινου, Φοίβος Θεοδό-
του. Συντονιστής: Κλεάνθης Κόκκινος.
3ο Βραβείο: GreenSmarties για το παιγνίδι 
«GoGreen Today» από το Γυμνάσιο Μακεδο-
νίτισσας. Μέλη ομάδας: Αλέξανδρος Οβάνοβ, 
Θοδωρής Θεοδούλου, Πετρίνα Μενοίκου, Ρα-
φαήλ Αδαμίδης, Ρένος Μιχαηλίδης. Συντονι-
στές: Γιώργος Χατζηγιάννης, Κατερίνα Καδή.
Οι ομάδες και τα παιγνίδια που έχουν διακριθεί 
στην κατηγορία «Λύκεια» είναι:

1ο Βραβείο: Binomial για το παιγνίδι «The 
Adventures of Igor» από το Λύκειο Ακροπό-
λεως. Μέλη ομάδας: Αρίστη Άρια Αριστοτέ-
λους, Γιάννης Λαζάρου. Συντονίστρια: Ευτυ-
χία Σαζεΐδου.
2ο Βραβείο: Blue Tape για το παιγνί-
δι «Goldberg’s House» από το International 
School of Paphos. Μέλη ομάδας: Fillip Serov, 
Kirill Beskorovaynyi. Συντονιστές: Ανδρέας Γε-
ωργίου, Ανθή Αριστοτέλους.
3ο Βραβείο: Λόγω ισοβαθμίας, το 3ο βραβείο 
απονέμεται εξίσου σε δύο ομάδες: 
α) Danger Noodlez για το παιγνίδι «Mars 

Odyssey» από το International School of 
Paphos. Μέλη ομάδας: Michael Tedeev, 
Herry Qian, Jack He, Sasindu Benjamin 
Συντονιστές: Ανδρέας Γεωργίου, Ανθή Αρι-
στοτέλους.

β) Hyper-Astronauts για το παιγνίδι «Hyper-
State» από το Λύκειο Αρχαγγέλου Από-
στολος Μάρκος. Mέλη ομάδας: Μαρία 
Αντωνιάδου, Λάμπρος Διονυσίου, Γεώρ-
γιος Δημητρίου, Γρηγόρης Μιχαήλ, Χρι-
στόφορος Χαραλάμπους. Συντονιστής: 
Ανδρέας Τάκη.

Χαιρετισμό απηύθυνε η εκπρόσωπος του 
Μέγα Χορηγού CYTANET, κ. Στέλλα Ευσταθίου, 
από το τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ. Η 
CYTANET στήριξε οικονομικά τη διοργάνωση 
και πρόσφερε 100 ευρώ δωροκουπόνι από τα 
Cytashop σε κάθε μαθητή που συμμετείχε σε 
μία από τις τρεις καλύτερες ομάδες του διαγω-
νισμού σε κάθε κατηγορία. Τέλος, η CYTANET 
προτίθεται να προβάλει τα παιχνίδια που δια-
κρίθηκαν μέσω της ιστοσελίδας της. 
Υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν ο Κυπρι-
ακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (CCS) και το 
CSRC (Cyprus Science and Research Center). 
Περισσότερες πληροφορίες 
https://logipaignion.org.cy/ 

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Με επιτυχία 
ολοκληρώθηκε ο 10ος 
Ετήσιος Διαγωνισμός 
σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

«ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΙΟΝ 2018»: Τελικός και Βραβεύσεις στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

http://www.robotex.org.cy


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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