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                  Της Ελίζας Βασιλείου

Bρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του ολοκαί-

νουργιου 2012! Οι γιορτές μόλις τελείω-

σαν έχοντας αφήσει πίσω τους μια ευχά-

ριστη νοσταλγία…

Έχουμε συνηθίσει, με την έναρξη κάθε νέου έτους, 

εκτός από το να θέτουμε καινούργιους στόχους και να 

προσπαθούμε να χαράξουμε τη νέα, διορθωμένη μας 

πορεία για τον καινούργιο χρόνο, να κάνουμε ανασκόπηση των γεγονότων 

της χρονιάς που πέρασε σε μια προσπάθεια να αποφύγουμε τα λάθη του πα-

ρελθόντος.

Παρ’ όλα αυτά, αγαπητέ συνάδελφε, ανασκόπηση των γεγονότων της χρονιάς 

που μας πέρασε δεν έχω το κουράγιο να κάνω, γιατί τα όσα ζήσαμε το 2011, 

τόσο εγχώρια όσο και παγκόσμια, δεν θα θέλαμε να τα δούμε ούτε σε ταινία! 

Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ως λαός μόλις αποχαιρετήσα-

με τη χειρότερη χρονιά μετά το τραγικό ’74. 

Δυστυχώς, οι προβλέψεις για το 2012 δεν είναι καθόλου ευχάριστες αφού 

προμηνύουν ότι το πορτοφόλι μας θα είναι ακόμα πιο ισχνό από πέρσι. Όσο 

για τις επιχειρήσεις, το πιο αισιόδοξο σενάριο τις θέλει να παρακολουθούν 

τα κέρδη τους να μειώνονται ακολουθώντας τον κατήφορο της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης ενώ το απαισιόδοξο και σαφώς απευχόμενο θέλει πολ-

λές από αυτές να βάζουν λουκέ-

το εκτινάσσοντας το δείκτη της 

ανεργίας σε πρωτοφανή, για τα 

κυπριακά δεδομένα, επίπεδα. 

Η αλήθεια είναι πως οι δυσοίω-

νες προβλέψεις μας έχουν κα-

ταβάλει και, το χειρότερο, έχουν 

δημιουργήσει ένα κλίμα πανικού. 

Αισθανόμαστε ότι είμαστε παρα-

τηρητές σ’ ένα έργο στου οποίου την πλοκή δεν έχουμε καμιά δυνατότητα να 

παρέμβουμε. Άλλοι γράφουν το σενάριο κι εμείς απλώς καλούμαστε να παί-

ξουμε. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η διάθεσή μας να έχει πάρει τον κατή-

φορο και αυτό κυρίως γιατί στηρίξαμε όλες τις ελπίδες και τα όνειρά μας στην 

αυταπάτη της οικονομικής ευμάρειας. 

Παίρνοντας ως παράδειγμα τις γιορτές που μόλις τελείωσαν, τις γιορτές της 

αγάπης και της χαράς, βλέπουμε πως τις καταντήσαμε γιορτές υπέρμετρης 

σπατάλης και καταναλωτισμού. Τρέχουμε να αγοράσουμε όσα περισσότερα 

και ακριβότερα μπορούμε γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα περάσουμε καλύτερα 

τις γιορτές μας. Την αγάπη και το πνεύμα των ημερών θα το καταλάβουμε 

μόνο αν σταθούμε για λίγο και δούμε μέσα από τα αθώα μάτια των παιδιών. 

Για τα παιδιά, που δεν προλάβαμε ακόμα να τα μολύνουμε με τη ματαιοδοξία 

μας, η χαρά και η ευτυχία δεν προέρχονται από τα ακριβά δώρα, την επαγ-

γελματική καταξίωση και τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε με οικονομικούς 

όρους. Χαρά γι’ αυτά είναι να παίξουν στη λάσπη και ας αχρηστέψουν τα 

ολοκαίνουργια παπούτσια τους, ευτυχισμένες είναι οι στιγμές που κυλιόμα-

στε μαζί τους στο πάτωμα και ας έχουμε στοίβες δουλειάς στο γραφείο. Αλη-

σμόνητες δε είναι για αυτά οι ώρες που παίζουμε μαζί τους ένα επιτραπέζιο 

παιγνίδι. Τι ειρωνεία… Χαρά και ευτυχία για τα παιδιά είναι ακριβώς αυτά που 

τους στερούμε προσπαθώντας να κερδίσουμε περισσότερα χρήματα για να 

τα κάνουμε ευτυχισμένα! 

Ακόμα και εμείς τα «μεγάλα παιδιά» κατά βάθος ξέρουμε ότι η χαρά, η πραγ-

ματική χαρά, βρίσκεται εκεί όπου οι συναλλαγές δεν γίνονται με χρήματα. 

Τρέχουμε να προλάβουμε τα πάντα και δεν προλαβαίνουμε τελικά να ζή-

σουμε. Στα πρόσωπά μας ζωγραφίζεται ένα γλυκό χαμόγελο όταν κλείσουμε 

τα μάτια και επαναφέρουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια. Κι όμως 

τότε τα υλικά αγαθά ήταν πολύ λιγότερα, οι δουλειές των ανθρώπων πολύ 

δυσκολότερες και παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι. 

Μήπως τελικά η ευτυχία είναι αντιστρόφως ανάλογη του χρήματος; Μήπως 

τελικά τα παιδιά είναι πιο σοφά από εμάς; Ή μήπως η ψευδαίσθηση της 

οικονομικής ευρωστίας μάς έχει κάνει να ξεχάσουμε τι θα πει ευτυχία;

Ίσως λοιπόν είναι ευκαιρία, αυτές τις 

δύσκολες εποχές, να επαναπροσδιο-

ρίσουμε τις πηγές της ευτυχίας μας. 

Ίσως αυτός ο δύσκολος χρόνος που 

πέρασε κι αυτός που μόλις ξεκίνησε 

να μας θυμίσουν και να μας διδάξουν 

ότι η ευτυχία και τα ουσιαστικά πράγ-

ματα στη ζωή δεν αγοράζονται με 

χρήματα ούτε κερδίζονται πίσω από 

γραφεία. Ίσως ήρθε ο καιρός να ξανα-

γίνουμε παιδιά και να αναπολήσουμε 

για λίγο πώς είναι να είσαι χαρούμε-

νος και πλήρης χωρίς παραφουσκω-

μένο πορτοφόλι. Να θυμηθούμε ότι 

σημασία έχει να είμαστε υγιείς, γεμά-

τοι συναισθήματα και περιτριγυρισμέ-

νοι από τους δικούς μας αγαπημένους 

ανθρώπους.

Κλείνοντας, ένα πράγμα μου έρχε-

ται αυθόρμητα στο μυαλό ευχόμενη 

να μας ακολουθεί, όχι μόνο στο νέο 

έτος, αλλά και σε όσα θα ακολου-

θήσουν: Υγεία, Πραγματική Ευτυχία 

και χαμόγελο για ένα μέλλον που θα 

φέρει ξανά την ευτυχία των παιδικών 

μας χρόνων!

Νέα χρονιά… Νέοι στόχοι

Στηρίξαμε όλες 
τις ελπίδες και 
τα όνειρά μας 

στην αυταπάτη της 
οικονομικής ευμάρειας
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

1ο Συνέδριο Ευρωπαίων Μηχανικών
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών 

(European Council of Civil Engineers - ECCE) 

και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Επιμελητηρίων 

των Μηχανικών (European Council of Engineering 

Chambers - ECEC) συνδιοργάνωσαν, την Πέμπτη 8 

Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, το 1ο Συνέδριο Ευρω-

παίων Μηχανικών (1st European Engineers’ Day).

Η εκδήλωση στόχευε στην προβολή και ανάδει-

ξη του ρόλου και του έργου των διπλωματούχων 

μηχανικών στην ανάπτυξη, στην εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος, στην κοινωνική προσφορά 

και στην κρίσιμη συμβολή τους στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα θέματα οργάνω-

σης και άσκησης του επαγγέλματος του μηχα-

νικού στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στα θέματα αμοιβαίας επαγγελματικής αναγνώ-

ρισης και κινητικότητας (σε εξέλιξη η διαβούλευ-

ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώ-

ρηση της Κοινοτικής Οδηγίας 2005/36) και στα 

θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελε-

τών (σε εξέλιξη η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την αναθεώρηση των Κοινοτικών 

Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). Επίσης, αναλύ-

θηκαν θέματα της συμβολής του κατασκευαστι-

κού τομέα με υλοποίηση έργων και υποδομών 

στις παρούσες κρίσιμες συνθήκες της δυσμε-

νούς οικονομικής συγκυρίας.

Στο 1ο Συνέδριο Ευρωπαίων Μηχανικών συμμετείχε 

και το ΕΤΕΚ με κλιμάκιο αποτελούμενο από τον πρό-

εδρό του Στέλιο Αχνιώτη, το μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής Χρίστο Ευθυβούλου και τον διευθυντή 

Χριστόδουλο Χατζηοδυσσέως. 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών συμ-

μετέχουν 24 εθνικά επιμελητήρια και επαγγελματικοί 

φορείς πολιτικών μηχανικών εκπροσωπώντας πάνω 

από 250.000 πολιτικούς μηχανικούς στην Ευρώπη 

ενώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Επιμελητηρίων 

των Μηχανικών συμμετέχουν 16 εθνικά επιμελητήρια 

διπλωματούχων μηχανικών από κράτη μέλη. 

Πιο αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν στη 

διοργάνωση:

1. Εκσυγχρονισμός και τροποποίηση της ευ-

ρωπαϊκής οδηγίας για την αναγνώριση 

επαγγελματικών προσόντων (Professional 

Qualifi cations Directive, PQD): Συζητήθηκαν 

οι βασικές πρόνοιες της οδηγίας που αλλά-

ζουν, πιο συγκεκριμένα:

•  Εισαγωγή της επαγγελματικής κάρτας

 Παραμένει σε εθελοντικό επίπεδο για τους μη-

χανικούς

 Εκδίδεται από επαγγελματικούς / αρμόδιους φο-

ρείς και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα πρέπει να 

εντοπιστούν και να καθοριστούν άλλοι φορείς 

που θα εξουσιοδοτηθούν

• Κοινές πλατφόρμες: Φαίνεται ότι η προσπάθεια 

αυτή δεν έχει επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτε-

λέσματα και διερευνώνται νέες διαδικασίες προς 

αντικατάστασή της.

• Άρθρο 11 (επίπεδα προσόντων): Έγινε συζήτηση 

σε σχέση με την πιθανότητα αντικατάστασης των 

επιπέδων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο 

με αυτά που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο προσόντων (European Qualifi cations 

Framework - EQF). Από τη συζήτηση που διεξή-

χθη διαφάνηκε η επιθυμία να διατηρηθεί το σύ-

στημα που είναι ήδη σε ισχύ, ιδιαίτερα δεδομέ-

νου και του γεγονότος ότι το πλαίσιο EQF δεν έχει 

ακόμη τεθεί σε πλήρη ισχύ στα κράτη μέλη.

• Σχετικό είναι το έντυπο με τις θέσεις του ECEC 

επί της πράσινης βίβλου (Green Paper) [Παρ. 2] 

και του σχετικού συμβουλευτικού εγγράφου 

[Παρ. 3] για τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για 

τα επαγγελματικά προσόντα. 

2. Εκσυγχρονισμός και τροποποίηση της ευρω-

παϊκής οδηγίας δημοσίων συμβάσεων:

• Κοινά αποδεκτό ότι οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί 

είναι αυστηρώς ακατάλληλοι για εξασφάλιση 

υπηρεσιών μηχανικής:

 Τα μέλη του ECEC ενθαρρύνουν την πλήρη απα-

γόρευση στη χρήση της διαδικασίας αυτής για 

την εξασφάλιση υπηρεσιών μηχανικής.

 Το ECEC ενθαρρύνει τη διερεύνηση τρόπων 

περαιτέρω βελτίωσης της διαδικασίας της δια-

Μεταξύ 8 και 9 Δεκεμβρίου πραγματο-

ποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Γενική Συνέ-

λευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνικών 

Επιμελητηρίων, στην οποία το Επιμελητήριο 

εκπροσωπήθηκε από την ίδια αντιπροσωπεία 

που παρέστη στο 1ο Συνέδριο Ευρωπαίων Μη-

χανικών (πραγματοποιήθηκε τις ίδιες μέρες), 

δηλαδή τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ Στέλιο Αχνιώ-

τη, το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Χρίστο 

Ευθυβούλου και τον διευθυντή Χριστόδουλο 

Χατζηοδυσσέως.

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της συνέλευσης πα-

ρουσιάστηκαν οι ενέργειες και οι δράσεις του 

Συμβουλίου Επιμελητηρίων. 

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν, σε σχέση με το 

ζήτημα της Οδηγίας για την Αναγνώριση Επαγ-

γελματικών Προσόντων:

• Πιθανή επέκταση τομεακής προσέγγισης και 

για νέα επαγγέλματα

• Εφαρμογή Κοινής Πλατφόρμας 

Φαίνεται να προωθείται η τροποποίηση της 

κοινής πλατφόρμας ώστε να απαιτείται η συμ-

μετοχή του ενός τρίτου των κρατών μελών για 

τον καθορισμό της (9 από τις 27).

Άλλα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή, εφόσον 

το επιθυμούν να συμμετέχουν.

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργού-

νται πρόσθετα εμπόδια στη διακίνηση για τα 

κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν.

• Εισαγωγή επαγγελματικής κάρτας

Στόχος είναι η διευκόλυνση στη διακίνηση των 

επαγγελματιών μεταξύ των κρατών μελών.

• Σχετική Δράση του ECEC:

Συμμετοχή στην καθοδηγητική επιτροπή για το 

θέμα της επαγγελματικής κάρτας της Επιτροπής

Έκδοση εγγράφου με θέσεις σε σχέση με την 

πράσινη βίβλο που εκδόθηκε για την οδηγία 

PQD από την Επιτροπή.

• Επόμενες εκδηλώσεις ECEC:

Αποφασίστηκε ότι η επόμενη Γενική Συνέλευση 

του Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Βιέν-

νη τον Νοέμβριο του 2012. 

Το Κυπριακό Επιμελητήριο εξέφρασε την πρό-

θεσή του να αναλάβει τη διοργάνωση της επό-

μενης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

του οργανισμού και αποφασίστηκε κατ’ αρχήν 

αυτό να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2012, ενόψει 

και της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνικών Επιμελητηρίων



πραγμάτευσης η οποία θεωρείται κατάλληλη για 

την εξασφάλιση υπηρεσιών στη μηχανική.

• Σχετικό είναι το έντυπο με τις θέσεις του ECEC 

επί της πράσινης βίβλου (Green Paper) για τον 

εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τις δημόσιες 

συμβάσεις [Παρ. 4].

3. Τοποθέτηση εκπροσώπου Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής: Η τοποθέτηση του εκπροσώπου της 

Επιτροπής επικεντρώθηκε στις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης, τις προθέσεις της Επιτροπής 

και το γεγονός ότι θα πρέπει να κριθούν εκ νέου 

ρυθμίσεις που σήμερα θεωρούνται δεδομένες, 

ειδικά όσον αφορά τη ρύθμιση των επαγγελμά-

των και κατά πόσο αυτή είναι πραγματικά απα-

ραίτητη στο βαθμό που σήμερα ισχύει. 

Σε γενικές γραμμές, οι προσεγγίσεις του εκπροσώ-

που της Επιτροπής προκάλεσαν εντύπωση στους 

παρευρισκόμενους αφού φάνηκε να αφίστανται από 

τις θέσεις των εκπροσώπων των επαγγελματικών 

φορέων που ήταν παρόντες αλλά και των νυν και 

πρώην μελών του Ευρωκοινοβουλίου που προσφώ-

νησαν την εκδήλωση.

Συνάντηση με Α. Βασιλείου

Με την ευκαιρία της επίσκεψής της στις Βρυξέλλες η 

αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου είχε συνάντηση με 

την Κύπρια επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και 

τη Νεολαία, Ανδρούλλα Βασιλείου. Με την κ. Βασιλείου 

συζητήθηκαν τα θέματα της εκπαίδευσης σε σχέση με 

τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, η συνεχιζόμενη εκπαίδευ-

ση, η ενεργός συμμετοχή στον καθορισμό πολιτικών 

της ΕΕ και η στήριξη του ΕΤΕΚ προς την επίτροπο.
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Μελέτη για την περιοχή μεταξύ παλαιού 
και νέου λιμανιού στη Λεμεσό

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α' ΦΑΣΗΣ 

Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 18 Νοεμ-

βρίου, στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, δημό-

σια παρουσίαση Α' Φάσης της μελέτης για την περι-

οχή μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού στη Λεμεσό.

