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O Στέλιος Αχνιώτης 
νέος πρόεδρος του ΕΤΕΚ
Tο 30μελές Γενικό Συμβούλιο, που προήλθε 

από τις εκλογές της 5ης Ιουνίου, εξέλεξε 

στις 7 Ιουνίου τους νέους αξιωματούχους του ΕΤΕΚ

Τα στατιστικά των εκλογών της 5ης Ιουνίου

Τα νέα μέλη 

του Γενικού 

Συμβουλίου και 

του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου ΕΤΕΚ 

Στέλιος Αχνιώτης: 

« Έχουμε υποχρέωση να 

ενεργούμε συλλογικά και 

να μεριμνούμε ανελλιπώς 

με αλληλοσεβασμό και 

αλληλοεκτίμηση»
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                  Του Στέλιου Αχνιώτη*

Aγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μέλη του ΕΤΕΚ

Η Πολιτεία και η κοινωνία έχουν αναθέσει, και το Επιμελητήριο έχει 

ουσιαστικά αναλάβει με την ίδρυσή του, μία πολύ σημαντική αποστολή: αυτήν 

της προαγωγής της επιστήμης στους τομείς που αφορούν στις ειδικότητες των 

μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά, και τη συμβολή στην ανά-

πτυξη για αυτοδύναμη, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

Έχω δε την πεποίθηση ότι για να επιτελέσουμε με επιτυχία την αποστολή 

αυτή, έχουμε υποχρέωση να ενεργούμε συλλογικά και να μεριμνούμε ανελ-

λιπώς με αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση, θέτοντας ως βασική αρχή 

μας την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κατά προτεραιότητα έναντι του επί 

μέρους. Ουσιαστικά το ΕΤΕΚ, ως ο καθιερωμένος πλέον και ευρύτατα ανα-

γνωρισμένος αντικειμενικός σύμβουλος του κράτους και των πολιτών, δο-

κιμάζεται και κρίνεται καθημερινά ως προς την προσήλωση και το επίπεδο 

επιτυχίας στην εκπλήρωση αυτής της βασικής προτεραιότητας.

Δεσπόζουσα θέση, επίσης, στις προτεραιότητές μας αυτή την τριετία κατέ-

χει η περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου και του λόγου που το 

Επιμελητήριο των μηχανικών και των άλλων επιστημόνων δικαιούται αρμο-

δίως να έχει σε θέματα που απασχολούν την κοι-

νωνία και τα μέλη του.

Βιώνουμε ήδη ως κοινωνία τις πολύ αρνητικές 

επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής ύφεσης 

και έχουμε υποχρέωση να ενεργοποιηθούμε και 

να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, 

ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την 

άμβλυνση των δυσκολιών επιδιώκοντας το ταχύ-

τερο δυνατό ξεπέρασμά τους. Είναι η ώρα που με εξωστρέφεια θα πρέπει 

να αναζητήσουμε και να κτίσουμε συμμαχίες, είναι τώρα περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά που θα πρέπει να γίνουμε πιο ευρηματικοί και αποδοτικοί. 

Η μοιρολατρία, η παθητική στάση και η αδράνεια είναι η συνταγή προς την 

αποτυχία και τη μιζέρια.

Η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των νέων επιστημόνων μας θα πρέπει να εί-

ναι, επίσης, θεμελιώδης και βασική επιδίωξή μας. Η ανεργία αυτού του δυ-

ναμικού είναι συνταγή εξαθλίωσης, απαισιοδοξίας και υποταγής, με ευρύ-

τερες κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις.

Ευελπιστώ ότι η συναίνεση και ο ενθουσιασμός που υπάρχει ανάμεσα στα 

μέλη των νεοεκλεγέντων αιρετών Σωμάτων του Επιμελητηρίου θα  βοηθή-

σουν στην κοινή δράση ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και καρπο-

φόρα αυτή η πορεία προς το μέλλον.

Τέλος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι, έχοντας συναίσθηση της ευθύνης 

που έχουμε αναλάβει, θα συνεχίσω με επιμονή και αφοσίωση τη συλλογική 

προσπάθεια, προσηλωμένος στην πορεία που το Επιμελητήριο και η κοινωνία 

των μηχανικών έχει χαράξει, επιδιώκοντας και στοχεύοντας, μέσα από αντι-

κειμενική μελέτη, στη δημιουργική παρέμβαση και συνδρομή του ΕΤΕΚ στα 

δρώμενα, στις εξελίξεις και γενικά στα θέματα που απασχολούν την κοινω-

νία και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, προωθώντας ταυτόχρονα και τα θέ-

ματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τα μέλη του.

Σε αυτή την προσπάθεια σας καλώ να συνδράμε-

τε και εσείς. Όλοι μπορούν να προσφέρουν και σί-

γουρα κανείς δεν περισσεύει. Πολύ σύντομα, θα 

σας απευθυνθεί συγκεκριμένη πρόσκληση συμμε-

τοχής στο έργο του Επιμελητηρίου.

* Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Ενίσχυση και αναβάθμιση 
του ρόλου και του λόγου του ΕΤΕΚ

«Έχουμε υποχρέωση να 
ενεργούμε συλλογικά και 
να μεριμνούμε ανελλιπώς 
με αλληλοσεβασμό και 

αλληλοεκτίμηση»



Αλλαγή στην προεδρία του Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου είχαμε 

μετά τις εκλογές της 5ης Ιουνίου. Ο συνάδελ-

φος, πολιτικός μηχανικός, Στέλιος Αχνιώτης, 

εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο στη θέση του 

προέδρου για την τριετία 2011-2014, αντικαθι-

στώντας το συνάδελφο, μηχανολόγο μηχανικό, 

Χρίστο Ευθυβούλου, ο οποίος υπηρέτησε το Επι-

μελητήριο από τη θέση του προέδρου για δύο 

συνεχείς θητείες. Ο Χρίστος Ευθυβούλου για την 

επόμενη τριετία θα είναι μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής.

Με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς Εκλο-

γών του ΕΤΕΚ, το 30μελές Γενικό Συμβούλιο, που 

προήλθε από τις εκλογές της 5ης Ιουνίου 2011, 

σε συνεδρία του στις 7 Ιουνίου, εξέλεξε τους 

αξιωματούχους του ΕΤΕΚ και τα άλλα τέσσερα 

μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

• Πρόεδρος εξελέγη, χωρίς ανθυποψήφιο, ο 

Στέλιος Αχνιώτης.

• Α΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη, χωρίς ανθυποψήφιο, ο 

Κωνσταντίνος Κωνσταντή.

• Β΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη, χωρίς ανθυποψή-

φιο, ο Ανδρέας Μαραγκός.

• Γενικός Γραμματέας εξελέγη, χωρίς ανθυπο-

ψήφιο, ο Κώστας Αλλαγιώτης.

• Γενικός Ταμίας εξελέγη, χωρίς ανθυποψήφιο, ο 

Αντώνης Βαλανίδης. 

Επειδή σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκλογών 

απαιτείται εκπροσώπηση των τεσσάρων πολυ-

πληθέστερων κλάδων μηχανικής στη Διοικούσα 

Επιτροπή και επειδή οι πιο πάνω εκλεγέντες αξι-

ωματούχοι εκπροσωπούν και τους τέσσερις πο-

λυπληθέστερους κλάδους μηχανικής, η ψηφο-

φορία για τα τέσσερα άλλα μέλη της Διοικούσας 

Επιτροπής έγινε με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Τις άλλες τέσσερις θέσεις μελών της 9μελούς 

Διοικούσας Επιτροπής διεκδίκησαν οι: Άννα Γα-

λαζή-Ιακώβου, Χρίστος Ευθυβούλου, Χριστάκης 

Μελετιές, Γιώργος Καράς, Ανδρέας Κωνσταντι-

νίδης, Ιάκωβος Χαραλάμπους και Σωκράτης Σω-

κράτους. Στη ψηφοφορία τα αποτέλεσμα ήταν 

27 ψήφοι για το Χρίστο Ευθυβούλου, 15 ψήφοι 

για τον Ιάκωβο Χαραλάμπους, 15 ψήφοι για την 

Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, 14 ψήφοι για το Χριστάκη 

Μελετιέ, 12 ψήφοι για το Γιώργο Καρά, 11 ψήφοι 

για το Σωκράτη Σωκράτους και 11 ψήφοι για τον 

Ανδρέα Κωνσταντινίδη.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 

εκλέγονται στη Διοικούσα Επιτροπή ως μέλη οι: 

Χρίστος Ευθυβούλου, Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, Ιά-

κωβος Χαραλάμπους και Χριστάκης Μελετιές.

Ως εκ των πιο πάνω η νέα Διοικούσα Επιτροπή 

του ΕΤΕΚ για την τριετία 2011-2014 αποτελείται 

από τους εξής:

Πρόεδρος Στέλιος Αχνιώτης  

 Πολιτικός μηχανικός 

Α΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντή 

 Αρχιτέκτονας

Β΄ Αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαραγκός   

 Μηχανολόγος μηχανικός

Γενικός Γραμματέας Κώστας Αλλαγιώτης  

 Πολιτικός μηχανικός

Γενικός Ταμίας Αντώνης Βαλανίδης   

 Μηχανικός πληροφορικής

Μέλη: Χρίστος Ευθυβούλου, μηχανολόγος μη-

χανικός – Ιάκωβος Χαραλάμπους, ηλεκτρολό-

γος μηχανικός – Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, αρχιτέ-

κτονας – Χριστάκης Μελετιές, ηλεκτρολόγος μη-

χανικός.

H διαδικασία

Η προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, 

σε ειδική συνεδρία της, στις 23 Μαΐου 2011, είχε 

ανακηρύξει τους υποψηφίους για το Γενικό Συμ-

βούλιο και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, για τις 

εκλογές του ΕΤΕΚ.

Οι εκλογές έγιναν την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011, 

τις ώρες 9:00-13:00 και 14:00-18:00, ως εξής:

• Λευκωσία, στη Δημοσιογραφική Εστία

• Λεμεσός, στο ξενοδοχείο Ajax

• Λάρνακα, στο ξενοδοχείο Sandy Beach

• Πάφος, στο οίκημα του ΕΤΕΚ. 
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O Στέλιος Αχνιώτης νέος πρόεδρος του ΕΤΕΚ

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Tο 30μελές Γενικό 
Συμβούλιο, που προήλθε 

από τις εκλογές 
της 5ης Ιουνίου 2011, 
σε συνεδρία του στις 

7 Ιουνίου, εξέλεξε τους 
αξιωματούχους του ΕΤΕΚ
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Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ.

Από την εκλογική διαδικασία στη Λευκωσία.
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Από την ψηφοφορία στη Λάρνακα.

Οι συνάδελφοι από τη Λεμεσό ψήφισαν στο ξενοδοχείο Ajax.
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Ύστερα από εκλογική διαδικασία που πραγμα-

τοποιήθηκε, την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011, στις 

επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πά-

φου, ο Γενικός Έφορος Εκλογής ανακήρυξε τα 30 

μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τα πέντε αιρετά 

μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Επιστη-

μονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. 

Στο Γενικό Συμβούλιο, κατ’ ειδικότητα μηχανι-

κής επιστήμης και κατ’ αλφαβητική σειρά, έχουν 

εκλεγεί οι ακόλουθοι:

(α) Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της αρχι-

τεκτονικής τοπίου: ΓΑΛΑΖΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ Άννα, 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Κυριάκος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 

Κωνσταντίνος, ΜΙΧΑΗΛ Αιμίλιος

(β)  Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της 

μηχανικής τοπίου: ΑΛΛΑΓΙΩΤΗΣ Κώστας, ΑΧΝΙ-

ΩΤΗΣ Στέλιος, ΑΘΗΝΑΚΗΣ Πέτρος, ΚΑΡΑΣ 

Γιώργος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανδρέας, ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΙΔΗΣ Ιωάννης, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Έλενα

(γ) Μηχανολογική μηχανική: ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ 

Χρίστος, ΖΑΒΡΟΣ Τάκης, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Αν-

θούλης, ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ανδρέας, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 

Κωνσταντίνος

(δ) Ηλεκτρολογική μηχανική: ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ 

Στέλιος, ΜΕΛΕΤΙΕΣ Χριστάκης, ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΟΥΣ Ιάκωβος, ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ Χριστάκης

(ε) Ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης 

της μηχανικής της πληροφορικής: ΒΑΛΑΝΙ-

ΔΗΣ Αντώνης, ΡΩΣΣΙΔΗΣ Λουκάς, ΣΤΑΥΡΟΥ 

Παναγιώτης, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Σωκράτης, ΧΑ-

ΤΖΗΤΤΟΦΗΣ Δημήτριος

(στ) Χημική μηχανική: ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ 

Τασούλα

(ζ) Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης 

γεωλογίας: ΝΙΚΗΤΑΣ Γεώργιος

(η) Αγρονομική-τοπογραφική μηχανική: ΣΩ-

ΚΡΑΤΟΥΣ Ανδρέας

(θ) Επιμέτρηση και εκτίμηση γης: ΤΑΛΑΤΙΝΗΣ 

Κυριάκος

(ι) Πολεοδομία-χωροταξία: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος.

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατ΄ αλφαβητική 

σειρά, έχουν εκλεγεί οι: ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ Γεώργιος, 

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ Σταύρος, ΜΟΥΝΤΗΣ Γιώργος, ΣΚΟΥ-

ΛΟΥΚΟΣ Πάρις, ΣΦΗΚΑΣ Ανδρέας.

Να σημειώσουμε ότι το Πειθαρχικό είναι 11με-

λές και η θητεία των μελών του 6ετής. Τα πέντε 

μέλη του είχαν εκλεγεί στις εκλογές του 2008 και 

η θητεία τους λήγει το 2014. Πρόκειται για τους: 

Δημητρίου Γιώργο, Κυριακίδη Σωτήρη, Μιχαηλίδη 

Χρίστο, Πισσαρίδη Χρύσανθο και Στυλιανού Πλά-

τωνα. Πρόεδρος του Πειθαρχικού είναι ο εκάστο-

τε πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

Βιογραφικό του νέου προέδρου του ΕΤΕΚ

O Στέλιος Αχνιώτης κατάγεται από το κα-

τεχόμενο Καλό Χωριό Σολέας (Λεύκας). 

Φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Σολέας μέχρι 

το 1974 και απεφοίτησε με άριστα από το Γυ-

μνάσιο Πεδουλά. Σπούδασε πολιτικός μηχανι-

κός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λονίκης (1984). Ύστερα από μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Manchester 

– UMIST (ΗΒ) απέκτησε τον τίτλο M.Sc in 

Construction Project Management (1996). 

Κατά την περίοδο 1984-1990, εργάστηκε 

στον ιδιωτικό τομέα σε αρχιτεκτονικό γραφείο, 

όπου απασχολήθηκε ως μελετητής και επιβλέ-

πων μηχανικός σε ιδιωτικά έργα και σε έργα 

του Δημοσίου. Από το 1990 μέχρι το 1997 δι-

ατηρούσε ιδιωτικό τεχνικό γραφείο παρέχο-

ντας υπηρεσίες συμβούλου μελετητή και διευ-

θυντή Έργου για έργα στη Κύπρο και το εξωτε-

ρικό. Από το Νοέμβριο 1997 μέχρι σήμερα ερ-

γάζεται στο Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημι-

ούπολης και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανε-

πιστημίου Κύπρου. Κατέχει τη θέση ανώτερου 

μηχανικού και είναι επικεφαλής του Τομέα Κα-

τασκευών και Διεύθυνσης Έργων.  