Στην παρουσίαση παρέστη και χαιρέτισε ο πρόε-

δρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης. Στο χαιρετισμό 

του ο κ. Αχνιώτης ανέφερε ότι «πάγια θέση του 

Επιμελητηρίου είναι ότι τα μεγάλα έργα ανάπτυξης 

και οπωσδήποτε αυτά που αφορούν την κοινωνία, 

την οικονομία και την πολιτιστική κληρονομιά του 

τόπου μας, συζητιούνται δημόσια, μέσα σε πλαίσια 

ευρείας συμμετοχικότητας και διαφάνειας στη λήψη 

αποφάσεων».

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου τόνισε 

ότι «για τέτοιου είδους έργα, με πολυδιάστατη και 

καθοριστική σημασία για το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο, απαιτείται διεπιστημονικότητα και συ-

νεργασία γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα σε επι-

στήμονες από διάφορους κλάδους της μηχανικής 

επιστήμης. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος της 

κοινωνικής, πολιτιστικής και αειφόρου ανάπτυξης 

της υπό μελέτη ευρύτερης περιοχής». 

Ο Στέλιος Αχνιώτη χαιρέτισε την απόφαση του δή-

μου Λεμεσού για την ανάπλαση της συγκεκριμένης 

περιοχής. Μιας περιοχής που παρά τις φυσικές 

ομορφιές και την ιστορία που κουβαλά είχε μείνει 

για πολλά χρόνια αναξιοποίητη και απειλείται πλέον 

σοβαρά από τάσης εγκατάλειψης και φθοράς.

Ο κ. Αχνιώτης σημείωσε ότι «η ανάπλαση της συγκε-

κριμένης περιοχής θα πρέπει να έχει ως πρώτιστο 

σκοπό να συνεισφέρει στην ανάδειξη της Λεμεσού 

ως μιας πόλης ελκυστικής και ανθρώπινης, για τους 

ντόπιους και τους επισκέπτες της, προσφέροντάς 

τους την ποιότητα ζωής που αναζητούν. Ένας πόλος 

έλξης τόσο για στιγμές ξεκούρασης και εξόδου από 

την πίεση της καθημερινότητας όσο και για προβο-

λή πολιτιστικής δημιουργίας. Η παραλιακή αυτή πε-

ριοχή μεταξύ των δύο λιμανιών αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους χώρους του ευρύτερου κέ-

ντρου της πόλης, ο οποίος προσφέρει δυνατότητες 

αξιοποίησης και ενεργού παρέμβασης προς όφελος 

τόσο της κεντρικής περιοχής όσο και ολόκληρης της 

Λεμεσού. Σε συνδυασμό με τα έργα που ήδη έχουν 

ξεκινήσει για την κατασκευή της μαρίνας και την 

αναμόρφωση του παλιού λιμανιού, η ενιαία ανάπτυ-

ξη που θα προκύψει θα αναζωογονήσει την περιοχή 

δίνοντάς της την ταυτότητα που αρμόζει στην ιστο-

ρία της, διασφαλίζοντας έτσι τη ζωτικότητα και τη 

βιωσιμότητά της». 

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ αναφέρθηκε επίσης στις 

διαχρονικές θέσεις του Επιμελητηρίου τις οποίες 

θεωρεί καθοριστικές για την αειφορία της εν λόγω 

ανάπτυξης:

• Πρώτο, θα πρέπει για σκοπούς χορήγησης των 

απαιτούμενων πολεοδομικών και άλλων αδειών να 

ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες που αφορούν 

τις επιπτώσεις της ανάπτυξης στο περιβάλλον και το 

κυκλοφοριακό, αλλά και η αξιολόγηση των τεχνικών 

και άλλων χαρακτηριστικών του έργου που αφορούν 

την αρμονική ένταξή του στο δομημένο περιβάλλον. 

Για παράδειγμα τα κτιριακά συγκροτήματα των κυ-

πριακών οινοβιομηχανιών τα οποία βρίσκονται στην 

περιοχή, παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό, κτι-

ριακό και τεχνολογικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να 

αποτελούν «ζωντανά» μνημεία, προσαρμοσμένα στο 

χώρο, ώστε να συμβάλλουν στην αφύπνιση της μνή-

μης και στην επανασύνδεσή της.

• Θα πρέπει να τηρηθούν οι πρόνοιες των Τοπικών 

Σχεδίων και του πολεοδομικού σχεδιασμού της 

περιοχής με αυστηρότητα, κυρίως σε σχέση με τη 

χρήση γης για εμπορική και τουριστική ανάπτυξη και 

για λειτουργία βιοτεχνικών υποστατικών.

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής όσον αφο-

ρά το κυκλοφοριακό το οποίο να λαμβάνει υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες του υπόλοιπου δικτύου της πό-

λης, αλλά και το υφιστάμενο υπεραστικό δίκτυο. Ο 

σχεδιασμός οδών είναι μια πολύπλοκη και διεπι-

στημονική εργασία. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

συγκοινωνιακές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές και 

κοινωνικές παραμέτρους. Είναι επίσης άμεσα συνυ-

φασμένος με θέματα ασφάλειας χρηστών και πε-

ζών, θέματα στάθμευσης και ορθής κυκλοφοριακής 

διαχείρισης.
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Υλοποιώντας σχετική απόφαση της Διοικού-

σας Επιτροπής έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι-

κασίες έκδοσης των νέων Κανονισμών Διαιτη-

σίας. Συνολικά έχουν εκδοθεί 560 βιβλιάρια με 

τους νέους κανονισμούς.

Ως προς τη διάθεση των βιβλιαρίων η ΔΕ απο-

φάσισε την υιοθέτηση της ακόλουθης πολιτικής: 

ο διαιτητής, με κάθε ανάληψη της ευθύνης διε-

ξαγωγής διαιτησίας, θα προμηθεύεται τρία αντί-

γραφα του βιβλιαρίου, εκ των οποίων τα δύο θα 

διατίθενται στα εμπλεκόμενα μέρη και το τρίτο 

θα παραμένει στην κατοχή του ιδίου.

Σχετικές δράσεις

Με αφορμή την ετοιμασία των νέων Κανονι-

σμών Διαιτησίας, διευθετήθηκε τη Δευτέρα 3 

Οκτωβρίου στα γραφεία του Επιμελητηρίου 

συνάντηση με τον Νομικό Σύμβουλο και την 

Επιτροπή Κανονισμών Διαιτησίας του ΕΤΕΚ. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι ενέρ-

γειες προώθησης των νέων Κανονισμών και 

εκπαίδευσης όσων επιθυμούν να συμπεριλη-

φθούν στον κατάλογο Διαιτητών του ΕΤΕΚ. Οι 

αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν στη συνάντη-

ση αυτή, είναι:

Το σχέδιο δράσης προβλέπει τρεις κεντρικές κα-

τευθύνσεις:

• Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης των 

νέων Κανονισμών προς το κοινό, στο πλαίσιο και 

με την ευκαιρία της οποίας θα οργανωθεί σχετι-

κή διάσκεψη Τύπου

• Διοργάνωση ειδικού σεμιναρίου προς Διαιτητές

Ως προς τη διοργάνωση του σεμιναρίου προς 

τους Διαιτητές, αποφασίστηκε ότι:

• Η συμμετοχή στο εν λόγω σεμινάριο, καθώς και 

σε αντίστοιχες εκδηλώσεις οι οποίες θα ακολου-

θήσουν στο μέλλον, αποτελεί προϋπόθεση συ-

μπερίληψης στον κατάλογο Διαιτητών του ΕΤΕΚ.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), στο πλαίσιο της ετήσιας «Εκ-

δήλωσης Ποιότητας», βράβευσε το ΕΤΕΚ για το 2011. Ο CYS βραβεύει προ-

σωπικότητες και Οργανισμούς για την αξιόλογη προσφορά τους στην ποιότητα. 

Η φετινή εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, και πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου. 

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση για βράβευση του ΕΤΕΚ είχε η συνεργασία που 

έχουν οι δύο Οργανισμοί, η συμμετοχή και η συνδρομή του Επιμελητηρίου και 

των μηχανικών στις δραστηριότητες που αφορούν την τυποποίηση, την εφαρ-

μογή προτύπων και την ποιότητα, η εργασία που έγινε από το ΕΤΕΚ για την 

εφαρμογή των Ευρωκωδίκων και η καθημερινή δράση του Τεχνικού Επιμελη-

τηρίου για τα θέματα που αφορούν τους μηχανικούς αλλά και την κοινωνία 

γενικότερα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν επίσης ο κ. Στέλιος Στυλιανού, γενι-

κός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και ο κ. Πέτρος Βραχίμης, γενι-

κός διευθυντής των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου για την αξιόλογη προσφορά 

τους στην ποιότητα.

Την τιμητική διάκριση εκ μέρους του ΕΤΕΚ παρέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του 

Κώστας Αλλαγιώτης, ο οποίος στη σύντομη αντιφώνησή του σημείωσε ότι «φέ-

τος το ΕΤΕΚ έκλεισε 20 χρόνια δημιουργικής και ουσιαστικής παρουσίας και ότι 

το όραμα και το έργο του Επιμελητηρίου αυτά τα 20 χρόνια ήταν ο τόπος, γιατί 

ο τόπος είναι και το Επιμελητήριο, είναι και οι μηχανικοί. Η δραστηριότητα και 

το έργο του Επιμελητηρίου ήταν πάντοτε συναφείς με τη ζωή και τις ανάγκες 

των ανθρώπων της Κύπρου. Το Επιμελητήριο αγωνίστηκε έτσι ώστε τα τεχνικά 

έργα να έχουν βέλτιστη απόδοση, η δημόσια περιουσία ορθολογιστική αξιοποί-

ηση, ο φυσικός πλούτος της γης της Κύπρου να τυγχάνει σεβασμού, οι άνθρω-

ποί της να παίρνουν την ευτυχία που τους αξίζει, τα επιτεύγματα του τεχνικού 

κόσμου να χαρακτηρίζονται από ψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας. 

Σε αυτή μας την πορεία η ποιότητα ήταν πάντα θεμελιώδες συστατικό και 

ουσιαστικός οδηγός μας. Το Επιμελητήριο αγωνίστηκε και αγωνίζεται για την 

ποιότητα στα τεχνικά έργα, για την ποιότητα της τεχνικής νομοθεσίας, για την 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη του, για την ποιότητα στις 

τεχνοκρατικές αποφάσεις που αφορούν τον τόπο, για την προστασία και δια-

σφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. 

Ως ΕΤΕΚ θέλουμε την Κύπρο να παράγει και να προοδεύει. Θέλουμε την Κύπρο 

ανταγωνιστική. Θέλουμε ευημερία και ανάπτυξη. 

Δεν θεωρούμε ότι η οικογένεια των μηχανικών είναι ένα ξένο κομμάτι από την 

υπόλοιπη κοινωνία. Αντίθετα θεωρούμε ότι η αναγνώριση και η επαγγελματική 

αποκατάσταση του Κύπριου μηχανικού δεν θα μπορεί να είναι ανεξάρτητη από 

την ουσιαστική και δημιουργική συμμετοχή του Κύπριου μηχανικού στα κοινά, 

την ανάδειξη και την πρόταξη του ρόλου που έχει η μηχανική επιστήμη στη 

διασφάλιση της σταθερής βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην κοινωνία μας.

Ποιότητα παντού λοιπόν! Στη δημόσια διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, 

στην κοινωνία, στον τρόπο που σχεδιάζουμε και κτίζουμε τα κτίριά μας, στις 

τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιούμε, σε κάθε ενέργειά μας. Ποιότητα 

στον τρόπο ζωής μας!

Οι μηχανικοί και το ΕΤΕΚ δεν θα μπορούσαν παρά να ήταν οι κοινωνοί και οι 

αγγελιαφόροι του μηνύματος αυτού!»

Βράβευση του ΕΤΕΚ από τον CYS

Έκδοση και διάθεση 
Κανονισμών Διαιτησίας
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η επιστημονική ημε-

ρίδα με θέμα «Θερμική Θωράκιση κτιριακού 

κελύφους», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 

Χίλτον, στις 10 Δεκεμβρίου. Η εκδήλωση, που τελούσε 

υπό την αιγίδα του ΕΤΕΚ, έγινε με την υποστήριξη των 

επαγγελματικών Φορέων ΣΑΚ, ΣΠΟΛΜΗΚ και ΣΜΗΚ. 

Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας 

Πελέτικο Λτδ, η οποία ήταν και η αποκλειστική χορη-

γός της, ενώ την όλη οργάνωση ανέλαβε η εταιρεία 

«Σύνοδος».

Πέραν των 400 αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών 

και μηχανολόγων, καθώς και άλλων επιστημόνων 

επαγγελματιών παρακολούθησαν τις εργασίες της 

Ημερίδας για να ενημερωθούν για καίρια θέματα που 

αφορούν τα υλικά και τις μεθόδους

εφαρμογής θερμομόνωσης σε νέα αλλά και υφι-

στάμενα κτίρια, με στόχο την καλύτερη δυνατή 

θερμική απόδοσή τους.

Όπως είναι γνωστό, η θερμική θωράκιση του κελύ-

φους των κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό κεφά-

λαιο στη θερμική και ενεργειακή συμπεριφορά τους 

και παρέχει μεγάλες δυνατότητες για εξοικονόμηση 

ενέργειας, η οποία μπορεί να υπερβεί το 25%. 

Με την εφαρμογή της κατάλληλης θερμομόνωσης 

στις κτιριακές κατασκευές, επιτυγχάνεται η θερμική 

άνεση των χρηστών ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται 

η μείωση των δυσμενών επιπτώσεών τους στο περι-

βάλλον.

Στην Ημερίδα δόθηκε έμφαση και στην περιβαλλο-

ντική πτυχή του θέματος σε συνάρτηση με τη σωστή 

επιλογή των θερμομονωτικών υλικών, γεγονός που 

απαιτεί τη γνώση των ιδιοτήτων τους, την εμπεριε-

χόμενη ενέργεια καθώς και τη συμβατότητά τους με 

άλλα υλικά, πάντα σε συνάρτηση με τις κλιματικές 

συνθήκες και τις κτιριακές προδιαγραφές.

Στην εκδήλωση έδωσαν διαλέξεις η κ. Ελένη 

Αλεξάνδρου, αρχιτέκτονας, λέκτορας στη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, ο δρ Διονύσιος Κολαΐ-

της, μηχανολόγος μηχανικός, μεταδιδακτορικός 

ερευνητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανι-

κών του ΕΜΠ και ο Αντρέας Καμούδης, χημικός 

μηχανικός, διευθυντής του εργοστασίου Peletico 

Plasters Ltd.

Οι θέσεις του ΕΤΕΚ

Σε χαιρετισμό του (τον οποίο ανέγνωσε ο Α' Αντι-

πρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντή) στην ημερίδα, 

ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, σημείωσε 

ότι «το Επιμελητήριο είτε με ανακοινώσεις του είτε 

με επιστολές του προς τις αρμόδιες αρχές απαίτησε 

την άμεση εφαρμογή στην Κύπρο των προνοιών της 

ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 

των κτιρίων, χωρίς εκπτώσεις. Στο στάδιο της ετοι-

μασίας των σχετικών Κανονισμών και Διαταγμάτων 

το Τεχνικό Επιμελητήριο εξέφρασε τη διαφωνία του 

για ορισμένες πρόνοιες όπως διαμορφώθηκαν και 

κατέθεσε σειρά εισηγήσεων. Μία από τις εισηγήσεις 

Θερμική θωράκιση κτιριακού κελύφους
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Με την εφαρμογή 
της κατάλληλης 

θερμομόνωσης στις 
κτιριακές κατασκευές, 

επιτυγχάνεται η θερμική 
άνεση των χρηστών
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του Επιμελητηρίου αφορούσε το χρόνο έκδοσης του 

πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η επιλογή της 

έκδοσης και κατάθεσης του πιστοποιητικού ενεργει-

ακής απόδοσης πριν την έκδοση άδειας οικοδομής, 

δηλαδή από τα σχέδια, περιέχει το ουσιώδες μειο-

νέκτημα ότι το πιστοποιητικό θα εκφράζει την εν δυ-

νάμει -στα σχέδια- και όχι την υπολογιζόμενη βάσει 

του τι κατασκευάστηκε εν τέλει, η οποία θα είναι πιο 

κοντά στην πραγματική εικόνα. Συνεπακόλουθα υπάρ-

χει ο κίνδυνος η κατασκευή ενός κτιρίου να διαφέρει 

από το σχεδιασμό του ως προς την ενεργειακή του 

απόδοση, κάτι που θα σημαίνει ότι θα παραπλανηθεί 

ο αγοραστής του. 

Μετά τον ένα χρόνο εφαρμογής της σχετικής νομο-

θεσίας το Επιμελητήριο επεσήμανε ότι σημαντικές 

πρόνοιες και απαιτήσεις της σχετικής ρύθμισης δεν 

εφαρμόζονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα είναι η πρόνοια που αφορά την έκδοση 

και διάθεση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 

κατά την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίων, η οποία 

δεν εφαρμόζεται. Το ΕΤΕΚ είχε σημειώσει ότι με δεδο-

μένο το γεγονός ότι το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα 

της Κύπρου έχει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης 

ενέργειας, η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης 

των υφιστάμενων κτιρίων η οποία μπορεί να επιτευ-

χθεί και μέσω αυτής της διαδικασίας θα έπρεπε να 

είναι υψηλή προτεραιότητα. Περαιτέρω, δεν εφαρ-

μόστηκε ούτε η απαίτηση που προνοεί ότι σε μεγάλα 

κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές 

που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να το-

ποθετείται σε θέση ευδιάκριτη από το κοινό το πιστο-

ποιητικό ενεργειακής απόδοσης». 

Ο κ. Αχνιώτης τόνισε ότι ενόψει της αναθεώρησης της 

Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, το 

ΕΤΕΚ επισήμανε ότι η αναθεωρημένη Οδηγία για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι πιο φιλόδοξη, 

θέτει υψηλότερους στόχους και είναι σε αρκετά ση-

μεία πιο δεσμευτική για τα κράτη μέλη από την προ-

κάτοχό της. «Απαραίτητη στη διαδικασία εναρμόνισής 

μας με τη νέα οδηγία», είπε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, «εί-

ναι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της μέχρι σήμερα 

εφαρμογής του νόμου έτσι ώστε να σημειωθούν οι 

αδυναμίες, οι ελλείψεις και τα προβλήματα που πα-

ρατηρήθηκαν». 

Ο Στέλιος Αχνιώτης, μεταξύ άλλων, ανέφερε επίσης 

πως «σε ό,τι αφορά την εναρμόνισή μας με τη νέα 

Οδηγία, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η θέσπιση 

ενός νομικού πλαισίου από μόνη της δεν θα οδηγή-

σει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Απαιτείται μια δέ-

σμη μέτρων καθώς και συγκροτημένη και ολοκλη-

ρωμένη προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου. 

Πέραν της ετοιμασίας ενός όχι πολύπλοκου και λει-

τουργικού νομοθετικού πλαισίου απαιτείται πρώτα 

και κύρια η απαραίτητη βούληση για επιβολή του 

νόμου. Συνεπώς απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας από 

τις αρμόδιες αρχές, καθώς επίσης και αποτελεσμα-

τικοί μηχανισμοί παρακολούθησης εφαρμογής της 

νομοθεσίας, τόσο προληπτικοί όσο και κατασταλτι-

κοί. Απαιτείται επίσης :

- η εκπόνηση τεχνικών προτύπων και κατευθυντήρι-

ων γραμμών που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερό-

τητες και τις δυνατότητες της οικοδομικής μας βιομη-

χανίας 

- η υλοποίηση επικουρικών δράσεων που θα υπο-

στηρίξουν την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνολογιών 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δομημένο περι-

βάλλον

- η εκπόνηση και συστηματική παρακολούθηση ενός 

ολοκληρωμένου και μακροχρόνιου σχεδίου εθνικής 

ενεργειακής πολιτικής 

- επαρκής πληροφόρηση και ενημέρωση όλων των 

εμπλεκόμενων 

- εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των εμπλεκομένων 

- μελετητών, εργοληπτών, εγκαταστατών, και λειτουρ-

γών των αρμόδιων αρχών».

Το Επιμελητήριο θέλοντας να προχωρήσει περαιτέρω σε προνόμια και 

οφέλη, ειδικά για τα μέλη του, τους δίνει την ευκαιρία να εξασφα-

λίσουν γρήγορα, απλά και χωρίς ταλαιπωρία την αποκοπή της ετήσιας 

συνδρομής του συνδέσμου και της επαγγελματικής τους άδειας, μέσω 

της κάρτας American Express Green, απλώς με τη συμπλήρωση μόνο μιας 

εξουσιοδότησης προς την Τράπεζα Κύπρου.

Μεταξύ άλλων, η κάρτα American Express Green για τα μέλη του ΕΤΕΚ 

προσφέρει στους κατόχους της:

• Μειωμένη ετήσια συνδρομή της κάρτας - €40 αντί €50 που είναι η κα-

νονική συνδρομή για κάρτα American Express Green. Μέχρι 31/12/2012 

η κάρτα προσφέρεται με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. 

• 1% επιστροφή των χρημάτων των κατόχων της κάρτας με αυτόμα-

τη σύνδεση στο σχέδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ American Express. Με τις αγορές 

οπουδήποτε (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, βενζίνη, κτλ) το 1% της αξίας 

των συναλλαγών θα επιστρέφεται σε επιταγή, σε τριμηνιαία βάση, την 

οποία απλώς θα εξαργυρώνουν με δωρεάν ψώνια σε όλες τις υπεραγορές 

ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

• Αποκλειστικές προσφορές ειδικά για κατόχους ΕΤΕΚ American Express. 

Οι προσφορές είναι:

- Nora Furnishings Limited - 30% έκπτωση - μέχρι 30/6/2012

- Mavromatis Books ‘n Stationery - 20% έκπτωση (εκτός από τα είδη 

προσφοράς) - μέχρι 30/6/2012.

Για να αποκτήσει κάποιος τη νέα κάρτα American Express Green για τα 

μέλη του ΕΤΕΚ ή για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορεί να επικοινωνήσει 

με οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, να τηλεφωνήσει στο 

1bank στο 800 00 800 (Δευτέρα-Παρασκευή 7:45-21:30) ή να επισκε-

φτεί την ιστοσελίδα του ETEK (www.etek.org.cy) ή της Τράπεζας Κύπρου 

(www.bankofcyprus.com.cy).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΚΟΠΗ 

Πληρωμή συνδρομής και επαγγελματικής άδειας 
με American Express Green
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Το Τεχνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις έλαβε 

μέρος στην έκθεση επαγγελμάτων «Σταδιοδρομία 2011», η οποία διοργανώθηκε 

το Σαββατοκύριακο 19-20 Νοεμβρίου, στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης της Τράπε-

ζας Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καθηγητών Συμβουλευτι-

κής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ) και την Τράπεζα Κύπρου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμμετείχε με παρουσία στον εκθεσιακό χώρο, με εκπρο-

σώπους όλων των κλάδων μηχανικής επιστήμης, για σκοπούς ενημέρωσης του 

κοινού και με παρουσιάσεις των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται από τον Περί ΕΤΕΚ 

Νόμο. 

Το Επιμελητήριο ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους τόσο προφορικά όσο και με 

έντυπο υλικό για τη φύση του κάθε επαγγέλματος που εκπροσωπεί, την ακαδημα-

ϊκή εκπαίδευση που απαιτείται για την εγγραφή στο ΕΤΕΚ και την άσκηση επαγγέλ-

ματος με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, την επαγγελματική κατοχύρωση, τη φύση 

εργασίας όσο και για τις προοπτικές και τις δυνατότητες εργοδότησης τόσο στην 

Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμβολή των επαγγελματικών οργανώσεων ήταν πολύ σημαντική στην επιτυχή 

παρουσία του ΕΤΕΚ στην εν λόγω εκδήλωση αφού, με την παρουσία εκπροσώπων 

τους στον εκθεσιακό χώρο, έγινε εφικτή η ενημέρωση του κοινού για όλους τους 

κλάδους μηχανικής επιστήμης.

Όλες οι διαλέξεις που έγιναν από εκπροσώπους του ΕΤΕΚ για τους κλάδους μηχα-

νικής επιστήμης βρήκαν θετική ανταπόκριση από το κοινό. Το ίδιο έντονο ενδιαφέ-

ρον παρατηρήθηκε και φέτος από το κοινό για τους κλάδους πολιτικής μηχανικής, 

μηχανολογικής μηχανικής, ηλεκτρολογικής μηχανικής, ηλεκτρονικής μηχανικής και 

μηχανικής της πληροφορικής. Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από το κοινό παρα-

τηρήθηκε για τους κλάδους αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής 

τοπίου και επιμέτρησης ποσοτήτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, το πρόγραμμα διαλέξεων του ΕΤΕΚ:

   

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 

1 Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως

 Διευθυντής ΕΤΕΚ ΕΤΕΚ 

2 Κωνσταντίνος Κυπρής

 Αρχιτέκτονας Αρχιτεκτονική 

3 Πέτρος Αθηνάκης

 Πολιτικός Μηχανικός Πολιτική μηχανική 

4 Γιώργος Κακουλλής

 Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανολογική μηχανική 

5 Γιάννος Χαρτούτσιος

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός /  Ηλεκτρολογική μηχανική

 Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονική μηχανική 

6 Νεόφυτος Ξενοφώντος

 Μηχανικός Πληροφορικής Μηχανική της πληροφορικής 

7 Μιχάλης Χρυσάφης

 Χημικός Μηχανικός Χημική μηχανική 

8 Γιώργος Νικήτας

 Γεωλόγος Γεωλογία 

9 Χρυσάνθη Κλεάνθους

 Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Αγρονομική - Τοπογραφική μηχανική 

10 Γιώργος Μούντης

 Επιμετρητής Ποσοτήτων Επιμέτρηση ποσοτήτων 

11 Κυριάκος Ταλαττίνης

 Εκτιμητής Ακινήτων Εκτίμηση γης 

12 Θεόδωρος Χατζηγεωργίου

 Πολεοδόμος Πολεοδομία - Χωροταξία 

Συμμετοχή ΕΤΕΚ στη «Σταδιοδρομία 2011»

Πρόταση ΕΤΕΚ για τη θεσμοθέτηση 
Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής 

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχε το ΕΤΕΚ με την υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού, Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριάκου, στις 7 Νοεμβρίου, της απέστειλε την 

πρότασή του για τη θεσμοθέτηση Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής, την οποία απέ-

στειλε και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας το καλοκαίρι που μας πέρασε. Η ίδια 

πρόταση στάλθηκε πρόσφατα και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Σε συνοδευτική επιστολή του το Επιμελητήριο σημειώνει ότι θεωρεί «ουσιαστική αδυναμία 

την απουσία οράματος για το ενεργειακό μέλλον του τόπου και μιας ολοκληρωμένης και 

επιστημονικά τεκμηριωμένης μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής η οποία οφείλει 

να περιλαμβάνει πλέον και την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται εντός 

της ΑΟΖ της Δημοκρατίας.

Η δυστοκία εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

απουσία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού ετοιμασίας της στρατηγικής αυτής, ο οποίος θα 

έχει ως κύρια συστατικά την επιστημονική τεκμηρίωση, τη διαφάνεια και τη συμμετοχικό-

τητα». 

Σημειώνεται ότι η πρόταση του Επιμελητηρίου για τη θεσμοθέτηση Συμβουλίου Ενεργεια-

κής Στρατηγικής είναι μια κατ’ αρχήν εισήγηση, η οποία θα δώσει το έναυσμα για να συζη-

τηθεί διεξοδικότερα το θέμα και ουσιαστικά να διαμορφωθεί το ταχύτερο ο απαραίτητος 

μηχανισμός παραγωγής στρατηγικής σε αυτό το κρίσιμο για την οικονομία και το περιβάλ-

λον κεφάλαιο.
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H ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Build up Skills”, επικε-

ντρώνεται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κα-

τάρτιση τεχνιτών και άλλων εργατών του οικοδομικού 

κλάδου καθώς και εγκαταστατών συστημάτων σε θέ-

ματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στα κτίρια.

Οι γενικοί στόχοι της πρωτοβουλίας είναι οι εξής:

• Διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το 

θέμα των πράσινων προσόντων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στα πλαίσια της 

υλοποίησης των στόχων του 2020 σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτι-

ρίων

• Διερεύνηση και ποσοτικοποίηση αναγκών για εργατικό δυναμικό εξειδικευμένο 

σε θέματα ΕΞΕ & ΑΠΕ στον οικοδομικό κλάδο, μέχρι το 2020

• Ανάπτυξη εθνικών οδικών χαρτών προσόντων, δεξιοτήτων και ικανού αριθμού 

τεχνικού προσωπικού, με καταγεγραμμένες ανάγκες και προτεραιότητες έτσι ώστε 

να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ενέργειας στα κτίρια για το 2020.

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

και έχει την ιδιαιτερότητα ότι σε αντίθεση με τα συνήθη ευρωπαϊκά προγράμματα, 

οι φορείς του δικτύου συνεργασίας θα προέρχονται από την ίδια χώρα, και ότι η 

πρόθεση της Επιτροπής είναι να χρηματοδοτήσει μία πρόταση ανά κράτος μέλος. 

Μετά από σχετική πρόσκληση το Τεχνικό Επιμελητήριο μαζί με άλλους, σχετικούς 

με το θέμα, φορείς έχουν υποβάλει κοινή πρόταση για χρηματοδότηση της εκπό-

νησης εθνικού χάρτη προσόντων, δεξιοτήτων και ικανού αριθμού τεχνικού προσω-

πικού για να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ενέργειας στα κτίρια για το 2020. 

Η πρόταση που υποβλήθηκε εγκρίθηκε και η κυπριακή κοινοπραξία του έργου 

BUILD UP SKILLS CYPRUS - ENESKILLS ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών μέσα 

στο πλαίσιο του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη και της σχετικής πρω-

τοβουλίας Build up Skills.

Με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 

τόσο υφιστάμενων όσο και νεοανεγειρόμενων. Σημαντική πρόκληση αποτελεί επί-

σης η πρόνοια της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ αναφορικά με τα κτίρια με Σχεδόν Μηδενική 

Κατανάλωση Ενέργειας, που ορίζει ότι όλα τα νεοαναγειρόμενα ή ανακαινιζόμενα 

κτίρια έως το 2020 θα πρέπει να είναι Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι τομείς 

των κατασκευών και των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια. Οι τομείς αυτοί θα πρέπει να ανταποκριθούν 

ενεργητικά στις νέες ανάγκες της αγοράς μέχρι το 2020, όπως η αυξημένη ζή-

τηση για εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. θερμομόνωση 

κελύφους) και ΑΠΕ, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας κατασκευής που επηρεάζει 

άμεσα την κατανάλωση ενέργειας.

Η πρωτοβουλία «Build Up Skills», που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, αποσκοπεί 

στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε 

τεχνικά επαγγέλματα στις κατασκευές καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν 

την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ 

σε κτίρια. Απώτερος στόχος είναι τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε να καταστήσουν τόσο τον τομέα των Κα-

τασκευών όσο και τους άλλους συναφείς τομείς ικανούς να ανταποκριθούν στις 

σχετικές στοχεύσεις για το 2020, όπως η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 

τα κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η εθνική κοινοπραξία θα αναλάβει την εκ-

πόνηση οδικού χάρτη με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020 που θα περι-

λαμβάνει όλες τις κύριες ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται για εντοπισμό και 

προώθηση της απαραίτητης επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης των εργαζομένων στις κατασκευές 

και σε συναφείς τομείς ώστε αυτοί να αποκτήσουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες. 

Στην εθνική κοινοπραξία συμμετέχουν οκτώ οργανισμοί 

με σημαντική συνεισφορά και πείρα στους τομείς των 

κατασκευών, της ενέργειας και της ανάπτυξης του αν-

θρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί στην κοινοπραξία είναι:

• Το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕΚ)

• Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

• Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

• Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)

• Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)

• Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

• Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ)

• Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ)

Το πρώτο εξάμηνο εργασιών του προγράμματος ENESKILLS περιλαμβάνει τα εξής:

1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση των χαρακτηριστικών 

του τομέα των κατασκευών και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης στην Κύπρο με ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια και στα τεχνικά 

επαγγέλματα. 

2. Ανάλυση των εθνικών στρατηγικών και πολιτικών που συμβάλλουν στην επίτευ-

ξη των ενεργειακών στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020 για κτίρια. 

3. Εντοπισμός των αναγκών σε δεξιότητες και πρόβλεψη του ικανού αριθμού κα-

ταρτισμένων τεχνιτών στις κατασκευές για κάλυψη των αναγκών που θα προκύ-

ψουν μέχρι το 2020.

4. Εντοπισμός των δυσκολιών και εμποδίων σχετικά με την κατάρτιση και πιστο-

ποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων στις κατασκευές.

Για την ευρεία υποστήριξη των εργασιών της Κοινοπραξίας και τη συμμετοχή όλων 

των ενδιαφερομένων φορέων, οργάνων ή συνδέσμων, η Κοινοπραξία θα επικυρώ-

σει τα αποτελέσματά της μέσω ανοικτής διαβούλευσης ενώ όλα τα τελικά έγγραφα 

εργασιών θα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας που θα διατηρεί η 

Κοινοπραξία. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι 
της βιώσιμης ενέργειας 
στα κτίρια για το 2020 
με χρηματοδότηση από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Εκπόνηση χάρτη προσόντων, δεξιοτήτων 
και ικανού αριθμού τεχνικού προσωπικού 

BUILD UP SKILLS
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Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Tα θέματα της ενέργειας, λόγω της σχέσης τους με τις κλιματικές αλλαγές, 

την έκρηξη στο Μαρί και τις έρευνες για φυσικό αέριο, μονοπωλούν εδώ και 

καιρό το ενδιαφέρον του κοινού και των ΜΜΕ.

Ανάμεσα σε όλα αυτά οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά ση-

μαντικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν σωστά γιατί διαφο-

ρετικά θα αρχίσουν να έρχονται αντιμέτωποι με συνεχώς αυξανόμενο κόστος 

ενέργειας.

Πέρα από το ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί μέρος της 

Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης των εταιρειών, χρειάζεται γνώση και προ-

γραμματισμός για να αντιμετωπίσουν τις επικείμενες αλλαγές στο ενεργειακό 

τοπίο εφόσον:

1. Στο τέλος του 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομα. 

Θα πρέπει δηλαδή να είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με σχεδόν μηδενι-

κή ενέργεια. Τέτοια κτίρια υπάρχουν χιλιάδες στην Ευρώπη αλλά δεν έχουμε 

εμπειρίες στην Κύπρο. Δεν μπορούμε απλώς να αντιγράψουμε τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα γιατί αυτά είναι για κρύα κλίματα. Τα νέα αυτά κτίρια θα δικαιούνται να 

παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται πάνω στο κτίριο ή δίπλα. 

Ελπίζω ότι θα γίνονται σταδιακά όλο και πιο αυστηρές οι ενεργειακές απαιτή-

σεις ούτως ώστε να φτάσουμε ανώδυνα στο 2020. Επίσης χρειαζόμαστε πολλή 

ερευνητική εργασία και πρότυπα. 

2. Το 2013 θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο χρεώνονται οι ρύποι της ΑΗΚ εφό-

σον δεν θα υπάρχει, όπως και τώρα, ένα δωρεάν ποσοστό ρύπων. Με βάση τις 

επιλογές που έχουμε μπροστά μας η τιμή του ηλεκτρισμού θα αυξηθεί μεταξύ 

5% και 9% περίπου. Αυτό κάνει τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ακόμη πιο 

επιτακτικά. 

3. Το 2013 θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για μείωση των ρύπων ως κράτος. Ό,τι δεν καλύπτεται από το πιο πάνω, 

όπως π.χ. οι μεταφορές (αερομεταφορές εκτός), οικιστικός τομέας, γεωργία 

και απόβλητα, περιλαμβάνονται σε μια δεσμευτική συμφωνία με διαφορετικές 

υποχρεώσεις για κάθε χώρα ούτως ώστε να επιτευχθεί συνολικά 10% μείωση 

των εκπομπών. 

Για την Κύπρο η δέσμευση είναι 5% μείωση μέχρι το 2020, με βάση την από-

φαση 280/2004/ΕΚ και το μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου. Υπόψη ότι έχουν ήδη αρχίσει οι συζητήσεις για αύξηση των 

ποσοστών μείωσης των ρύπων για κάθε χώρα σε ψηλότερα ποσοστά. 

4. Στην ΕΕ γίνεται συζήτηση για φορολογία καυσίμων το 2013, η οποία όμως 

θα εξαιρεί τα καύσιμα για παραγωγή ενέργειας εφόσον εκεί υπάρχει ήδη η 

χρέωση των ρύπων. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών στα καύσιμα κίνη-

σης, θέρμανσης και σε ό,τι χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Τα έσοδα από αυτή τη 

φορολογία θα διατίθενται για μέτρα μείωσης των ρύπων, όπως π.χ. δημόσιες 

μεταφορές, ποδήλατα, ΑΠΕ κτλ. 

5. Αρχές του 2012, υπολογίζεται, θα συμφωνηθούν μεταξύ άλλων και δεσμευ-

τικοί στόχοι για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, με εφαρμογή το 2014, τα 

οποία θα απαιτούν:

α) Οι κυβερνήσεις να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, ανακαινίζοντας 

κάθε χρόνο το 3% των κυβερνητικών κτιρίων.

β) Οι καταναλωτές να έχουν δωρεάν καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τους 

λογαριασμούς ενέργειας, με τρόπο που να τους επιτρέπει να έχουν καλύτερη 

διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν.

γ) Οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν ενεργειακούς ελέγχους με στόχο τη μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να δοθούν κίνητρα σε πιο μικρές 

εταιρείες να κάνουν το ίδιο.

δ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη αλλαγές 

στο δίκτυο για πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας.

ε) Μεγάλες εταιρείες πώλησης ενέργειας, όπως π.χ. η ΑΗΚ, θα πρέπει να δίνουν 

συμβουλές και να προσφέρουν κίνητρα στους πελάτες τους ούτως ώστε να 

μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας μέσω πιο αποδοτικής χρήσης κατά 1,5% 

κάθε χρόνο. 

Όλα τα πιο πάνω είναι απλώς αυτά που έρχονται. Όμως, σε μια επιχείρηση η 

ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζεται πρέπει να καλύπτει και πολλές άλλες 

πτυχές.

I. Την κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό. 

II. Την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, π.χ. στην οροφή του κτιρίου της εταιρεί-

ας. 

III. Την κατανάλωση ενέργειας από το στόλο αυτοκινήτων της εταιρείας. 

IV. Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ενέργειας με τρόπο που να 

μπορούν μα εφαρμόσουν και στο σπίτι τους μέτρα μείωσης της κατανάλωσης 

ενέργειας. 

V. Να λαμβάνουν υπόψη τα θέματα ενέργειας στα προϊόντα που διαθέτουν 

στην αγορά αλλά και σε αυτά που αγοράζουν οι ίδιοι. 

Οι επικείμενες αλλαγές στα ενεργειακά θέματα του τόπου, το πεδίο εφαρμογής 

των μέτρων αλλά και ο τρόπος εκτέλεσής τους θα πρέπει να αποτελούν σοβαρό 

κριτήριο στις αποφάσεις των εταιρειών. 

 

* Επίτροπος Περιβάλλοντος

Ενεργειακή Διαχείριση & εταιρείες
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Της Μαρίας Γεωργίου*

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, η Γενική Συνέ-

λευση του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (Architects Council of Europe 

- ACE). Η Κύπρος συνεχίζει να συμμετέχει στο Συμβούλιο της ACE για το 2011-

2012 με τον Χρίστο Σάββα που κατέχει τη θέση του ταμία. Το Σύλλογο Αρχι-

τεκτόνων εκπροσώπησαν στη Συνέλευση οι Χρίστος Μαραθοβουνιώτης, Μαρία 

Γεωργίου και Χρύσανθος Πισσαρίδης.

Σε ομιλία της η πρόεδρος της ACE, Selma Harrington, παρουσίασε την έκθεση της 

προεδρίας της για τη διετία 2010-2011. Η συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα 

και η μείωση των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, έχουν μειώσει δραστικά τη ζήτηση αρχιτεκτονικών υπηρεσιών. Το γεγονός 

αυτό επηρεάζει το μέγεθος και τα έσοδα των αρχιτεκτονικών γραφείων και οδηγεί 

τους αρχιτέκτονες, σε μεγάλο βαθμό, στην υποαπασχόληση ή την 

ανεργία σε όλη την Ευρώπη αλλά ειδικά στις περιφερειακές χώρες. 

Περισσότερο επηρεάζονται τα μικρά και μεσαίου μεγέθους γρα-

φεία, λόγω και των αυστηρών κριτηρίων που διέπουν μέχρι σήμερα 

τις προκηρύξεις των Δημοσίων Συμβάσεων.

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι αν και οι αρχιτέκτονες θεωρούν ότι ο ρό-

λος τους στην κοινωνία είναι ζωτικός, φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν 

βρει τα κατάλληλα κανάλια για να κάνουν πιο αποτελεσματικό αυτό 

το ρόλο. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι γενικά το κοινό και οι 

δημόσιοι λειτουργοί στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα, κατανοούν 

σε πολύ μικρό βαθμό και δεν γνωρίζουν το εύρος και τη φύση της 

εργασίας για την ολοκλήρωση ενός κτιρίου, από το σχεδιασμό μέχρι 

την κατασκευή του. Η ACE καταβάλλει προσπάθεια για να πείσει ότι 

χρειάζεται διάλογος ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του στόχου της και της 

σημερινής πραγματικότητας, πέρα από τους διοικητικούς και νομικούς μηχανισμούς 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προστασία του επαγγέλματος.

 Η Συνέλευση άρχισε με εκλογές, τόσο για την προεδρία όσο και τις πέντε θέσεις 

των μονίμων μελών του Συμβουλίου της ACE. Για την προεδρία για το 2012-2013 

επανεκλέχθηκε, χωρίς ανθυποψήφιο, η Selma Harrington. Μόνιμα μέλη του Συμ-

βουλίου θα είναι οι Wolfgang Haack (Γερμανία), Lionel Dunet (Γαλλία), Michel De 

Keyser (Βέλγιο), Matjaz Durjava (Σλοβενία) και Nicholas Galabor (Βουλγαρία). Τα 

υπόλοιπα μη μόνιμα μέλη παραμένουν, και είναι: Pawel Kobylanski (Πολωνία), Mario 

Latini (Ιταλία), Pierre Henri Schultz (Ελβετία), Κώστας Μπελιμπασάκης (Ελλάδα) και 

Χρίστος Σάββα (Κύπρος).

Έγινε αναφορά στο γεγονός ότι η γραμματεία της ACE αντιμετώπισε προβλήματα 

λόγω της παραίτησης του Adrian Joyce το καλοκαίρι. Προκηρύχτηκε η θέση και 

μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων επιλέγηκε ο Ian Pritchard στη θέση του γε-

νικού γραμματέα, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2012. 

Έγινε παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της ACE από τον Χρίστο Σάββα 

και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2012.

Το θέμα που κυριάρχησε στη Συνέλευση ήταν ο εκσυγχρονισμός της Οδηγίας των 

επαγγελματικών προσόντων (PQD 2005/36/EC) που σκοπό έχει να εναρμονίσει τις 

μίνιμουμ προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των γιατρών, οδοντιάτρων, νοσοκόμων, 

μαιών, φαρμακοποιών, χειρουργών, κτηνιάτρων και αρχιτεκτόνων. Η γενική πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να κρατήσει το μίνιμουμ στο χρόνο της πρακτικής 

εξάσκησης, να μειώσει τον αριθμό των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στην Ευρώ-

πη, να χαλαρώσει τα κριτήρια σπουδών και εξάσκησης και να εναρμονίσει γενικά 

όλα τα sectoral επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης και της αρχιτεκτονικής.

Η ACE καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Κοινοβούλιο για τις θέσεις των αρχιτεκτόνων. 

Μεταξύ των σημαντικότερων σημείων στα οποία υπήρξε παρέμβαση της ACE και 

τεκμηριωμένη απάντηση στο Green Paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν:

1. Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα

Το Green Paper προτείνει μια εθελοντική επαγγελματική κάρτα για να διευκολύνει τη 

συνεργασία και την κινητικότητα των αρχιτεκτόνων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο 

και συγχρόνως να δίνει πληροφορίες στους καταναλωτές και στους εργοδότες για 

τα προσόντα των επαγγελματιών. Η ACE συμφωνεί εν μέρει με τη γενικότερη ιδέα 

της κάρτας αλλά διαφωνεί με την ενσωμάτωση των επαγγελματικών προσόντων 

των αρχιτεκτόνων, για τα οποία υποστηρίζει πως πρέπει να παραμείνουν στη δικαι-

οδοσία των αρμοδίων αρχών όπως ισχύει σήμερα. Πρώτιστο μέλημα της ACE είναι 

πάντα η προστασία του καταναλωτή και οι επαγγελματικοί κανονισμοί. Ήδη πολλές 

αρμόδιες αρχές έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο διάφορες πληροφορίες π.χ. όνο-

μα, επαγγελματικό τίτλο, αριθμό μητρώου. «Η επαγγελματική κάρτα», υποστηρίζει η 

ACE, «θα μπορούσε να έχει την απλή μορφή ενός e-certifi cate». «Επίσης», επισημαί-

νει ότι «θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστος έκδοσης αυτής της εθελοντικής 

κάρτας ώστε να μην είναι αποτρεπτικό».

2. Απάλειψη του άρθρου 11 από την Οδηγία PQD

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται την απάλειψη του άρθρου 11 που προτείνει πέντε 

κατηγορίες προσόντων βασιζόμενες στη διάρκεια εκπαίδευσης. Η ACE εξέφρασε 

τη διαφωνία της και επιμένει στη διατήρηση του άρθρου 11 στην Οδηγία, γιατί έτσι 

διασφαλίζεται: α) η προστασία του καταναλωτή διατηρώντας τη διαφάνεια και τα 

κριτήρια των επαγγελματικών προσόντων και β) το δικαίωμα των αρχιτεκτόνων να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, που περιλαμβά-

νει και ατομικά μέτρα αποζημίωσης εάν κριθεί αναγκαίο για να βοηθηθεί ο επαγ-

γελματίας να επιτύχει τα κριτήρια που αναμένει ο καταναλωτής. Διαφορετικά υπάρ-

χει ο κίνδυνος να προτιμούνται επαγγελματίες από την ίδια χώρα και να υποτιμάται 

η ακαδημαϊκή εκπαίδευση γενικότερα.

* Αρχιτέκτονας

Γενική Συνέλευση Συμβουλίου 
Αρχιτεκτόνων Ευρώπης 

Η συνεχιζόμενη οικονομική 
αβεβαιότητα και η μείωση 

των δραστηριοτήτων 
του κατασκευαστικού τομέα 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
έχουν μειώσει δραστικά 

τη ζήτηση αρχιτεκτονικών 
υπηρεσιών
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Α Ρ Θ ΡΑ  Κ Α Ι  Α Ν Α ΛΥ Σ Ε Ι Σ

Του Νίκου Τιμοθέου*

Ηχρηματιστηριακή κρίση που βιώσαμε στην 

αλλαγή του αιώνα και η τωρινή οικονομι-

κή κρίση δείχνουν ότι μόνο οι επιχειρήσεις των 

οποίων η στρατηγική και η λειτουργία βασίζο-

νται στη μακροπρόθεσμη αειφορία επιβιώνουν 

και προοδεύουν στους δύσκολους καιρούς – 

εκείνες, δηλαδή, που αγωνίζονται για τη μακρο-

χρόνια ευημερία όλων των συμμετόχων τους: 

ιδιοκτητών, μετόχων, επενδυτών, υπαλλήλων, 

προμηθευτών, συνεργατών, ρυθμιστών και των 

κοινοτήτων που επηρεάζουν με οποιονδήποτε 

τρόπο.

Η κρίση έχει οδηγήσει τους πολίτες-καταναλωτές/

επενδυτές να απαιτούν υπεύθυνη επιχειρηματική 

συμπεριφορά και οι επιχειρήσεις και οι ηγέτες 

τους συναισθάνονται ολοένα περισσότερο τον 

κρίσιμο ρόλο της εμπιστοσύνης, της ποιότητας 

και της ακεραιότητας στην αναζήτηση επιχειρη-

ματικής αριστείας, κέρδους και αειφόρου ανά-

πτυξης.

Οι προοδευτικές επιχειρήσεις διαμορφώνουν 

λεπτομερείς στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέ-

δια και υιοθετούν μοντέλα αριστείας και εισά-

γουν δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση 

της κατάστασής τους και του βαθμού υλοποίη-

σης των σχεδίων τους. Πολλές απ’ αυτές, εφαρ-

μόζοντας το μοντέλο αριστείας του Ευρωπαϊ-

κού Ιδρύματος Ποιοτικής Διεύθυνσης (EFQM), 

στοχοθετούν και στοχομετρούν αποτελέσματα 

που αφορούν σε οικονομικά, πελάτες, προσω-

πικό, ηγεσία, στρατηγική, πολιτική, συνεργάτες, 

άψυχους πόρους και εμφαντικά στις διεργασίες 

τους. Διαχειρίζονται συστηματικά την επιχει-

ρησιακή γνώση, επιμόρφωση, δημιουργικότητα 

και καινοτομία. Για να αποφύγουν τα λάθη του 

παρελθόντος υιοθετούν (θέλοντας και μη) δοκι-

μασμένα μοντέλα και κώδικες διευθυντικής πρα-

κτικής, όπως π.χ. Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνη-

σης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Παρ’ όλες τις πιο πάνω συστηματικές προσεγγίσεις, 

πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί αποτυγχάνουν 

να επιτύχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

Γιατί; Απλώς επειδή τη στρατηγική, τα σχέδια και 

τις διεργασίες εκτελούν άνθρωποι. Άτομα που, 

παρά τις καλύτερες προθέσεις και προσπάθειες, 

έχουν αδυναμίες και ελλείψεις και χρειάζονται συ-

νεχή επιμόρφωση και προπαντός ηγεσία, καθοδή-

γηση και έμπνευση – σε όλα τα επίπεδα!

Η κοινή λογική και η έρευνα μας δείχνουν ότι 

σε ένα εταιρικό περιβάλλον, όπως σε κάθε αν-

θρώπινη κοινότητα, η εργασιακή κουλτούρα και 

συμπεριφορά διαμορφώνονται μέσα από την 

αλληλεπίδραση των μελών του, αλλά του επι-

χειρηματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος με 

ταχύ ρυθμό προς το χειρότερο και αργό προς το 

καλύτερο!

Αναφύεται η ερώτηση: Γιατί; Τι απουσιάζει; Η 

απάντηση φαίνεται απλή: Ένας Κώδικας Επιχει-

ρηματικής Ηθικής και ένα Μοντέλο Επιχειρημα-

τικής Ηθικής Αριστείας – που εύκολα διαμορφώ-

νονται, αλλά δύσκολα εφαρμόζονται και μόνο με 

ψηλό επαγγελματισμό και εμπνευσμένη ηγεσία! 

Οι επιχειρήσεις που είναι γνωστές για τα ψηλά 

ηθικά τους πρότυπα συνήθως έχουν ένα κώδικα 

ηθικής που εκφράζει τις αξίες τους και δηλώνει 

ότι μεταχειρίζονται όλα τα άτομα με αξιοπρέ-

πεια, δεν παρέχουν παραπλανητικές πληροφορί-

ες και εφαρμόζουν ενσυνείδητα (ή μήπως ευσυ-

νείδητα) νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Έτσι 

η επιχειρηματική ηθική ορίζεται ως η εφαρμογή 

αξιών και ηθικής στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν 

μια πυξίδα ηθικής εφαρμόζουν αποτελεσματικό-

τερες επιχειρηματικές πρακτικές – στην ανάπτυ-

ξη πωλήσεων, στη συγκράτηση προσωπικού, στη 

μείωση κόστους ρύθμισης και εποπτείας, κοκ. Οι 

πελάτες συχνά προτιμούν να πληρώσουν υψη-

λότερες τιμές για να αισθάνονται όμορφα για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζουν.

Ακόμη, οι εταιρείες που ακολουθούν συγκεκρι-

μένους κώδικες ηθικής προσελκύουν καλύτε-

ρους ανθρώπους, που συχνά είναι διατεθειμένοι 

να εργαστούν σκληρότερα για μικρότερη αμοιβή. 

Τέτοιοι οργανισμοί υπόκεινται σπανιότερα στη 

βάσανο των ρυθμιστικών και δικαστικών αρχών. 

Προφανώς, υφίσταται μια αμοιβαία σχέση μετα-

ξύ επιχειρηματικής ηθικής και επιχειρηματικής 

επιτυχίας και αειφορίας.

Η εφαρμογή ενός Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Ηθικής Αριστείας** (MEHA) επιτυγχάνει τη συ-

νεχή αναβάθμιση της ποιότητας και αριστείας σε 

ένα επιχειρησιακό περιβάλλον με ηθική εταιρική 

διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη. Ευθυγραμ-

μίζει και εναρμονίζει πολιτική, στρατηγική, κανό-

νες, κανονισμούς και διεργασίες με την εισαγω-

γή δεικτών που παρακολουθούν και το σεβασμό 

στον εταιρικό κώδικα ηθικής – υπηρετεί ως 

κοινή γλώσσα και εργαλείο για αυτοαξιολόγηση, 

συγκρισιμότητα και συνεχή βελτίωση.

Ιδρύθηκε πρόσφατα στην Κύπρο, με μορφή μη 

κερδοσκοπικής εταιρείας, το Κυπριακό Ινστι-

τούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN CY: www.

ebency.org) και ήδη έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN: www.

eben-net.org) με σκοπό να ενημερώνει συστη-

ματικά τους επαγγελματίες κάθε ειδικότητας σε 

θέματα επιχειρηματικής ηθικής, να επιμορφώνει 

ελεγκτές επιχειρηματικής ηθικής, να βοηθά τις 

επιχειρήσεις στην εφαρμογή ενός ΜΕΗΑ, στην 

αυτοαξιολόγηση και ακόμη στη συμμετοχή σε 

τοπικούς και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς ΕΗ. 

Τη λειτουργία του Ινστιτούτου θα εγκαινιάσει ο 

πρόεδρος του ΕΒΕΝ, κ. Αντώνης Γκορτζής, σε εκδή-

λωση που θα γίνει στην αίθουσα «Σόλων Τριαντα-

φυλλίδης», των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας 

Κύπρου, την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 (17:30-

20:00), στην οποία κύριος ομιλητής θα είναι ο γνω-

στός παγκοσμίως καθηγητής Andrew Kakabadse 

(www.kakabadse.com), με θέμα «Institutes of 

Ethics? What Purpose? What Value?».

Με σύνθημα «οι αξίες δημιουργούν αξία και αει-

φορία», όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ προσκαλούνται 

να τιμήσουν την εναρκτήρια εκδήλωση του Ιν-

στιτούτου, να απολαύσουν τη διάλεξη του δρα 

Kakabadse και φυσικά να γίνουν μέλη του Ινστι-

τούτου για μια καλύτερη Κύπρο.

* Πρόεδρος του Κυπριακού 

Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής

** Το μοντέλο ανέπτυξε το Ελληνικό Ινστιτού-

το Επιχειρηματικής Ηθικής (www.eben.gr)

Η Επιχειρηματική Ηθική απαραίτητη για την Εταιρική 
Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι προοδευτικές 
επιχειρήσεις διαμορφώνουν 
λεπτομερείς στρατηγικές 
και επιχειρησιακά σχέδια 
και υιοθετούν μοντέλα 

αριστείας
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Δ Ι Ε Θ Ν Η

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προ-

σφύγει στο Δικαστήριο κατά της Αυστρίας, 

της Γερμανίας και της Ελλάδας, με το αιτιολογικό 

ότι τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν μεταφέρει στο 

εθνικό τους δίκαιο μόνο εν μέρει την Οδηγία για 

τις Υπηρεσίες (2006/123/CE), και να ζητήσει από 

το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικών ποινών. 

Η Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην εσωτερική 

αγορά εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 και 

η προθεσμία εφαρμογής της έληξε στις 28 Δε-

κεμβρίου 2009. Από την εκπνοή της προθεσμίας 

μεταφοράς της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έχουν 

παρέλθει 22 μήνες.

Για πρώτη φορά η Επιτροπή έκανε χρήση της 

νέας δυνατότητας που παρέχει η Συνθήκη της 

Λισαβόνας, σύμφωνα με την οποία δύναται να 

ζητήσει, ήδη με την πρώτη προσφυγή της, από 

το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσιες χρηματι-

κές ποινές στα κράτη μέλη που δεν έχουν εν-

σωματώσει πλήρως την Οδηγία από τη μέρα 

της απόφασής του με την οποία διαπιστώνεται 

η παράβαση. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2010 

η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασίες έναντι των 

κρατών μελών λόγω καθυστέρησης ενσωμά-

τωσης στο εθνικό δίκαιο. Τα τρία κράτη μέλη 

τα οποία αφορά σήμερα η παραπομπή είναι τα 

μόνα τα οποία δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει 

το πλήρες κείμενο στην εθνική νομοθεσία τους.

Οι υπηρεσίες αποτελούν το 70% της ευρωπαϊ-

κής οικονομίας. Όμως, αδικαιολόγητες ή δυσα-

νάλογες διοικητικές απαιτήσεις παρεμποδίζουν 

ακόμη σημαντικά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

παροχής υπηρεσιών. Κυρίως οι επιχειρήσεις μι-

κρού μεγέθους δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 

τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στον τομέα 

των δραστηριοτήτων τους ούτε στη χώρα τους 

ούτε και στο εξωτερικό. Οι πολίτες, και ιδιαίτερα 

οι καταναλωτές, στερούνται επομένως την πρό-

σβαση σε ένα ευρύτερο και πιο καινοτόμο φά-

σμα υπηρεσιών με καλύτερες τιμές.

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις τα δυνητι-

κά οικονομικά οφέλη από την πλήρη εφαρμογή 

της Οδηγίας «Υπηρεσίες» θα μπορούσαν να κυ-

μαίνονται από 60 έως 140 δισ. ευρώ, που αντι-

στοιχεί σε δυνητική αύξηση από 0,6 έως 1,5% 

του ΑΕΠ της ΕΕ ετησίως.

Οι χρηματικές ποινές που ζητήθηκαν από το 

Δικαστήριο ανέρχονται σε €44.876,16 για την 

Αυστρία, σε €141.362,55 για τη Γερμανία και σε 

€51.200,10 για την Ελλάδα. Το ύψος των ποσών 

καθορίστηκε με βάση την κατάσταση καθενός 

εκ των εν λόγω κρατών μελών και συνεπώς τη 

σοβαρότητα της παράβασης που διαπιστώθηκε. 

Οι αιτούμενες οικονομικές κυρώσεις είναι ημε-

ρήσιες χρηματικές ποινές οι οποίες θα πρέπει να 

καταβάλλονται από την ημερομηνία εκδόσεως 

της απόφασης του Δικαστηρίου (και, επομένως, 

υπό την προϋπόθεση ότι η συμμόρφωση δεν 

επιτευχθεί μέχρι τότε), και για όσο διάστημα δεν 

έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση.

Ποιος είναι ο στόχος

Οι Οδηγία «Υπηρεσίες» αποσκοπεί στη βελτίωση 

της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στον τομέα 

των υπηρεσιών, η οποία είναι επί του παρόντος η 

κύρια πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη 

μέλη της ΕΕ υποχρεούνται βάσει της Οδηγίας 

να εξαλείψουν τα αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα 

νομικά και διοικητικά εμπόδια σχετικά με την 

εγκατάσταση των επιχειρήσεων ή την παροχή 

διασυνοριακών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Αποσκοπεί, επίσης, στην άρση των 

αδικαιολόγητων εμποδίων που παρακωλύουν 

τους δικαιούχους των υπηρεσιών, είτε πρόκειται 

για καταναλωτές είτε για επιχειρήσεις που επι-

θυμούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που 

παρέχουν άλλα κράτη μέλη. Η επιτυχής εφαρμο-

γή της οδηγίας θα συμβάλει στο να καταστούν η 

ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών απτή πραγματικότητα για τις επιχει-

ρήσεις και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η εφαρμογή

Τα τρία κράτη μέλη που αφορά η απόφαση της 

Επιτροπής έχουν ήδη ανακοινώσει σειρά μέτρων 

που έχουν θεσπίσει για την εφαρμογή της Οδη-

γίας. Ωστόσο, δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα εφαρμογής. Έτσι, η Αυστρία 

πρέπει ακόμη να θεσπίσει οριζόντιους νόμους 

για την ενσωμάτωση, ενώ η Γερμανία πρέπει να 

θεσπίσει ακόμη τρία μέτρα (ένα σε ομοσπονδι-

ακό επίπεδο και δύο σε περιφερειακό επίπεδο). 

Όσον αφορά την Ελλάδα, πρέπει να θεσπισθεί 

ακόμη μια σειρά μέτρων, ιδιαίτερα σε σημαντι-

κούς τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός, 

οι υπηρεσίες σε πρόσωπα ή οι υπηρεσίες στις 

επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, πρέπει ακόμη να 

θεσπιστούν ένας νόμος για τα ιδιωτικά γραφεία 

απασχόλησης και ένας νόμος για τους κτηματο-

μεσίτες και τους εμπορικούς αντιπροσώπους.

Ιστορικό

Τον Ιούνιο του 2010 η Επιτροπή ζήτησε από τα 

τρία κράτη μέλη, με τη μορφή αιτιολογημένης 

γνώμης, να της κοινοποιήσουν τα μέτρα που εί-

χαν ήδη εγκρίνει για την εφαρμογή της Οδηγίας 

«Υπηρεσίες» (βλ. IP/10/821). Τον Απρίλιο του 2011 

η Επιτροπή τους απέστειλε συμπληρωματικές αι-

τιολογημένες γνώμες προειδοποιώντας τα για τη 

νέα δυνατότητα που παρέχεται στην Επιτροπή να 

συνοδεύει την προσφυγή της στο Δικαστήριο με 

αίτημα επιβολής χρηματικών ποινών.

Η ΕΕ παραπέμπει κράτη στο Δικαστήριο για ελλιπή 
μεταφορά της Οδηγίας «Υπηρεσίες» στο Δίκαιό τους

Οι υπηρεσίες αποτελούν 
το 70% της ευρωπαϊκής 

οικονομίας
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Προς έναν ανταγωνιστικό ενεργειακό 
τομέα χαμηλών εκπομπών CO2

Δ Ι Ε Θ Ν Η

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει έως το 2050 τις εκπομπές αερίων του θερ-

μοκηπίου κατά 80-95% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και γι’ αυτό 

διερευνά την προοπτική της πλήρους απαλλαγής από τις εκπομπές CO2 .

Τον Μάρτιο του 2011 η ΕΕ δημοσίευσε το χάρτη πορείας για απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές, ο οποίος καλύπτει το σύνολο της οικονομίας. Παράλ-

ληλα, καταρτίζει συγκεκριμένα σχέδια για κάθε τομέα, εκ των οποίων το πλέον 

πρόσφατο είναι ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050.

Καθώς οι μελλοντικές ανάγκες και προμήθειες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, 

το σχέδιο αυτό παρουσιάζει διάφορα σενάρια που εξετάζουν τις πιθανές επι-

πτώσεις, προκλήσεις, αλλά και δυνατότητες εκσυγχρονισμού του ενεργειακού 

συστήματος. Τα σενάρια αυτά λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές αλλαγές στις τιμές 

του διοξειδίου του άνθρακα, στην τεχνολογία και στα δίκτυα.

Τα σενάρια καταρτίστηκαν με βάση διαφορετικούς συνδυασμούς των τεσσάρων 

βασικών τρόπων απαλλαγής από τις εκπομπές CO2: ενεργειακή απόδοση, ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια και δέσμευση και αποθήκευση 

διοξειδίου του άνθρακα. Διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Η απαλλαγή από τις εκπομπές CO2 είναι εφικτή και, μακροπρόθεσμα, είναι 

λιγότερο δαπανηρή από τις σημερινές πολιτικές

• Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καθοριστι-

κή σημασία, ανεξάρτητα από το ενεργειακό μείγμα που θα επιλεγεί 

• Οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών πρέπει να ξεκινήσουν 

σήμερα, έτσι ώστε να αποφευχθούν δαπανηρότερες αλλαγές στο μέλλον 

• Η ύπαρξη κοινής ενεργειακής αγοράς έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση 

του ενεργειακού κόστους σε χαμηλά επίπεδα και τη διασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού· η κοινή ενεργειακή αγορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2014.

Όλα τα σενάρια θα εξαρτηθούν από τη δράση που θα αναλάβει κάθε χώρα για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ανεξάρτητα όμως από τις προσπά-

θειες απαλλαγής από τις εκπομπές CO2, τα ενεργειακά δίκτυα της ΕΕ απαιτούν 

επενδύσεις για την αντικατάσταση των απαρχαιωμένων υποδομών τους, μερι-

κές από τις οποίες είχαν κατασκευαστεί πριν από 40 χρόνια.

Επενδύοντας στο μέλλον 

Καθώς οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν μέχρι το 2030, 

είναι αναγκαίο να γίνουν σήμερα επενδύσεις σε «ευφυή» διασυνδεδεμένα δί-

κτυα ηλεκτρικής ενέργειας και σε βελτιωμένες τεχνολογίες για αποτελεσμα-

τικότερη παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας. Τα μέτρα αυτά, σε 

συνδυασμό με μια κοινή ενεργειακή αγορά, θα διασφαλίσουν τη μείωση των 

τιμών μακροπρόθεσμα.

Το κόστος θα αντισταθμιστεί από το υψηλό επίπεδο αειφόρων επενδύσεων 

στην ευρωπαϊκή οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της 

εξάρτησης από τις εισαγωγές.

Κατά τα επόμενα έτη θα υποβληθούν προτάσεις με βάση την προσέγγιση του 

χάρτη πορείας, αρχής γενομένης από τα μέτρα που θα ληφθούν το επόμενο 

έτος για την εσωτερική αγορά, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πυρη-

νική ασφάλεια. 

Περισσότερα: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πλήρως τα 

δικαιώματα που έχουν ως πολίτες μιας 

χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλε-

σμα να μην μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα 

δικαιώματα αυτά. Έρευνα του 2010 έδειξε ότι 

μόνον το 43% των πολιτών γνωρίζουν τι ση-

μαίνει «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και 

σχεδόν οι μισοί λένε πως «δεν είναι καλά ενη-

μερωμένοι» σχετικά με τα δικαιώματά τους. 

Το πρόγραμμα της ΕΕ «Η Ευρώπη για τους Πο-

λίτες» έχει στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να 

γνωρίσουν τα δικαιώματά τους. Το πρόγραμμα 

προσβλέπει επίσης στην προώθηση μιας κοι-

νής ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Το τρέχον επταετές πρόγραμμα λήγει το 2013. 

Για τον επόμενο γύρο χρηματοδοτήσεων, 

που θα έχει ορίζοντα το 2020, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προτείνει να εστιαστεί ο προϋπο-

λογισμός (ύψους €229 εκατ.) στην καλύτερη 

κατανόηση της ΕΕ και των κοινών στοιχείων 

όσον αφορά τις αξίες, την ιστορία και τον πο-

λιτισμό των χωρών μελών της. Θα χρηματο-

δοτηθεί επίσης η συμμετοχή των πολιτών σε 

δραστηριότητες, όπως δημόσιες συζητήσεις 

για το πώς επηρεάζει η ΕΕ την καθημερινή 

τους ζωή. 

Ένα παράδειγμα είναι η στήριξη που παρέχει 

το πρόγραμμα για την αδελφοποίηση πόλεων: 

χρηματοδοτεί τη δικτύωση των δημοτικών 

αρχών και τις βοηθά να αναπτύσσουν από κοι-

νού προγράμματα τοπικού χαρακτήρα. 

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης εντάσσονται 

στο πλαίσιο της προσέγγισης που ακολουθεί 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των 

δικαιωμάτων των πολιτών σε όλη την Ένωση, 

παράλληλα με την αποτελεσματική τους ενί-

σχυση και την απλούστευση της άσκησής τους 

στην πράξη. 

Σε έκθεση του 2010 με θέμα την ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια αναφέρονται τα κύρια εμπόδια που 

συναντούν οι πολίτες στην άσκηση των δικαι-

ωμάτων τους καθώς και 25 μέτρα που θα πρέ-

πει να λάβει η ΕΕ για την άρση των εμποδίων 

αυτών. 

Πολλά από τα μέτρα αυτά έχουν ήδη ληφθεί. 

Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την ενίσχυση 

του δικαιώματος της προξενικής προστασίας 

στο εξωτερικό. Σε άλλη πρότασή της συνιστά 

τρόπους επίλυσης διασυνοριακών προβλημά-

των για το φόρο κληρονομιάς. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Κάθε υπήκοος χώρας της ΕΕ είναι ταυτόχρο-

να και πολίτης της Ένωσης. Εκτός από τα 

πλεονεκτήματα που τους δίνει η εθνική τους 

υπηκοότητα, οι πολίτες της ΕΕ έχουν κάποια 

επιπλέον δικαιώματα που κατοχυρώνονται 

από τις Συνθήκες της ΕΕ και από το Χάρτη Θε-

μελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δίνει στους πολίτες 

το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται, να ταξι-

δεύουν και να κάνουν αγορές σε οποιαδήποτε 

από τις 27 χώρες της ΕΕ, σαν να ήταν στη δική 

τους χώρα. 

Περισσότερα: http://ec.europa.eu/youreurope/

citizens/index_el.htm

Τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ



25



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

26

N E A  TO Y  E T E K

Tο Επιμελητήριο συνεχάρη πρόσφατα τον νέο 

διευθυντή του τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 

ο οποίος είναι μέλος του.

Ο δρ Κυριάκος Κύρου γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στην Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας. Απέκτησε 

δίπλωμα Τεχνικού Μηχανικού από το ΑΤΙ, πτυχίο 

Πολιτικού Μηχανικού, BSc Hons από το Polytechnic 

of Central London, πτυχίο MSc στη Μηχανική Γε-

φυρών από το Πανεπιστήμιο του Surrey και πτυ-

χίο PhD με ειδικότητα την Εδαφομηχανική από το 

Πανεπιστήμιο του Surrey. Ως φοιτητής διετέλεσε 

πρόεδρος της φοιτητικής ένωσης Cyprus Solidarity 

του Πανεπιστημίου του Surrey.

Πριν από την εργοδότησή του από το τμήμα Ανα-

πτύξεως Υδάτων, το 1981, εργάστηκε ως ερευνη-

τής στο Water Research Center της Μεγάλης Βρε-

τανίας.

Στο τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων υπηρέτησε στις 

υπηρεσίες Μελετών, Προγραμματισμού, Κατασκευ-

ών και Τηλεμετρίας και διετέλεσε προϊστάμενος του 

τομέα Επαρχιακών Γραφείων του τμήματος. Είχε 

έντονη ανάμειξη στην κατασκευή των μεγάλων 

φραγμάτων, όπως τα φράγματα του Κούρη, Διπό-

ταμου, Κλήρου-Μαλούντας-Ακακίου, Σολέας κτλ. 

Υπηρέτησε στο Κεντρικό Εργαστήριο Εδαφομηχα-

νικής και Σκυροδέματος του τμήματος Αναπτύξε-

ως Υδάτων για εννιά χρόνια και η Εδαφομηχανική 

αποτελεί ένα από τα κύρια επιστημονικά του ενδι-

αφέροντα. Είχε ενεργή ανάμειξη στη διερεύνηση ή 

και επίλυση πολλών πρακτικών προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν στο χώρο της Κύπρου από διο-

γκούμενα και άλλα ασταθή εδάφη.

Είναι μέλος του Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανι-

κών της Αγγλίας (ICE) και διετέλεσε πρόεδρος του 

Cyprus Group of Civil and Mechanical Professional 

Engineers (2003-2005). Τα τελευταία χρόνια υπη-

ρέτησε ως γραμματέας της Κυπριακής Εθνικής 

Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (CYNCOLD) 

και εκπροσώπησε την Κύπρο στις συναντήσεις 

και συνέδρια της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων 

Φραγμάτων (ICOLD). Υπηρέτησε ως μέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων για 

πέντε χρόνια.

Έχει παρουσιάσει πολλές διαλέξεις σε πανεπιστή-

μια, τοπικά και διεθνή συνέδρια σε θέματα εδα-

φομηχανικής, σκυροδέματος, υδατικής ανάπτυξης 

κτλ. και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε έγκυρα 

επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συ-

νεδρίων.

Ο δρ Κυριάκος Κύρου είναι νυμφευμένος με τη 

Σκεύω Κύρου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά.

Συμμετοχή 
ΕΤΕΚ στο 

πρόγραμμα 
BEWISE

H Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ αποφά-

σισε να εκδηλώσει το Επιμελητήριο εν-

διαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

BEWISE (Behaviours and Wireless Internet 

Security).

Το έργο είναι διάρκειας τριών ετών και 

προϋπολογισμού €3 εκατ. Χρηματοδοτεί-

ται πλήρως από ευρωπαϊκούς πόρους και 

καλύπτει τα διαχειριστικά έξοδα για τους 

συμμετέχοντες.

Απαίτηση προς τους συμμετέχοντες εί-

ναι το έργο να είναι περιφερειακό, και ως 

περιφέρεια ορίζεται μια ευρύτερη περιοχή 

της Ευρώπης, που δεν περιορίζεται από 

τα γεωγραφικά όρια μιας μόνο χώρας. Στο 

έργο συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις, ερευνητικοί οργανισμοί (πανεπιστή-

μια κτλ - RDTs) και φορείς πολιτικής (policy 

makers). To ΕΤΕΚ θα συμμετάσχει ως φορέ-

ας πολιτικής.

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η με-

λέτη της συμπεριφοράς των κοινωνιών, 

των φορέων πολιτικής και του εμπορίου 

στη χρήση ασύρματων τεχνολογιών, ώστε 

αυτές να χρησιμοποιούνται με τρόπο 

αποδεκτό και αποδοτικό από τους ανα-

φερόμενους φορείς, με έμφαση στην 

ασφάλεια και ευκολία χρήσης τους.

Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας ευχαρίστησε το ΕΤΕΚ για τη γενναιόδωρη συνει-

σφορά του σε πρωτοβουλία του Συμβουλίου για την ασφάλεια των παιδιών. Συ-

γκεκριμένα, το Επιμελητήριο συνεισέφερε για την αγορά παιδικών καθισμάτων αυ-

τοκινήτου το οποία δωρίθηκαν σε μαθητές της προδημοτικής τάξης των δημόσιων 

και ιδιωτικών νηπιαγωγείων.

Το Συμβούλιο σε σχετική επιστολή του σημειώνει ότι η συνεισφορά του ΕΤΕΚ συμ-

βάλλει τα μέγιστα στις προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των Κύπριων γονέων, 

σχετικά με την οδική ασφάλεια των παιδιών τους.

Η δωρεά παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου άρχισε από το Συμβούλιο Οδικής 

Ασφάλειας το σχολικό έτος 2009-2010 μετά από εισήγηση του υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού. Την πρώτη φορά είχαν δωριθεί καθίσματα μόνο σε 

παιδιά της προδημοτικής των δημόσιων νηπιαγωγείων. Τα έξοδα τις δύο πρώ-

τες χρονιές καλύφθηκαν από το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων όμως φέ-

τος, λόγω της δύσκολης κατάστασης των δημόσιων οικονομικών και τον επα-

κόλουθων περικοπών σε όλα τα κονδύλια, το συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας ζή-

τησε οικονομική βοήθεια από διάφορους φορείς, ώστε να μπορέσει να επα-

ναλάβει την ενέργεια.

Συνεισφορά ΕΤΕΚ στην οδική ασφάλεια των παιδιών

Νέος διευθυντής του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων ο Κ. Κύρου
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Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

Η κατεδάφιση κτιρίου απαιτεί άδεια
Η κατεδάφιση οικοδομής απαιτεί απαραίτητα άδεια από την αρμόδια αρχή. 

Σε απαντητική του επιστολή το Επιμελητήριο ενημέρωσε μέλος του ότι το 

θέμα αυτό ρυθμίζεται στην περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσία. 

Όπως σημειώνει το ΕΤΕΚ, η αρμόδια αρχή πριν τη χορήγηση άδειας για την 

κατεδάφιση απαιτεί την προσκόμιση τέτοιων σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων και 

υπολογισμών ή δύναται να απαιτήσει να δοθεί τέτοια περιγραφή της εργασί-

ας από μελετητή, και το διορισμό επιβλέποντος μηχανικού. Ο διορισμός του 

επιβλέποντος μηχανικού είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη της οικοδομής - αιτητή. 

Μελετητές-επιβλέποντες για σκοπούς κατεδάφισης κτιρίου μπορούν να διορι-

στούν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί μέλη του ΕΤΕΚ οι οποίοι κατέχουν άδεια άσκη-

σης επαγγέλματος. Δεν υπάρχουν καθορισμένες τυπικές προδιαγραφές για κα-

τεδαφίσεις. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ετοιμάσει ο μελετητής-επιβλέπων.

Tο ΕΤΕΚ κλήθηκε από το Συμβούλιο Μελέτης Πα-

ρεκκλίσεων να γνωματεύσει για διάφορες αιτήσεις 

για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση.

• Αίτηση της εταιρείας Pavilion Restaurant Night 

Spot Ltd για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά 

παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευ-

κωσίας, για ανάπτυξη αναψυχής / ψυχαγωγίας που 

διαλαμβάνει παιγνιδότοπους, καφετερίες και δύο κο-

λυμβητικές δεξαμενές, στον Στρόβολο.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι:

(i) Η προαναφερόμενη αίτηση δεν εμπίπτει σε κα-

νένα από τα κριτήρια του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 

309/99] και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

(ii) Η προτεινόμενη ανάπτυξη χωροθετείται σε τεμά-

χιο το οποίο εμπίπτει στην Πολεοδομική ζώνη, Βα3/

Βε1 (Μεικτή Βιομηχανική Ζώνη Β και οικονομικών 

Δραστηριοτήτων), σύμφωνα με το Τροποποιημένο 

(2011) Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της παραγράφου 16.16 εξακολουθεί να μην 

αποτελεί επιτρεπόμενη ανάπτυξη. 

(iii) Η ανάπτυξη αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς 

τη γενική στρατηγική του Τροποποιημένου (2011) Το-

πικού Σχεδίου Λευκωσίας. 

(iv) Ο αιτητής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για το 

ότι έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μέρους της 

ανάπτυξης παράνομα, αμέσως μετά την υποβολή της 

αίτησής του, γεγονός που, εκτός των άλλων, έχει εκ-

θέσει έναντι του νόμου τους συντελεστές του έργου, 

μελετητές και εργολάβο. Η προκλητική αυτή συμπερι-

φορά του αιτητή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 

από το Συμβούλιο. 

Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τον Κανο-

νισμό 19(2) [Κ.Δ.Π. 309/99] το Επιμελητήριο εμμένει 

στην αρχική του απόφαση, σύστησε να απορριφθεί 

η αίτηση και αναμένει ότι οι αρμόδιες αρχές θα προ-

βούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την τή-

ρηση της νομοθεσίας.

• Αίτηση του δήμου Πόλης Χρυσοχούς για τη χο-

ρήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση των 

προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Πόλης Χρυσοχούς, 

για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενο Δημο-

τικό Σφαγείο, στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι:

(i) Η αίτηση θα μπορούσε να τεκμηριωθεί και να 

αιτιολογηθεί με βάση το κριτήριο (δ) προαγωγή και 

υλοποίηση πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, ή 

διεύρυνση της τοπικής οικονομικής βάσης, και το 

κριτήριο (ζ) πραγματοποίηση ειδικών στόχων, προ-

γραμμάτων και έργων ανάπτυξης και επίλυση ειδικών 

προβλημάτων σε σχέση με την ανάπτυξη του Κανο-

νισμού 19 (1) [Κ.Δ.Π. 309/99].

(ii) Δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική 

στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης της 

Πόλης Χρυσοχούς.

(iii) Αφορά επέκταση υφιστάμενης μονάδας με σκοπό 

την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουρ-

γίας της, για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της 

περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Επιμελητήριο 

σύστησε η αίτηση να αντιμετωπισθεί θετικά.

Αιτήσεις για χορήγηση 
Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συμβούλια Αποχετεύσεων 
αποδέχθηκαν πρόταση του 

ΕΤΕΚ για περιβαλλοντικά έργα

Τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού - Αμαθούντας, 

Λάρνακας, Πάφου, Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας αποδέχθηκαν 

πρόταση του ΕΤΕΚ και με επιστολές τους γνωστοποίησαν ότι θα 

την εφαρμόζουν όπου προκηρύσσεται θέση εκτελεστικού μηχανι-

κού της οποίας τα καθήκοντα μπορούν να εκτελεστούν και από 

μηχανικούς περιβάλλοντος.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου είχε ενημερωθεί 

από μέλη του και μελέτησε διάφορα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση 

εκτελεστικού μηχανικού που αφορούν τις προκηρύξεις θέσεων από 

Συμβούλια Αποχετεύσεων για διάφορα έργα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα «Καθήκοντα και Ευθύνες» όπως αυτά κα-

θορίζονται στα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση εκτελεστικού μηχανι-

κού σε σχέση με τα έργα αυτά, το Τεχνικό Επιμελητήριο ενημέρωσε 

τα Συμβούλια ότι θεωρεί πως αρκετά από αυτά συνιστούν άσκηση 

επαγγέλματος και στη μηχανική περιβάλλοντος.

Θέση του Επιμελητηρίου είναι ότι τα «Απαιτούμενα Προσόντα» για 

τις συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με το 

είδος, τη φύση και την κατηγορία του έργου και γενικότερα με τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης.

Δεδομένων των πιο πάνω, το Επιμελητήριο γνωστοποίησε πως θε-

ωρεί ότι μέρος των καθηκόντων και ευθυνών που περιγράφονται 

στα σχέδια υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις, θα μπορούσαν να 

αναληφθούν και από μηχανικούς περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, 

εισήγηση του Επιμελητηρίου για το θέμα ήταν ότι θα πρέπει να 

διερευνηθεί η δυνατότητα μέρος των θέσεων που προκηρύσσονται 

να αφορούν μηχανικούς περιβάλλοντος με ανάλογες τροποποιήσεις 

στα σχετικά σχέδια υπηρεσίας.

Προκήρυξη διαγωνισμού από 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Με αφορμή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 

που είχε προκηρύξει το Συμβούλιο Υδα-

τοπρομήθειας Λεμεσού με θέμα «Μου-

σείο Νερού» και την απάντησή του στο 

αίτημα πολίτη για την παροχή πληροφο-

ριών σε σχέση με τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού αλλά και την υλοποίηση 

του έργου, το Επιμελητήριο με επιστολή 

του προς το ΣΥΛ επισημαίνει, ανάμεσα 

σε άλλα, τα ακόλουθα: 

1. Η κοινοποίηση και δημοσίευση 

πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερό-

μενο σε σχέση με διαγωνισμούς του 

Δημοσίου αποτελεί υποχρέωση των 

αναθετουσών αρχών στο πλαίσιο της 

διασφάλισης χρηστής διοίκησης και 

διαφάνειας.

2. Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη 

από το χρόνο που έχει παρέλθει από την 

προκήρυξη ή υλοποίηση του έργου.

3. Το Επιμελητήριο εισηγείται όλες οι 

πληροφορίες που αφορούν τα έργα 

που εκτελούνται από δημόσιους ορ-

γανισμούς να δημοσιεύονται και στην 

ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού προς 

ενημέρωση του κοινού. 

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι η παροχή 

πληροφοριών και η πλήρης διαφάνεια σε 

σχέση με την προκήρυξη, τα αποτελέσμα-

τα και την υλοποίηση διαγωνισμών για 

έργα δημοσίου συμφέροντος, είναι θέμα 

αρχής για το Επιμελητήριο.





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

30

A N A K O I N ΩΣ E I Σ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΦΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διεθνή διαγωνισμό δυο φάσεων, ιδεών και αρχι-

τεκτονικό, προκήρυξε, τον περασμένο Μάρτιο, 

ο δήμος Γεροσκήπου για την ανάπλαση του αρχο-

ντικού της Γερμανίνας ή της Ιεροκηπιάς όπως έχει 

επικρατήσει τα τελευταία χρόνια.

Η Α' Φάση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, τα απο-

τελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο, 

διελάμβανε γενικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών 

και αντικείμενό του ήταν η διατύπωση προγράμμα-

τος και αρχιτεκτονικής πρότασης λειτουργιών και 

χρήσεων του χώρου από τους διαγωνιζόμενους, για 

την αξιοποίηση του αρχοντικού της Γερμανίνας ως 

ενός δυναμικού, σύγχρονου, βιώσιμου, πολυλειτουρ-

γικού, πολιτιστικού πόλου έλξης τοπικής και υπερτο-

πικής σημασίας.

Στην Α' Φάση υποβλήθηκαν 26 συμμετοχές, από τις 

οποίες η κριτική επιτροπή κατέληξε σε επτά (αρχικά 

είχε ανακοινωθεί ότι θα κατέληγε σε έξι): 977328, 

534711, 175853, 811003, 135476, 277885, 694837.

Οι επτά μελέτες/διαγωνιζόμενοι που επιλέχθηκαν στην 

Α' Φάση θα κληθούν να συμμετάσχουν σε περιορισμέ-

νο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό (Β' Φάση) με αντικείμενο 

την περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων σύμφω-

να και με πιθανή εισήγηση της κριτικής επιτροπής για 

επιθυμητές και/ή ανεπιθύμητες χρήσεις. Η Β' Φάση θα 

οδηγήσει στην ανάθεση «Σύμβασης Παροχής Υπηρεσι-

ών Συμβούλων Μελετητών» για τη μελέτη και την επί-

βλεψη της ανάπλασης και αξιοποίησης του αρχοντικού 

της Γερμανίνας με τον προϋπολογισμό του έργου να 

ζητείται να μην ξεπερνά τα €6.800.000 (πλέον ΦΠΑ).

Ιστορία 

Το αγρόκτημα της Ιεροκηπιάς είχε αγορασθεί από 

ζεύγος Γερμανών το 1936. Η τεράστια έκταση 1500 

σκαλών εύφορης γης ανήκε στην Ιερά Μητρόπολη 

Πάφου και οι Γερμανοί μετακόμισαν στην Κύπρο 

λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζαν. Οι 

Γερμανοί ιδιοκτήτες του αγροκτήματος εφάρμοσαν 

επαναστατικές, για την εποχή, μεθόδους καλλιέργει-

ας και συγκομιδής με τη χρήση γεωργικών μηχανη-

μάτων που πρώτη φορά χρησιμοποιούνταν στην Κύ-

προ. Μετά το θάνατό τους η γη αγοράσθηκε από το 

κράτος και τα κτίρια μαζί με μεγάλη έκταση γης γύρω 

από αυτά, παραχωρήθηκαν στο δήμο Γεροσκήπου.

Το αγρόκτημα βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής 

περιοχής Γεροσκήπου και εφάπτεται του δρόμου αε-

ροδρομίου-τουριστικής περιοχής Πάφου.

Ανάπλαση χώρου του αρχοντικού της Γερμανίνας

Αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός για 
την ανάπλαση 
των Λανιτείων 

Εκπαιδευτηρίων

Απονεμήθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου τα βρα-

βεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για 

την ανάπλαση των Λανιτείων Εκπαιδευτηρί-

ων Λεμεσού.

Τα βραβεία, όπως τα ανακοίνωσε η κριτική 

επιτροπή, είναι:

• Πρώτο βραβείο στη μελέτη 222388 

(Armeftis & Associates)

• Δεύτερο βραβείο στη μελέτη 060312 

(Σωτήρης Βίττης)

• Τρίτο βραβείο στη μελέτη 441355 (Βο-

ζάνη Αριάδνη, Ιωαννίδης Ανδρέας, Μάρδα 

Νέλλη και Φωτίου Λάουρα Μαρία)

• Πρώτος έπαινος στη μελέτη 052161 (BM3 

Architecture Ltd (UK), Kal Engineering)

• Δεύτερος έπαινος στη μελέτη 262756 

(Μάριος Δ. Χριστοφίνης και Κυριάκος Θεμι-

στοκλέους)

Όλες οι συμμετοχές εκτέθηκαν, από τις 9 

μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, στον προθάλαμο 

της Βιβλιοθήκης του Λανιτείου Λυκείου Α 

Λεμεσού.

Aνάπλαση του χώρου του παλιού ΓΣΠ

Η Κριτική Επιτροπή του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για την ανάπλαση του χώρου του παλιού 

ΓΣΠ ολοκλήρωσε τις εργασίες της, αξιολογώντας τις 55 συμμετοχές που συμμετείχαν απο-

νέμοντας:

• Α΄ Βραβείο στη μελέτη με κωδικό 11458 και αύξοντα αριθμό παραλαβής 35, Γιάννης Κίζης και 

Συνεργάτες, Κωνσταντίνος Κίζης, Ευθύμιος Δούγκας, Γρηγόρης Πατσαλοσαββής.

• Β΄ Βραβείο στη μελέτη με κωδικό 19536 και αύξοντα αριθμό παραλαβής 7, Giovanni Perbellini, 

Paolo Vitti, Elia Perbellini.

• Γ΄ Βραβείο στη μελέτη με κωδικό 51009 και αύξοντα αριθμό παραλαβής 6, Στρατής Πα-

παδόπουλος, Μαίρη Δαλκαφούκη, Στέφανος Φιλίππου, Γαρυφαλιά Πιτσάκη, Χρυσούλα Δημη-

τρακοπούλου, Βασιλική Μπέη, Δημήτρης Δεληβασίλης, Μανώλης Πασούπας, Αντώνης Μου-

τσόπουλος, Αντώνης Δελαγραμμάτικας, Αντώνης Δέλλας.

• Έπαινο στη μελέτη με κωδικό 67538 και αύξοντα αριθμό παραλαβής 45, Δημήτριος Κωνστα-

ντίνου, Γεώργιος Τσολάκης.

• Έπαινο στη μελέτη με κωδικό 11924 και αύξοντα αριθμό παραλαβής 37, Αιμίλιος Μι-

χαήλ, Χρίστος Χατζηχρίστος, Βασίλης Ιερείδης.

• Έπαινο στη μελέτη με κωδικό 71117 και αύξοντα αριθμό παραλαβής 44, Φεραίος + Συνεργά-

τες Αρχιτέκτονες, Παύλος Φεραίος, 

Μυρτώ Λάμπρου, Ιωάννα Καρύδη 

και Γεώργιος Πατσουμάς.

• Έπαινο στη μελέτη με κωδικό 

52647 και αύξοντα αριθμό παρα-

λαβής 32, Κώστας Κουτσοφτίδης, 

Θάνος Στασινόπουλος.

Η έκθεση όλων των συμμετοχών 

στο διαγωνισμό και η εκδήλωση 

βράβευσης πραγματοποιήθηκε 

στην Πύλη Αμμοχώστου στις 16 

Νοεμβρίου.
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Πραγματοποιήθηκε, στις 3 Δεκεμβρίου, στη Λευκωσία, η 19η Γενική Συνέ-

λευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. Την κήρυξη των ερ-

γασιών της Συνέλευσης τέλεσε ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, Ευθύμιος 

Φλουρέντζου και σ’ αυτή παρέστησαν ο υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος, Σοφοκλής Αλετράρης, εκπρόσωποι κομμάτων καθώς και 

διευθυντές και ανώτεροι λειτουργοί υπουργείων και τμημάτων του Δημοσίου. 

Εκ μέρους των πολιτικών μηχανικών της Ελλάδας, χαιρετισμό στη Συνέλευση 

απηύθυνε ο πρόεδρος του αντίστοιχου συλλόγου Νίκος Ζυγούρης.

Σημαντική και ιδιαίτερα περιεκτική ήταν η ομιλία στη Συνέλευση του καθηγητή 

και κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πάνου 

Παπαναστασίου, με θέμα: «Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Έρευνα και Εκμετάλ-

λευση Υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου». Ο 

δρ Παπαναστασίου, ο οποίος είναι μέλος της πενταμελούς Συμβουλευτικής Επι-

τροπής, ανέλυσε με αναλυτικό τρόπο αλλά και ευκολονόητο το επίκαιρο θέμα 

του φυσικού αερίου και γενικότερα των υδρογονανθράκων, τις προοπτικές, τα 

οφέλη αλλά και τους κινδύνους.

Το τελετουργικό μέρος της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με την ανακήρυ-

ξη σε επίτιμα μέλη του Πάνου Παπαναστασίου και του Νίκου Ζυγούρη, για την 

προσφορά τους στην κοινωνία και την προαγωγή της επιστήμης της Πολιτικής 

Μηχανικής.

Οι εργασίες της Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με αρχαιρεσίες, κατά τις οποίες 

πέραν των εκατό πολιτικών μηχανικών εξέλεξαν, με μυστική ψηφοφορία, το 

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο ανώτατο όργανο των Κυπρίων πολιτικών 

μηχανικών, ανανεωμένο κατά 60%, καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος  ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Β΄ Αντιπρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Γενικός Γραμματέας ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Γενικός Ταμίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μέλη  ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ και ΕΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Το νέο Συμβούλιο συμπληρώνουν, ως μέλη, οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συμ-

βουλίων του Συλλόγου:

Επαρχιακό Λευκωσίας/Κερύνειας  ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ ΤΣΟΥΛΟΦΤΑ

Επαρχιακό Λεμεσού   ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Επαρχιακό Λάρνακας/Αμμοχώστου ΠΑΝΙΚΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ

Επαρχιακό Πάφου   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

19η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Περιεκτικότητα 
του τσιμέντου σε χρώμιο

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή της Κύπρου για εφαρ-

μογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH), πληροφορεί 

τους Κύπριους παραγωγούς, εισαγωγείς και μεταπωλητές δομικών υλι-

κών αλλά και τους καταναλωτές, ότι ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί 

που αφορούν την περιεκτικότητα του τσιμέντου σε χρώμιο (VI). 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος XVII (σημείο 47) του 

Κανονισμού REACH ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το τσιμέντο και τα μείγματα τσιμέντου δεν πρέπει να διατίθενται 

στην αγορά ούτε να χρησιμοποιούνται, εάν περιέχουν, όταν ενυδα-

τωθούν, άνω των 2 mg/kg (0,0002 %) διαλυτού χρωμίου (VI) επί του 

συνολικού ξηρού βάρους προϊόντος. 

2. Εάν χρησιμοποιούνται αναγωγικά μέσα για μείωση της περιεκτικό-

τητας του τσιμέντου σε χρώμιο (VI) τότε οι προμηθευτές του προ-

ϊόντος θα πρέπει να διασφαλίσουν, πριν από τη διάθεσή του στην 

αγορά, ότι η συσκευασία του περιλαμβάνει, με τρόπο ευδιάκριτο, 

ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, πληροφορίες για την ημερομηνία συ-

σκευασίας, τις συνθήκες αποθήκευσης και τη χρονική περίοδο απο-

θήκευσης που ενδείκνυνται για τη διατήρηση της δραστικότητας του 

αναγωγικού παράγοντα και για τη διατήρηση της περιεκτικότητας 

σε διαλυτό χρώμιο (VΙ) κάτω του ορίου που ορίζει η παράγραφος 1.

3. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τη 

διάθεση στην αγορά και για τη χρήση σε ελεγχόμενες κλειστές και 

πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, στις οποίες ο χειρισμός του 

τσιμέντου και των μειγμάτων τσιμέντου γίνεται μόνον από μηχανές 

και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επαφής με το δέρμα.

Σημειώνεται ότι το χρώμιο (VI) και οι ενώσεις του είναι επικίνδυνες 

χημικές ουσίες οι οποίες ταξινομούνται ως «καρκινογόνες, ερεθιστι-

κές για το δέρμα και επικίνδυνες για το περιβάλλον».

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προτρέπει όλους τους επηρεαζόμενους 

εισαγωγείς/εμπόρους να διασφαλίζουν σε όλες τις μελλοντικές τους πα-

ραγγελίες/αγορές ότι αυτές πληρούν τη συγκεκριμένη πρόνοια του REACH. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 22405637, 22405609 ή 22405611.

Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων 

Ο/Σ και αριθμητικά παραδείγματα 

ανάλυσης & διαστασιολόγησης 

σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

Το βιβλίο «Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά πα-

ραδείγματα ανάλυσης & διαστασιολόγησης σύμφωνα με τους Ευρω-

κώδικες» αποτελεί ένα συμπληρωματικό βοήθημα για τον δομοστατικό 

μελετητή-μηχανικό που καλείται να εφαρμόσει τους Ευρωκώδικες 

κατά την εκπόνηση αντισεισμικών μελετών συνήθων (συμβατικών) 

κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Μεταξύ άλλων στο βιβλίο επεξηγούνται αναλυτικά θεμελιώδεις έννοιες 

και αρχές προκειμένου να επιτευχθεί η κριτική κατανόηση της «φιλο-

σοφίας» του σύγχρονου αντισεισμικού σχεδιασμού και επισημαίνονται 

ορισμένα πρακτικά θέματα σχετικά με τη μόρφωση, την προσομοίω-

ση και τον υπολογισμό (την ανάλυση) των κτιριακών κατασκευών, με 

παράλληλη κριτική θεώρηση σχετικών διατάξεων του Ευρωκώδικα 8.

Το βιβλίο υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα www.ec8examples.gr, 

όπου καταχωρούνται σε τρέχουσα βάση τυχόν παροράματα, τροπο-

ποιήσεις και συμπληρώσεις του περιεχομένου του βιβλίου. 

Συγγραφείς:

• Αβραμίδης Ι.Ε., Καθηγητής ΑΠΘ, 

avram@civil.auth.gr, URL: users.

auth.gr/avram

• Αθανατοπούλου Α., Καθηγήτρια 

ΑΠΘ, minak@civil.auth.gr

• Μορφίδης Κ., Εντεταλμένος 

Ερευνητής ΙΤΣΑΚ, kmorfi dis@

itsak.gr

• Σέξτος Α., Επίκ. Καθηγητής 

ΑΠΘ, asextos@civil.auth.gr, 

URL: www.asextos.net

Συγ

• Α

av

au

•

Α

•

Ε
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Εις μνήμην του μοναχού Καλλίνικου Σταυρο-

βουνιώτη και του Άλκη Κεπόλα, οι οποίοι υπη-

ρέτησαν τη βυζαντινή τέχνη με αγάπη και αφοσί-

ωση, το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου 

οργανώνει ομαδική έκθεση, στην οποία συμμετέ-

χουν με βυζαντινά έργα δεκαεπτά αγιογράφοι και 

ψηφοθέτες. Στην έκθεση συμμετέχουν οι:

Αργυρού Λαζαρής, Γαβριηλίδης Χαράλαμπος, Γλυ-

κερίου Κώστας, Κεπόλας Γεώργιος, Κουλλεπός 

Μιχάλης, Κωνσταντινίδης Αχιλλέας, Κωνσταντί-

νου-Μαύρος Κώστας, Λεωνίδα Γεώργιος, Ματ-

θαίου Ματθαίος, Μελάς Παύλος, Μηνά Μηνάς, 

Νικολάου Νίκος, Παπαμάρκου-Λουλλή Μαρία, 

Φιλανιώτου Έλενα, Φωτίου Παντελής, Χρίστου 

Κωνσταντίνος και Χρίστου Στέλιος.

Μέχρι τις 24 Ιανουαρίου. Ώρες Λειτουργίας: 

Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-14:30, Τετάρτη: 

15:30-18:00 και Σάββατο: 10:00-13:00. Πλη-

ροφορίες: 24524002.

Ομαδική Έκθεση Βυζαντινής 
Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού

«Μηχανισμός 
των Αντικυθήρων»

Ομοιώματα και πληροφοριακό υλικό για τον πε-

ρίφημο «Μηχανισμό των Αντικυθήρων», υψί-

στης σημασίας για την ιστορία της τεχνολογί-

ας. Διοργανώνεται από το Λεβέντειο Δημοτικό 

Μουσείο, το Ινστιτούτο Κύπρου και την Ομά-

δα Μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονί-

κης. Διάρκεια μέχρι 12 Φεβρουαρίου.

Στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο στη 

Λευκωσία, στον εκθεσιακό χώρο «Σπίτι 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων». Πληρο-

φορίες: 22661475.

«Ταξιδιωτικές Εμπειρίες»
Έκθεση φωτογραφιών του πρέσβη της Ελ-

λάδας Βασίλη Παπαϊωάννου με τίτλο «Ταξι-

διωτικές Εμπειρίες». Τα εγκαίνια θα γίνουν 

την Τρίτη 31 Ιανουαρίου, στις 19:30, από τον 

κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέφανο Στεφά-

νου. Διοργανώνεται από τη Φωτογραφική 

Εταιρεία Κύπρου. Η έκθεση θα είναι ανοικτή 

μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου.

Στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», στη 

Λευκωσία.

Έκθεση ζωγραφικής 
“Witnesses”

Η ομάδα «4:4» παρουσιάζει την ομαδι-

κή έκθεση ζωγραφικής “Witnesses”. Η ομά-

δα «4:4» αποτελείται από τους καλλιτέχνες 

John Warren, Θέκλα Παπαδοπούλου, Έλενα 

Τσιγαρίδου και Ιωάννα Κυθραιώτου. Οι τέσ-

σερις καλλιτέχνες είναι καθηγητές Τέχνης 

στην Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην γκα-

λερί «Κυπριακή Γωνιά», στη Λάρνακα, από 

τις 15 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουα-

ρίου 2012. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Δρ. 

Τώνια Λοίζου, την Κυριακή 15 Ιανουαρί-

ου, στις 7:00 μμ.

• Καθότανε το λιοντάρι στο δάσος και χάζευε. 

Ξαφνικά περνάει το μυρμήγκι τρέχοντας! «Για πού 

το ’βαλες έτσι βιαστικός;», ρωτά το λιοντάρι. 

- Δεν τα έμαθες; Τράκαρε ο ελέφαντας με τον ιπ-

ποπόταμο! 

- Ε, και εσύ τι τρέχεις;

- Πάω να δώσω αίμα!

• Κάποιος είπε στους φίλους του ότι του κλέ-

ψανε την πιστωτική κάρτα αλλά δεν το κατάγ-

γειλε στην αστυνομία γιατί ο κλέφτης ξόδευε 

πιο λίγα από τη γυναίκα του!

To ξέρατε ότι:
Η Ελλάδα έχει δύο πυρηνικούς 

αντιδραστήρες. Ένας πυρηνι-

κός αντιδραστήρας βρίσκεται 

στον Χολαργό και ανήκει στο 

Κέντρο Ερευνών «Δημόκριτος». 

Λειτούργησε στις 27 Ιουλίου του 

1961 για ερευνητικούς σκοπούς. 

Πρόκειται για έναν αντιδραστήρα τύπου πισίνας των 6 

μεγαβάτ. Το 2001 έκλεισε για συντήρηση και από τότε 

δεν ξαναλειτούργησε ποτέ εξαιτίας της έλλειψης προσω-

πικού αλλά και επειδή τα ραδιενεργά ισότοπα που παρά-

γονταν εκεί για τα νοσοκομεία, άρχισαν να εισάγονται σε 

χαμηλότερες τιμές από το εξωτερικό.

Ο δεύτερος πυρηνικός αντιδραστήρας βρίσκεται στη 

Μαγούλα Αττικής και είναι υπό την ευθύνη του υπουρ-

γείου Υγείας. Ο 33χρονος αντιδραστήρας χρησιμοποιεί 

κοβάλτιο και αποστειρώνει ιατρικά υλικά, όπως γάζες, 

και φιαλίδια για φάρμακα.

«Η Πλήρης 

Συλλογή 

Γλυπτών του 

Edgar Degas»

Το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λα-

νίτη, σε συνεργασία με το Μουσείο 

Ηρακλειδών στην Αθήνα, φιλοξενεί στο 

Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη στη Λεμεσό, τη 

διεθνώς επιτυχημένη έκθεση με τίτλο: 

«Η Πλήρης Συλλογή Γλυπτών του Edgar 

Degas», η οποία έχει περιοδεύσει ανά 

τον κόσμο.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή έως τις 

12 Φεβρουαρίου. Ώρες Λειτουργίας: 

Καθημερινά: 9:00-13:00 & 17:00-

21:00 (εκτός Δευτέρας), Σάββατο και 

Κυριακή: 14:00-21:00.

Τα ανέκδοτα του μήνα
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Human Resources Offi ce 

US Embassy Nicosia, Mrs Anthi Ioannou, tel. 22776400, 

22776934.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός ETS Compliance Ltd & SWAP 

Energy Ltd, κ. Ανδρέα Ευριπίδου, τηλ. 25337070.

• Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος μηχανικός Εργασία στην 

Λιβύη. Experience in production lines, κ. Ιωάννης Παπαχρίστος, 

τηλ. 22679800.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική, ΕΜΠ.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πανεπι-

στήμιο Κύπρου.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πανεπι-

στήμιο Πατρών.

• Αρχιτέκτονας Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αριστοτέ-

λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Πολιτικός μηχανικός BEng in Civil Engineering, University 

of Portsmouth UK, MSc in Management, University of 

Edinburgh UK.

• Πολιτικός μηχανικός Bachelor degree Civil Engineering, 

University of Liverpool UK, MSc Civil Engineering, University 

of Brighton.

• Πολιτικός μηχανικός BSc in Civil Engineering, New Jersey 

Institute of Technology, MSc in Civil Engineering, New Jersey 

Institute of Technology (Specialization in Construction 

Engineering and Management).

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικής Μηχανικής, ΑΠΘ.

•Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, 

Westminster university, UK.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Εθνι-

κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Πολιτικός μηχανικός BEng (Hons) Civil Engineering, 

University of Surrey, MSc Structural Engineering, University 

of Surrey.

• Πολιτικός μηχανικός BSc in Civil Engineering, Πανεπιστή-

μιο Dundee UK, MSc στην Τεχνολογία Σκυροδέματος και το 

Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Dundee UK.

• Μηχανολόγος μηχανικός Diploma in Mechanical Eng, 

Frederick College, MEng, Sussex University.

• Μηχανολόγος μηχανικός Engineering Diploma / Master 

in Mechanical Engineering, National Technical University of 

Athens (NTUA), MSc Project and Enterprise Management, 

University College London, UK.

• Μηχανολόγος μηχανικός Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχα-

νικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Μηχανολόγος μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχα-

νικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, MSc  in Sustainable Energy & 

Entrepreneurship, University of Nottingham.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανι-

κού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχα-

νικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Χημικός μηχανικός Πτυχίο στη Χημική Μηχανική, ΑΠΘ.

• Χημικός μηχανικός Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Εκτιμητής γης BSc(Hons) in Real Estate Management, 

Anglia Ruskin University, MSc Property Development, 

Birmingham City University.

• Επιμετρητής ποσοτήτων BSc (Hons) Quantity Surveying 

Consultancy, Kingston University.

• Γεωλόγος Πτυχίο στον Κλάδο της Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο 

Καρόλου, Πράγα Μεταπτυχιακό στην Ορυκτολογία.

• Πολεοδόμος Πτυχίο στη Χωροταξία – Πολεοδομία, Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Πολεοδόμος μηχανικός Πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας – 

Πολεοδομίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας BA Hons Architecture, University of Sheffi eld.

Το Επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκο-

πό αυτό, ενημερώνει τα μέλη του και το κοινό μέσω του Ενημερωτικού του Δελτίου για ενδιαφέροντα ερευνητικά 

προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μέλη του ΕΤΕΚ και άλλους όμορους οργανισμούς. 

Η δημοσίευση άρθρων που αναφέρονται σε ερευνητικά προγράμματα εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής 

Επιτροπής. Θα ήταν επιθυμητό τα άρθρα αυτά αποστέλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του Ενημερωτικού Δελ-

τίου με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ώστε να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στα αποτε-

λέσματα της έρευνας. 

Το μέγεθός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις. Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών ή/και οργανισμών που χρη-

ματοδοτούν ή/και συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα θεωρείται θεμιτή, αλλά δεν θα δημοσιεύονται άρθρα 

εμπορικού ή/και διαφημιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ονομαστική αναφορά σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πληροφορίες ή καταχώρηση αγγελιών: 22877647 ή cyprus@etek.org.cy

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας, για την ορθότητα ή 

μη στον τρόπο της τοποθέτησης των εσωτερικών πατωμάτων 

όπως και της βεράντας, για το πέσιμο σουβάδων, υγρασίες και 

άλλες κακοτεχνίες σε διαμέρισμα στον Στρόβολο.

• Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός, για τη 

στατικότητα (σοβαρές ρωγμές στις δοκούς) και για υγρα-

σίες σε διάφορα σημεία συγκροτήματος που βρίσκεται 

στην Πόλη Χρυσοχούς.

• Βασίλης Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, για την εμφάνι-

ση υγρασίας σε οικία στον Καλοπαναγιώτη μετά την επίστρω-

ση με πρέμιξ της οδού.

• Φλώρος Παντελή, πολιτικός μηχανικός, για την ποιότητα 

του μπετόν σε κολώνες και τοίχους αντιστήριξης, για την 

εισροή νερού στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, για υγρασίες 

και ρωγμές και άλλα προβλήματα σε οικοδομή στη Λευκωσία.

• Άννα Καραμοντάνη, πολιτικός μηχανικός-πολεοδόμος, για 

τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις που προκλήθηκαν σε τε-

μάχια από την κατασκευή της νέας λεωφόρου Αρχαγγέλου.

• Αλέξης Βαφεάδης, αρχιτέκτονας μηχανικός, για υγρασίες 

και μούχλες που δημιουργούνται λόγω κακοτεχνιών στη μό-

νωση, στις υδρορροές, υπερχείλιση αποχετεύσεων και άλλα 

σοβαρά προβλήματα σε διαμέρισμα στα Λατσιά.

• Κυριάκος Χατζήπαπας, αρχιτέκτονας μηχανικός, για τη 

συμβατότητα με τις σχετικές νομοθεσίες της ενέργειας των 

ιδιοκτητών να κλείσουν τα παράθυρα με ραβδώσεις αλουμι-

νίου με αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό του φωτισμού 

και αερισμού των γραφείων πολυκατοικίας στη Λεμεσό.

• Λοΐζος Καραλοΐζος, πολιτικός μηχανικός, για ζημιές και 

προβλήματα σε οικία στη Λεμεσό ένεκα ενεργειών ή/και πα-

ραλείψεων του γείτονά της.

• Χριστάκης Νεάρχου, αρχιτέκτονας μηχανικός, για ζη-

μιές, ελαττωματικές κατασκευές και άλλες κακοτεχνίες 

σε οικοδομή στη Λεμεσό.

• Πανίκος Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός, για τους 

λόγους μετακίνησης πασσαλότοιχου που στηρίζει εκσκα-

φές σε υπόγειο έργο της Αρχής Λιμένων Κύπρου στον 

Χερσαίο Χώρο του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού.

• Δημήτρης Έλληνας, πολιτικός μηχανικός, για κακοτε-

χνίες και άλλα προβλήματα τόσο ενός των διαμερισμά-

των όσο και στους κοινόχρηστους χώρους που παρουσι-

άζει πολυκατοικία στη Γερμασόγεια.

• Αναστασία Πήττα, αρχιτέκτονας μηχανικός, για κακο-

τεχνίες και κοστολόγησή τους σε σχέση με ξυλουργικές 

εργασίες, παραστατούς, πόρτες και άλλα προβλήματα σε 

οικοδομή στο Τσέρι.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 
• Βαρνάβας Λάμπρου, πολιτικός μηχανικός, για οικονομι-

κή διαφορά μεταξύ πελάτη και του αρχιτέκτονα για απο-

θήκες και εργαστήρια στο δήμο Λακατάμιας, σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 4(2).

• Άντης Σφήκας, πολιτικός μηχανικός, για αγωγή στο Επαρ-

χιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

• Άννα Στυλιανού Ιακώβου, επιμετρήτρια, για αγωγή για οι-

κονομική διαφορά από την ανέγερση οικοδομής. 

• Πέτρος Ζωγράφος, επιμετρητής, για οικονομική διαφορά 

μεταξύ αρχιτέκτονα και πελάτη για ανέγερση οικοδομής στο 

δήμο Πέγειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2).

• Γιώργος Ροδίτης, επιμετρητής, για οικονομική διαφορά 

μεταξύ αρχιτέκτονα και των πελατών του, για ανέγερση οικο-

δομής στα Λατσιά, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2).

• Κώστας Ανδρονίκου, πολιτικός μηχανικός, για οικονο-

μική διαφορά μεταξύ μελετητικού γραφείου και των πελα-

τών τους για την ανέγερση οικοδομής στο Παραλίμνι, σύμ-

φωνα με τον Κανονισμό 4(2).

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι