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Πολιτι-

κών Μηχανικών Κύπρου με πολύχρονη συμ-

μετοχή στο ΚΔΣ. Διετέλεσε για δύο διετίες 

πρόεδρος του Συλλόγου, όπως και για την 

τρέχουσα περίοδο Δεκέμβριος 2009-Νοέμ-

βριος 2011. Από το 1999, διετέλεσε μέλος 

του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΕΤΕΚ, όπου, κατά την περίο-

δο 2005-2011, κατείχε τη θέση του Γενικού 

Γραμματέα. Κατά την ίδια περίοδο ανέπτυξε 

ιδιαίτερη δράση με συμμετοχή σε αρκετές 

Ομάδες Εργασίας, Επιτροπές και άλλες δρα-

στηριότητες του Επιμελητηρίου. Εκπροσώπη-

σε το ΕΤΕΚ στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφά-

λειας και Υγείας για σειρά ετών.

Κύρια επαγγελματικά ενδιαφέροντά του εί-

ναι η διεύθυνση Έργων, οι αντιδικίες και η 

αντιμετώπιση και επίλυση των διαφορών στα 

κατασκευαστικά έργα.

Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Ανδρέα και 

της Αλίκης.

Τα νέα μέλη του Γενικού Συμβουλίου 
και του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ

Ο υπουργός Εσωτερικών, Νεοκλής Συλικιώτης, που 

είναι μέλος του ΕΤΕΚ, μαζί με το διευθυντή του ΕΤΕΚ, 

Χριστόδουλο Χατζηοδυσσέως (δεξιά) και τον πρόεδρο 

της επαρχιακής εφορευτικής επιτροπής εκλογών της 

Λευκωσίας, Ιωάννη Κουρτελλή, στις 5 Ιουνίου, στη 

Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία. Από την πρώτη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Στέλιου Αχνιώτη.
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Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 4 6   •   I OY N I O Σ  2 011

ΠΕ ΙΘΑΡΧ ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνολο ψήφων  Σειρά επιτυχίας  

1 ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ Γεώργιος 394 2 

2 ΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέας 109 12 

3 ΑΡΕΣΤΗ Άριστος 228 9 

4 ΚΙΤΣΙΟΣ Κυριάκος 153 11 

5 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ Σταύρος 352 4 

6 ΜΟΥΝΤΗΣ Γιώργος 360 3 

7 ΠΑΝΑΓΗ Κύπρος 161 10 

8 ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ Ντίνος 241 8 

9 ΣΚΟΥΛΟΥΚΟΣ Πάρις 432 1 

10 ΣΦΗΚΑΣ Ανδρέας 343 5 

11 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρίστος 308 7 

12 ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΗΣ Μάριος 330 6 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ ΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνολο ψήφων  Σειρά επιτυχίας  

1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ Στέλιος 66 4 

2 ΙΩΑΝΝΟΥ Στυλιανός  17 9 

3 ΚΑΡΑΟΛΗΣ Στέφανος 18 8 

4 ΛΟΪΖΙΔΗΣ Ευριπίδης 35 7 

5 ΜΕΛΕΤΙΕΣ Χριστάκης 94 2 

6 ΠΑΡΠΑ Άννα 36 6 

7 ΣΑΒΒΑ Σάββας 59 5 

8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιάκωβος 106 1 

9 ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ Χριστάκης 94 2

ΑΡΧ ΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡ ΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ

ΤΗΣ  ΑΡΧ ΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  ΤΟΠΙΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνολο ψήφων  Σειρά επιτυχίας  

1 ΓΑΛΑΖΗ–ΙΑΚΩΒΟΥ Άννα 123 3

2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ–ΠΑΡΛΑΛΙΔΟΥ Βέρα 99 5

3 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Κυριάκος 113 4

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Κωνσταντίνος 180 1

5 ΜΙΧΑΗΛ Αιμίλιος 152 2

6 ΝΕΟΦΥΤΟΥ–ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ανδρούλλα 82 7

7 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Ιωάννα 91 6

8 ΤΣΟΥΡΗΣ Χαράλαμπος 74 8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ ΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 

ΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνολο ψήφων  Σειρά επιτυχίας  

1 ΑΣΙΗΚΑΛΗ–ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Βίκη 67 9 

2 ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ Αντώνης 130 2 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κυριάκος 80 6 

4 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ανδρέας 80 6 

5 ΜΑΪΦΟΣΙΗΣ Κυριάκος 41 11 

6 ΜΑΤΑΙΟΥ Νίκος 64 10 

7 ΠΕΛΕΝΤΡΙΤΗΣ Σάββας 70 8 

8 ΠΙΠΕΡΗΣ Σταύρος–Δημήτριος 35 12 

9 ΡΩΣΣΙΔΗΣ Λουκάς 98 3 

10 ΣΤΑΥΡΟΥ Παναγιώτης 93 4 

11 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Σωκράτης 140 1 

12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χρίστος 34 13 

13 ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ Δημήτριος 90 5

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕ ΙΩΝ 

ΚΑ Ι  ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓ ΙΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνολο ψήφων  Σειρά επιτυχίας  

1 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Χαράλαμπος 21 2

2 ΝΙΚΗΤΑΣ Γεώργιος 54 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ ΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνολο ψήφων  Σειρά επιτυχίας  

1  ΓΙΑΝΝΑΚΗ Κώστας 90  6

2  ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ Χρίστος 164  1

3  ΖΑΒΡΟΣ Τάκης 112  4

4  ΚΑΝΤΑΣ Χαράλαμπος 66  7

5  ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Ανθούλης 136  3

6  ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ανδρέας 110  5

7 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κωνσταντίνος  142  2

ΕΠ ΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑ Ι  ΕΚΤ ΙΜΗΣΗ ΓΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνολο ψήφων  Σειρά επιτυχίας  

1 ΠΕΤΡΟΥ (Πίτρος) Ρένος 27 2

2 ΣΥΜΕΟΥ Ανδρέας Δημητρίου             ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

3 ΤΑΛΑΤΙΝΗΣ Κυριάκος 62 1

E K Λ O Γ E Σ  2 011  -  Π A Γ K Y Π P I A
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Πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου, στην αίθουσα 

διαλέξεων «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, με μεγάλη επιτυχία, η ημερίδα του 

ΕΤΕΚ «Μεταλλικές κατασκευές, ψηλά κτίρια και νέα δο-

μικά συστήματα». Υποστηρικτής της εκδήλωσης ήταν 

ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛ-

ΜΗΚ) και χορηγοί οι εταιρείες ADA Industries ltd, 

CYPROMETAL ltd, NICOLAIDES & KOUNTOURIS METAL 

COMPANY LTD και Nortest (Cyprus) LTD.

Το ενδιαφέρον για την ημερίδα ήταν τεράστιο, αφού 

την παρακολούθησαν πέραν των 250 μηχανικών. 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, το Επιμελητήριο 

θα καταβάλλει προσπάθεια για επανάληψη της ημε-

ρίδας στο σύντομο μέλλον.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυναν ο νέος πρό-

εδρος του ΕΤΕΚ, κ. Στέλιος Αχνιώτης, εκ μέρους της 

υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων ο διευθυντής του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων, κ. Αλέκος Μιχαηλίδης, και 

ο κ. Πάνος Παπαναστασίου, Κοσμήτορας της Πολυτε-

χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η ημερίδα είχε σκοπό την επιμόρφωση και τη γνω-

ριμία των μηχανικών και των άλλων ενδιαφερομένων 

με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στο τομέα 

των κατασκευών από χάλυβα, ειδικότερα σε σχέση 

με την ανάλυση, το σχεδιασμό και την αντισεισμική 

τους προστασία. Δόθηκε έμφαση στις σύγχρονες 

ισχύουσες αντιλήψεις που επικρατούν διεθνώς τόσο 

σε θεωρητικό επίπεδο όσο και μέσω επιμέρους πα-

ραδειγμάτων εφαρμογής σε κατασκευές από χάλυβα 

στην Κύπρο και το διεθνή χώρο.

Στο xαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανέφερε ότι 

«ως Επιμελητήριο είμαστε πεπεισμένοι ότι η χρήση 

των Ευρωκωδίκων εμπεδώνει και ενισχύει περαιτέρω 

την ασφάλεια και την ποιότητα στις κατασκευές και γι’ 

αυτό θα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι μας για να 

αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο τη νέα ρύθμιση 

προς όφελος του κοινωνικού συνόλου». Ο κ. Αχνιώτης 

ανακοίνωσε επίσης ότι «ύστερα από επίπονη προσπά-

θεια, τον περασμένο Απρίλιο εγκρίθηκε από τη Βουλή 

το πακέτο των νομοθεσιών που αφορούν τον εκσυγ-

χρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει την αδει-

οδότηση, τον έλεγχο της ανάπτυξης και την έκδοση 

εκσυγχρονισμένων τίτλων».

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο Δρ Σωκράτης Ιωαννί-

δης και ο Δρ Δημήτριος Βαμβάτσικος. Ο Δρ Ιωαννίδης 

είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας Structural 

Affi litates International που ειδικεύεται στην κατα-

σκευή μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων από χά-

λυβα. Ο Δρ Ιωαννίδης έχει πολύχρονη εμπειρία στη 

μελέτη και το σχεδιασμό πολύ ψηλών κτιρίων από 

χάλυβα (μέχρι και 92 ορόφους) στις ΗΠΑ, στη Μα-

λαισία και στον Παναμά. Επιπρόσθετα, ο Δρ Ιωαννίδης 

διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα-

νικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Vanderbilt 

Nashville, στο Tennessee των ΗΠΑ. 

Ο Δρ Ιωαννίδης ανέλυσε τις διαφορές και τις ομοι-

ότητες που προκύπτουν κατά τη μελέτη, ανάλυση, 

σχεδιασμό και δημιουργία των κατασκευών από σκυ-

ρόδεμα και αυτών από χάλυβα. Στη συνέχεια, ανέλυσε 

τις τεχνικές λεπτομέρειες και τους παράγοντες που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και 

τη μελέτη πολυώροφων κτιρίων από χάλυβα, αλλά και 

σύμμεικτων κατασκευών, δίνοντας έμφαση σε πραγ-

ματικά παραδείγματα που αφορούν κτίρια των 82 

και 92 ορόφων. Ολοκλήρωσε την παρουσίασή του με 

παραδείγματα μεταλλικών κτιρίων, τα οποία έχουν κα-

τασκευαστεί ή βρίσκονται στα στάδια του σχεδιασμού 

και της μελέτης στην Κύπρο.  

Ο Δρ Δημήτριος Βαμβάτσικος είναι μέλος του διδα-

κτικού και ερευνητικού προσωπικού του Εργαστηρίου 

Μεταλλικών Κατασκευών στο Ε.Μ.Π., που ειδικεύεται 

στη στατική και δυναμική ανάλυση των μεταλλικών 

κατασκευών.

Ο Δρ Βαμβάτσικος παρουσίασε στοιχεία από πρόσφα-

τες μελέτες και έρευνες, με τις οποίες έχουν αναδει-

χτεί μια σειρά από καινότομα αντισεισμικά συστήματα 

και τα οποία έχουν ήδη τύχει πρακτικής εφαρμογής. 

Παρουσίασε επίσης και ανέλυσε τον Ευρωκώδικα 8 σε 

σχέση με τρία μεταλλικά κτίρια διαφορετικού ύψους 

και αριθμού ορόφων, τα οποία είχαν σχεδιαστεί σύμ-

φωνα με τον Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα, εξετάζο-

ντας παράλληλα τη συμβατότητά τους με τις πρόνοιες 

του εν λόγω Ευρωκώδικα.

Το κεντρικό μήνυμα που προκύπτει από τις παρουσι-

άσεις που έγιναν στα πλαίσια της ημερίδας είναι ότι 

τα ψηλά μεταλλικά κτίρια δεν υστερούν όσον αφορά 

την αντισεισμική προστασία, το σχεδιασμό, την αισθη-

τική και την πυροπροστασία από τις αντίστοιχες κα-

τασκευές σκυροδέματος και επιπρόσθετα μπορεί να 

ολοκληρώνονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το 

κόστος κατασκευής τους μπορεί να είναι χαμηλότε-

ρο από τις αντίστοιχες κατασκευές από σκυρόδεμα 

μόνο στην περίπτωση της σωστής μελέτης και σχεδι-

ασμού των μεταλλικών κατασκευών. Η απάντηση, λοι-

πόν, στην ερώτηση «μέταλλο ή σκυρόδεμα;» είναι… και 

μέταλλο και σκυρόδεμα, ανάλογα με τις ειδικές περι-

στάσεις τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομέρειες της 

κάθε περίπτωσης.     

Οι χαιρετισμοί και οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά 

την ημερίδα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy).

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ Δ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ  ΤΟ  ΕΤΕΚ

«Μεταλλικές κατασκευές, ψηλά κτίρια 
και νέα δομικά συστήματα»
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ΤΤο ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα διάθεσης των κειμένων των 

Ευρωκωδίκων σε ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, σε συνεργασία με τον 

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) και το υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε 

τη διάθεση της ελληνικής συλλογής των Ευρωκωδίκων σε όλους τους μελετη-

τές και σε όλους όσους εμπλέκονται στην οικοδομική βιομηχανία, με ειδικούς 

όρους και σε ειδική τιμή. Η διευθέτηση αυτή γίνεται βάσει σχετικής συμφωνίας 

που έχει συναφθεί μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και του 

Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι με βάση την τροχοδρομούμενη τροποποίηση της 

περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας οι Ευρωκώδικες θα εφαρμόζο-

νται υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Η συλλογή θα αφορά τα πιο κάτω κείμενα: 

 Κωδικός Τίτλος Αριθμός      
 Αριθμός   Μερών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις Σχεδιασμού» 1 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις στους φορείς» 10  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2   
 «Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα» 4  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα» 20 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1994 Ευρωκώδικας 4 «Σχεδιασμός Σύμμεικτων Φορέων   
 από Χάλυβα και Σκυρόδεμα» 3  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1995 Ευρωκώδικας 5 «Σχεδιασμός Ξύλινων Φορέων» 3  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1996 Ευρωκώδικας 6 «Σχεδιασμός Φορέων από Τοιχοποιία» 5  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός Σχεδιασμός» 3  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός» 6  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1999 Ευρωκώδικας 9 «Σχεδιασμός Φορέων από Αλουμίνιο» 3  

Η ελληνική συλλογή των Ευρωκωδίκων θα διατίθεται σε ψηφιακό δίσκο (CD 

ROM) με δικαίωμα ανάγνωσης μόνο, χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης και ανα-

παραγωγής. 

Το συνολικό κόστος για την προμήθεια του ψηφιακού δίσκου (CD ROM) ανέρ-

χεται στα €766,80 πλέον ΦΠΑ, τιμή που αναλογεί περίπου στο 15% της αρχι-

κής τιμής διάθεσής τους. 

Η διαδικασία παραγγελίας του ψηφιακού δίσκου (CD ROM) με την ελληνική 

συλλογή των Ευρωκωδίκων έχει ως εξής: 

(α) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο δελτίο 

παραγγελίας, το οποίο αποτελεί μέρος της εγκυκλίου αυτής και καταβάλει ως 

προκαταβολή το 50% του συνολικού κόστους, δηλαδή €383,40 πλέον ΦΠΑ στο 

ΕΤΕΚ το αργότερο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2011

(β) Περί τις αρχές Οκτωβρίου το Επιμελητήριο θα προμηθευτεί τα CD ROM από 

τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και θα ενημερώσει σχετικά όλους όσοι 

προχώρησαν σε παραγγελία 

(γ) Με την εξόφληση του υπόλοιπου (€383,40 πλέον ΦΠΑ) οι ενδιαφερόμενοι 

θα μπορούν να παραλάβουν τον ψηφιακό δίσκο με τους Ευρωκώδικες. 

Σημειώσεις 

1. Η προκαταβολή που θα καταβληθεί με την παραγγελία του CD ROM δεν είναι 

επιστρεπτέα 

2. Οι πληρωμές προς το ΕΤΕΚ πρέπει να γίνουν μόνο με επιταγή ή τοις μετρητοίς 

3. Οι ψηφιακοί δίσκοι θα διατίθενται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου στην εντός 

των τειχών πόλη της Λευκωσίας καθώς και στα γραφεία του ΕΤΕΚ στην Πάφο

4. Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να αποτείνονται στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, 

στο τηλέφωνο 22877644.

Παραγγελία των κείμενων 
των Ευρωκωδίκων στην ελληνική γλώσσα

ΕΓΚΥΚΛ ΙΟΣ 

1. Δια της παρούσης σας ενημερώνω ότι επιθυμώ να παραγγείλω τον ψηφιακό δίσκο, CD ROM με την ελληνική συλλογή των Ευρωκωδίκων 

2. Για το σκοπό αυτό έχω καταβάλει τη σχετική προκαταβολή (€383,40 πλέον ΦΠΑ)

3. Έχω ενημερωθεί για τους όρους, διαδικασία και προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα εγκύκλιο και συμφωνώ με αυτούς.

Όνομα* ______________________________________________    Επώνυμο*  ___________________________________________________________

Αρ. Ταυτότητας* _______________________________________    Ηλ. ταχυδρομείο _______________________________________________________

Τηλέφωνο επικοινωνίας* __________________________________________(σταθερό)  _____________________________________________ (κινητό) 

Ημερομηνία _____________________________                              Υπογραφή ____________________________________________________________

* τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά

✁
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Του Ανδρέα Μ. Λαμπριανού*

Ο Μάιος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο Μήνας Προώθησης και Προβολής του 

Εσωτερικού Ελέγχου και της συνεισφοράς του στην προσθήκη αξίας στους 

Οργανισμούς. Η ενασχόληση με τον εσωτερικό έλεγχο σήμερα είναι ένα από τα πιο 

ελκυστικά και δυναμικά επαγγέλματα στην παγκόσμια αγορά και ενδεχομένως απο-

τελεί μια από τις δυναμικότερες και πιο περιζήτητες επαγγελματικές σταδιοδρομίες. 

Ως αρμόδια Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διενέργεια εσωτερικού 

ελέγχου στις κρατικές Υπηρεσίες, υπό το φως της δημοσιότητας του μήνα Μαΐου, 

δράττουμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε τη γνώση και την πληροφόρηση για το 

επάγγελμα αυτό και τον ουσιαστικό ρόλο που καλείται να επιτελέσει ο εσωτερικός 

ελεγκτής εντός ενός Οργανισμού.    

Με τον όρο «εσωτερικός έλεγχος» εννοούμε μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβε-

βαιωτική και συμβουλευτική  δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες του ελεγχόμενου Οργανισμού. Βοηθά 

τον Οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του προσφέροντας μια συστηματική επι-

στημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδι-

κασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ξεκίνησε να αναδεικνύεται κυρίως με την 

ίδρυση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors), το 

1941, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εξελίχθηκε σταθερά μετά το Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσω της συνεισφοράς του στους Οργανισμούς με την παρο-

χή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διευθυντικά στελέχη, το τεχνικό του υπόβαθρο 

και ο τρόπος λειτουργίας του ενδυναμώθηκαν σταδιακά μέσα από την άνθηση και 

την εξέλιξη του λογιστικού επαγγέλματος καθώς και 

της διοικητικής επιστήμης.

Τα διεθνή σκάνδαλα στο τέλος του 20ού αιώνα, όπως 

της Enron και της WorldCom, ανέδειξαν την ανάγκη 

για ενδυνάμωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγ-

χου εντός των Οργανισμών. Ως απάντηση σε αυτά τα 

ηχηρά εταιρικά σκάνδαλα που είδαν το φως της δη-

μοσιότητας και τα οποία επηρέασαν τις παγκόσμιες 

αγορές, εκδόθηκε το νομοθέτημα Sarbanes-Oxley του 

2002 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με στόχο 

τη συμμόρφωση της αναφοράς χρηματοοικονομικών 

στοιχείων σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της 

υπευθυνότητας και της εντιμότητας. Μέσω της εφαρ-

μογής του εν λόγω νομοθετήματος, έγινε πλέον πιο ορατή, αλλά και πιο επιτακτική, 

η αναγκαιότητα για ένα επαρκή και ορθά δομημένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ο συνολικός αριθμός 

των μελών του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, το οποίο κλείνει φέτος τα 70 

χρόνια λειτουργίας, έχει αυξηθεί κατά 72%, ενώ μέχρι τις αρχές του 2010, ξεπερ-

νούσε τις 170.000 με αντιπροσώπευση σε 165 χώρες.

Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται μέσω μιας επαγγελματικής προσέγγισης που 

αποσκοπεί στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος ελέγχου ενός Οργανισμού, μέσω 

μιας επιστημονικής διαδικασίας για αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει 

και δύναται να τον αποτρέψουν από το να επιτύχει τους στόχους του. Η εν λόγω 

αξιολόγηση γίνεται σε συνεχή βάση με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του περι-

βάλλοντος ελέγχου, των λειτουργιών και διαδικασιών και την αποφυγή παρατυπιών, 

αναποτελεσματικών πρακτικών και διαδικασιών. Ο εσωτερικός ελεγκτής παρέχει 

συμβουλές σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και της διεύθυνσης και σε όλο το φά-

σμα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Δίχτυ ασφαλείας

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 

μιας ισχυρής διακυβέρνησης, εφόσον καθίσταται ανα-

πόσπαστο μέρος ενός ορθά δομημένου και συγκροτη-

μένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, διασφα-

λίζοντας την αποδοτική, αποτελεσματική και σύννομη 

λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών και κανονι-

σμών ενός Οργανισμού. Συμπερασματικά, χρησιμεύει 

και ως ένα δίχτυ ασφαλείας για την όλη οργάνωση 

και τη συμμόρφωση του Οργανισμού με νομοθεσίες, 

κανονισμούς και βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό 

της Δημόσιας Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας καθώς και τις νέες 

απαιτήσεις που επιβάλλονταν από τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, η Κυπριακή 

Δημοκρατία θέσπισε τον Ιούλιο του 200 3 τον περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμο, βάσει 

του οποίου ιδρύθηκε η ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διασφαλίζει την αποτελεσμα-

τικότητα και αποδοτικότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, 

είναι η λειτουργική και διοικητική της ανεξαρτησία από τις ελεγχόμενες Κρατικές 

Υπηρεσίες. Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου σ’ όλες τις κρατικές Υπηρεσίες 

καθώς και ο ρόλος της Υπηρεσίας είναι συμβουλευτικός, με σκοπό οι ελεγχόμενες 

Υπηρεσίες να πετύχουν τους αντικειμενικούς τους σκοπούς και να γίνονται πιο πα-

ραγωγικές και αποτελεσματικές ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουρ-

γία τους με γνώμονα πάντοτε το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον.  

*Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας

ΜΑΪΟΣ 

Διεθνής Μήνας Προβολής 
και Προώθησης του Εσωτερικού Ελέγχου

Το επάγγελμα του 
εσωτερικού ελεγκτή 

ξεκίνησε να αναδεικνύεται 
κυρίως με την ίδρυση του 
Ινστιτούτου Εσωτερικών 
Ελεγκτών (Institute of 
Internal Auditors), το 

1941, στις ΗΠΑ
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Της Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου*

                                                  

Στοιχείο ιδιαίτερα τοξικό για τον ανθρώπινο οργανισμό, ο υδράργυρος 

επηρεάζει το ανθρώπινο μυαλό, τη σπονδυλική στήλη, τα νεφρά και το 

συκώτι. Επηρεάζει την ικανότητα να αισθάνεσαι, να βλέπεις, να γεύεσαι και 

να κινείσαι. Μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα, μούδιασμα 

γύρω από το στόμα και προβλήματα όρασης. Μακροχρόνια έκθεση στον 

υδράργυρο μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα, τα οποία προοδευτικά χει-

ροτερεύουν και οδηγούν σε αλλαγές στην προσωπικότητα, σε λήθαργο ή 

ακόμα και σε κώμα. 

Σε έγκυες ο υδράργυρος μπορεί να περάσει μέσω του πλακούντα και να επηρε-

άσει την εμβρυϊκή ανάπτυξη, εμποδίζοντας το μυαλό και το νευρικό σύστημα 

από τη φυσιολογική ανάπτυξη. Τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα απ’ τους ενήλικες 

στη δηλητηρίαση από υδράργυρο και είναι πιο πιθανό να έχουν σοβαρές παρε-

νέργειες όπως χαμηλότερη ευφυΐα και μειωμένη ακοή. Οι λεκτικές και κινητικές 

ικανότητές τους μπορεί να επιβραδυνθούν. 

Πολλές κατηγορίες ζώων παρουσιάζουν ήδη παρενέργειες από τη δηλητηρίαση 

από υδράργυρο. Υπάρχει τόσο μεγάλης έκτασης ρύπανση από υδράργυρο, που 

σε πολλές χώρες οι κάτοικοι προειδο-

ποιούνται να μην τρώνε συγκεκριμένα 

είδη ψαριών που αλιεύονται σε όλες ή 

μερικές λίμνες και ποταμούς των περι-

οχών αυτών.

Πώς διαχέεται

Ο υδράργυρος μπορεί να ελευθερωθεί 

στην ατμόσφαιρα από την εξάτμιση 

ποσότητας υδραργύρου που έχει χυθεί, από την αποτέφρωση προϊόντων που 

περιέχουν υδράργυρο ή την απόρριψη προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο στα 

σκουπίδια. Επίσης, γεννήτριες που καίνε κάρβουνο ελευθερώνουν υδράργυρο. 

Από τον αέρα ο υδράργυρος μπορεί να μεταφερθεί και να συσσωρευθεί στις λί-

μνες και στους ποταμούς.

Μέσα στο σπίτι

Υπάρχουν πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης που περιέχουν υδράργυρο και 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια γι’ αυτό οφείλουμε να είμαστε ιδι-

αίτερα προσεκτικοί. Ακόμα καλύτερα, εάν είναι εφικτό, θα πρέπει, αφού ανα-

γνωρίσουμε τα αντικείμενα ή όργανα στο σπίτι που περιέχουν υδράργυρο, να 

τα αντικαταστήσουμε με άλλα που δεν έχουν. Τα παρακάτω προϊόντα μπορεί να 

περιέχουν υδράργυρο:

• Μπαταρίες                                                                                                                                   

• Θερμοστάτες

Αντικαταστήστε τους θερμοστάτες υδραργύρου με έναν ψηφιακό θερμοστάτη. 

• Λάμπες φθορισμού

Αυτές οι λάμπες εξοικονομούν πολλή ενέργεια, αλλά ο υδράργυρος που περιέ-

χουν πρέπει να ανακυκλωθεί κατάλληλα. Διατηρήστε τις λάμπες με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μην σπάσουν και τοποθετήστε τις λάμπες για ανακύκλωση. 

• Διακόπτες ή αναμεταδότες

Αγοράστε τον τύπο των διακοπτών φωτός αντί τους «λείους» διακόπτες. 

• Θερμόμετρα υδραργύρου

Τα θερμόμετρα υδραργύρου (πυρετού, μαγειρικής, εξωτερικά), που χρησιμοποιή-

θηκαν για πάνω από τρεις αιώνες, είναι γυάλινα και περιέχουν τον υγρό υδράργυ-

ρο. Τώρα, τα θερμόμετρα υδραργύρου έχουν αποσυρθεί από την αγορά. 

Εναλλακτικές περιπτώσεις είναι τα ψηφιακά θερμόμετρα ή τα θερμόμετρα γαλλί-

ου-κασσιτέρου και άλλα θερμόμετρα με οινόπνευμα. 

Παρόλα αυτά, εάν έχετε ακόμα θερμόμετρο υδραργύρου και σπάσει, ακολουθή-

στε τα παρακάτω βήματα για τη σωστή διαχείριση του υδραργύρου:

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να μην αγγίξουμε τον υδράργυ-

ρο. Ακόμα και η μικρότερη ποσότητα υδραργύρου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ένα σημαντικό πρόβλημα. 

Αμέσως μετά τη έκχυση του υδραργύρου, κρατήστε όλους τους ανθρώπους και 

τα κατοικίδια μακριά από την περιοχή έκχυσης. Για να ελαχιστοποιηθεί η ποσό-

τητα του υδραργύρου που εξατμίζεται, κλείστε κάθε θερμαντικό και ανοίξτε κάθε 

κλιματιστικό. Αερίστε την περιοχή ανοίγοντας παράθυρα και αν είναι δυνατόν, 

αφήστε την ανοιχτή για τουλάχιστον δυο μέρες.   

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε υδράργυ-

ρο που έχει χυθεί. Διότι όχι μόνο θα τη ρυπάνει, αλλά η θερμότητα της σκούπας 

θα εξατμίσει μέρος του υδραργύρου με αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλ-

λοντος χώρου. Αντίστοιχα, μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κλασσική σκούπα για να 

καθαρίσετε υδράργυρο. Θα διασκορπίσει τον υδράργυρο σε μικρότερα σταγονίδια 

και θα ρυπάνει τη σκούπα. 

Συγκεντρώστε τα απαραίτητα αντικείμενα πριν επιχειρήσετε το κα-

θάρισμα. Αυτά είναι γάντια, σταγονόμετρο, δυο σκληρά χαρτόνια, δυο πλα-

στικές σακούλες, ένα μεγάλο κουτί, μια κολλητική ταινία, φακό, προστασία 

για τα μάτια και μάσκα.

Θυμηθείτε ότι κάθε εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό πρέπει να 

θεωρείται ότι έχει ρυπανθεί από τον υδράργυρο και πρέπει να απορρίπτεται κα-

τάλληλα.

Μην αγγίζετε τον υδράργυρο. Απομακρύνετε κάθε κόσμημα και ρολόι από τα 

χέρια σας, γιατί ο υδράργυρος ενώνεται με τα μέταλλα. Φορέστε γάντια, για να 

μειωθεί η επαφή με τον υδράργυρο. 

Χρησιμοποιήστε τον φακό για να εντοπίσετε τον υδράργυρο. Το φως θα ανα-

κλαστεί στα σταγονίδια του υδραργύρου και θα είναι ευκολότερο να τα εντοπίσετε.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια, σε κάθε περίπτωση που παρουσιάσετε συμπτώματα 

που πιστεύετε ότι σχετίζονται με την έκθεση σε υδράργυρο.

*Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Γιατί ο υδράργυρος είναι επικίνδυνος;

Επιπτώσεις 
στην υγεία 

των ανθρώπων 
και το περιβάλλον 
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Του Γιάννη Βασιάδη*

Το νέο ευρωπαϊκό και διεθνές Πρότυπο CYS ΕΝ ISO 12100, το οποίο 

αναφέρεται στην εκτίμηση του κινδύνου και την ελαχιστοποίηση εμ-

φάνισής του στα μηχανήματα, θα βοηθήσει τους σχεδιαστές και τους 

κατασκευαστές να μειώσουν τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά 

τη λειτουργία των μηχανημάτων, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα ασφάλειάς 

τους. Ως συνεπακόλουθο, η εφαρμογή του Προτύπου αναμένεται να προ-

σφέρει ακόμα μεγαλύτερη προστασία στους χειριστές των μηχανημάτων.

Τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη χρήση μηχανημάτων έχουν ανα-

πόφευκτα ως αποτέλεσμα ένα πολύ ψηλό κόστος, τόσο σε ανθρώπινους 

όσο και σε οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους. Παρόλο που φαντάζει 

δύσκολο να γίνει ακριβής υπολογισμός με αριθμούς, πρόσφατες μελέτες 

έχουν δείξει ότι για ένα μοναδικό ατύχημα το συνολικό κόστος στο άτομο 

και την κοινωνία μπορεί να είναι της τάξης των €700.000.

Τα μέτρα προστασίας που ενσωματώνονται σε ένα μηχάνημα, όταν αυτό 

ακόμα σχεδιάζεται, είναι προτιμητέα από αυτά που θα μπορούσε να εφαρ-

μόσει αργότερα ο χρήστης, και συνήθως αποδεικνύονται πολύ πιο αποτελε-

σματικά. Με το νέο πρότυπο CYS ΕΝ ISO 12100:2010 «Safety of Machinery 

– General Principles for Design – Risk Assessment and Risk Reduction» 

(Ασφάλεια μηχανημάτων – Γενικές αρχές σχεδιασμού – Εκτίμηση και μεί-

ωση του κινδύνου), οι σχεδι-

αστές είναι πλέον σε θέση να 

προσδιορίσουν τους κινδύνους 

στο στάδιο του σχεδιασμού της 

παραγωγής των μηχανημάτων 

και ως εκ τούτου να μειώσουν 

την πιθανότητα να συμβούν 

ατυχήματα στο μέλλον.

Στο Πρότυπο δίδεται μια περι-

γραφή της βασικής ορολογίας 

που χρησιμοποιείται, γίνεται 

μια αναφορά στις αρχές της 

εκτίμησης και μείωσης του 

κινδύνου, και καθορίζεται μια 

μεθοδολογία για την επίτευξη της ασφάλειας των μηχανημάτων. Περι-

λαμβάνονται επίσης οδηγίες για την τεκμηρίωση και την επαλήθευση της 

εκτίμησης και της διαδικασίας μείωσης του κινδύνου.

Η μεθοδολογία που περιέχεται στο Πρότυπο είναι βασισμένη στη γνώση 

και την εμπειρία του σχεδιασμού, στην εμπειρία της χρήσης, στα περι-

στατικά που έχουν συμβεί, και στα ατυχήματα και τους κίνδυνους που 

σχετίζονται με τα μηχανήματα. Παρουσιάζεται σαν μια σειρά από λογικά 

βήματα, τα οποία στόχο έχουν να βοηθήσουν με συστηματικό τρόπο τους 

σχεδιαστές: 

•  να καθορίσουν τα όρια των μηχανημάτων (π.χ. σε σχέση με τον απαιτού-

μενο χώρο εργασίας, τη διάρκεια ζωής, τις προτεινόμενες περιβαλλοντι-

κές συνθήκες λειτουργίας κ.λπ.)

•  να προσδιορίσουν τους κινδύνους για πιθανά ατυχήματα (όπως η σύνθλι-

ψη, η κοπή, η ηλεκτροπληξία ή η κόπωση)

•  να εκτιμήσουν πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να πηγάζουν από την απο-

τυχημένη λειτουργία ενός μηχανήματος μέχρι και το ανθρώπινο λάθος.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα διευ-

κολύνουν τους κατασκευαστές να καθορίσουν εάν μια μηχανή είναι αρκετά 

ασφαλής ή όχι. Στην ενδεχόμενη περίπτωση που η μηχανή διαπιστώνεται 

ότι είναι επισφαλής, οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για το επόμε-

νο στάδιο μείωσης του κινδύνου. Η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβά-

νεται έως ότου τεκμηριωθεί ότι η μηχανή είναι αρκετά ασφαλής για χρήση.

Συνεργασία Επιτροπών

Η εκπόνηση του Πρότυπου έχει γίνει δυνατή μέσα από τη συνεργασία των 

δύο Τεχνικών Επιτροπών για την Ασφάλεια των Μηχανημάτων, της Ευρωπαϊ-

κής CEN/TC 114 και της διεθνούς ISO/TC 199, οι οποίες λειτουργούν αντίστοι-

χα υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN και του Δι-

εθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO. Και στις δύο Επιτροπές συμμετέχουν 

εμπειρογνώμονες από διάφορα κράτη, προερχόμενοι κυρίως από τη βιομη-

χανία, Οργανισμούς ασφάλειας και υγείας, αρμόδιες Αρχές, επαγγελματικούς 

συνδέσμους, οργανώσεις εργοδοτών, και διεθνείς Οργανισμούς όπως ο Διε-

θνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO). 

Σε πρόσφατη συνάντηση της ολομέλειας των CEN/TC 114 και ISO/TC 199 που 

έγινε στη Δρέσδη της Γερμανίας, συμμετείχε με εκπρόσωπό του και ο Κυπρι-

ακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέ-

ματα τυποποίησης στην Κύπρο. Ο CYS είναι πλήρες μέλος των δύο πιο πάνω 

οργανισμών, CEN και ISO, στους οποίους συμμετέχει ενεργά και εκπροσωπεί 

την Κύπρο ισότιμα με τα άλλα κράτη, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη δια-

σφάλιση των εθνικών συμφερόντων. Κυριότερη αποστολή του CYS είναι η 

Ασφάλεια στους χειριστές μηχανημάτων 
εγγυάται το νέο Πρότυπο CYS ΕΝ ISO 12100

Τα μέτρα προστασίας 
που ενσωματώνονται 
σε ένα μηχάνημα, 
όταν αυτό ακόμα 
σχεδιάζεται, είναι 

προτιμητέα από αυτά 
που θα μπορούσε να 
εφαρμόσει αργότερα ο 

χρήστης
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Της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου*

Σε πληροφορίες που δημοσιοποίησε πρόσφατα 

ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Ελα-

στικών (ETRMA) αναφέρεται ότι ποσοστό 11% των 

ελαστικών που διατίθενται στην κοινοτική αγορά πε-

ριέχουν απαγορευμένες χημικές ουσίες και ειδικό-

τερα πολυκυκλικούς, αρωματικούς υδρογονάνθρακες 

(PAHs).  Οι ουσίες αυτές έχουν καρκινογόνες, μεταλ-

λαξιογόνες και τοξικές στην αναπαραγωγή ιδιότητες 

(CMRs), χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικοί ρυπα-

ντές με χαρακτηριστικά έμμονου οργανικού ρύπου 

(POPs) και δεν επιτρέπεται από την 1η Ιανουαρίου 

2010 να περιέχονται στα λάδια που χρησιμοποιού-

νται στην παραγωγική διαδικασία των ελαστικών, βά-

σει περιορισμού που έχει εισαχθεί στον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό REACH.

Ειδικότερα, το σημείο 50 του Παραρτήματος XVII 

του REACH απαγορεύει την ύπαρξη PAHs στα λά-

δια που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ελαστι-

κών οχημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1% 

κ.β. Με βάση τον περιορισμό αυτό, όλα τα ελαστικά 

που έχουν παραχθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 

θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από PAHs.  

Στο πλαίσιο εκστρατειών που συντονίζονται σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο από το FORUM, σε μια από τις τέσ-

σερις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημι-

κών Προϊόντων, που έχει ως κύριο στόχο την ανταλ-

λαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, για 

ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας για χημικές 

ουσίες, εξετάστηκε το θέμα της συμμόρφωσης των 

ελαστικών που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά 

με τη συγκεκριμένη πρόνοια της νομοθεσίας.

Την εκστρατεία αυτή συντόνιζε ο εκπρόσωπος της 

αρμόδιας Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποί-

ος και παρουσίασε στην τελευταία συνάντηση του 

FORUM, το Μάρτιο του 2011, τα τελικά αποτελέσμα-

τα της εκστρατείας σχετικά με την ύπαρξη PAHs στα 

ελαστικά οχημάτων. Σύμφωνα με αυτά, δεν εντοπί-

στηκε καμία παράβαση στις ευρωπαϊκές εταιρείες 

παρασκευής ελαστικών, παρόλο που λίγες από αυτές 

μπορούσαν να αποδείξουν, βάσει δικών τους ανα-

λύσεων, ότι τα προϊόντα τους ήταν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία. Αναφέρθηκε όμως ότι εντοπίστηκαν πα-

ραβάσεις σε εισαγόμενα ελαστικά και έγινε αναφορά 

στην παράλληλη εκστρατεία ελέγχου των εισαγόμε-

νων ελαστικών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Παρα-

σκευαστών Ελαστικών. Η εκστρατεία του Συνδέσμου 

κάλυψε 110 ελαστικά, 45 διαφορετικών εμπορικών 

ονομάτων. Από αυτά, τα 12, με προέλευση μη ευρω-

παϊκή, είχαν ψηλά ποσοστά PAHs και άρα πωλούνται 

παράνομα στην ευρωπαϊκή αγορά.  

Η Κύπρος, παρόλο που δεν συμμετείχε στην εκ-

στρατεία δειγματοληψίας και ανάλυσης προϊόντων, 

εντούτοις προχώρησε στην ενημέρωση όλων των 

επηρεαζόμενων εισαγωγέων ελαστικών. Το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια Aρχή της Κύ-

πρου, εξέδωσε σχετικές ανακοινώσεις και απέστει-

λε ενημερωτικά άρθρα για δημοσίευση στον Τύπο, 

καθώς και επιστολές στους επηρεαζόμενους εισα-

γωγείς ελαστικών. Ζητήθηκε από αυτούς να διασφα-

λίζουν από τους προμηθευτές τους στις τρίτες χώ-

ρες για όλες τις μελλοντικές εισαγωγές τους και πριν 

προχωρήσουν στην εισαγωγή ότι πράγματι τα προϊ-

όντα που θα προμηθευτούν και έχουν παραχθεί μετά 

την 1.1.2010 είναι απαλλαγμένα από PAHs.

*Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

Ελαστικά τροχών οχημάτων περιέχουν 
απαγορευμένες χημικές ουσίες

Η Κύπρος, παρόλο που 
δεν συμμετείχε στην 

εκστρατεία δειγματοληψίας 
και ανάλυσης προϊόντων, 
εντούτοις προχώρησε στην 

ενημέρωση όλων των 
επηρεαζόμενων εισαγωγέων 

ελαστικών

προώθηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών και των διεθνών Προτύπων στις 

κυπριακές επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Στόχος των Επιτροπών CEN/TC 114 και ISO/TC 199 είναι να αναπτύξουν 

Πρότυπα που να μειώνουν τους κινδύνους τραυματισμού από τα μηχα-

νήματα, υποστηρίζοντας κατά κύριο λόγο την εφαρμογή της ευρωπαϊ-

κής Οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα Μηχανήματα. H Oδηγία αυτή, η οποία έχει 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έχει ήδη ενσωματωθεί στην κυπριακή νομοθεσία με τους περί των Βασι-

κών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμούς του 2008 (ΚΔΠ 428/2008). 

Τα Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με την Οδηγία, διασφαλίζουν ότι 

η ασφάλεια έχει πρωτεύοντα ρόλο κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή 

των μηχανημάτων. Έτσι, τα μηχανήματα που κατασκευάζονται με βάση τα 

εναρμονισμένα Πρότυπα θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις 

της Οδηγίας για ασφάλεια και υγεία. Αυτό διευκολύνει τους κατασκευαστές 

στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και στην τεκμηρίωση του 

τεχνικού φακέλου για να μπορούν να τοποθετήσουν τη σήμανση CE στα 

μηχανήματά τους. Αρμόδια Αρχή για την επιτήρηση της αγοράς στην Κύ-

προ, για να παρακολουθεί δηλαδή ότι τα μηχανήματα συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-

σίας (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

Κάνοντας τη διασύνδεση, λοιπόν, με τα πιο πάνω, το CYS ΕΝ ISO 12100 ως 

εναρμονισμένο Πρότυπο με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, παρέχει ένα πλαίσιο 

καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις απαι-

τήσεις των εθνικών νομοθεσιών των διαφόρων χωρών σε όλο τον κόσμο. 

Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που με τη χρήση της προτεινόμενης μεθοδο-

λογίας, κατά το σχεδιασμό των μηχανών, και με τη διάταξη των προστατευ-

τικών μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν για να αποτραπεί η εμφάνιση 

πιθανών κινδύνων, θα βοηθήσει αποτελεσματικά να μειωθεί ο αριθμός των 

ατυχημάτων. Η χρήση του θα αποτρέψει τους τραυματισμούς, θα μειώσει 

το οικονομικό και το ανθρώπινο κόστος στην κοινωνία και, ταυτόχρονα, 

θα εξασφαλίσει στο χρήστη την ασφάλεια και την άνεση ενός πιο φιλικού 

εργασιακού περιβάλλοντος.

*Μηχανολόγος μηχανικός 

Λειτουργός τυποποίησης 

στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)
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Δ Ι Ε Θ Ν Η

Με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 2011 η ΕΕ αναγνωρίζει ση-

μαντικά έργα έρευνας, προστασίας και διατή-

ρησης ιστορικών μνημείων. 

Η επαναφορά ενός κεντρικού σιδηροδρομικού 

σταθμού στην προηγούμενη δόξα του, η εκπαί-

δευση της νέας γενιάς εφόρων αρχαιοτήτων 

και η διάσωση ενός εγκαταλελειμμένου μονα-

στηριού αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα 

του έργου που επιτελούν χιλιάδες εθελοντές 

και επαγγελματίες για να διατηρήσουν ζωντανή 

την ιστορία της Ευρώπης. 

Οι άνθρωποι αυτοί αναστηλώνουν, συντηρούν 

και προστατεύουν κτίρια, οικοδομήματα, φρού-

ρια και έργα τέχνης που ανήκουν στην πολιτι-

στική μας κληρονομιά. 

Η ΕΕ αναγνωρίζει το έργο τους, απονέμοντας 

κάθε χρόνο βραβεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

– γνωστά και ως βραβεία Europa Nostra. Φέτος 

οι νικητές των βραβείων είναι 27, εκ των οποί-

ων οι έξι θα λάβουν και βραβεία Grand Prix, ως 

αναγνώριση της τεράστιας συμβολής τους στον 

τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και 

10.000 ευρώ ο καθένας. 

Τα βραβεία χρηματοδοτούνται από το πρό-

γραμμα «Πολιτισμός» της ΕΕ, το οποίο από το 

2007 έχει διαθέσει €26 εκατ. για τη συγχρη-

ματοδότηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Πρόκειται για μια επένδυση στον ευρωπαϊκό 

κλάδο της τέχνης και του πολιτισμού, ο οποίος 

απασχολεί σήμερα 8,5 εκατομμύρια άτομα και 

αντιπροσωπεύει το 4,5% του ΑΕΠ. 

Μερικοί από τους νικητές του 2011 είναι: 

• Weald & Downland Οpen Αir Μuseum, 

Chichester, Ηνωμένο Βασίλειο – Ένα κέντρο 

συντήρησης ιστορικών κτιρίων, το οποίο εκπαι-

δεύει φοιτητές, επαγγελματίες και εθελοντές 

σε τομείς όπως η κατασκευή ξύλινων σκελε-

τών και η αποκατάσταση ιστορικών λιθοδομών. 

• Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός 

της Αμβέρσας, Βέλγιο – Ένα τυπικό παρά-

δειγμα σιδηροδρομικής αρχιτεκτονικής του 

19ου αιώνα αναστηλώθηκε και μετατράπηκε 

σε σύγχρονο σιδηροδρομικό κόμβο με γραμμές 

διέλευσης σε τρία υπόγεια επίπεδα.

• Ο Τσέχος αρχαιολόγος Tomáš Durdίk – Τα 

τελευταία 25 και πλέον χρόνια ασχολείται με 

την έρευνα, συντήρηση και προστασία φρου-

ρίων και κάστρων της Τσεχίας και των γύρω 

περιοχών. 

• Η αρχιτεκτονική μελέτη εντός της προ-

στατευόμενης ζώνης του ΟΗΕ στη Λευκω-

σία, Κύπρος – Ένα υποδειγματικό έργο συ-

ντήρησης σε μια ευαίσθητη περιοχή, το οποίο 

υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή επιστημόνων 

και άλλων εργαζομένων τόσο από την ελλη-

νοκυπριακή όσο και από την τουρκοκυπριακή 

κοινότητα. 

• Förderverein Kloster Bredelar, Marsberg, 

Γερμανία – Χάρη σ’ αυτή την ομάδα εθελο-

ντών, ένα πρώην μοναστήρι σώζεται από βέ-

βαιη κατάρρευση και μετατρέπεται σε κοινωνι-

κό και πολιτιστικό κέντρο.

Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης – Europa Nostra

Νέες μελέτες δείχνουν ότι η περιβαλλοντική ζημιά στους ωκεανούς, 

τις δεξαμενές ζωής του πλανήτη, είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι αρχι-

κά είχε εκτιμηθεί. Οι συνθήκες σήμερα θυμίζουν τις περιόδους μαζι-

κής εξαφάνισης των ειδών κατά τις δραματικές φάσεις των κοσμογο-

νικών μεταβολών που σημάδεψαν και καθόρισαν την εξέλιξη της ζωής.

Οι ωκεανοί, που υφίστανται τόσο τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, 

όπως η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, όσο και τα αποτελέσματα 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η υπεραλίευση, παρουσιάζουν 

κοινά συμπτώματα με τις προηγούμενες φάσεις μαζικής εξαφάνισης 

ειδών, προειδοποιεί διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων σε έκθεσή της 

που δημοσιοποιήθηκε χθες. Οι 27 επιστήμονες από έξι χώρες, που 

συμμετείχαν σε συνέδριο τον Απρίλιο στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 

δίνουν μία άκρως ανησυχητική εικόνα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

«Τα αποτελέσματα είναι συγκλονιστικά», δήλωσε ο Άλεξ Ρότζερς, 

επιστημονικός διευθυντής του Διεθνούς Προγράμματος για την Κα-

τάσταση των Ωκεανών (IPSO), υπό την αιγίδα του οποίου διεξήχθη 

η μεγάλη αυτή επιστημονική έρευνα, με τη συνεργασία επίσης της 

Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (UICN) και της Πα-

γκόσμιας Επιτροπής για τις Προστατευόμενες Περιοχές (CMAP).

«Λαμβάνοντας υπόψη το αθροιστικό αποτέλεσμα των ανθρώπινων 

ενεργειών στους ωκεανούς συνειδητοποιήσαμε ότι οι συνέπειές τους 

είναι πολύ σοβαρότερες από ό,τι ο καθένας μας είχε αντιληφθεί στην 

προσωπική του έρευνα», σημείωσε ο Ρότζερς.

Η επιστημονική Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ο συνδυασμός 

των περιβαλλοντικών πιέσεων που παράγουν οι ανθρώπινες δραστηριό-

τητες διαμορφώνει συνθήκες όμοιες με εκείνες που επικρατούσαν στη 

Γη σε καθεμία από τις προηγούμενες μαζικές εξαφανίσεις ειδών».

Σε διάστημα περίπου μισού δισεκατομμυρίου χρόνων έγιναν πέντε μα-

ζικές εξαφανίσεις ειδών στον πλανήτη μετά από φυσικές καταστροφές, 

εξαιτίας των οποίων πάνω από το 50% των υπαρχόντων ειδών χάθηκαν. 

Μεταξύ των δεικτών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που βρίσκονται στο 

κόκκινο είναι η μέση θερμοκρασία των ωκεανών, τα υψηλά επίπεδα με-

θανίου και τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου.

Οι ειδικοί ανησυχούν και για την υπεραλίευση, η οποία έχει αποτέλεσμα 

τη μείωση ορισμένων εμπορικών ιχθυαποθεμάτων κατά περισσότερο 

από 90% ή ακόμη και για την απορροή των γεωργικών λιπασμάτων, 

που έχουν ήδη προκαλέσει θεαματική παρακμή του θαλάσσιου περι-

βάλλοντος.

«Νέες έρευνες δείχνουν ότι οι ρύποι από τα χημικά επιβραδυντικά κατά 

των πυρκαγιών και τις συνθετικές αρωματικές ουσίες που βρίσκονται 

στα απορρυπαντικά μπορούν να εντοπιστούν ακόμη και στις πολικές 

θάλασσες», αναφέρεται στην έκθεση.

Ο ωκεανός είναι «το μεγαλύτερο οικοσύστημα του πλανήτη που κρατά 

τον κόσμο μας σε βιώσιμες συνθήκες», λένε οι ειδικοί και ζητούν την 

επείγουσα υιοθέτηση ενός καλύτερου συστήματος διακυβέρνησης των 

ανοικτών θαλασσών.

Η απερήμωση των ωκεανών
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Hιατρική εταιρεία Παπαέτης Λτδ δώρι-

σε στο Επιμελητήριο έναν απινιδωτή 

καρδιάς. Η συσκευή θα εγκατασταθεί στον 

πρώτο όροφο των κεντρικών γραφείων 

του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία.

Οι απινιδωτές είναι συσκευές που χορη-

γούν ηλεκτρικό ρεύμα –με τη μορφή ηλε-

κτροσόκ– στην καρδιά για να επαναφέρουν 

τον κανονικό της ρυθμό ύστερα από ανα-

κοπή. Οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές 

σε δημόσιους χώρους μπορούν να σώσουν 

ζωές ανθρώπων που έχουν υποστεί καρ-

διακή ανακοπή. Τους απινιδωτές σε δημό-

σιους χώρους μπορούν να τους χειρίζονται 

εκπαιδευμένοι εθελοντές. Για το σκοπό 

αυτό έχει προγραμματιστεί η εκπαίδευση 

μελών του προσωπικού του ΕΤΕΚ.

Η συσκευή παραδόθηκε στις 2 Ιουνίου 

στον πρώην πρόεδρο του ΕΤΕΚ, κ. Χρίστο 

Ευθυβούλου.

Δωρεά απινιδωτή
στο ΕΤΕΚ

To ETEK, ύστερα από αίτημα του Συμβουλίου 

Μελέτης Παρεκκλίσεων, εξέτασε αίτηση της 

εταιρείας Finoland Properties Ltd για χορήγηση πο-

λεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών 

της Δήλωσης Πολιτικής, για τη δημιουργία ανάπτυ-

ξης σύνθετου τύπου, η οποία περιλαμβάνει σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητικές εστίες, συνε-

δριακό κέντρο, ιατρικό κέντρο, εμπορική ανάπτυξη 

και πρατήριο πετρελαιοειδών, στην Παλώδια, με 

βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του 

Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) 

Νόμου 142(1)/99 και των Περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 

(Κ.Δ.Π. 309/99) και των Περί Πολεοδομίας και Χωρο-

ταξίας (Παρεκκλίσεις) (Τροποποιητικών) Κανονισμών 

του 2005 (Κ.Δ.Π. 120/2005).

Σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων, 

το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι:

1. Δεν έχουν τεθεί ενώπιόν του σαφή στοιχεία για 

την αξιολόγηση της αίτησης και τη λήψη τελικής 

απόφασης, αφού εκκρεμεί η διευθέτηση σημαντι-

κών θεμάτων, μεταξύ των οποίων και θέματα, τα 

οποία δεν εξαρτώνται από τον αιτητή. Τέτοια θέ-

ματα είναι, πρώτον, η εξασφάλιση ικανοποιητικής 

και ασφαλούς δημόσιας προσπέλασης, καθώς και η 

διευθέτηση του δευτερεύοντος οδικού δικτύου και, 

δεύτερον, η εξασφάλιση κατάλληλης και συνεχούς 

υδατοπρομήθειας.

2. Η ανάπτυξη θα πρέπει να περιοριστεί στη σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περιορισμένου 

μεγέθους παρεμφερείς χρήσεις που κρίνονται απα-

ραίτητες για τη λειτουργία της Σχολής. 

Άποψη του ΕΤΕΚ είναι ότι η ανάπτυξη αυτή δεν ανα-

μένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατη-

γική της Δήλωσης Πολιτικής λαμβανομένων υπόψη 

των πιο πάνω και των θετικών θέσεων των αρμο-

δίων Αρχών και Τμημάτων αναφορικά με τη χρήση 

της σχολής, η οποία αναμένεται να συμβάλει θετικά 

στην αναβάθμιση της γύρω περιοχής.

Μελλοντικά, το Επιμελητήριο θα μπορούσε να αντι-

μετωπίσει θετικά μια νέα πρόταση με κύρια χρήση 

τη Σχολή, εφόσον τεθούν ενώπιόν του ικανοποιη-

τικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν, μεταξύ άλλων: 

(i)  Την επίλυση των ουσιαστικών θεμάτων σχετι-

κά με το οδικό δίκτυο και την οδική ασφάλεια, την 

ύδρευση και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 

για την προστασία του περιβάλλοντος. 

(ii)  Κατάλληλη αρχιτεκτονική πρόταση, υψηλής 

ποιότητας σχεδιασμού, η οποία, πρώτον, θα προ-

σαρμόζεται στην ιδιαίτερα επικλινή μορφολογία 

του φυσικού εδάφους και  θα εντάσσεται αρμονικά 

στο φυσικό περιβάλλον και, δεύτερον, θα ικανο-

ποιεί τις σύγχρονες λειτουργικές και αισθητικές 

απαιτήσεις ενός εκπαιδευτικού συγκροτήματος 

που αναμένεται να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσί-

ες εκπαίδευσης και να συμβάλει στην αναβάθμιση 

της γύρω περιοχής. 

Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ καλεί όσους 

από τα μέλη του επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στο έργο του Συμβουλίου αναλαμβάνοντας ρόλο 

εισηγητή (ερευνώντα λειτουργού) ή/και κατη-

γόρου να δηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας 

σύντομο βιογραφικό. Στο βιογραφικό, πέραν των 

προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, κλάδος/

ειδικότητα, αριθμός μητρώου ΕΤΕΚ, διεύθυνση αλ-

ληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρο-

νική διεύθυνση, φαξ), να αναφέρεται και τυχόν 

προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητες του 

ΕΤΕΚ ή άλλων επιστημονικών οργανώσεων.

Επισημαίνεται ότι ο ρόλος των ερευνώντων λει-

τουργών και των κατηγόρων είναι ουσιαστικός 

και κρίσιμος για την εκ μέρους του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου αποτελεσμα-

τική, αντικειμενική και δίκαιη εφαρμογή όσων 

ο Νόμος προβλέπει στα πλαίσια της άσκησης 

του πειθαρχικού ελέγχου. Οι συνάδελφοι στους 

οποίους ανατίθεται η ευθύνη διερεύνησης των 

καταγγελιών που υποβάλλονται στο Πειθαρχι-

κό Συμβούλιο συνεισφέρουν με τρόπο άμεσο 

και ουσιαστικό τόσο στη διαφύλαξη του υγιούς 

επαγγελματικού περιβάλλοντος όσο και στη δη-

μόσια εικόνα του μηχανικού στην Κύπρο.

Σημειώνονται τα ακόλουθα:

Για σκοπούς συμπερίληψης στους σχετικούς κα-

ταλόγους, τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΕΤΕΚ θα 

πρέπει:

• Να έχουν διευθετήσει πλήρως όλες τις οικο-

νομικές υποχρεώσεις τους προς το Επιμελητήριο 

• Να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία 

στον οικείο κλάδο

• Να μην έχουν υποπέσει στη διάπραξη σοβα-

ρού πειθαρχικού παραπτώματος.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει 

πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις από 

τους ενδιαφερόμενους. Η τελική επιλογή των 

ατόμων, τα οποία θα συμπεριληφθούν στους 

σχετικούς καταλόγους εναπόκειται στο Πειθαρ-

χικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ.

Πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και οι περί Δε-

οντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κανονισμοί, στους οποίους στηρίζε-

ται η λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, παρέ-

χονται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου:

• www.etek.org.cy/page.aspx?page_id=17

• www.etek.org.cy/fi les/deontologia.pdf

Οι σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν τα-

χυδρομικά (ΕΤΕΚ, Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύ-

προς), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cyprus@

etek.org.cy) ή φαξ (22730373).

Θέσεις ΕΤΕΚ ως προς τη δημιουργία 
ανάπτυξης σύνθετου τύπου στην Παλώδια

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμπερίληψη 
στους καταλόγους εισηγητών/κατηγόρων 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
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Ημερίδα για την παρουσίαση του οράματος και 

των ερευνητικών προτεραιοτήτων της Πλατ-

φόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στις Κατα-

σκευές (ΠΕΤΕΚΚ), όπως αυτά είχαν καθοριστεί με 

χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 στη Στρατηγική της 

Ατζέντα για την κυπριακή κατασκευαστική βιομηχα-

νία, διοργάνωσε το ΕΤΕΚ στις 25 Ιουνίου, στο ξενο-

δοχείο Χίλτον, στη Λευκωσία. 

Tαυτόχρονα, η ημερίδα είχε στόχο τη διεξαγωγή 

μιας παραγωγικής συζήτησης, μεταξύ των αρμοδί-

ων για την έρευνα φορέων και των άμεσα ενδιαφε-

ρόμενων για την κατασκευαστική βιομηχανία ούτως 

ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα, να ακουστούν ει-

σηγήσεις και προβληματισμοί με σκοπό τη μελέτη 

και αξιολόγησή τους, καθώς και για τον καθορισμό 

μελλοντικής στρατηγικής ως προς την υλοποίηση 

των ευρύτερων στόχων της Πλατφόρμας.

Η ΠΕΤΕΚΚ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητη-

ρίου τον Οκτώβριο του 2006, μέσα στο πλαίσιο της 

ευρύτερης ευρωπαϊκής αντίληψης για καθορισμό 

κοινής στρατηγικής και θεματικών προτεραιοτήτων 

για την έρευνα, μέσω της δημιουργίας εθνικών Πλατ-

φόρμων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Πρώ-

τιστος σκοπός του Επιμελητηρίου, σε σχέση με την 

ίδρυση της ΠΕΤΕΚΚ ήταν να συμβάλει μέσω της προ-

ώθησης της εφαρμοσμένης έρευνας στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας και στην εξέλιξη του κατα-

σκευαστικού τομέα. Γι’ αυτόν το λόγο, η Οργανωτική 

Επιτροπή της ΠΕΤΕΚΚ στελεχώνεται τόσο από αιρετά 

μέλη του ΕΤΕΚ και ακαδημαϊκούς όσο και από εκπρο-

σώπους της κατασκευαστικής βιομηχανίας. 

Για την ετοιμασία της Στρατηγικής Ατζέντας και τον 

καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων είχαν 

συγκροτηθεί επτά Ομάδες Εργασίας για καθέναν 

από τους επτά τομείς ερευνητικής προτεραιότητας 

της κατασκευαστικής βιομηχανίας με σημαντική εκ-

προσώπηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας. 

Κατά την ιδρυτική συνάντηση της ΠΕΤΕΚΚ τον 

Οκτώβριο του 2006 είχαν τεθεί σε πρώτη φάση οι 

ακόλουθοι βασικοί στόχοι:

• Να συντάξει την πρόταση για το κυπριακό όραμα 

για την έρευνα και την τεχνολογία στις κατασκευές 

• Να ενεργοποιήσει τη συμβολή του βιομηχανικού 

κλάδου και να βελτιώσει την απόδοση της έρευνας 

και της τεχνολογίας στη βιομηχανία της κατασκευής

• Να συμβάλει στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού ορά-

ματος για τις κατασκευές και στη διαμόρφωση της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής

• Να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-

τας του κατασκευαστικού κλάδου

• Να συνεισφέρει στη σύνταξη εθνικών και ευρω-

παϊκών προδιαγραφών και Οδηγιών που να ενισχύ-

ουν την υλοποίηση του οράματος για την τεχνολο-

γία των κατασκευών.

«Πολύτιμο εργαλείο»

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο νέος πρό-

εδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, η υπουργός Συ-

γκοινωνιών και Έργων, Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλή, 

εκ μέρους του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας 

ο διευθυντής της Υπηρεσίας Τεχνολογίας, Πάμπος 

Χαραλάμπους, και εκ μέρους του ΙΠΕ ο αντιπρόε-

δρος του Ιδρύματος, Μιχάλης Σαρρής. 

Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ευχαρί-

στησε θερμά για την ετοιμασία της Ατζέντας τον 

πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, 

αλλά και τους συντονιστές και τα μέλη των επτά 

Ομάδων Εργασίας, οι οποίοι εργάστηκαν ανιδιοτε-

λώς για την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής. «Χάρη 

στη δική τους επιστημονική έρευνα και πολύμηνη 

προσπάθεια», είπε ο κ. Αχνιώτης, «βρισκόμαστε σή-

μερα εδώ με ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μας 

που πραγματικά μπορεί να συνεισφέρει στο κοινό 

όραμα όλων των κοινωνικών εταίρων που εμπλέ-

κονται στον τομέα των κατασκευών, δηλαδή στην 

πρόοδο και ανάπτυξή του και στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς του». Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ τό-

νισε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του ότι «η άποψη 

ότι η κατασκευαστική βιομηχανία μπορεί να ορθο-

ποδήσει από μόνη της και να αυτοχρηματοδοτείται 

μέσα από το σύστημα κατανάλωσης της κυπριακής 

γης είναι εσφαλμένη. Απαιτείται η στενή συνεργα-

σία των κυβερνητικών ερευνητικών φορέων και των 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τη βιομηχανία ώστε η 

έρευνα να ενθαρρύνεται από τη βιομηχανία με στό-

χους σύμφωνα με τις ανάγκες του κατασκευαστικού 

τομέα. Επιβάλλεται, επίσης, η δημιουργία δικτύων 

συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα σε χώρες της 

Ευρώπης στον τομέα των κατασκευών. Η Κύπρος 

πρέπει να διαμορφώσει ένα σύστημα πανεπιστη-

μιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, τα οποία να 

μπορέσουν να συνεργαστούν με τη βιομηχανία, για 

να διεκδικήσουν ερευνητικά κονδύλια με επιτυχία 

ούτως ώστε και τα αποτελέσματα της έρευνας να 

έχουν εμπορική και ουσιαστική ανταπόδοση».

Εξάλλου, στο χαιρετισμό της, η υπουργός Συγκοινω-

νιών έδωσε τα συγχαρητήριά της στο ΕΤΕΚ για αυτή 

την πρωτοβουλία, που δείχνει, άλλη μια φορά, ότι 

το Επιμελητήριο μπορεί να βλέπει μπροστά και να 

υπερβαίνει τα όρια της απλής διαχείρισης των προ-

βλημάτων. Η κ. Μαρκουλλή σημείωσε ότι: «Η κυπρι-

ακή κατασκευαστική βιομηχανία, στην οποία θα πε-

ριλάβω όλο το φάσμα των συντελεστών ανάπτυ-

ξης των κατασκευαστικών υποδομών, από τους με-

λετητές, τους εργολήπτες, τους εργοδότες όπως το 

υπουργείο μου, έχει φτάσει σήμερα σε ένα σημείο 

καμπής, όπου είτε θα μπορέσει να αναδιοργανω-

θεί πάνω σε μια πιο παραγωγική και ποιοτική βάση, 

είτε θα τελματωθεί και θα συρρικνωθεί». Η υπουρ-

γός είπε επίσης πως η κατασκευαστική βιομηχα-

νία «για ν’ αντεπεξέλθει με τον έντονο ανταγωνισμό, 

θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη, 

στη γνώση και την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε 

να μπορέσει να αναβαθμίσει το προϊόν της, αλλά και 

Το όραμα και οι ερευνητικές 
προτεραιότητες της ΠΕΤΕΚΚ
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του Επιμελητηρίου 
τον Οκτώβριο του 2006



να συνεισφέρει στο στόχο της δημιουργίας θέσε-

ων εργασίας για προσωπικό με ψηλό επίπεδο εκπαί-

δευσης και κατάρτισης, που είναι ένα άλλος μακρο-

πρόθεσμος αναπτυξιακός στόχος. Η κυπριακή κοινω-

νία είναι σε τέτοιο επίπεδο ανάπτυξης σήμερα, που 

χρειάζεται ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε λιγότερο 

βαθμό θέσεις για ανειδίκευτο προσωπικό».

Ίδρυση και στόχοι

Εισηγητές της ημερίδας ήταν ο πρόεδρος της Οργα-

νωτικής Επιτροπής της ΠΕΤΕΚΚ, Δρ Πανίκος Παπα-

δόπουλος, το μέλος της Επιτροπής, Δρ Αλέξανδρος 

Μιχαηλίδης, και η εκπρόσωπος της ελληνικής Πλατ-

φόρμας, Δρ Μαρία Φούντη. 

Στην παρουσίαση του, ο Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης 

έκανε αναφορά στη σύσταση, το σκοπό ίδρυσης και 

τους στόχους των ευρωπαϊκών Πλατφόρμων. Παρου-

σίασε το σκοπό ίδρυσης της ΠΕΤΕΚΚ, την οργανωτι-

κή της δομή, τη δομή της Στρατηγικής Ερευνητικής 

της Ατζέντας και το σχέδιο δράσης της. Ακολούθως, 

αναφέρθηκε στις μεθόδους που προωθούνται στον 

ευρωπαϊκό χώρο για τη χρηματοδότηση των ερευνη-

τικών προτεραιοτήτων των Πλατφόρμων.

Ο Δρ Πανίκος Παπαδόπουλος παρουσίασε τη Στρα-

τηγική Ατζέντα της ΠΕΤΕΚΚ, τους επτά τομείς προ-

τεραιότητας των κατασκευών για την έρευνα και 

τις ερευνητικές προτεραιότητας για τον κάθε το-

μέα. Οι επτά τομείς ερευνητικής προτεραιότητας, 

στους οποίους αναφέρθηκε ο Δρ Παπαδόπουλος 

είναι οι ακόλουθοι: Υποδομές, Ενέργεια, Πολεοδο-

μικός & αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Προστασία πο-

λιτιστικής κληρονομιάς, Πρότυπα, Υλικά, Τεχνολογία 

κατασκευών.

Το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ελληνικής 

Πλατφόρμας, Δρ Μαρία Φούντη, αναφέρθηκε στο 

μέγεθος και τη συνεισφορά του κατασκευαστικού 

κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δομή, 

το ρόλο και τους στόχους της ελληνικής Πλατφόρ-

μας και κατέληξε με την παρουσίαση των ερευνητι-

κών προτεραιοτήτων της, στις μεθόδους υλοποίησής 

τους και στην πρόταση της ελληνικής Πλατφόρμας 

προς την Πολιτεία.    

Σημαντικός ρόλος

Το βασικό συμπέρασμα από τη συζήτηση που διεξά-

χθηκε με το πέρας των παρουσιάσεων, είναι ότι η κυ-

πριακή Πλατφόρμα έχει να διαδραματίσει σημαντικό 

παρεμβατικό και συντονιστικό ρόλο, με σκοπό τη συ-

νεργασία μεταξύ αρμόδιων για την έρευνα φορέων, 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και κατασκευαστικής βιο-

μηχανίας για το σχεδιασμό στοχευμένων (βάσει και 

των ερευνητικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται 

στη Στρατηγική Ατζέντα) ερευνητικών προγραμμά-

των και ακολούθως την εξεύρεση των κατάλληλων 

μεθόδων χρηματοδότησής τους ούτως ώστε και τα 

αποτελέσματα της έρευνας να έχουν εμπορική και 

ουσιαστική ανταπόδοση. 

Κατά τη συζήτηση έχουν καταγραφεί οι ακόλουθες 

εισηγήσεις, συμπεράσματα και προβληματισμοί, τα 

οποία και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης 

από την Οργανωτική Επιτροπή και τα αρμόδια σώμα-

τα του ΕΤΕΚ με σκοπό την υλοποίηση του οράματος 

και των στόχων της ΠΕΤΕΚΚ:

• Η χρηματοδότηση για την έρευνα στην Κύπρο ανέρ-

χεται στο 0,45% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ο μέσος όρος είναι στο 1,9% και ο στόχος για το 2020 

έχει τεθεί στο 3%. Επομένως, θα πρέπει το κράτος να 

αυξήσει σταδιακά και σύμφωνα με τα σημερινά οικο-

νομικά δεδομένα το κονδύλι του προϋπολογισμού για 

τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. 

• Άμεση και καλύτερη επικοινωνία της Πλατφόρμας 

με τις εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου. Εκ-

προσώπηση ΟΣΕΟΚ στην Οργανωτική Επιτροπή της 

Πλατφόρμας.

• Διάχυση πληροφόρησης με τη συμβολή του ΕΤΕΚ 

των αποτελεσμάτων από τα προγράμματα που χρη-

ματοδοτούνται από το ΙΠΕ. 

• Η  ΠΕΤΕΚΚ να αναλάβει πρωτοβουλία για τη μελέ-

τη και αξιολόγηση μεθόδων χρηματοδότησης στο-

χευμένων ερευνητικών προγραμμάτων. Έγινε εισήγη-

ση για κοινό ταμείο έρευνας, στο οποίο να συνεισφέ-

ρει η κατασκευαστική βιομηχανία και να συμπληρώ-

νει το κράτος.

• Να μελετηθεί το ενδεχόμενο παραχώρησης φορο-

λογικών κινήτρων από το κράτος προς τις εταιρείες 

που χρηματοδοτούν προγράμματα έρευνας.

• Να διευκρινιστεί αν η χρηματοδότηση από το ΙΠΕ 

υπόκειται σε ΦΠΑ.

• Ενθάρρυνση του κατασκευαστικού τομέα για επέν-

δυση στο τομέα της έρευνας και χρηματοδότησης 

ερευνητικών προγραμμάτων. Για να υλοποιηθεί η 

προσπάθεια αυτή θα πρέπει ο τομέας να αντιλη-

φθεί ότι το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα 

θα έχει αποτελέσματα, τα οποία θα μπορούν να 

εφαρμοστούν στην πράξη. Το κράτος πρέπει να είναι 

αρωγός στην προσπάθεια αυτή και μέσω πιλοτικών 

προγραμμάτων να προχωρήσει στην εφαρμογή της 

υπηρεσίας ή στην παραγωγή προϊόντων, τα οποία θα 

προκύψουν από αυτά τα προγράμματα.   

Συναντήσεις

Η Οργανωτική Επιτροπή της ΠΕΤΕΚΚ είχε –κατά 

τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2011– συναντηθεί με 

το ΙΠΕ, το Επιστημονικό Συμβούλιο Κύπρου και την 

Υπηρεσία Τεχνολογίας του υπουργείου Εμπορίου 

και Βιομηχανίας με σκοπό την ενημέρωση των 

φορέων για τη Στρατηγική Ατζέντα και τις ερευνη-

τικές προτεραιότητες για την κατασκευαστική βι-

ομηχανία, καθώς και συζήτηση του τρόπου έντα-

ξής τους στα ερευνητικά προγράμματα του τόπου, 

αλλά και σε αυτά που χρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενόψει και των συμπερασμά-

των από τη διοργάνωση της ημερίδας, οι συνα-

ντήσεις της Πλατφόρμας με τους αρμόδιους φο-

ρείς θα συνεχιστούν με κύριο αντικείμενο συζήτη-

σης την εξεύρεση κατάλληλων μεθόδων για χρη-

ματοδότηση της έρευνας στην κατασκευαστική 

βιομηχανία. 

Οι χαιρετισμοί και οι παρουσιάσεις που έγιναν στα 

πλαίσια της ημερίδας, καθώς και ολόκληρο το κείμε-

νο της Στρατηγικής Ατζέντας βρίσκονται αναρτημέ-

να στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.

Χορηγοί της ημερίδας ήταν οι εταιρίες Cybarco plc, 

EKA Ltd και Muskita Aluminium Industries Ltd.
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«Πολεοδομική 
Αμνηστία»

Από τις 8 Απριλίου 2011 έχουν τεθεί σε 

ισχύ οι τροποποιήσεις του περί Πολε-

οδομίας και Χωροταξίας Νόμου, του περί 

Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου 

και του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Δια-

κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. 

Οι τροποποιήσεις αυτές περιγράφονται 

συνήθως ως «Πολεοδομική Αμνηστία». 

To πλήρες κείμενο βρίσκεται αναρτημέ-

νο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.

org.cy).



Με εξαιρετική επιτυχία διοργανώθηκε και 

φέτος, στις 19 και 20 Μαΐου, το 3o Διε-

θνές Συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο είχε αυξημένη 

συμμετοχή συνέδρων, καθώς και εμπλοκή όλων των 

αρμόδιων φορέων. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από 

το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο (ΚΕΒΕ), με τη συνεργασία ενός αριθμού σχετι-

κών με το θέμα φορέων, συμπεριλαμβανομένου 

και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύ-

πρου. Το γεγονός ότι διοργανώθηκε για τρίτη φορά, 

με σημαντικά αυξημένη συμμετοχή, αποτελεί την 

καλύτερη απόδειξη ότι έχει καθιερωθεί πλέον ως 

το κατ’ εξοχήν επιστημονικό συνέδριο στον χώρο 

των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας. Αποτε-

λεί δε το βήμα, στο οποίο τόσο οι επιχειρήσεις όσο 

και οι επιστήμονες και οι επαγγελματίες προσέρ-

χονται για να ενημερωθούν πάνω στις τελευταίες 

τεχνολογικές εξελίξεις στα θέματα. 

Το φετινό Συνέδριο είχε την ιδιαιτερότητα ότι φιλο-

ξένησε κατά κύριο λόγο αποτελέσματα από εφαρ-

μοσμένη έρευνα και πρακτικά παραδείγματα που 

ενδιαφέρουν, πέραν των ακαδημαϊκών, τη βιομηχα-

νία και τους μηχανικούς. Το Συνέδριο προσέλκυσε 

πέραν των 70 εισηγήσεων από επτά χώρες της ευ-

ρύτερης περιοχής. 

Περαιτέρω, στο συνέδριο παρευρέθηκαν ως προ-

σκεκλημένοι ομιλητές ο καθηγητής Ευάγγελος Δι-

αλυνάς (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), η καθη-

γήτρια Μαρία Λοϊζίδου (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-

χνείο), ο Αυστριακός καθηγητής Huber Fechner 

(Renewable Energy Institute), ο Δρ Hans Martin 

Henning (Fraunhofer Institute for Solar Energy 

Systems), ο κ. Νίκος Χατζηαργυρίου (αναπληρω-

τής διευθύνων σύμβουλος της Δ.Ε.Η.), ο καθηγητής 

Άγις Μ. Παπαδόπουλος (Αριστοτέλειο Πανεπιστή-

μιο Θεσσαλονίκης) και ο κ. Byrne Dermot (Director 

EirGrid) από την Ιρλανδία.

Εκ μέρους του ΕΤΕΚ, χαιρετισμό απηύθυνε κατά 

την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου το μέλος 

της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής, Δρ Βε-

νιζέλος Ευθυμίου. Στο χαιρετισμό του επισήμανε, 

μεταξύ άλλων, ότι: «Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η 

κατάστρωση μιας αειφόρου ενεργειακής πολιτικής, 

με στόχους και χρονοδιαγράμματα και η υλοποίησή 

της με ευλαβική συνέπεια είναι πλέον μονόδρομος. 

Καταλυτικό ρόλο προς την επίτευξη του πιο πάνω 

θα έχει η θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός Συμ-

βουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, το οποίο 

θα έχει την υπευθυνότητα του σχεδιασμού και υλο-

ποίησης της ενεργειακής μας πολιτικής. 

Εάν πραγματικά θέλουμε ως κράτος και ως κοινω-

νία μια αειφόρο ανάπτυξη, η αιχμή του δόρατος της 

πολιτικής μας θα πρέπει να είναι οι ΑΠΕ και η εξοι-

κονόμηση ενέργειας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε σήμερα το ανά-

λογο τίμημα. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι 

να αποδεχθούμε τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων, 

την τολμηρή υποστήριξη των τεχνολογιών παρα-

γωγής ενέργειας από τον ήλιο, τη θερμομόνωση 

των κατοικιών έστω και εάν αυτό σημαίνει αρχικό 

κόστος και τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Κυρίως, όμως, θα πρέπει το κράτος να δείξει την 

πολιτική βούληση και την τόλμη να αποδεχθεί το 

όποιο πολιτικό κόστος και να προχωρήσει άμεσα 

με τα θέματα της ενέργειας μακριά από τοπικά 

ή μικροπολιτικά συμφέροντα. Αλλιώς, συνειδητά 

αποφασίζουμε να κληροδοτήσουμε το κόστος της 

αναβλητικότητάς μας, το οποίο δεν είναι μικρό και 

ένα χειρότερο περιβάλλον στις μελλοντικές γενιές».

Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν εκτός από το υπουρ-

γείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η ΑΗΚ, 

η EMS (Cyprus) Ltd, η Powerstar Ltd, η DK Wind 

Supply Ltd και η Ellinas Energy Ltd.
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«Χτίζοντας με τη γη»

Στις 4 και 5 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Μασσαλία με 

θέμα «Χτίζοντας με τη γη» (“Building with Earth”). Το Συνέδριο αποτελούσε μέρος του 

ευρωπαϊκού προγράμματος Culture 2007-2013 και στο περιεχόμενό του συμπεριλαμβα-

νόταν η αρχιτεκτονική της γης στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς και θέματα υλικών, συντή-

ρησης και σύγχρονης κατασκευής με πλιθάρι (http://culture-terraincognita.org).

Ομιλητές στο Συνέδριο για την Κύπρο ήταν ο Ιωάννης Ιωάννου (επίκουρος καθηγητής στο 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου), 

που μίλησε για τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου Δομικών Υλικών σε θέ-

ματα συναφή με το πλιθάρι και η Αντωνία Θεοδοσίου (αρχιτέκτονας, μηχανικός περιβάλ-

λοντος και μέλος του ICOMOS* της Κύπρου και της Διεθνούς ISCEAH**) με θέμα «Αρχιτε-

κτονική της γης στην Κύπρο».

Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγράμματος, απονεμήθηκαν βραβεία σε εξαίρετα έργα

συντήρησης και αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής της γης στην Ευρώπη (Outstanding 

Earthen Architecture in Europe), ενώ απονεμήθηκαν τρία βραβεία στην αρχιτέκτονα 

Αντωνία Θεοδοσίου για έργα συντήρησης και αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων και 

ενός αρχαίου μνημείου στην Κύπρο.

*   International Council on Monuments & Sites (ICOMOS)

** International Scientifi c Committee on Earthen Architectural Heritage (ISCEAH)

Ν Ε Α  ΤΟ Υ  Ε Τ Ε Κ

3ο Διεθνές Συνέδριο ΑΠΕ 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας
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Συναρπαστικές ευκαιρίες καθώς 
το έργο Future Together προχωρά

Ν Ε Α  ΤΟ Υ  Ε Τ Ε Κ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργά-

νωσε, μεταξύ 24-27 Ιουνίου, διεθνές Συνέ-

δριο με θέμα την «Ασφάλεια και διαχείριση κρί-

σεων στους τομείς των κατασκευών, τουρισμού 

και μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Στην εναρ-

κτήρια τελετή, που έγινε στην πύλη Αμμοχώ-

στου, παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, 

μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, 

η δήμαρχος Λευκωσίας, Ελένη Μαύρου, και ο 

πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης.

Στο χαιρετισμό της, η κ. Χαραλάμπους εξέφρα-

σε την ικανοποίησή της για τη διοργάνωση ενός 

τόσο μεγάλου εύρους Συνεδρίου, το οποίο απο-

τελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους επαγ-

γελματίες να ανταλλάξουν απόψεις και να ανα-

πτύξουν συνεργασίες που θα συμβάλουν στη δι-

άχυση γνώσεων. Η υπουργός τόνισε, επίσης, ότι 

είναι ιδιαίτερης σημασίας η κάλυψη που δίδεται 

στο Συνέδριο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε 

οποιοδήποτε κλάδο οικονομικής δραστηριότη-

τας και αν αυτές δραστηριοποιούνται, αφού σε 

αυτές εντοπίζεται αδυναμία στην ανάπτυξη κα-

τάλληλου Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλει-

ας και Υγείας, με συνέπεια την αυξημένη συχνό-

τητα εργατικών ατυχημάτων. 

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε τη σημασία που απο-

δίδει το Επιμελητήριο σε τέτοιου είδους διοργανώ-

σεις, με τις οποίες παρέχεται σημαντική νέα γνώση 

σε όλους τους επαγγελματίες και ιδιαίτερα στους 

μηχανικούς. Ο κ. Αχνιώτης ανέφερε ότι το ΕΤΕΚ 

προσπαθεί, από τη δημιουργία του, για προώθηση 

των θεμάτων εκπαίδευσης/διαφώτισης των μελών, 

αλλά και ευαισθητοποίησης στα θέματα ασφάλει-

ας και υγείας των εργαζομένων, με τη διοργάνωση 

πολλών σχετικών ημερίδων και Συνεδρίων.   

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάσθη-

καν πέραν των 70 εισηγήσεων σε θέματα που 

κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος θεματικών ενοτή-

των. Ειδικότερα, στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 

θέματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις ακό-

λουθες θεματικές ενότητες:

• Επαγγελματική Ασφάλεια

• Διαχείριση εκτίμησης κινδύνου

• Προστασία και ασφάλεια από πυρκαγιές, και

• Περιβαλλοντική ασφάλεια.

Το συγκεκριμένο Συνέδριο άφησε τις καλύτερες 

εντυπώσεις στους συμμετέχοντες για την άψογη 

διοργάνωσή του, το εύρος και την ποικιλία των θε-

μάτων που καλύφθηκαν, αλλά κυρίως γιατί αποτε-

λούσε μια σημαντική διεθνή πρωτοβουλία, από τις 

λίγες στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Θερμά 

συγχαρητήρια θα πρέπει να δοθούν στο Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο και σε όλους τους συντελεστές.

Ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων στους τομείς των 
κατασκευών, τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Η πρώτη φάση του έργου Future Together 

άρχισε με έρευνα, η οποία διεξάγεται σε 

πέντε υπάρχοντα έργα, τα οποία επικεντρώ-

νονται σε συμμεριζόμενους χώρους. Το έργο 

Future Together έχει ως κύριο στόχο την προ-

ώθηση της συμφιλίωσης στην Κύπρο, μέσω της 

ενίσχυσης έργων πολιτιστικής και περιβαλλο-

ντικής κληρονομιάς, υιοθετώντας πρακτικές 

για το σχεδιασμό συμμεριζόμενων χώρων.

Η επόμενη φάση του Future Together θα απο-

τελείται από εκπαιδευτικά σεμινάρια προς 

ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη. Τα σεμινάρια θα 

παρέχουν στα μέλη τα απαραίτητα εργαλεία για 

να ευθυγραμμίσουν συμμετοχικές μεθόδους 

στα έργα τους, σε σχέση με το σχεδιασμό συμ-

μεριζόμενων χώρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Future Together έχει 

πρόσφατα δεχθεί αιτήσεις από ομάδες (ατό-

μων και οργανισμών), οι οποίες έχουν συγκε-

κριμένη εμπειρία σε οργανωτική ανάπτυξη ικα-

νοτήτων (Capacity Building). Αυτές οι ομάδες 

αναμένεται ότι θα αναπτύξουν την ικανότητα 

των ενδιαφερομένων και επωφελούμενων από 

το Έργο σε τοπικές πολιτιστικές και περιβαλ-

λοντικές προσπάθειες προκειμένου να εισαγά-

γουν συμμετοχικές αρχές στην δική τους εργα-

σία και να μοιράζονται τεχνογνωσία μαζί τους.

Το Έργο στηρίζεται από τη UNDP-ACT με χρη-

ματοδότηση από τη USAID.

Πληροφορίες: www.etek.org.cy και http://ktmmob.org

Ο υπεύθυνος του Kontea Heritage Project της UNDP, 

Χαράλαμπος Περικλέους, και το μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Έργου, Αντώνης Καρπασίτης.

Οι φωτογραφίες είναι από την τελετή για την 

επίσημη έναρξη του Future Together, που έγινε στις 

13 Απριλίου στη Λευκωσία.
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Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 

ενέκρινε πρόταση του Κέντρου Κάρτας της Τράπεζας Κύπρου για 

χρήση της κάρτας American Express Green από τα μέλη του ΕΤΕΚ. Με 

βάση την πρόταση που υπέβαλε η Τράπεζα, η ετήσια συνδρομή της κάρ-

τας θα μοιράζεται εξ ημισείας μεταξύ ΕΤΕΚ και Τράπεζας Κύπρου και το 

ποσό των €10 θα επιχορηγείται από το ΕΤΕΚ προς τα μέλη. Περαιτέρω, 

το 10% του συνολικού ποσού της προμήθειας της Τράπεζας από τη χρή-

ση της κάρτας θα πιστώνεται στο ΕΤΕΚ. Η μειωμένη για τα μέλη του Επι-

μελητηρίου ετήσια συνδρομή καθορίζεται στα €40. 

Πέραν της μειωμένης συνδρομής, ο κατάλογος με τα οφέλη για τα μέλη του 

Επιμελητηρίου που θα συμμετέχουν στο σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Συμμετοχή στο σχέδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ American Express, όπου υπάρχει επι-

στροφή 1% των χρημάτων από τις αγορές οπουδήποτε, σε επιταγή που 

στέλνεται κάθε τρεις μήνες και η οποία εξαργυρώνεται σε όλες τις υπερα-

γορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ

• Συμμετοχή στο σχέδιο Selects με εκπτώσεις σε πάνω από 400 επιχει-

ρήσεις στην Κύπρο και πάνω από 5.000 προσφορές ανά τον κόσμο. Επί-

σης, αποκλειστικές προσφορές ειδικά για κατόχους ETEK American Express 

Green

• Δωρεάν επιπρόσθετη κάρτα (American Express Green)

• Δωρεάν Ταξιδιωτική Ασφάλεια

• Έκπτωση μέχρι και 10% στα συμβόλαια οικίας/αυτοκινήτου με τις Γενι-

κές Ασφάλειες Κύπρου

• Συμμετοχή στο εκάστοτε σχέδιο κληρώσεων

• Συμμετοχή στο σχέδιο Εκπτώμετρο

• Δωρεάν κάρτα Αθηνόραμα Club.

Επιπλέον, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Οι κάρτες θα φέρουν το λογότυπο του ΕΤΕΚ.

• Τα μέρη δεσμεύονται να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθεια για εμπλου-

τισμό των ωφελημάτων για τα μέλη του ΕΤΕΚ.

• Η κάρτα ΕΤΕΚ VISA, καρπός παλαιότερης συνεργασίας της Τράπεζας Κύ-

πρου και του ΕΤΕΚ, δεν μπορούσε να συνεχίσει να υφίσταται λόγω αλλα-

γών στην τεχνολογία.

• Μέσω της ETEK American Express Green θα παρέχεται στα μέλη η δυνα-

τότητα αυτόματης εξόφλησης της ετήσιας συνδρομής τους στο ΕΤΕΚ (προ-

ϋποθέτει τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου εξουσιοδότησης).

Για περισσότερες πληροφορίες: 800 00 800

Συνεργασία ΕΤΕΚ και Τράπεζας Κύπρου

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου έχει στείλει τα σχόλια, τις 

επισημάνσεις και εισηγήσεις του επί του 2ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) της Κύπρου, στα πλαίσια της δημόσιας δια-

βούλευσης που πραγματοποιήθηκε για το θέμα. 

Μεταξύ άλλων, το ΕΤΕΚ με σχετική επιστολή του προς την Υπηρεσία Ενέρ-

γειας του ΥΕΒ&Τ έχει επισημάνει τα εξής:

1. Σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της συνεισφοράς των solar 

water heaters, εφόσον το σημείο αναφοράς είναι η μέση ετήσια τελική 

εγχώρια ενεργειακή κατανάλωση των χρηστών που εμπίπτουν στο πε-

δίο εφαρμογής της παρούσας Oδηγίας, κατά την τελευταία πενταετία 

πριν την εφαρμογή της παρούσας Oδηγίας, οποιαδήποτε εξοικονόμηση 

θα έπρεπε να προκύψει από μέτρα ή/και ενέργειες που οδήγησαν σε 

πρόσθετη σε σύγκριση με το 2001-2005 εξοικονόμηση ενέργειας. Ως 

γνωστό σχέδια χορηγιών για θερμικά ηλιακά προϋπήρχαν του 2005, ενώ 

είναι επίσης γνωστό ότι από τη δεκαετία του 90 πέραν του 90% χρησι-

μοποιούν ηλιακό θερμοσίφωνα για ζεστό νερό χρήσης. 

2. Εάν θεωρηθεί ως δεδομένο ότι στην πλειονότητά τους οι κατοικίες που 

κατασκευάστηκαν πριν το 2004 θα έχουν κακές συνθήκες θερμικής άνεσης, 

αναμένεται ότι μέρος του προσδοκώμενου οφέλους από τις επιχορηγούμε-

νες επεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας θα μεταφραστεί σε βελτίω-

ση των συνθηκών θερμικής άνεσης, συνεπώς το ενεργειακό όφελος θα είναι 

μικρότερο από το εκτιμούμενο ή αναμενόμενο. 

3. Πρόσφατο ερευνητικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας με τίτλο  «Κατηγοριοποίηση κτιρίων στην Κύπρο με βάση την 

ενεργειακή τους απόδοση ευφορίας/ ΑΣΤΙ/ 0308 (ΒΙΕ)» κατέδειξε ότι η 

κυπριακή μεθοδολογία υπερεκτιμά την πραγματική κατανάλωση ενέρ-

γειας. Συνεπώς, εάν οι εξοικονομήσεις βασίστηκαν στη μεθοδολογία 

αυτή χωρίς να γίνει διόρθωση, τότε πιθανόν να έχει υπερεκτιμηθεί και 

το δυναμικό εξοικονόμησης. 

4. Επειδή σε μεγάλο βαθμό τα σενάρια εξοικονόμησης είναι θεωρητικά 

και αναπόφευκτα, παρόλο που μπορεί να ακολουθήθηκαν μεθοδολο-

γίες που θέσπισε η Επιτροπή, δεν είναι –κατά την άποψή μας– ούτε 

επαληθεύσιμα, ούτε μετρήσιμα (λόγω παραδοχών, ελλιπών δεδομένων 

κ.λπ.). Θα πρέπει, ανεξάρτητα από το τι ζητά η Οδηγία, να έχουμε και 

στόχους σε ό,τι αφορά την τελική κατανάλωση σε απόλυτους αριθ-

μούς, γιατί στο τέλος αυτό είναι που έχει σημασία. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΕΚ 

2o Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) της Κύπρου

Tο υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι Ευρωκώδικες και τα 

αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα προγραμματίζεται να τεθούν σε 

εφαρμογή στην Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Η επίσημη εφαρμογή θα καθοριστεί με γνωστοποίηση του υπουργού 

Εσωτερικών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υποχρεωτική εφαρμογή 
Ευρωκωδίκων
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΙΣ 5-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια Aρχή της Κύπρου για 

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αρ. 1907/2006 (REACH), 

πληροφορεί τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι σε πρόσφατη συνάντη-

ση της Επιτροπής Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημι-

κών Προϊόντων (ECHA) αποφασίσθηκε όπως οι πιο κάτω χημικές ου-

σίες χαρακτηρισθούν ως Ουσίες Πολύ Μεγάλης Ανησυχίας (SVHC) και 

αξιολογηθούν για πιθανή μελλοντική ένταξη στον Κατάλογο των Αδει-

οδοτούμενων Χημικών Ουσιών του Παραρτήματος XIV του REACH:

• Οξικός 2-αιθοξυ-αιθυλεστέρας (2-ethoxyethylacetate)

• Χρωμικό στρόντιο (strontium chromate)

• 1,2-βενζολοδικαρβοξυλικό οξύ, δι-C7-11-διακλαδισμένοι και γραμ-

μικοί αλκυλεστέρες (DHNUP) (1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11 

branched and linear alkyl esters)

• Υδραζίνη (hydrazine)

• 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη (1-methyl-2-pyrrolidone)

• 1,2,3-τριχλωροπροπάνιο (1,2,3-trichloropropane)

• 1,2- βενζολοδικαρβοξυλικό οξύ, δι-C6-8-διακλαδισμένοι αλκυλε-

στέρες πλούσιοι σε C7 (DIHP) (1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-

8-branched alkyl esters, C7-rich). 

Οι εν λόγω ουσίες είναι καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για 

την αναπαραγωγή (ΚΜΤ-CMR). 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που χημικές ουσίες ενταχθούν στο 

Παράρτημα XIV του REACH, τότε η χρήση τους θα επιτρέπεται μόνο 

ύστερα από σχετική άδεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προ-

ϊόντων και εφόσον αποδειχθεί ότι τα οφέλη από τη συγκεκριμένη χρή-

ση υπερισχύουν των αρνητικών επιπτώσεων.  

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημι-

κών Προϊόντων με περισσότερες πληροφορίες για τις πιο πάνω χημικές 

ουσίες βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://echa.europa.eu/

doc/press/pr_11_13/pr_11_13_msc_identify_seven_new_svhc_el.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό REACH και για 

τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στους παραγωγούς, εισαγωγείς και χρή-

στες χημικών προϊόντων παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επι-

θεώρησης Εργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mlsi.gov.cy/dli.

Ουσίες Πολύ Μεγάλης Ανησυχίας (SVHC)

Παρουσίαση του Γεωχημικού
Άτλαντα της Κύπρου

Tο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-

λοντος διοργανώνει Συμπόσιο για την παρουσίαση του Γεωχημικού Άτλαντα της Κύπρου, 

μια μελέτη διαρκείας πέντε χρόνων που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της 

Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας και τη συμβουλευτική εταιρεία ADCS International Ltd. 

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του αξιότιμου Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Πε-

ριβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη, και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 7 Σεπτεμβρίου στο ξε-

νοδοχείο Χίλτον Παρκ, στη Λευκωσία. 

Το Συμπόσιο φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στο διεθνές όσο και στο εγχώριο 

επιστημονικό γίγνεσθαι στα θέματα περιβαλλοντικής, αστικής και ιατρικής γεωχημείας. Φιλοδοξεί 

επίσης να ενημερώσει το επιστημονικό, αλλά και το ευρύτερο κυπριακό κοινό για τα αποτελέσμα-

τα του προγράμματος και τη σχέση τους με συναφείς τομείς της ζωής στην Κύπρο. Στο Συμπόσιο 

θα παρουσιάσουν εργασίες διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας. Οι παρουσιάσεις θα εί-

ναι στην αγγλική γλώσσα.

Η τελευταία μέρα του Συμποσίου περιλαμβάνει εκδρομή υπαίθρου στο Οφιολιθικό Σύμπλεγ-

μα του Τροόδους με επίσκεψη στο αρχαιότερο ενεργό μεταλλείο χαλκού, αυτό της Σκουριώ-

τισσας, με μεταλλευτική ιστορία πέραν των 4.000 χρόνων.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην εκδρομή υπαίθρου ανέρχεται στα €50 και περιλαμβάνει τα έξο-

δα μεταφοράς και ένα γεύμα.

Για δήλωση συμμετοχής: director@gsd.moa.gov.cy, azissimos@gsd.moa.gov.cy, 22409213.

Πληροφορίες: www.moa.gov.cy/gsd 

Μέλος του ΕΤΕΚ είναι ο 

νέος διευθυντής του 

Τμήματος Περιβάλλοντος του 

υπουργείου Γεωργίας, Φυσι-

κών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου.

Ο νέος διευθυντής του Τμή-

ματος Περιβάλλοντος, ο οποί-

ος ανέλαβε καθήκοντα στις 3 

Μαρτίου, γεννήθηκε στη Λευ-

κωσία. Παρακολούθησε πτυχιακές σπουδές στην Εφαρ-

μοσμένη Γεωλογία, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και με-

ταπτυχιακά στη Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων 

(ΕΛΚΕΠΑ), την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Πανεπιστήμιο Ουαλίας) και στη Διεύθυνση και Δημό-

σια Διοίκηση (Μ.Ι.Μ.).

Εργάστηκε για τρία χρόνια ως ερευνητής στο Πανεπι-

στήμιο Πατρών και δύο χρόνια ως γεωλόγος μηχανικός 

περιβάλλοντος στην ιδιωτική εταιρεία «ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ».  

Είναι αρχιεπιθεωρητής –με βάση το Νόμο– για τον 

έλεγχο της ρύπανσης και υπεύθυνος του κλάδου ρύ-

πανσης. 

Είναι μέλος του ΕΤΕΚ, του Συνδέσμου Γεωλόγων και 

Μεταλλειολόγων και του International Association of 

Impact Assessment (IAIA), ενώ διετέλεσε και πρόε-

δρος του Συνδέσμου Επιστημόνων & Μηχανικών Πε-

ριβάλλοντος Κύπρου. Είναι βασικός εκπαιδευτής στο 

κέντρο εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ σε διάφορα θέματα 

περιβαλλοντικής πολιτικής και θεματικές ενότητες 

του περιβάλλοντος.

Νέος διευθυντής 
στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Αρχιτέκτονας Φεραίος και Συνεργάτες. Μηνιαίος 

καθαρός μισθός €1220, τηλέφωνο 22445133.

• Πολιτικός μηχανικός ANJ Texnodomi Construction 

Ltd, 3-5 χρόνια πείρα εργοταξίου, τηλέφωνο 

26822520.

• Πολιτικός μηχανικός Α&Μ Χριστοφή Λτδ, κ. Μιχά-

λης Χριστοφή, τηλέφωνο 70001821. 

• Πολιτικός μηχανικός Νικόλας Κ. Μακρής & Υιοί Ερ-

γοληπτική Λτδ, tηλέφωνο 22490895.

• Πολιτικός μηχανικός Εργασία στο Κατάρ με συμβό-

λαιο ενός έτους. Με 20 χρόνια πείρα στην προμήθεια 

και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Procurement 

and Supply Chain Management). John Papachristos, 

Senior Partner, τηλέφωνο +35722679800.

• Μηχανολόγος μηχανικός MEDECO, κ. Ανδρέας 

Χρυσάνθου, τηλέφωνο 99678845 ή 22511108.

• Μηχανολόγος μηχανικός Interglobe Marinet 

Services (IMS), Γιώργος Σαββίδης, τηλέφωνο 25737581.

• Μηχανολόγος μηχανικός Bernouli Trading Co LTD, 

Γιώργος Συρίμης, τηλέφωνο 22485959. 

• Τοπογράφος μηχανικός Geoapikonisis, κ. Σοφία 

Σιάκου, mail@geoapikonisis.gr.

• Εκτιμητής ακινήτων CP Pavlides Chartered 

Surveyors, κ. Κωνσταντίνος Παυλίδης, τηλέφωνο 

22447846.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Αρχιτέκτονας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Αρχιτέκτονας Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Αρχιτέκτονας ΒΑ Hons Architecture, Canterbury 

College of Art School of  Architecture.

• Πολιτικός μηχανικός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανι-

κού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Πολιτικός μηχανικός Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Πολιτικός μηχανικός Πτυχίου Πολιτικού Μηχανι-

κού, Dundee University (HB).

• Μηχανολόγος μηχανικός BSc in Mechanical 

Engineering, Frederick University.

• Μηχανολόγος μηχανικός Πτυχίο στη Μηχανολο-

γική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Μηχανολόγος μηχανικός Technical University of 

Budapest, Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού, Riga Technical University.

• Ηλεκτρονικός μηχανικός και Μηχανικός Πλη-

ροφορικής Diploma in Electronic & Computer 

Engineering, Technical University of Crete MSc in 

Telecommunications Dpt. Technical University of Crete.

• Πολεοδόμος μηχανικός Πτυχίο Μηχανικού Χωρο-

ταξίας – Πολεοδομίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

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 όπως τα άρθρα αυτά αποστέλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του Ενημερωτι-

κού Δελτίου με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ώστε να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στα 

αποτελέσματα 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

ΔΙΑΤΗΣΙΕΣ

• Κώστας Ανδρονίκου, πολιτικός μηχανικός, για 

την οικονομική διαφορά μεταξύ Τεχνικού Γραφεί-

ου και πελατών του, για 12 διώροφες κατοικίες 

στη Χοιροκοιτία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2) – 

Εξουσιοδότηση Εντολέα.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

• Ανδρέας Χασαπόπουλος, μηχανολόγος μηχα-

νικός, για τα προβλήματα που δημιουργούνται σε 

γυμναστήριο στο Πέρα Χωριό Νήσου σε σχέση με 

την καταλληλότητα της βάσης του μηχανήματος 

κλιματισμού που προκαλεί οχληρία, για τα φουγάρα 

που μπάζουν νερά και δεν έχουν μόνωση και άλλα 

προβλήματα.

• Λούης Βακανάς, μηχανολόγος μηχανικός, για 

τα προβλήματα που παρουσιάζει η μηχανολογική 

εγκατάσταση και οι χρεώσεις γι’ αυτή, σε κατοικία 

στο Στρόβολο.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

• Γιώργος Καλαβάς, αρχιτέκτονας, για την ετοι-

μασία του αρχιτεκτονικού προγράμματος για τον 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση του 

Δημοτικού Κήπου στη Λάρνακα.

• Κωνσταντίνος Μαραθεύτης, αρχιτέκτονας, στο 

Κοινό Συμβούλιο για τα Τοπικά Σχέδια Αγίας Νάπας 

και Παραλιμνίου.

• Ανδρούλα Ευθυμίου, αρχιτέκτονας, στο Κοινό 

Συμβούλιο για το Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς.

• Λώρα Νικολάου, αρχιτέκτονας, στο Κοινό Συμ-

βούλιο για το Τοπικό Σχέδιο Περιοχής Νότια της 

Λευκωσίας. 

• Φλώρος Παντελής, πολιτικός μηχανικός, στο 

Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, κα-

θώς και για την ετοιμασία του τεχνικού μέρους των 

όρων του διαγωνισμού για τη μελέτη/έρευνα που θα 

πραγματοποιηθεί για εντοπισμό επιπτώσεων στην 

ποιότητα έτοιμου σκυροδέματος.

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι




