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               Της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου Λεοντίδου*

A γαπητοί συνάδελφοι,

Οι στατιστικές εκπαίδευσης για την 

Κύπρο περίτρανα επιβεβαιώνουν την 

προσήλωση των Κυπρίων στην πιο πάνω λαϊκή ρήση. 

Κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως 

σε ποσοστό φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 

κάθε γονιός θεωρεί ως πρώτη του προτεραιότητα τη μόρφωση των παι-

διών του, όποιο κόστος και αν αυτή συνεπάγεται και στο πλαίσιο αυτό η 

προετοιμασία για την εισαγωγή ενός παιδιού στα πανεπιστήμια ξεκινά από 

πολύ νωρίς. Προγραμματισμοί, επιλογές μαθημάτων και τα «αναπόφευκτα» 

φροντιστήρια που εξυψώνουν την παραπαιδεία ανάγοντάς την σε βασικό 

πρωταγωνιστή της προσπάθειας. 

Μία από τις σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθεί από όλους τους 

επηρεαζόμενους σχετίζεται με το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο θα φοι-

τήσουν τα παιδιά. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια ίδια, 

ούτε παρέχεται από όλα ακαδημαϊκή γνώση στο ίδιο εύρος και βάθος. Αυτό 

όμως που όλοι αναμένουν είναι τα πανεπιστήμια να καλύπτουν τις ελάχι-

στες προϋποθέσεις ενός προκαθορισμένου προγράμματος σπουδών που 

οδηγεί στην ετοιμασία κατάλληλα εκπαιδευμένων 

αποφοίτων με ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους 

παρέχουν τα εχέγγυα για αξιοπρεπή επαγγελμα-

τική πορεία. 

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργη-

θεί τέτοιοι μηχανισμοί, τόσο από την πολιτεία 

όσο και από επαγγελματικούς φορείς, που ελέγ-

χουν τα προγράμματα σπουδών και μπορούν να τα αξιολογήσουν στο μέ-

τρο του δυνατού. Δεν παύει όμως πάντα να υπάρχει η πιθανότητα κάποια 

προγράμματα σπουδών, ειδικά αυτά που προσφέρονται από πανεπιστήμια 

του εξωτερικού, να είναι έτσι δομημένα που να μην καλύπτουν τις βασικές 

απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Μεικτά προγράμματα, με θελκτικούς τίτλους 

που δίνουν άλλη διάσταση στις σπουδές και παράλληλα διαφοροποιούν ση-

μαντικά το αντικείμενο της σπουδής, εμφανίζονται πολύ συχνά τελευταία. 

Ειδικά στις ειδικότητες της μηχανικής επιστήμης συχνά παρατηρείται το 

φαινόμενο να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ για εγγραφή νέοι απόφοιτοι που δεν 

κατέχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα στην ειδικότητα που θεωρούν ότι σπού-

δασαν. Στις περιπτώσεις αυτές ποιος φταίει; Πώς θα μπορούσε να προληφθεί 

η πίκρα, η απογοήτευση, τα χαμένα χρόνια και τα χρήματα που δαπανήθηκαν; 

Πώς θα μπορούσαν αυτοί οι νέοι επιστήμονες να προειδοποιηθούν έγκαιρα; 

Καθένας πρέπει σίγουρα να έχει τα μάτια του ανοικτά, να ζητά πληροφορίες 

και να ενημερώνεται. Όμως πολύ σωστά το ΕΤΕΚ ανέδειξε σε πρόσφατη 

ανακοίνωσή του το θέμα. Καιρός είναι οι επηρεαζόμενοι να αναζητούν, 

προτού ξεκινήσουν την προσπάθειά τους, πληροφορίες από αξιόπιστες 

πηγές. Το ΕΤΕΚ υπέδειξε στην ανακοίνωσή του το πρόβλημα. Αλλά αυτή η 

προειδοποίηση πρέπει όχι μόνο να επαναλαμβάνεται συχνά αλλά και άλλοι 

φορείς και μεμονωμένα άτομα πρέπει να ενώσουν τη φωνή τους με το 

ΕΤΕΚ. Μόνο έτσι θα διασφαλισθεί ότι όποιος 

σπούδασε τη μηχανική επιστήμη μπορεί πράγ-

ματι να την ασκήσει σωστά και κυρίως ότι κανε-

νός νέου απόφοιτου δεν θα εξανεμισθούν τόσο 

νωρίς τα όνειρα και οι φιλοδοξίες. 

*Χημικός μηχανικός

Μάθε παιδί μου γράμματα... 
Αλλά πρόσεχε πώς!

Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν 
είναι όλα τα πανεπιστήμια 

ίδια, ούτε παρέχεται από όλα 
ακαδημαϊκή γνώση στο ίδιο 

εύρος και βάθος





Ο ένατος από τους έντεκα «Στόχους και Προτε-

ραιότητες της Τριετίας 2011-2014» του ΕΤΕΚ 

αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (εφαρμογή 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως μέτρο αύξησης 

της παραγωγικότητας, της ταχύτητας και της δι-

αφάνειας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα). Τα κείμενα των έντεκα θεμάτων που πε-

ριλαμβάνονται στους Στόχους και τις Προτεραιό-

τητες, όπως ετοιμάστηκαν από ομάδες εργασίας, 

παρουσιάζονται ανά ένα σε κάθε τεύχος του ενη-

μερωτικού δελτίου.

Συντονιστής: Κυριάκος Θεμιστοκλέους

Συνεργάτες: Λουκάς Ρωσσίδης, Παναγιώτης Σταύ-

ρου, Ανδρέας Σωκράτους

9.1 Πλαίσιο Πολιτικής - Παρούσα Κατάσταση

9.1.1 Γενικά

Ο δημόσιος τομέας της Κύπρου πρέπει να εντείνει 

τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη της ηλε-

κτρονικής διακυβέρνησης, ειδικότερα τώρα που 

βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατά-

σταση. Η μείωση του ύψους των δαπανών του Δη-

μοσίου αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την 

κυπριακή οικονομία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

σε μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή της ηλεκτρονι-

κής διακυβέρνησης. 

Τα τελευταία χρόνια, η ηλεκτρονική διακυβέρνη-

ση αποτελεί πλέον παγκόσμια πραγματικότητα. 

Τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο απο-

τελεί τον γενικό διαχειριστή σε όλα τα πεδία που 

εφαρμόζονται οι δημόσιες υπηρεσίες και πα-

ρουσιάζονται online δίκτυα στους εσωτερικούς 

οργανισμούς. Η στροφή των χωρών προς την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν αναγκαία για 

τη διοικητική μεταρρύθμιση. Στις περισσότερες 

χώρες παγκοσμίως υπάρχει έντονη ανάγκη για 

μείωση των εξόδων, βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, αύξηση της διαφάνειας και αύξηση 

της συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση.

Παρά τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας τα τελευταία χρόνια για αναβάθμιση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υστερεί ακόμη σε 

σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Οφείλει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές 

της, προκειμένου να καλύψει το χάσμα των προ-

ηγούμενων ετών αλλά και να διασφαλίσει τη διά-

χυση των δεδομένων και των πληροφοριών στον 

ευρύτερο ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στον 

τεχνικό τομέα πού αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει 

ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα. 

Ορισμός

Ο επίσημος ορισμός που δόθηκε από την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση, το 2003 είναι ο εξής:

«Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοι-

νωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με 

οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προ-

σωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης 

του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και 

την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών».

Σύμφωνα με τον πιο πάνω ορισμό οριοθετούνται 

και οι στόχοι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:

1. Εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων

2. Βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών 

3. Υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών.

Επίσης μέσα από τον πιο πάνω ορισμό γίνεται 

ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται απλώς για την αυτο-

ματοποίηση των διαδικασιών του δημόσιου τομέα 

αλλά για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερι-

κό της δημόσιας διοίκησης.

9.1.2 Παρούσα Κατάσταση - Προκλήσεις

Τα τελευταία χρόνια η πορεία της ηλεκτρονικής δι-

ακυβέρνησης στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντική 

πρόοδο, η οποία όμως δεν επαρκεί ώστε να φτάσει 

στο επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και 

να επιτύχει τους στόχους του ευρωπαϊκού σχεδίου 

δράσης 2011-2015. Ο δημόσιος τομέας της Κύπρου 

χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητά του, χαμη-

λή απόδοση, ελλείψεις στη μηχανοργάνωση, ελά-

χιστες τεχνολογικές υποδομές και μικρό ποσοστό 

δαπανών για ΤΠΕ. Όλα αυτά δυσκολεύουν ιδιαίτερα 

την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Όταν έγιναν τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όλοι μιλούσαν 

για συστήματα, τεχνολογίες και λογισμικά. Στη συ-

νέχεια όμως έγινε αντιληπτό ότι η τεχνολογία είναι 

το μέσο για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και συνεπώς η χρήση της τεχνολο-

γίας είναι απαραίτητη σε κάθε βήμα.

Βασικές προϋποθέσεις εκτός από την ανάπτυξη και 

χρήση των ΤΠΕ για την εξέλιξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι:

1) οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε όλες τις 

οργανωτικές δομές του δημοσίου τομέα,

2) η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων έτσι 

ώστε να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες 

και προκλήσεις που θα προκύψουν,

3) η δημιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής 

κουλτούρας στον πολίτη,

4) η ενημέρωση προς όλους τους ενδιαφερό-

μενους και εμπλεκόμενους,

5) ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου.

Στην Κύπρο, οι υπεύθυνοι φορείς για την πορεία 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το υπουρ-

γείο Εσωτερικών και το τμήμα Υπηρεσιών Πληρο-

φορικής.

Ο πολίτης και η επιχείρηση πέρα από την επιλογή 

του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών επω-

φελούνται και από τη μείωση του κόστους αλλά και 

από την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών που προκύ-

πτει σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο εξυπη-

ρέτησης στον φυσικό χώρο των δημόσιων υπηρε-

σιών. Τέλος ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι 

η μείωση των φαινομένων διαφθοράς.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα πληροφοριακών συ-
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Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
(εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως μέτρο αύξησης της παραγωγικότητας, 

της ταχύτητας και της διαφάνειας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα)

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2011-2014

Η στροφή των χωρών 
προς την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση ήταν 

αναγκαία για τη διοικητική 
μεταρρύθμιση



στημάτων συναλλαγών στην Κύπρο είναι:

• Το σύστημα e-procurement που παρέχει ενη-

μέρωση για τις προκηρύξεις των διαγωνισμών 

και βοήθεια για την υποβολή προσφορών 

τόσο σε οικονομικούς φορείς της Κύπρου 

και του εξωτερικού όσο και στο κοινό. Επίσης 

παρέχει εργαλεία στις αναθέτουσες αρχές για 

την προκήρυξη των συμβάσεων και την ετοι-

μασία εγγράφων διαγωνισμών. Έχει τη δυνα-

τότητα ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, 

το άνοιγμα και την αξιολόγησή τους.

• Το διαδικτυακό σύστημα του τμήματος Οδι-

κών Μεταφορών που παρέχει ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων (ιδι-

ώτες, εταιρείες), εισαγωγείς οχημάτων και 

Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) 

όπως και ηλεκτρονική online ανανέωση της 

άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Η 

άδεια κυκλοφορίας εκτυπώνεται κατευθείαν 

στον εκτυπωτή του τελικού χρήστη.

• Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δη-

λώσεων ΦΠΑ στο σύστημα του υπουργείου 

Οικονομικών TaxisNet και INTRASTAT.

• Το διαδικτυακό σύστημα ΘΗΣΕΑΣ που απευ-

θύνεται στους εργασιακούς εταίρους του 

τμήματος Τελωνείων, τόσο στο εξωτερικό, 

όσο και στην Κύπρο και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα υποσυστήματα: Δηλωτικών Εισα-

γωγής, Εισαγωγών, Ταξινόμησης, Αποθηκών 

Αποταμίευσης, Ανάλυσης Κινδύνου, Πληρω-

μών και Λογιστικό.

9.2 Σχέδιο Δράσης - Επόμενες Ενέργειες 

9.2.1 Γενικά

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απο-

τελεί κοινό μοντέλο για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Κάθε χώρα έχει πραγματοποιήσει τις προσπάθειές 

της για τη μετάβαση από την παραδοσιακή διακυ-

βέρνηση στην ψηφιακή δημόσια διοίκηση, στοχεύο-

ντας κατ’ αρχήν στην πλήρη παροχή των κυβερνητι-

κών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, στη διεύρυνση της 

διαφάνειας και του ελέγχου των έργων των κυβερ-

νήσεων προωθώντας και τη συμμετοχή των πολιτών. 

Αυτό επιτυγχάνεται σταδιακά, και σε διαφορετικά 

επίπεδα για την κάθε χώρα. Αρχικά, επιτυγχάνεται 

με την απλή παροχή πληροφοριών στους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις, στη συνέχεια παρέχοντας τη δυνα-

τότητα ενεργού διάδρασης πολίτη-δημόσιας διοίκη-

σης, έπειτα δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και τέλος η εφαρμογή 

της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας.

Η Κύπρος πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για 

την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

προκειμένου να μειώσει το κόστος και τη γραφει-

οκρατία και να αυξήσει τη διαφάνεια, αλλά και να 

ενισχύσει τη δημοκρατία μέσα από την αύξηση 

της συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση. Η 

ανάγκη για ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης πληρο-

φοριών, που να εξυπηρετεί τον πολίτη, είναι ανα-

γκαίο και επιτακτικό ειδικότερα τώρα που η Κύπρος 

βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατά-

σταση. Αυτή η ανάγκη αποσκοπεί στη βελτίωση 

της επικοινωνίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης 

που λαμβάνει ο πολίτης από τις δημόσιες υπηρε-

σίες της Κύπρου. Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης 

πληροφοριών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη 

συνεργασία της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ημικρατικών οργανισμών, του ΕΤΕΚ 

και άλλων οργανώσεων και επιχειρήσεων που δι-

αθέτουν πληροφορίες ζωτικές στη λειτουργία του 

προτεινόμενου συστήματος. Βασική λειτουργία του 

είναι η οργάνωση, η ανανέωση και ο εμπλουτισμός 

της υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφι-

ακή μορφή, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω ταξι-

νόμησή της σε δικτυωμένες και υποστηριζόμενες 

βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα είναι προσπελά-

σιμες μέσω διαδικτύου. Η δημιουργία μηχανισμού 

αξιολόγησης και οργάνωσης της αδόμητης πλη-

ροφορίας (Διαχείριση Γνώσης) στον πολίτη με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών είναι αναγκαία. 

Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών 

πρέπει να καταστεί θεσμός εγγύησης της ανάπτυ-

ξης και της κοινωνικής συνοχής. Ο στόχος πρέπει 

να είναι η προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης 

στις πολιτικές της ΕΕ, η διαρκής βελτίωσή της με 

την εισαγωγή νέων συστημάτων οργάνωσης και η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Οι επιμέρους στόχοι και δράσεις συνοψίζονται ως 

εξής:

1. Προσανατολισμός της παροχής υπηρεσιών 

προς τις ανάγκες των Πολιτών

2. Αύξηση της δυνατότητας προσπέλασης στις 

αναφερόμενες υπηρεσίες

3. Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού

4. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της πληρο-

φορίας

5. Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτε-

λεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης

6. Προώθηση του συνόλου των θεσμικών διοι-

κητικών ρυθμίσεων για την ηλεκτρονική δι-

ακυβέρνηση

7. Αναγκαίες προσαρμογές στις γνώσεις και δεξι-

ότητες του ανθρώπινου δυναμικού

8. Αναδιοργάνωση της διοίκησης

9. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής δημοκρατίας

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στην Κύ-

προ είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα κοινό μο-

ντέλο για τη δημιουργία και διαχείριση δεδομένων 

σε όλες τις δημόσιες και μη δημόσιες υπηρεσίες 

και όλες οι προσπάθειες είναι ανεξάρτητες. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόοδος 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την οποία 

απαραίτητα στοιχεία είναι η συλλογική και η στρα-

τηγική ανάπτυξη μοντέλων ηλεκτρονικής διακυ-

βέρνησης, ώστε να περάσουν σε μια σύγχρονη 

μορφή δημόσιας διοίκησης.

Προτείνεται η άμεση δημιουργία κεντρικού συστή-

ματος διαχείρισης πληροφοριών από έναν ανεξάρ-

τητο φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει σε συ-

νεργασία με το τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και 

να διαχειρίζεται τη ροή τεχνικών, γεωγραφικών και 

άλλων πληροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών 

του δημοσίου τομέα όπως και της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης, κτηματολογίου, πολεοδομίας, ΑΗΚ, CYTA, 

συμβουλίων υδατοπρομήθειας και αποχέτευσης κλπ. 

Όλες οι πιο πάνω υπηρεσίες λειτουργούν σήμερα 

ανεξάρτητα και δεν υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα 

διαχείρισης και ενημέρωσης πληροφοριών του πολί-

τη. Με αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή η δημόσια 
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Όχι στη διαιώνιση των χαλαρώσεων στο σκυρόδεμα

Εναντίον οποιωνδήποτε προσεγγίσεων οι οποίες έχουν στόχο να δι-

αιωνίσουν τις χαλαρώσεις που έγιναν στο πρότυπο του σκυροδέμα-

τος τάσσεται το ΕΤΕΚ. Αυτά αναφέρει σε επιστολή του το Επιμελητήριο 

προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κατασκευαστών Έτοιμου Σκυροδέ-

ματος, με την ευκαιρία συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής CYS / TE 06 

ημερομηνίας 22/06/2012 που αφορά το σκυρόδεμα. Είχε προηγηθεί 

επιστολή του Συνδέσμου προς τη γενική διευθύντρια του υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στον πρόεδρο του Κυπριακού 

Οργανισμού Τυποποίησης με ημερομηνία 24.5.2012 (η οποία κοινοποι-

ήθηκε στο ΕΤΕΚ).

Στην επιστολή του το Επιμελητήριο πληροφορεί τον Σύνδεσμο Κατα-

σκευαστών Έτοιμου Σκυροδέματος ότι «το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει 

έμπρακτα αποδείξει το ενδιαφέρον και τη στήριξή του στη βασική 

και βιομηχανική έρευνα, με τη συμμετοχή του σε αριθμό εθνικών και 

ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων». Τονίζεται δε πως «σε ό,τι 

αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, το Επιμελητήριο έχει σταθμίσει τα 

δεδομένα και θεωρεί ότι η ασφάλεια και η μη επιβάρυνση της οικο-

νομίας και του Κύπριου πολίτη λόγω της μείωσης της διάρκειας ζωής 

του σκυροδέματος και της αναγκαιότητας συχνότερης συντήρησης των 

οικοδομών είναι θεμελιώδη ζητήματα».

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι δεν είναι λογικό και επιτρεπτό να τροπο-

ποιούνται τα πρότυπα χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε τεκμηρίωση 

που να δίνει ικανοποιητικές απαντήσεις για την ορθότητα και την ανα-

γκαιότητα της τροποποίησης.

διαφάνεια και σε αρκετές περιπτώσεις είναι αδύνατη 

η διάχυση δεδομένων στον ενδιαφερόμενο. 

Μια πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρ-

νησης είναι η δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης 

και οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών με τη χρή-

ση νέων τεχνολογιών ώστε να συμβάλει στη γρήγο-

ρη έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. 

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

η αλλαγή στον τρόπο έκδοσης των πολεοδομικών 

και οικοδομικών αδειών μπορεί να είναι σημαντική, 

αφού οι άδειες θα μπορούν να υποβάλλονται και να 

εκδίδονται μέσω του διαδικτύου σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, με σημαντικό οικονομικό όφελος, μείωση 

καθυστερήσεων και βελτίωση της δημόσιας εικόνας 

των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων.

Η υποβολή του φακέλου της άδειας μπορεί να γίνει 

και ηλεκτρονικά. Η πολεοδομία, δήμοι και υπηρεσί-

ες θα μπορούν να δέχονται την αίτηση της πολεο-

δομικής ή οικοδομικής άδειας που θα υποβάλλεται 

από τον μελετητή και η οποία θα συνοδεύεται από 

τα απαιτούμενα σχέδια και έγραφα ηλεκτρονικά. 

Με αυτό τον τρόπο οι διάφορες υπηρεσίες θα μπο-

ρούν να αξιολογούν τα προτεινόμενα σχέδια εντός 

λίγων ημερών και με ελαχιστοποίηση λαθών και 

παραβλέψεων που οδηγούσαν σε περαιτέρω καθυ-

στέρηση στην παροχή των υπηρεσιών.

Για υλοποίηση και σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων 

πληροφορικής και αξιολόγησης είναι σημαντικό η 

δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση να 

αρχίσουν να εκσυγχρονίζονται με την ηλεκτρονική 

αποθήκευση αρχειακού υλικού και με τη διασφά-

λιση εύκολης πρόσβασης στο σύνολο του υλικού 

αυτού, ανά πάσα στιγμή. Η δυνατότητα αυτή επι-

τρέπει τον επανασχεδιασμό όλων των διοικητικών 

διαδικασιών, εξαλείφοντας τον δαίδαλο των χρο-

νοβόρων παραπομπών από τη μία υπηρεσία στην 

άλλη και δημιουργώντας ένα πλαίσιο διαφάνειας, 

μέσα στο οποίο σφυρηλατείται σταδιακά σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και κράτους.

Ως ΕΤΕΚ, είναι υποχρέωσή μας να ζητήσουμε την άμε-

ση δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος πληροφο-

ριών από έναν ανεξάρτητο φορέα που να έχει στόχο 

τόσο την εξυπηρέτηση των πολιτών και κατ’ επέκταση 

των μελετητών, όσο και την εξασφάλιση της διαφά-

νειας στη δημόσια υπηρεσία. Η εφαρμογή της ηλε-

κτρονικής διακυβέρνησης στην απλοποίηση διαδικα-

σιών, σε πρώτη φάση στην αίτηση και έγκριση αδειών 

από τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση 

και άλλες υπηρεσίες όπως και η διάχυση δεδομένων 

στους μελετητές από το δημόσιο είναι σημαντική και 

αναγκαία. Ιδιαίτερα μάλιστα τη συγκεκριμένη στιγμή 

που ο κλάδος της κτηματαγοράς βρίσκεται σε ύφεση. 

Τελικός στόχος είναι η επέκταση της εφαρμογής της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ώστε να καλύψει το σύ-

νολο των κυβερνητικών υπηρεσιών.

9.2.2 Άμεσες Δράσεις 

i. Το ΕΤΕΚ να αξιοποιήσει την ηλεκτρονική δι-

ακυβέρνηση αναβαθμίζοντας την ιστοσελίδα 

του με online υπηρεσίες και δημιουργία σε-

λίδας Facebook για ενημέρωση και καλύτερη 

επαφή με τα μέλη του. 

ii. Ο στόχος του επιμελητηρίου πρέπει να είναι 

η αξιοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρησιμοποιώ-

ντας την εμπειρία που έχει η Κύπρος μέχρι 

σήμερα για τον καθορισμό μικρών και εφι-

κτών στόχων.

iii. Εισήγηση για δημιουργία επιτρόπου ηλε-

κτρονικής διακυβέρνησης.

iv. Η διασφάλιση της ασφάλειας και την εφαρ-

μογή της ηλεκτρονικής υπογραφής.

v. Είναι σημαντική η άμεση ανάγκη για διάχυ-

ση της πληροφορίας μεταξύ των διάφορων 

υπηρεσιών και του πολίτη.

vi. Η συνέχιση της λειτουργίας της επιτροπής 

του ΕΤΕΚ για τα θέματα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.

vii. Η διασφάλιση του οράματος της “κοινωνίας 

της πληροφορίας”.

viii. Η αναγκαιότητα για ποσοτικοποίηση του 

οφέλους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

σε σχέση με την εξοικονόμηση κόστους και 

την απαιτούμενη επένδυση.

ix. Η εκπαίδευση των μελών και του προσωπι-

κού του επιμελητήριου για την αναβάθμιση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Συμμετοχή ΕΤΕΚ στο 8ο Συνέδριο 
Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, εκ-

προσώπησε το Επιμελητήριο στο 8ο Συνέδριο 

Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, το οποίο πραγμα-

τοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο 

κ. Αχνιώτης συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης θέμα της οποίας ήταν «Τομέας ανάπτυξης 

γης: The road to recovery». Στη συζήτηση τέθηκαν 

τα θέματα:

• Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό της κτηματα-

γοράς στο πλαίσιο της κρίσης; 

• Ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα του τομέα; 

Υπάρχουν λύσεις; 

• Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

της ανεργίας; 

• Ποιος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

της Κυβέρνησης και πώς οφείλουν να κινηθούν; 

• Γιατί τα πορίσματα της έκθεσης «Doing 

Business Report 2011» πρέπει να προβληματίσουν 

τα αρμόδια τμήματα; 

• Υπάρχει μέλλον στον τομέα και πότε αναμένε-

ται να ανακάμψει;

Το ΕΤΕΚ ήταν μεταξύ των υποστηρικτών του Συ-

νεδρίου.





Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας απέστειλε, στις 15 

Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώ-

της με θέμα: «Η βιώσιμη και στοχευμένη ανά-

πτυξη, που σκοπεύει στη βελτίωση της παρα-

γωγικότητας και της ποιότητας των κλάδων που 

θα στηριχθούν, είναι το κλειδί για έξοδο από την 

οικονομική κρίση».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή «Σε τούτες τις 

δύσκολες μέρες που περνά η κυπριακή οικονομία 

όλοι παραδέχονται ότι το κλειδί για την έξοδο από 

την κρίση είναι η ανάπτυξη. Επειδή τα διαθέσιμα 

€300 εκατομμύρια που με βάση την απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου θα διατεθούν για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελούν 

αδιαμφισβήτητα μικρό ποσό, θα πρέπει να αξιο-

ποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο προκει-

μένου να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό θετικό 

αντίκτυπο.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμφωνεί ότι η ανά-

πτυξη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για έξοδο 

από την κρίση. Ωστόσο, η ανάπτυξη, για να έχει 

νόημα, πρέπει να είναι βιώσιμη και να δημιουργεί 

πρόσθετη αξία μέσω της αύξησης της παραγωγι-

κότητας και της βελτίωσης των ποιοτικών χαρα-

κτηριστικών των κλάδων που θα στηριχθούν. Οι 

περιορισμένοι, δυστυχώς, πόροι που υπάρχουν, 

θα πρέπει να επενδυθούν έξυπνα και στοχευμέ-

να ώστε να έχουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο. 

Η ανάπτυξη θα πρέπει να έχει στρατηγικό χαρα-

κτήρα, να έχει συνοχή, να είναι συγκροτημένη και 

αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Σε 

αυτό το σημείο δεν μπορεί παρά να επισημανθεί 

ότι η μέχρι σήμερα αδυναμία της πολιτείας να 

προχωρήσει στην εκπόνηση του Σχεδίου για τη 

Νήσο, σκοπός του οποίου είναι να καθορίσει με 

επιτελικό τρόπο τη γενική χωροταξική πολιτική 

του κράτους, δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην 

προσπάθεια για προαγωγή της επωφελούς και βι-

ώσιμης ανάπτυξης και υπογραμμίζει την ανάγκη 

άμεσης προώθησης του θέματος.

Το ΕΤΕΚ επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της προσπά-

θειας αυτής, η Πολιτεία θα πρέπει να εγκύψει με 

σοβαρή διάθεση επίλυσης των προβλημάτων που 

δημιουργούνται λόγω της γραφειοκρατίας. Στόχος 

θα πρέπει να παραμείνει η μείωση του διοικητικού 

φόρτου αλλά και των καθυστερήσεων που παρα-

τηρούνται στις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας αλλά 

και με την αλλαγή στις προσεγγίσεις που σήμερα 

ακολουθούνται. Ο ρόλος της Πολιτείας δεν είναι 

να εξαντλεί την αυστηρότητά της κατά το στάδιο 

αδειοδότησης της ανάπτυξης αποθαρρύνοντας 

και καθυστερώντας την, αλλά να τη διευκολύνει 

επιδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάλογη ευαι-

σθησία στην ποιότητά της, ενδυναμώνοντας τους 

μηχανισμούς επιβολής και ελέγχου εφαρμογής 

των νομοθεσιών». 

Στόχευση έργων

Όσον αφορά στη στόχευση της Πολιτείας, στην 

επιστολή σημειώνεται ότι «το ΕΤΕΚ συμφωνεί ότι 

προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε έργα που 

θα δημιουργήσουν συνέργιες και θα έχουν πολλα-

πλασιαστικό αντίκτυπο, όπως είναι π.χ. η υλοποί-

ηση μικρών και μεσαίων περιφερειακών πολεοδο-

μικών έργων, τα οποία εκτιμάται ότι θα δώσουν 

κίνητρο και στον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει, 

δημιουργώντας σαφώς περισσότερες θέσεις ερ-

γασίας. Ωστόσο, τυχόν κίνητρα που θα δοθούν 

στον τομέα της ανάπτυξης των ακινήτων θα πρέ-

πει να αφορούν έργα με αναβαθμισμένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι τα κτίρια με μειωμένη 

ενεργειακή κατανάλωση, η δε επανένταξη των 

ανέργων θα πρέπει να είναι στοχευμένη και να 

συνδυάζεται με την απόκτηση των κατάλληλων, 

σύγχρονων, δεξιοτήτων και προσόντων. 

Το Επιμελητήριο έχει ήδη καταθέσει πρόταση που 

στοχεύει στην ενθάρρυνση της δραστηριότητας 

για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων και τη συ-

ντήρηση υποδομών. Το κράτος και το ευρύτερο 

δημόσιο ξοδεύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 

ετήσια σε ηλεκτρισμό και πετρέλαιο για σκοπούς 

θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού των κυ-

βερνητικών κτιρίων. Με πολύ συντηρητικούς υπο-

λογισμούς η κατανάλωση αυτή μπορεί να μειωθεί 

πέραν του 30% εάν γίνουν οι κατάλληλες ενεργει-

ακές επεμβάσεις θερμομόνωσης, ηλιοπροστασί-

ας, αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου ηλεκτρο-

μηχανολογικού εξοπλισμού και του φωτισμού. Η 

Πολιτεία θα έπρεπε να είχε ήδη προκηρύξει προ-

σφορές για την υλοποίηση ενεργειακών επεμβά-

σεων σε ομάδες κτιρίων, το κόστος των οποίων 

θα αναλάμβανε ο ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος θα 

πληρώνεται με βάση τις επιδόσεις που θα επι-

τευχθούν. Με αυτό τον τρόπο θα καθοδηγηθεί 

μέρος της κατασκευαστικής δραστήριότητας σε 

ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας η οποία 

θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο και θα μειώσει 

τις μελλοντικές δαπάνες του κράτους. 

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

Θ Ε Μ ΑΤΑ

10

Το κλειδί για την έξοδο 
από την κρίση είναι η ανάπτυξη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΕΚ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οι περιορισμένοι, 
δυστυχώς, πόροι που 
υπάρχουν, θα πρέπει 

να επενδυθούν έξυπνα 
και στοχευμένα ώστε να 
έχουν πολλαπλασιαστικό 

αντίκτυπο
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Το Επιμελητήριο συμμετείχε σε συνεδρία 

της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερι-

κών, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη συ-

ζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που 

τροποποιεί τον περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης 

και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας 

Νόμο του 2010». Το Επιμελητήριο εκπροσώ-

πησε ο επιστημονικός λειτουργός κ. Χάρης 

Σταυρινού.

Βασικός σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενσω-

μάτωση στην κείμενη νομοθεσία, Ν.70(Ι)/2010, 

της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας. Ειδικότερα ενσωματώνονται στον 

Νόμο 70(Ι)/2010 πρόνοιες αναφορικά με την 

προθεσμία κατάρτισης των χαρτών επικινδυ-

νότητας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας, 

καθώς και την προθεσμία ολοκλήρωσης και 

δημοσίευσης των σχεδίων διαχείρισης κινδύ-

νων πλημμύρας.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ εξέφρασε την άποψη 

ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συμπλη-

ρώνουν παραλείψεις και   κενά στην κείμενη 

νομοθεσία η οποία δεν ακολούθησε πλήρως τις 

πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ειδικότερα 

σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής. 

Συνέχισε εκφράζοντας την ευχή ότι η κατάρτιση 

των χαρτών θα ολοκληρωθεί μέσα στα σχετικά 

χρονοδιαγράμματα και κατέληξε ενημερώνοντας 

για την προθυμία του ΕΤΕΚ να υποστηρίξει τις 

ενέργειες και τις δράσεις του τμήματος με σκο-

πό να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΕΚ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Νομοθεσία για τους κινδύνους πλημμύρας

Οικοδομική βιομηχανία

Ταυτόχρονα, η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα 

για να διατηρήσει εν ζωή τον απαραίτητο επιστη-

μονικό ιστό της οικοδομικής βιομηχανίας. Σήμερα, 

δυστυχώς, αρκετά μελετητικά γραφεία και αρκετοί 

μελετητές υπολειτουργούν και υποαπασχολού-

νται. Η Πολιτεία θα μπορούσε να προχωρήσει 

άμεσα, με σχετικά μικρό κόστος, στην προκήρυξη 

μεγάλου αριθμού διαγωνισμών για μια σειρά από 

μελέτες και έρευνες (σχέδια περιοχής, ρυθμιστικά 

σχέδια, αρχιτεκτονικούς και μελετητικούς δια-

γωνισμούς κλπ), οι οποίες είναι απαραίτητες και 

εκκρεμούν. Με αυτό τον τρόπο θα δοθούν θετικά 

μηνύματα και προοπτική. Πέραν της απασχόλησης 

δεκάδων μελετητικών γραφείων και επιστημόνων, 

οι οποίοι δεν θα οδηγηθούν στην ανεργία με όλες 

τις αρνητικές συνέπειες, το Κράτος με ανεπαίσθη-

το κόστος θα έχει στη διάθεσή του όλους τους 

σχεδιασμούς, τις έρευνες, τα στοιχεία και τα δε-

δομένα τα οποία θα του επιτρέψουν να είναι πιο 

παραγωγικό και αποτελεσματικό όταν βελτιωθούν 

οι οικονομικές συνθήκες. 

Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα 

(ΣΔΙΤ) αποτελούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση 

στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της 

παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Μια μεταρ-

ρύθμιση, η υλοποίηση της οποίας θα συμβάλει 

σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και 

της κοινωνίας τα επόμενα χρόνια. Με τις ΣΔΙΤ 

θα δοθεί μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη και θα 

διασφαλισθεί η έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωση 

πολλών αναγκαίων υποδομών, ενώ παράλληλα 

θα απελευθερωθούν πόροι για περισσότερες 

κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες. Τα 

οφέλη από τις ΣΔΙΤ θα είναι μεγάλα για όλους. 

Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία θα πρέπει άμεσα να 

προχωρήσει τάχιστα και με συγκεκριμένο τρό-

πο στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνει η 

δυνατότητα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα έργα, με 

συγκεκριμένες μεθοδολογίες και με συγκεκριμέ-

να χρονοδιαγράμματα. 

Τέλος, ενόψει και της πλειάδας πολεοδομικών χα-

λαρώσεων και κινήτρων που έχουν δοθεί σε επι-

χειρηματίες ανάπτυξης γης, θα πρέπει να επιση-

μανθεί ότι όποια πολιτική παροχής πολεοδομικών 

διευκολύνσεων ή και άλλων κινήτρων σε αναπτύ-

ξεις θα πρέπει να συνοδεύεται με ρητούς όρους 

που αφορούν χρονοδιάγραμμα ταχείας υλοποίη-

σης και αναβαθμισμένης ποιότητας». 

Το Επιμελητήριο στην επιστολή του τονίζει στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι παραμένει στη δι-

άθεσή του και δηλώνει πρόθυμο να καταθέσει τις 

εποικοδομητικές εισηγήσεις και προτάσεις του για 

προώθηση συγκεκριμένων δράσεων που να εξυ-

πηρετούν τον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη.

4o Διεθνές Συνέδριο 

για Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και Εξοικονόμηση 

Ενέργειας, Νέες Προκλήσεις

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο σε συνεργασία με μια σειρά 

από σχετικούς φορείς συμπεριλαμβανόμενου 

και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητη-

ρίου Κύπρου διοργανώνουν το 4ο Διεθνές 

Συνέδριο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

και Εξοικονόμηση Ενέργειας, νέες προκλήσεις 

(4th International Conference Renewable 

Energy Sources & Energy Effi ciency, new 

challenges). 

Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει με 

προσκεκλημένους ομιλητές διεθνούς κύρους 

και επιλεγμένες εργασίες όλες τις ενότη-

τες που σχετίζονται με θέματα ενεργειακής 

πολιτικής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

ενεργειακής αποδοτικότητας, εξοικονόμησης 

ενέργειας αλλά και νέα αναδυόμενα θέματα 

όπως η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσι-

κού αερίου.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο 

Hilton, στη Λευκωσία, στις 6 και 7 Ιουνίου 

2013. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής 

περιλήψεων εργασιών είναι η 23η Νοεμβρίου 

2012. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 

υποβάλουν περίληψη εργασίας ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση mse@mse.com.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://

www.mse.com.cy/energy.



Τις θέσεις του για το προσχέδιο Νόμου με τίτλο «ο περί Προώθησης και 

Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος 

του 2012» ανέλυσε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου σε επι-

στολή του προς τη γενική διευθύντρια του υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχα-

νίας και Τουρισμού. 

Όπως σημειώνεται στην επιστολή: «1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί κο-

ντόφθαλμα λογιστική και άδικη την προσέγγιση να επιβαρύνονται μόνο οι 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για την ενίσχυση του ειδικού Ταμείου. 

Από τη στιγμή που οι ενεργειακοί στόχοι της Δημοκρατίας περιλαμβάνουν 

και τα βιοκαύσιμα και τη χρήση ΑΠΕ για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης 

(αλλά και εμμέσως την εξοικονόμηση ενέργειας) και από τη στιγμή που 

το Ταμείο θα χρηματοδοτεί και θα ενθαρρύνει την επίτευξη και αυτών των 

στόχων θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιβληθεί ειδικό τέλος σε όλα τα ενερ-

γειακά προϊόντα (και στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης κλπ) το οποίο θα 

καταβάλλεται στο Ταμείο (άρθρο 12, τέλος κατανάλωσης). 

Η ανάπτυξη που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικο-

νόμηση ενέργειας είναι βιώσιμη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, βελτιώνει το 

εμπορικό ισοζύγιο της Δημοκρατίας και μειώνει τις μελλοντικές δαπάνες 

του κράτους αλλά και της οικονομίας. Δηλαδή είναι η ορθή ανάπτυξη, για 

την οποία όλοι μιλούμε και συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τη χρηματοδότηση και ενθάρρυνσή της. 2. Είναι απόλυτα 

κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι οι χρηματικοί πόροι του Ταμείου θα αξιοποιού-

νται μόνο για την ενθάρρυνση της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ή την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και δεν θα χρη-

σιμοποιούνται τα αποθεματικά του Ταμείου για να κλείσουν δημοσιονομικά 

ελλείμματα κλπ (άρθρο 10(2)). 3. Θεωρούμε ότι είναι ορθότερη και δικαιό-

τερη προσέγγιση να καθοριστεί τέλος εξέτασης για κάθε αίτηση το οποίο 

θα το καρπούται το πρόσωπο ή ο οργανισμός κλπ που θα παραλαμβάνει, 

καταχωρεί, εξετάζει, αξιολογεί κλπ τις αιτήσεις. Νοείται ότι δεν θα γίνε-

ται οποιαδήποτε άλλη εκταμίευση από το ειδικό Ταμείο προς τον φορέα ο 

οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των αιτήσεων. Με αυτό τον τρόπο αυξά-

νεται η διαφάνεια, δημοσιοποιείται το κόστος εξέτασης των αιτήσεων και 

συνδέεται η αποζημίωση με την παραγωγικότητα. Πέραν των προαναφερο-

μένων, με αυτό τον τρόπο θα παρατηρηθεί σημαντική εξοικονόμηση από 

τους χρηματικούς πόρους του Ταμείου η οποία θα επενδυθεί παραγωγικά 

για έργα ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας (άρθρο 10(4)). 

4. Οι πρόνοιες των άρθρων 18, 19 και 20 κρίνονται γενικές και δεν φαίνεται 

να υπάρχει πρόθεση συγκεκριμενοποίησής τους με συγκεκριμένες ενέργει-

ες ή/και δράσεις, όπως π.χ. το άρθρο 18 (στ) [18 (στ) καθορίζονται, ανάλο-

γα με την περίπτωση, απλουστευμένες και λιγότερο επαχθείς διαδικασίες 

έγκρισης, περιλαμβανομένης της απλής κοινοποίησης, για μικρότερα έργα 

και για αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές].»
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«Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2012» 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 

ΕΤΕΚ, και επί δύο προηγούμενες θητείες 

(2005-2011) πρόεδρος του ΕΤΕΚ Χρίστος 

Ευθυβούλου (μηχανολόγος μηχανικός), διο-

ρίστηκε στην Κρατική Εταιρεία Υδρογοναν-

θράκων Κύπρου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, την 1η Οκτωβρίου, 

ενέκρινε το καταστατικό και ιδρυτικό έγγρα-

φο της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων 

Κύπρου, διόρισε τα τέσσερα μη εκτελεστικά 

μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και εισηγήθηκε 

προς τον υπουργό Εμπορίου να διαβουλευ-

θεί με τρία πρόσωπα για τις θέσεις των τριών 

εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα 

τέσσερα μη εκτελεστικά μέλη είναι:

• Σόλων Κασίνης, διευθυντής της υπηρεσί-

ας Ενέργειας, μέλος της διαπραγματευτικής 

ομάδας για τις διαπραγματεύσεις με τη Noble 

και μέλος της ομάδας εργασίας για τις δια-

βουλεύσεις με το Ισραήλ για έλευση φυσικού 

αερίου στην Κύπρο ως ενδιάμεση λύση.

• Ανδρέας Ζαχαριάδης, βοηθός γενικός λο-

γιστής της Δημοκρατίας και μέλος της δια-

πραγματευτικής ομάδας με τη Noble.

• Νίκος Παπαευσταθίου, έγκριτος νομικός, 

διευθύνων συνέταιρος στο δικηγορικό γρα-

φείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες. 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαευσταθίου, για δύο 

συνεχείς θητείες, μεταξύ 2000- 2006, διετέ-

λεσε πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου.

• Χρίστος Ευθυβούλου, ανώτερος μηχανολό-

γος μηχανικός στον τομέα Έργων στο υπουρ-

γείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Ο Χρίστος Ευθυβούλου στο ΔΣ της Εταιρείας Υδρογονανθράκων





Του Σταύρου Κυριάκου* 

Στη σύγχρονη καθημερινότητα, το έγκλημα και ο «φόβος του εγκλήματος» 

είναι συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίος 

πολίτης. 

Ο Ευρωπαϊκός Αστικός Χάρτης υποστηρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα για τους 

πολίτες των ευρωπαϊκών πόλεων να ζουν σε «ασφαλή και προστατευμένη 

πόλη απαλλαγμένη, στο μέτρο του δυνατού, από το έγκλημα, την παραβατι-

κότητα και την επιθετικότητα». Αυτό το βασικό δικαίωμα για μια ασφαλή κοι-

νωνία έχει ενσωματωθεί σε πολλά εθνικά και τοπικά προγράμματα με σκοπό 

την μείωση της εγκληματικότητας σε όλη την Ευρώπη.

Αριθμός ευρωπαϊκών χωρών έχει καθιερώσει ένα σύστημα κοινωνικών φο-

ρέων ή αρχών, με στόχο το εθνικό υπόβαθρο για την παροχή μέσων που 

αποσκοπούν στην πρόληψη του εγκλήματος. Ένας διάλογος μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να επιτευχθεί η αμοιβαία εκτίμηση των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που οδηγεί στην πρόληψη του εγκλήματος 

κρίνεται αναγκαίο να διατηρηθεί ούτως ώστε να υπάρχει η ελεύθερη κυ-

κλοφορία των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό των πόλεων, 

κτιρίων και δομικών έργων. 

Η πρόληψη του εγκλήματος στην Ευρώπη καθορίζεται μέσω της τυποποίη-

σης και τους κανονισμούς / συστάσεις για την πρόληψη του εγκλήματος οι 

οποίοι εκδίδονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, τις ασφαλιστικές 

εταιρείες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων συ-

νεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Για την κάλυψη των πιο πάνω αναγκών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποί-

ησης (CEN) προχώρησε στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής 

Τυποποίησης για  «Την πρόληψη του εγκλήματος μέσω του Σχεδιασμού Κτι-

ρίων, Εγκαταστάσεων και Αστικών Περιοχών» - (CEN / TC 325) με σκοπό τη 

σύνταξη και εκπόνηση προτύπων για το εν λόγω θέμα.

Τα εν λόγω πρότυπα επικεντρώνονται στη μείωση της εγκληματικότητας και 

του κόστους που προκαλείται από την εγκληματική δραστηριότητα. Οι στό-

χοι επιτυγχάνονται μέσω του ορθολογικού σχεδιασμού των κατασκευών, 

των προσφερόμενων υπηρεσιών και του στρατηγικού αστικού σχεδιασμού 

περιοχών.

Κύριος στόχος της CEN/TC 325 είναι η ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτι-

κών, με βάση τις εμπειρίες των διαφόρων εκπροσώπων των χωρών που 

λαμβάνουν μέρος στις εργασίες της. Η Επιτροπή έχει εκδώσει μια σειρά 

ευρωπαϊκών προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικών εκθέσεων για 

την πρόληψη του εγκλήματος και προστασίας από αυτό μέσω του πολεοδο-

μικού σχεδιασμού κτιρίων και περιοχών και αφορούν τους τομείς των κατα-

στημάτων και γραφείων, πρατήριων βενζίνης, δημόσιων μέσων μεταφοράς, 

προστασία οχημάτων, κατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών και άλλα.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των προτύπων συμπεριλαμ-

βάνουν τη σημαντική μείωση της εγκληματικότητας και του φόβου του 

εγκλήματος, ειδικά σε αστικές περιοχές που υποφέρουν από την εγκλημα-

τικότητα ως συνέπεια του κακού σχεδιασμού, καθώς επίσης και τη μείωση 

των βανδαλισμών και της βίας.

Μερικοί τομείς όπου τα πρότυπα αναμένεται μελλοντικά να επεκταθούν 

περιλαμβάνουν τα αθλητικά στάδια και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, 

πολυκαταστήματα και υπεραγορές, πλατείες και δημόσιους χώρους συνά-

ντησης, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, υγειονομικά 

ιδρύματα και πλειάδα άλλων χώρων.

Η καθιέρωση των ευρωπαϊκών προτύπων για την πρόληψη του εγκλήματος 

βασίζεται κύρια στην αποδοχή των σκέψεων και του στρατηγικού σχεδια-

σμού με σκοπό την επίτευξη των πιο κάτω στόχων:

• Την έναρξη και συντήρηση έρευνας και ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό επί-

πεδο με σκοπό: 

- Την καθοδήγηση της βιομηχανίας και 

- Τις συστάσεις για την επίτευξη αμοιβαίας ευρωπαϊκής κατανόησης της 

αναγκαιότητας χρήσης των προτύπων σχετικά με την πρόληψη εγκλημάτων 

όπου αυτά σχετίζονται με τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό των κτιρί-

ων, πόλεων και περιοχών.

• Τη δημιουργία δικτύου επαφών και ροής πληροφοριών μεταξύ των 

φορέων και οργανισμών που ασχολούνται με πτυχές της πρόληψης του 

εγκλήματος και που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως των 

αστυνομικών δυνάμεων, των ασφαλιστικών εταιρειών, τους σχεδιαστές, αρ-

χιτέκτονες και μηχανικούς, τα συμβούλια πρόληψης του εγκλήματος, κλπ.

Σε εθνικό επίπεδο είναι κοινά παραδεκτό ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται 

με γοργό ρυθμό και μια πιθανή υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων για 

την πρόληψη του εγκλήματος μέσω του σχεδιασμού κτιρίων, εγκαταστά-

σεων και αστικών περιοχών θα βοηθήσει στην μείωση των κρουσμάτων 

βίας και εγκληματικότητας με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα ζωής των 

πολιτών.  

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φο-

ρέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύ-

πων στην Κύπρο παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και  θα ενημερώνει 

όλους τους ενδιαφερόμενους για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Πηγή:The European Committee for Standardisation (CEN) – CEN/TC 325

*Πολιτικός Μηχανικός - Λειτουργός Τυποποίησης 

στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)
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Α Ρ Θ ΡΑ  Κ Α Ι  Α Ν Α ΛΥ Σ Ε Ι Σ

Κάντε ‘Like’ στη σελίδα του ΕΤΕΚ στο facebook

Πρόληψη του εγκλήματος μέσω του σχεδιασμού 
κτιρίων, εγκαταστάσεων και αστικών περιοχών

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει ενεργοποιηθεί η σελίδα του ΕΤΕΚ στο facebook. H 

πρωτοβουλία αυτή στόχο έχει να ανοίξουμε ακόμα έναν δίαυλο επικοινωνίας με 

τα μέλη μας αλλά και με όσους επιθυμούν να ενημερώνονται για νέα του ΕΤΕΚ, καθώς 

και εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις που αφορούν τον κόσμο της μηχανικής επιστήμης. 

Για να επισκεφθείτε τη σελίδα του ΕΤΕΚ μπορείτε να πληκτρολογήσετε «Επιστημονικό 

Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου», στη μηχανή αναζήτησης του facebook.

H σελίδα έχει ήδη γύρω στα 250 ‘likes’!
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Α Ρ Θ ΡΑ  Κ Α Ι  Α Ν Α ΛΥ Σ Ε Ι Σ

Της Αγγελικής Λοΐζου*

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη 

προσπάθεια από τις κυβερνήσεις των ευρω-

παϊκών χωρών να δημιουργήσουν μια ενιαία αγορά 

όχι μόνο για τα προϊόντα αλλά και για τις υπηρε-

σίες. Το γεγονός αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα με τη 

συμφωνία της Λισαβόνας αλλά και με την έκδοση 

της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/123 για τις Υπη-

ρεσίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης 

(CEN) στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε να εκπονήσει 

ένα νέο πρότυπο το οποίο να διέπει τους παροχείς 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. H τυποποιητική εργα-

σία ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή 

CEN TC 381 “Project Committee - Management 

consultancy services” η οποία δημιούργησε το 

πρότυπο CYS EN 16114:2011 που υιοθετήθηκε από 

τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) τον 

Οκτώβριο του 2011. 

Το νέο πρότυπο στοχεύει στη βελτίωση της δια-

φάνειας και της συνεργασίας μεταξύ των πελατών 

και των παροχέων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με 

την πάροδο του χρόνου αναμένεται ότι η εφαρ-

μογή του προτύπου θα αναβαθμίσει την ποιότητα 

των συμβουλευτικών υπηρεσιών και θα εξαλείψει 

τα τεχνικά εμπόδια στις διασυνοριακές συναλλαγές 

στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Το πρότυπο παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των συμβουλευ-

τικών υπηρεσιών και μπορεί να εφαρμοσθεί από 

όλους τους παροχείς συμβουλευτικών υπηρεσιών 

που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα, κυβερνητικά τμήματα, μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς και βεβαίως από εταιρείες με συμ-

βουλευτικά τμήματα ανεξάρτητα από τη δομή, το 

μέγεθος ή την ειδικότητά τους. 

Το πρότυπο αποτελεί ένα κατευθυντήριο έγγραφο 

γραμμένο από τη σκοπιά του παροχέα συμβου-

λευτικών υπηρεσιών και είναι βασισμένο σε καλές 

πρακτικές απ’ όλη τη βιομηχανία της Ευρώπης. Το 

πρότυπο είναι δομημένο με ολοκληρωμένο τρό-

πο ώστε να αντανακλώνται τα τυπικά στάδια ενός 

συμβουλευτικού έργου, δηλαδή το στάδιο της προ-

σφοράς, το στάδιο της εκτέλεσης και το στάδιο 

αποπεράτωσης του έργου. 

Το πρώτο στάδιο ενός συμβουλευτικού έργου εί-

ναι το στάδιο της προσφοράς. Το πρότυπο προ-

βλέπει πως ο παροχέας συμβουλευτικών υπη-

ρεσιών και ο πελάτης θα πρέπει να υπογράψουν 

μια συμφωνία στην οποία να αναφέρεται με σα-

φήνεια η υπηρεσία που θα παραχωρηθεί από τον 

παροχέα στον πελάτη καθώς και μια δέσμευση 

από τις δύο πλευρές ότι θα συνεργαστούν για την 

επίτευξη της συμφωνίας. Με την υπογραφή της 

σύμβασης, θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο 

του έργου που είναι το στάδιο της εκτέλεσης. Ο 

παροχέας της συμβουλευτικής υπηρεσίας θα θέ-

σει σε εφαρμογή το περιεχόμενο της συμφωνίας 

που υπογράφηκε μεταξύ των δυο μερών όπως 

καταγράφεται στη συμφωνημένη προσέγγιση 

και στο πλάνο. Πελάτης και παροχέας θα πρέπει 

να συνεργαστούν με εμπιστοσύνη, τιμιότητα και 

αμοιβαίο σεβασμό ώστε να επιτύχουν το καλύ-

τερο δυνατό αποτέλεσμα. Το τελευταίο στάδιο 

είναι το στάδιο αποπεράτωσης του έργου κατά 

το οποίο ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες και 

γίνεται αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα 

με το πρότυπο, το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο 

όταν έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα που είναι σε 

εκκρεμότητα και έχουν ικανοποιηθεί όλες οι συμ-

βατικές και νομικές υποχρεώσεις που διέπουν τη 

συμφωνία. Σημαντικό σημείο για το πρότυπο είναι 

η αποδοχή από τον πελάτη ότι η συμβουλευτική 

υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί και είναι ικανοποιη-

μένος από την υπηρεσία που του προσφέρθηκε.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) με τε-

χνικό εμπειρογνώμονά του συμμετείχε ενεργά στη 

διαδικασία εκπόνησης του προτύπου και συνέβα-

λε σημαντικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του 

εκπροσώπου του στην ολοκλήρωση της τυποποιη-

τικής εργασίας. Η εφαρμογή του προτύπου αναμέ-

νεται να βελτιώσει την ποιότητα των συμβουλευτι-

κών υπηρεσιών που παρέχονται στην Κύπρο και να 

ευθυγραμμίσει τα στάδια που ακολουθούνται από 

τους παροχείς.

*Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό 

Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Νέο πρότυπο για την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών

Το νέο πρότυπο στοχεύει 
στη βελτίωση της 

διαφάνειας και της 
συνεργασίας μεταξύ των 

πελατών και των παροχέων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών





Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

υιοθετήσει μέτρα τα οποία προάγουν την οικο-

νομική ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα που 

δεν περιέχουν ουσιαστικά έξοδα από το κράτος και 

τα οποία έχουν συνήθως και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πολλές τέτοιες πολιτικές βασίζονται κυρίως σε έναν 

τρόπο αποπληρωμής ο οποίος διευκολύνει την εκτέ-

λεση του έργου χωρίς να χρειάζεται να ξοδευτούν 

λεφτά άμεσα.

Ένα από τα πιο πετυχημένα ίσως παραδείγματα εί-

ναι αυτό του Βερολίνου, όπου έκαναν ενεργειακή 

αναβάθμιση σε όλα τα δημόσια κτίρια του Βερολίνου 

χωρίς να ξοδευτούν επιπλέον λεφτά με την αποπλη-

ρωμή να γίνεται με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας 

που επιτεύχθηκε. 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα υπάρχει κάπου στα σχέδια να 

γίνει και στην Κύπρο αλλά η οικονομική κατάσταση 

επιβάλλει αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί όσο πιο γρή-

γορα γίνεται. Σε μια τέτοια ενεργειακή αναβάθμιση θα 

εργαστούν άτομα με χαμηλά εισοδήματα και επιχειρή-

σεις που έχουν πληγεί πιο πολύ από την κρίση χωρίς 

να χρειαστεί το κράτος να πληρώσει επιπλέον λεφτά.

Το σκεπτικό της εύκολης αποπληρωμής εξόδων για 

εκτέλεση έργων και ταυτόχρονη προώθηση των πε-

ριβαλλοντικών θεμάτων και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας εφαρμόζεται για παράδειγμα στη Βρετανία 

μέσω εταιρικής φοροαπαλλαγής για αγορά ποδηλά-

των για το προσωπικό τους. 

Επίσης μέσω του πολυδιαφημιζόμενου σχεδίου της 

«πράσινης συμφωνίας» προσφέρουν την ευκαιρία σε 

πολίτες να ξοφλήσουν σταδιακά τα έξοδα ενεργεια-

κής αναβάθμισης του σπιτιού τους μέσω των λογα-

ριασμών του ηλεκτρισμού και του γκαζιού τους.

Υπάρχουν τομείς στους οποίους και εμείς στην Κύπρο 

μπορούμε να πάρουμε μέτρα εύκολα, χωρίς κόστος 

και με άμεση απόδοση:

1. Έκδοση διατάγματος που θα καθορίζει τα προσό-

ντα ατόμων που θα δικαιούνται να εκπονούν περιβαλ-

λοντικές μελέτες. 

2. Υποχρεωτική απαίτηση επαγγελματικών προσό-

ντων για διάφορα τεχνικά θέματα με στόχο, όπως γί-

νεται και σε άλλες χώρες, να περιοριστεί το ξένο προ-

σωπικό σε όσο πιο ανειδίκευτες θέσεις είναι δυνατό. 

3. Συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές στην κατα-

σκευή σταθμών εξυπηρέτησης, ξεκούρασης, διευκο-

λύνσεων και εστιατορίων σε στρατηγικά σημεία στους 

αυτοκινητόδρομους. 

4. Προσφορά φοροαπαλλαγής εταιρικού φόρου 

για εταιρείες που βοηθούν το προσωπικό τους να 

αγοράσει με δόσεις ορισμένα προϊόντα όπως π.χ. 

ποδήλατα, αντικατάσταση παλιού καυστήρα κεντρι-

κής θέρμανσης με πιο αποδοτικό, θερμομονώσεις, 

φωτοβολταϊκά, σύστημα επεξεργασίας λυμάτων σε 

κατοικίες κλπ. 

5. Εισαγωγή του θεσμού του Ύπνου και Προγεύματος 

(Bed and Breakfast) για πιο δίκαιη κατανομή των εισο-

δημάτων του τουρισμού και στην κυπριακή ύπαιθρο. 

6. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων με τα 

έξοδα να αποπληρώνονται μέσω της εξοικονόμησης, 

όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

7. Ανάθεση «με το κομμάτι» σε ειδικά εκπαιδευμέ-

να άτομα να κάνουν επιθεωρήσεις περιβαλλοντικών 

αδειών, κτιρίων υπό κατασκευή για την ενεργειακή 

απόδοση αλλά και την πολεοδομική άδεια, καταστη-

μάτων πώλησης κατοικίδιων κλπ. 

8. Άμεση εισαγωγή του θεσμού του Net Metering 

για προώθηση των ΑΠΕ και μείωση του λογαριασμού 

του ηλεκτρισμού. 

9. Ετοιμασία της μελέτης που απαιτείται από την 

Οδηγία 2009/72/ΕΚ και ανάλογα με τα πορίσματα να 

προχωρήσει η άμεση εφαρμογή των έξυπνων μετρη-

τών ηλεκτρισμού. 

10. Υποχρεωτική ανακύκλωση σε όλες τις δημόσιες 

αρχές και τις τοπικές αρχές που εξυπηρετούνται από 

σύστημα ανακύκλωσης. 

11. Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων για μεί-

ωση των αποβλήτων και παραγωγή κομπόστ ή/και 

ηλεκτρισμού με βιοαέριο. 

12. Ενημέρωση και προώθηση κατασκευής στην 

Κύπρο ηλιακών συστημάτων θέρμανσης γνωστά ως 

ηλιακά αερόθερμα. 

Τα πιο πάνω είναι απλά και δοκιμασμένα στο εξωτερι-

κό, απλώς χρειάζεται ανοικτό μυαλό και νέες ιδέες αν 

θέλουμε να λύσουμε οικονομικά και περιβαλλοντικά 

προβλήματα προσφέροντας έτσι και δουλειές σε νέ-

ους, τους οποίους η ανεργία πλήττει ιδιαίτερα.

*Επίτροπος Περιβάλλοντος
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Μέτρα οικονομικής ανάπτυξης μηδενικού 
κόστους - για νέες θέσεις εργασίας

Αποκτήστε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 δωρεάν για 1 χρόνο την American Express για τα μέλη 
του ΕΤΕΚ, και ξεγνοιάστε επιλέγοντας την αυτόματη καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας!

Η κάρτα American Express Green για τα μέλη του ΕΤΕΚ έχει ήδη συμπληρώσει 

ένα χρόνο ζωής. Η ανταπόκριση από τα μέλη μας είναι σημαντική και έγκειται 

κυρίως στα οφέλη/ προνόμια που αποκομίζουν μέσω χρήσης της κάρτας στις κα-

θημερινές τους συναλλαγές. Πιο κάτω σημειώνουμε τα σημαντικότερα προνόμια 

που απολαμβάνουν οι κάτοχοι της κάρτας αυτής:

• Επιλογή αυτόματης καταβολής της ετήσιας συνδρομής καθώς και της επαγ-

γελματικής σας άδειας, μέσω της κάρτας χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς καμία επι-

πλέον επιβάρυνση, με τη συμπλήρωση και μόνο μιας εξουσιοδοτημένης εντολής 

προς την Τράπεζα Κύπρου

• Η κάρτα προσφέρεται δωρεάν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ενώ μετά τον 

πρώτο χρόνο η συνδρομή της είναι μειωμένη για τα μέλη και ανέρχεται στα €40 

εν αντιθέσει με την Green American Express που είναι €50

• Προσφέρεται επιπρόσθετη American Express Green με δωρεάν συνδρομή για 

πάντα (π.χ. για τον/τη σύζυγο)

• Οι κάτοχοι της κάρτας συνδέονται αυτόματα με το σχέδιο ΑλφαΜέγα 

American Express το οποίο επιστρέφει 1% της αξίας των αγορών σας οπουδή-

ποτε (εστιατόρια, ξενοδοχεία, σταθμούς βενζίνης, κτλ) εντός και εκτός Κύπρου, 

σε τριμηνιαία βάση υπό μορφή δωροεπιταγής την οποία εξαργυρώνετε με δωρεάν 

ψώνια σε όλες τις υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ

• Συμμετοχή στο σχέδιο Selects το οποίο προσφέρει εκπτώσεις σε πάνω 

από 300 επιχειρήσεις όπως ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κατα-

στήματα ειδών ένδυσης, υπόδησης, οπτικών ειδών, κ.ά. στην Κύπρο. Επίσης το 

σχέδιο αυτό περιλαμβάνει πάνω από 5.000 προσφορές ανά τον κόσμο οι οποίες 

παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και τις οποίες απολαμβάνετε απλώς 

χρησιμοποιώντας την κάρτα American Express. Τηλεφωνώντας απλά στη γραμμή 

8000AMEX ή μέσω της ιστοσελίδας www.americanexpress.com.cy μπορείτε να 

μάθετε τις προσφορές των επιχειρήσεων που σας ενδιαφέρουν και να προγραμ-

ματίσετε ανάλογα τα σχέδιά σας. 

Επίσης, η κάρτα American Express για τα μέλη του ΕΤΕΚ, παρέχει αποκλειστικά στα 

μέλη -κατόχους της τις πιο κάτω προσφορές μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2012:

• Mavromatis Books ‘n Stationary 20% έκπτωση 

• S. Kaniklides (Cyprus) Ltd 20% έκπτωση στη γραφική ύλη 

Για να αποκτήσετε τη δική σας κάρτα American Express Green για τα μέλη 

του ΕΤΕΚ ή για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, να τηλεφωνήσετε στο 

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

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

(www.bankofcyprus.com.cy).
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Του Ανδρέα Μ. Λαμπριανού*

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊ-

κή Ένωση ως πλήρες και ισότιμο μέλος τον 

Μάιο του 2004, η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού πληρούσε όλες 

τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών κανονισμών, 

ορίστηκε με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 

ως η ανεξάρτητη αρμόδια Αρχή Ελέγχου για τα συγ-

χρηματοδοτούμενα προγράμματα με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στην Κύπρο. Η υπηρεσία μας ανέλαβε αυτόν 

τον πολύ σημαντικό ρόλο επιπρόσθετα από την ιδι-

ότητά της ως η κεντρική αρχή για τη διενέργεια του 

εσωτερικού ελέγχου στις κρατικές υπηρεσίες. 

Ως αρμόδια Αρχή Ελέγχου, η υπηρεσία μας είναι απο-

κλειστικά η υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής 

λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

Με την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων της στους 

διάφορους φορείς, διαμορφώνει την τελική Έκθεση 

Ελέγχου της αφού λάβει και αξιολογήσει τα σχόλια 

των ελεγχόμενων φορέων. Στις Ετήσιες Εκθέσεις προς 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο έφορος Εσωτερικού Ελέγ-

χου αφού αξιολογήσει τη φύση των επιμέρους ευρη-

μάτων, εκφέρει την επαγγελματική του γνώμη για το 

κατά πόσο το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει 

λειτουργήσει αποτελεσματικά ώστε να διασφαλίζεται η 

ορθότητα, η κανονικότητα και η νομιμότητα των δαπα-

νών που έχουν διεκδικηθεί για τη συγχρηματοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο πλαί-

σιο της Προγραμματικής Περιόδου 2004-2006, τα 

αποτελέσματα και το επίπεδο της ελεγκτικής εργα-

σίας της υπηρεσίας μας στα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή και έχουν κριθεί πολύ ικανοποιητικά με 

αποτέλεσμα η Κύπρος να θεωρείται μία από τις πρώ-

τες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδεσμεύ-

τηκε από τις υποχρεώσεις της σχετικά με το κλείσιμο 

της εν λόγω Προγραμματικής Περιόδου όπου και 

επιτεύχθηκε η πλήρης απορρόφηση των διαθέσιμων 

κοινοτικών πόρων.

Ως επιστέγασμα της εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής επί των μέχρι σήμερα ελεγκτικών δραστη-

ριοτήτων της υπηρεσίας μας στο πλαίσιο της τρέχου-

σας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, η Γενική 

Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας διμερούς 

συντονιστικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε 

στις 12 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες, αλλά και με 

πρόσφατη σχετική επιστολή της, ενημέρωσε τον 

έφορο Εσωτερικού Ελέγχου για την ενεργοποίηση 

του άρθρου 73 («Συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές 

των κρατών μελών») του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 

του Συμβουλίου.

Η ενεργοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 

εν λόγω άρθρου στηρίχθηκε στη μέχρι σήμερα συ-

νεργασία των δύο μερών και αφορά στο γεγονός 

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπιστεύεται πλήρως και 

συνεπώς μπορεί να βασίζεται στην ελεγκτική γνώμη 

της υπηρεσίας μας όσον αφορά στην ουσιαστική 

λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

στην Κύπρο. Η εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής στηρίχθηκε στα αποτελέσματα αξιολόγησης των 

τελευταίων ετών και αφορούσε αφενός στην επάρ-

κεια και στην αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου και αφετέρου στο υψηλό επίπεδο του 

επαγγελματισμού, των μεθοδολογιών και ελεγκτικών 

προσεγγίσεων που εφαρμόζει η υπηρεσία Εσωτερι-

κού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρεται και στην προα-

ναφερόμενη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 

υπηρεσία μας πληρούσε τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1) αποδοχή της στρατηγικής ελέγχου και της αξιολό-

γησης συμμόρφωσης χωρίς εκκρεμότητες,

2) εύλογη βεβαιότητα ότι το σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου λειτουργεί αποτελεσματικά βάσει των πορι-

σμάτων των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την 

Επιτροπή και το κράτος μέλος,

3) θετικό πόρισμα του ελέγχου «Ανασκόπηση του έρ-

γου των ελεγκτικών αρχών» από τη Γενική Διεύθυνση 

Περιφερειακής Πολιτικής και

4) θετικά πορίσματα άλλων ελεγκτικών δραστηριο-

τήτων (οριζόντιοι έλεγχοι, έλεγχοι του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Πρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι κατόπιν 

ανάλυσης της συμμόρφωσης των ανωτέρω προϋποθέ-

σεων για το πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

στην περιοχή της Κύπρου, η Γενική Διεύθυνση Περι-

φερειακής Πολιτικής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

μπορεί να βασίζεται κυρίως, για τη δική της βεβαιότητα, 

στη γνώμη της ελεγκτικής αρχής του προγράμματος 

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».

Η εμπιστοσύνη που δείχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στο ελεγκτικό έργο της υπηρεσίας μας συνεπάγεται 

και σημαντική μείωση των επιτόπιων ελέγχων που 

θα διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συγχρηματο-

δοτούμενα προγράμματα στην Κύπρο σε σχέση με 

το ΕΤΠΑ. Η ενεργοποίηση του εν λόγω άρθρου και η 

πλήρης εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί 

του ελεγκτικού έργου της υπηρεσίας μας είναι πολύ 

τιμητική και αποτελεί μεγάλης σημασίας διάκριση 

τόσο για την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου όσο και 

για την Κύπρο μας ευρύτερα, καθότι μέχρι σήμερα 

μόνον ένας πολύ μικρός αριθμός κρατών μελών της 

ευρωπαϊκής οικογένειας την έχουν επιτύχει.

Αυτή η ευρωπαϊκή διάκριση μας έδωσε ένα αλλιώτι-

κο μήνυμα σ’ αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο που 

περνά η Κύπρος μας.

*Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπιστεύεται πλήρως 
τους ελέγχους της υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας
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Οι νέες προτάσεις, μαζί με τα πρώτα 12 μέτρα 

προτεραιότητας που καθορίστηκαν το 2011, 

πρόκειται να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της 

ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένεται 

ότι θα τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση 

διευκολύνοντας τα άτομα, τα εμπορεύματα, τις υπη-

ρεσίες και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν από χώρα 

σε χώρα της ΕΕ.

Η μεγαλύτερη ολοκλήρωση θα επισπεύσει επίσης 

την ανάκαμψη της ΕΕ από την παγκόσμια χρηματο-

πιστωτική κρίση. Οι νέες προτάσεις που διατυπώνο-

νται στη δεύτερη Πράξη για την Ενιαία Αγορά ανα-

μένεται ότι:

• θα ανοίξουν τις υπηρεσίες σιδηροδρομικής μετα-

φοράς επιβατών εσωτερικού σε ανταγωνιστές από 

άλλες χώρες της ΕΕ, βελτιώνοντας την ποιότητα και 

μειώνοντας τις τιμές

• θα εξαλείψουν τις πολύπλοκες διοικητικές διαδι-

κασίες μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ θαλάσσι-

ων λιμένων στο εσωτερικό της ΕΕ, βελτιώνοντας την 

ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών της 

ΕΕ έναντι των σιδηροδρομικών, οδικών και αεροπο-

ρικών μεταφορών

• θα επιταχύνουν τη βελτίωση της διαχείρισης του 

ευρωπαϊκού εναέριου χώρου σε επίπεδο ΕΕ μέσω 

του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, αυξάνοντας την 

ασφάλεια και μειώνοντας το κόστος για τις αεροπο-

ρικές εταιρείες κατά περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως

• θα επιβάλουν την εφαρμογή των μέτρων για το 

άνοιγμα των εγχώριων αγορών ενέργειας, με απο-

τέλεσμα οι καταναλωτές να εξοικονομούν μέχρι 13 

δισ. ευρώ ετησίως

• θα αναπτύξουν περισσότερο τη διαδικτυακή ευ-

ρωπαϊκή πύλη για την απασχόληση EURES, ώστε να 

είναι ευκολότερη η αντιστοίχιση των ατόμων που 

αναζητούν εργασία με εταιρείες σε όλη την ΕΕ

• θα βελτιώσουν την πρόσβαση των εταιρειών σε 

μακροχρόνια χρηματοδότηση, διευκολύνοντας την 

ανάπτυξη νεοϊδρυόμενων και μικρών επιχειρήσεων

• θα οδηγήσουν σε αναθεώρηση των κανόνων της 

ΕΕ περί αφερεγγυότητας, δίνοντας μια δεύτερη ευ-

καιρία στις βιώσιμες επιχειρήσεις και τους επιχειρη-

ματίες

• θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες διαδικτυακών πλη-

ρωμών, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να πραγ-

ματοποιούν τις αγορές τους στο διαδίκτυο

• θα μειώσουν το κόστος της εξάπλωσης του δι-

αδικτύου υψηλής ταχύτητας, αυξάνοντας την πρό-

σβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες

• θα επιβάλουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις 

αγορές του Δημοσίου, εξοικονομώντας ένα περίπου 

δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως για τον δημόσιο τομέα

• θα βελτιώσουν τους κανόνες για την ασφάλεια 

των προϊόντων και τους ελέγχους στα σύνορα της 

ΕΕ, εμποδίζοντας τα επικίνδυνα και βλαβερά προϊό-

ντα να φθάσουν στους καταναλωτές

• θα εξασφαλίσουν για όλους το δικαίωμα να έχουν 

έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών σε μια τράπεζα, 

θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη συγκρισιμό-

τητα των εξόδων τήρησης τραπεζικού λογαριασμού 

και θα κάνουν ευκολότερη την αλλαγή τράπεζας.

Επόμενα βήματα

Η Εβδομάδα Ενιαίας Αγοράς (15-20 Οκτωβρίου) 

σηματοδοτεί δύο δεκαετίες διεύρυνσης της ευρω-

παϊκής ολοκλήρωσης, και οι νέες προτάσεις θα συ-

ζητηθούν κατά τη διάρκεια εθνικών εκδηλώσεων σε 

όλη την Ευρώπη.

Η Επιτροπή θα καλέσει τους ηγέτες της ΕΕ και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν συγκεκριμένες 

προτάσεις κατά προτεραιότητα μέχρι την άνοιξη του 

2014.

Τα επόμενα βήματα για την Ενιαία Αγορά

Η Ευρώπη γερνά
Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της ΕΕ αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις 

ερχόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την τελευταία ευρωπαϊκή έκθεση για 

τη γήρανση του πληθυσμού.

Το 2060 ο συνολικός πληθυσμός αναμένεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτε-

ρος (517 εκατομμύρια, από 502 εκατ. που ήταν το 2010), αλλά θα είναι πολύ 

γηραιότερος: το 30% των Ευρωπαίων προβλέπεται να είναι 65 ετών και 

άνω. Η μακροβιότητα είναι σημαντικό επίτευγμα, αποτελεί όμως και μεγάλη 

πρόκληση για την οικονομία και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των 

ευρωπαϊκών χωρών.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργα-

σίας θα μειωθεί. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών αναμένεται να 

μειωθεί από το 67% στο 56%. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ σήμερα σε κάθε συντα-

ξιούχο αντιστοιχούν τέσσερα άτομα σε ηλικία εργασίας, ο αριθμός αυτός θα 

μειωθεί σε μόλις δύο.

Αυτές οι δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να έχουν μεγάλες επιπτώσεις 

στα δημόσια οικονομικά της ΕΕ. Με βάση τις σημερινές πολιτικές, οι δημόσι-

ες δαπάνες που συνδέονται «αυστηρά» με την ηλικία (συντάξεις, υγειονομική 

και μακροχρόνια περίθαλψη) προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4,1 εκατοστιαίες 

μονάδες του ΑΕΠ την περίοδο 2010-2060, δηλαδή από 25% σε 29% του ΑΕΠ. 

Μόνον οι δαπάνες για συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν από 11,3% σε 13% 

σχεδόν του ΑΕΠ έως το 2060. Ωστόσο, η έκθεση δείχνει μεγάλες διακυμάνσεις 

μεταξύ των χωρών, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο 

που σημειώνει η καθεμιά στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Με δυο λόγια, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι για την αντιμετώπιση των προ-

κλήσεων της γήρανσης του πληθυσμού θα χρειαστεί να αναληφθεί απο-

φασιστική δράση.

Η έκταση και ο ρυθμός της γήρανσης του πληθυσμού θα εξαρτηθούν από 

το μελλοντικό προσδόκιμο ζωής, τη γεννητικότητα και τη μετανάστευση. Το 

προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση αναμένεται να αυξηθεί από τα 76,7 έτη 

το 2010 στα 84,6 το 2060 για τους άνδρες και από τα 82,5 στα 89,1 έτη για 

τις γυναίκες. Το ποσοστό γεννητικότητας στην ΕΕ προβλέπεται να παρου-

σιάσει μέτρια αύξηση από 1,59 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2010 σε 1,71 το 

2060. Η συνολική καθαρή μετανάστευση στην ΕΕ υπολογίζεται γύρω στα 

60 εκατομμύρια έως το 2060.

Δ I E Θ N H
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Πραγματοποιήθηκε από τις 16 μέχρι τις 21 Σε-

πτεμβρίου, στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, το 

Παγκόσμιο Φόρουμ Μηχανικής 2012, η μεγαλύ-

τερη παγκόσμια εκδήλωση μηχανικής. Το Φόρουμ 

διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Μηχανικών της 

Σλοβενίας και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Οργανι-

σμών Μηχανικής (World Federation of Engineering 

Organisations - WFEO).

Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε στο Φόρουμ από τον 

πρόεδρό του Στέλιο Αχνιώτη, τον τέως πρόεδρο 

και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Χρίστο Ευθυ-

βούλου και τον διευθυντή του Χριστόδουλο Χατζη-

οδυσσέως.

Κατά τις εργασίες του Φόρουμ εγκρίθηκε η Διακή-

ρυξη της Λουμπλιάνας για τα Αειφόρα Κτίρια και 

Υποδομές.

Στο Φόρουμ συμμετείχαν πάνω από 500 σύνεδροι 

από 60 χώρες.

Στο Φόρουμ πραγματοποιήθηκαν τέσσερα συνέ-

δρια τα οποία αφορούσαν τις «Πόλεις και Αστικό 

Περιβάλλον – Παγκοσμίως, Επαρχιακά, Αστικά και 

Τοπικά», «Βιώσιμα κτίρια και υποδομές», «Πράσινα 

κτίρια» και «Καταστροφές/ Διαχείριση κρίσεων». Τα 

θέματα που απασχόλησαν τα συνέδρια ήταν:

• Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια

• Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Περιβαλλοντικά Φιλικές Οικοδομές

• Άνεση Εργασίας και Ζωής

• Βιώσιμη Αρχιτεκτονική Εμπνευσμένη από τη 

Φύση

• Πράσινα Κτίρια

• Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση, Επανεξέ-

ταση 

• Προηγμένες τεχνολογίες στον κλάδο των κατα-

σκευών με BIM (building information modelling).

Η Διακήρυξη της Λουμπλιάνας αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, πως έλαβε υπόψη ότι: 

• Υπάρχει επείγουσα κοινωνική ανάγκη να επι-

τευχθούν βιώσιμοι σχεδιασμοί και κατασκευές κτι-

ρίων και υποδομών που να καλύπτουν τις ανάγκες 

για την καλή ζωή των ανθρώπων και την προστασία 

του περιβάλλοντος 

• Οι υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες, συνδυα-

σμένες με βελτιωμένες διεργασίες και διαδικασίες, 

θα επιτρέψουν την υλοποίηση και τη διαχείριση για 

την αειφόρο κατασκευή κτιρίων και υποδομών

• Υλοποιήσιμες λύσεις για την αειφόρο οικοδό-

μηση, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τοπικές και 

περιφερειακές ανάγκες, πολιτισμούς, προτεραιό-

τητες και διαθέσιμες ανθρώπινες και οικονομικές 

δυνατότητες

• Οι προτάσεις ανάπτυξης και τα έργα απαιτούν 

ενδελεχή ανάλυση των τεχνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών τους σκοπιμοτήτων και των κοι-

νωνικοπολιτισμικών επιπτώσεων, πριν την έγκριση 

και υλοποίησή τους

• Η διεθνής τυποποίηση στις αρχές της αειφορί-

ας σε κτίρια και υποδομές μηχανικής είναι ταχέως 

αναπτυσσόμενη

• Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την αξιολόγηση 

της βιωσιμότητας των κτιρίων και υποδομών που 

είναι διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο

• Είναι αναγκαίο, μέσω της διεπιστημονικής συ-

νεργασίας μηχανικών, αρχιτεκτόνων, προγραμμα-

τιστών και επιστημόνων, να εφαρμοστούν αποτε-

λεσματικές λύσεις και νέα μοντέλα για κοινότητες 

λόγω των ραγδαίων δημογραφικών αλλαγών και 

των συνθηκών διαβίωσης.

Η διακήρυξη αναγνωρίζει ότι:

Η βιωσιμότητα και η αξιοπιστία των κτιρίων και των 

υποδομών για τις κοινότητες πρέπει να λαμβάνο-

νται υπόψη μέσα από ολοκληρωμένο σχεδιασμό 

από διεπιστημονικές ομάδες, οι οποίες να έχουν 

δεσμευθεί να κάνουν αναλύσεις για έναν ολοκλη-

ρωμένο κύκλο ζωής (έναρξη του έργου μέχρι το 

τέλος της ζωής του).

Ουσιαστική τεχνολογική βελτίωση καθώς και τεκ-

μηριωμένες πολιτικές χρειάζονται για να  εξασφα-

λίσουν την κατασκευή βιώσιμων κτιρίων και των 

υπηρεσιών υποστήριξης υποδομών (μεταφορές, 

νερό και σπατάλη νερού, σωληνώσεις φυσικού αε-

ρίου, διανομή ηλεκτρισμού και συστημάτων τηλε-

πικοινωνιών).

Με την ανταλλαγή και την εφαρμογή επιστημο-

νικής και τεχνικής γνώσης, την καινοτομία και την 

πρακτική, οι μηχανικοί δημιουργούν βιώσιμες λύ-

σεις στον σχεδιασμό, κατασκευή, διαδικασίες, συ-

ντήρηση και παροπλισμό κτιρίων και υποδομών που 

υποστηρίζουν κοινότητες για: 

• Κτίρια

• Κοινότητες

• Διαχείριση κρίσεων για καταστροφές

To ETEK εκπροσωπήθηκε 
στο Παγκόσμιο Φόρουμ Μηχανικής 2012

Θέσεις ΕΤΕΚ

για τη νομοθεσία 

Ιδιωτικών Γραφείων 

Παροχής Υπηρεσιών 

Ασφάλειας

Το ΕΤΕΚ σε απάντησή του στους προ-

βληματισμούς που τέθηκαν από μέ-

λος του για τις πρόνοιες της νομοθεσίας 

περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπη-

ρεσιών Ασφάλειας (νόμοι του 2007 και 

2009), ενημέρωσε για τις ενέργειές του 

μέχρι σήμερα σχετικά με το θέμα:

Η υπό αναφορά νομοθεσία και ειδικότε-

ρα οι πρόνοιες του Άρθρου 4(2) παρά-

γραφοι (ε), (στ), και (η), στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

«ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟ-

ΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», είχαν αποτελέσει 

αντικείμενο έντονου προβληματισμού 

για το Επιμελητήριο. 

1. Το ΕΤΕΚ με επιστολή του προς τον αρχη-

γό Αστυνομίας ημερομηνίας 2.3.2010, είχε 

ζητήσει την τροποποίηση της εν λόγω νο-

μοθεσίας ώστε:

(α)  να περιλαμβάνει πρόνοια που να κα-

θορίζει ότι η συγκεκριμένη εργασία πρέπει 

να εκτελείται από πρόσωπα που είναι εγγε-

γραμμένα στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.

(β) να εξαιρεί τα μέλη του ΕΤΕΚ από την 

απαίτηση για εγγραφή γραφείου παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας στο σχετικό μη-

τρώο που διατηρεί η αστυνομία για σκο-

πούς παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομική Δύναμη 

Κύπρου ενημέρωσε το Επιμελητήριο με 

επιστολή της ημερομηνίας 24.01.2011, ότι 

οι παρατηρήσεις του έχουν ληφθεί υπόψη 

για σκοπούς τροποποιήσεων του υπό ανα-

φορά νόμου. 

3. Επιπρόσθετα, το Επιμελητήριο είχε 

απευθυνθεί για το ίδιο θέμα και προς 

τον πρόεδρο και τα μέλη της κοινοβου-

λευτικής επιτροπής Νομικών με επιστο-

λή του ημερομηνίας 16.3.2011. Από τη 

γραμματεία της Επιτροπής το ΕΤΕΚ έχει 

ενημερωθεί πως η εργασία που αναφέ-

ρεται στις παραγράφους (ε), (στ), και (η) 

του Άρθρου 4(2) θα πρέπει να εκτελεί-

ται από μέλη του ΕΤΕΚ και ότι προς τον 

σκοπό αυτό δεν απαιτείται η εξασφάλι-

ση άλλης άδειας για την άσκηση επαγ-

γέλματος, πέραν αυτής που εκδίδεται 

από το ΕΤΕΚ.
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Αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας το Επιστημονικό 

Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Πολεοδο-

μικού Συμβουλίου για συμμετοχή στη Δημόσια Ακρόαση, η οποία διεξήχθη στις 11 

Ιουλίου 2012, με βάση το άρθρο 12Δ του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, 

υπέβαλε προτάσεις και εισηγήσεις. Στην επιστολή του ΕΤΕΚ προς τον δήμαρχο Λευ-

κωσίας αναφέρονται, μεταξύ άλλων:

• Το νέο Σχέδιο Περιοχής δεν πρέπει να περιέχει γενικότητες, αλλά να έχει σαφείς, 

συγκεκριμένους και ευκολονόητους στόχους και σχεδιασμό που δεν θα αφήνει περι-

θώρια παρερμηνειών.

Το νέο Σχέδιο Περιοχής, ειδικά όσον αφορά την εντός των τειχών πόλη, θα πρέπει να 

δίνει έμφαση σε περιβαλλοντικά ήπιες χρήσεις και αναπτύξεις, που να σέβονται και 

να αναδεικνύουν το διαχρονικό ιστορικό της παρελθόν και στην ιδιαίτερη αρχιτεκτο-

νική κληρονομιά και τον χαρακτήρα της περιοχής. Επιπλέον, θα πρέπει να προτείνει 

χαμηλούς συντελεστές πυκνότητας και ύψους για την εντός των τειχών Πόλη και την 

περίμετρό της, τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς επίσης και να ενθαρρύνει 

το περπάτημα αλλά και τη χρήση ποδηλάτου.

Περιοχή εντός των τειχών 

Μετά τα γεγονότα του 1974 η Πόλη εντός των τειχών, που ουσιαστικά αποτελούσε 

το Αστικό Κέντρο, εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους της και οδηγήθηκε σταδιακά 

σε μαρασμό. 

Για την αναχαίτιση αυτών των τάσεων, απαιτούνται αποφασιστικές στρατηγικές βασι-

σμένες στα χωρικά, κοινωνικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής με απώτε-

ρο στόχο την επαναφορά των κατοίκων της και τη συμβίωσή τους αρμονικά με ήπιες 

εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις. 

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε αντιληφθεί να κατατίθενται συγκεκριμένες 

προτάσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο μέρος αυτό 

της πόλης, ενώ είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ίσως η μόνη κύρια ανάπτυξη που 

παρουσιάζεται είναι στον άξονα της οδού Λήδρας με χρήσεις κυρίως αναψυχής, και 

με λιγότερη ένταση στην οδό Ονασαγόρου. 

Συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν περαιτέρω παρατίθενται 

πιο κάτω:

• Παροχή κινήτρων για επανεγκατάσταση των κατοίκων. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 

περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές ή ουσιαστικές μειώσεις φορολογιών, ειδικά σε φο-

ρολογίες ακίνητης περιουσίας, σκυβάλων και άλλα, και δωρισμένους συντελεστές για 

σκοπούς μεταφοράς και πώλησης σε ιδιοκτήτες που ανακαινίζουν οικοδομές για ιδι-

οκατοίκηση. 

• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης του μικρεμπορίου (χρήση η οποία χαρακτήριζε παρα-

δοσιακά την πόλη) με μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα προϊόντα που πωλούνται και 

επιδοτήσεις για ανακαινίσεις καταστημάτων.

• Ενθάρρυνση της δημιουργίας μικρών εργαστηρίων που δεν προκαλούν οχληρία 

(χρήση η οποία, επίσης, χαρακτήριζε παραδοσιακά την πόλη).

• Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων για σύνδεση των Αρχαιολογικών Χώρων και 

Μνημείων. 

• Ενθάρρυνση για προσέλκυση και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου πέραν της 

Αρχιτεκτονικής Σχολής, όπως επίσης και άλλων ιδιωτικών σχολών.

• Ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών. 

• Αξιοποίηση της τάφρου και τερματισμός της χρήσης της ως χώρου στάθμευσης. 

• Διερεύνηση της δυνατότητας στέγασης των οδών Λήδρας και Ονασαγόρου για 

σκοπούς σκίασης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Μπορούν να αναζητη-

θούν ιδέες μέσα από τη διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. 

Ευρύτερο Κέντρο

Η ενδυνάμωση του ευρύτερου κέντρου πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την υλοποίηση 

των σχεδίων για το πολυλειτουργικό κέντρο της Αρχιγραμματείας το οποίο με τον 

σχεδιασμό του πρέπει να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της σύγχρονης Πόλης.

Η στέγαση των σημαντικών υπηρεσιών του Κράτους, όπως επίσης και πολιτιστικών 

χρήσεων, πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη για να μπορέσει το κέντρο να επανα-

κτήσει τον ηγετικό του ρόλο.

Η υλοποίηση των σχεδίων για το πολυλειτουργικό κέντρο θα λειτουργήσει και ως κί-

νητρο για ιδιωτικές εμπορικές, γραφειακές και οικιστικές αναπτύξεις. 

Επιβάλλεται επιπλέον να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα σχεδιασμού του κτιστού και 

φυσικού περιβάλλοντος, η λειτουργική σύνδεση των υπηρεσιών και χώρων, με δίκτυο 

πλατειών και πεζόδρομων, ούτως ώστε να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου και να 

αποφεύγεται η δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

Η αύξηση του Συντελεστή Δόμησης και του αριθμού ορόφων θα μπορούσε, επίσης, 

να μελετηθεί με την προϋπόθεση της μείωσης του ποσοστού κάλυψης ώστε να δοθεί 

η δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερων οργανωμένων χώρων που θα εμπλουτίσουν 

την πόλη.

Κυκλοφοριακό 

Η σχέση των μέσων μαζικής μεταφοράς με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα για τη διακίνηση 

στην Πόλη είναι εντελώς δυσανάλογη. 

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι κανένας σχεδιασμός δεν θα μπορέσει δυστυχώς να επι-

τύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα αν δεν αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα 

της πόλης. 

Δυστυχώς, τα τοπικά σχέδια όχι μόνο δεν έχουν προτείνει μέτρα ανατροπής της υφι-

στάμενης κατάστασης, αλλά πολλές φορές οι πρόνοιες για δημιουργία οδικών αξόνων 

διπλής και τετραπλής κατεύθυνσης που διασχίζουν το Αστικό Κέντρο, πέραν του ότι 

δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα τέμνοντας περιοχές της πόλης στα δύο, λει-

τουργούν και ως κίνητρο για περισσότερη χρήση του ΙΧ.

Ενόψει των πιο πάνω κρίνουμε ότι η ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών, η ελαχι-

στοποίηση της χρήσης του ΙΧ, η ανάπτυξη δικτύων ποδηλατοδρόμων και πεζοδρό-

μων πρέπει να αποτελεί τη μοναδική επιλογή. 

Περαιτέρω προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης, 

ώστε να αποθαρρυνθεί η χρήση αυτοκινήτου στην περιοχή του αστικού κέντρου και 

να ενθαρρυνθούν περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές όπως το περπάτημα, η ποδηλα-

τοκίνηση και τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς.

• Να σχεδιαστούν δίκτυα ποδηλατόδρομων και πεζόδρομων που να συνδέουν τα 

διάφορα σημεία της πόλης.

• Να διερευνηθεί η δυνατότητα λειτουργίας τραμ και, ανάλογα, να δημιουργηθούν 

οι κατάλληλες υποδομές. 

• Να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο λειτουργικά και αξιόπιστα τα δρομολόγια 

των λεωφορείων.

• Να γίνουν περιφερειακοί χώροι στάθμευσης οι οποίοι να συνδέονται με αστικές 

συγκοινωνίες, τους ποδηλατόδρομους και τους πεζόδρομους ώστε να αποφεύγεται η 

μετακίνηση στο κέντρο με το ΙΧ.

Τοπικό Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας
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Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η αγορά και οι υφιστάμε-

νες δομές που υπάρχουν για τη ρύθμιση των 

Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών μπορούν να 

ανταποκριθούν και να προσφέρουν ικανοποιη-

τικού επιπέδου υπηρεσίες. Σε απαντητική επι-

στολή του Επιμελητηρίου προς τη γενική διευ-

θύντρια του υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού αναφέρονται τα πιο πάνω και συ-

μπληρώνεται ότι «θα πρέπει να γίνει η μικρότερη 

δυνατή ρύθμιση και επιβολή περιορισμών ή και 

κόστους συμμόρφωσης στο θέμα της παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών».

Το ΕΤΕΚ σημειώνει επίσης στην επιστολή ότι «η 

ετοιμασία ενός καθοδηγητικού προτύπου συμ-

βολαίου αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών είναι 

επιθυμητή και χρήσιμη. Ωστόσο, θα πρέπει να 

καταβληθεί προσπάθεια το πρότυπο συμβόλαιο 

να είναι απλό, ευέλικτο, να μην έχει περιορι-

σμούς και αχρείαστους όρους που θα δημιουρ-

γούν επιπρόσθετο κόστος, ενώ τέλος θα πρέπει 

να είναι φιλικό προς τους χρήστες». 

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η Πολιτεία θα πρέπει 

να αξιοποιήσει αμέσως, ανεξάρτητα από τη νο-

μοθετική ρύθμιση του θέματος, τη λογική και τη 

φιλοσοφία της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών 

για τα κτίρια του Δημοσίου και ευρύτερου δημό-

σιου τομέα, καθώς η προσέγγιση αυτή προσφέ-

ρεται την περίοδο αυτή όπου υπάρχει στενότητα 

στα δημόσια οικονομικά, υψηλή ανεργία και ανά-

γκη τόνωσης του κατασκευαστικού κλάδου. 

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε τις 

θέσεις του ΕΤΕΚ για διάφορες αιτήσεις για Πο-

λεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση:

• Αίτηση του Λάμπρου Αναστασίου για χορήγηση 

Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση των προ-

νοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / με-

τατροπές σε υφιστάμενη εγκριμένη (με πολεοδο-

μική άδεια) αίθουσα δεξιώσεων και αλλαγή χρήσης 

της σε υπεραγορά τροφίμων, στη Σωτήρα.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο συστήνει η αίτηση να 

αντιμετωπισθεί θετικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

εφαρμοστούν τα πιο κάτω, ώστε να διασφαλιστούν 

η ασφάλεια των χρηστών και εργαζομένων καθώς 

και η βελτίωση του περιβάλλοντος: 

i. Να διευθετηθούν όλα τα θέματα που προκύ-

πτουν σχετικά με την οδική ασφάλεια και τα οποία 

αναφέρονται στις απόψεις του τμήματος Δημοσίων 

Έργων και της αστυνομίας. 

ii. Να εφαρμοστούν όλες οι πρόνοιες της νομο-

θεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία και την 

προσβασιμότητα της οικοδομής από ανάπηρα άτο-

μα, καθώς και των κανονισμών πυροπροστασίας και 

πυρασφάλειας. 

iii. Να ληφθούν μέτρα για την αισθητική αναβάθ-

μιση και εξυγίανση της οικοδομής, και να γίνει 

δεντροφύτευση του χώρου στάθμευσης και του 

περιβάλλοντος χώρου . 

iv. Γενικά να υλοποιηθούν όλες οι παρατηρήσεις 

που έθεσαν ως προϋπόθεση η αρμόδια Πολεοδομική 

Αρχή και άλλα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες. 

«Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά 
την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές 

Υπηρεσίες (Εταιρείες Ενεργειακών 
Υπηρεσιών) Κανονισμοί του 2012»

Αιτήσεις για Πολεοδομική 
Άδεια κατά παρέκκλιση

Σχέδιο Υπηρεσίας 

διευθυντή στο τμήμα 

Αναδασμού

Με επιστολή του προς τον διευθυντή 

του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού το Επιμελητήριο, σε συνέχεια 

ενημέρωσής του για το προσχέδιο του Σχε-

δίου Υπηρεσίας για τη θέση διευθυντή στο 

τμήμα Αναδασμού, σημειώνει τα ακόλουθα: 

Το Επιμελητήριο, για σκοπούς καλύτερης ερ-

μηνείας αλλά και εφαρμογής της νομοθεσί-

ας, θεωρεί ότι θα ήταν επιθυμητό το κείμενο 

της Παραγράφου «Σημείωση» στο τέλος του 

υπό αναφορά Σχεδίου Υπηρεσίας, να διατυ-

πωθεί ως ακολούθως: «Οι υποψήφιοι που 

κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής 

Επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 

στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του 

Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 

και οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα 

στη Γεωπονία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 

στο Συμβούλιο Γεωπόνων σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία».

Εγκαθίδρυση ενιαίων πολεοδομικών αρχών 

ή ενιαίων αρχών ελέγχου της ανάπτυξης 

Το ΕΤΕΚ συμφωνεί με το Προτεινόμενο Μοντέλο για «Ενιαία αρχή ελέγχου της ανάπτυξης με 

ίση εκπροσώπηση των τοπικών αρχών και μεικτή ομάδα εξέτασης των αιτήσεων ανάπτυ-

ξης» όπως αυτό προτείνεται από τους μελετητές (εταιρεία KPMG) στις γενικές του αρχές. Τα 

πιο πάνω αναφέρονται σε απαντητική επιστολή του ΕΤΕΚ προς την αναπληρώτρια διευθύντρια 

του ττμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Επιτροπή Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 

Τις θέσεις του ανέπτυξε το Επιμελητή-

ριο προς τον διευθυντή του τμήματος 

Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε 

διάφορες περιπτώσεις που τέθηκαν ενώ-

πιόν του, για την Προκαταρκτική Έκθε-

ση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) 

– Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Νόμος 140(Ι)/2005-Άρθρο 

15(7).

• ΠΕΕΠ για την ανέγερση πτηνοτροφικής 

μονάδας κρεατοπαραγωγής του Λοΐζου 

Συμεού στην Αραδίππου.

Το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά στην αίτη-

ση υπό την προϋπόθεση ότι θα τοποθε-

τηθεί θετικά και το ταμείο Θήρας καθώς 

η ανάπτυξη θα γίνει σε περιοχή Ζώνης 

Ειδικής Προστασίας για την άγρια πτηνο-

πανίδα Κόσιης-Παλλουρόκαμπου.
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Σε επιστολή του ΕΤΕΚ προς τον επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προ-

σωπικού Χαρακτήρα επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το Επι-

μελητήριο ζητά από τα μέλη του, στις περιπτώσεις που αποτείνονται για 

έκδοση εγγράφων βεβαιώσεων, τη συμπλήρωση συγκεκριμένου εντύπου.

Στην επιστολή του ΕΤΕΚ παρατίθεται το άρθρο 25 του Περί Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου του 1990 (Ν.224/90) όπως τρο-

ποποιήθηκε: «25.-(1) Ύστερα από την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από 

την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένας δεν δικαιούται να 

ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης εκτός 

αν- … (β) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος υπό τύπο 

τον οποίο θα καθορίσει το Επιμελητήριο: ... (2) Η παράγραφος (β) του 

εδαφίου 1 δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη δημόσια ή 

την εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας».

Το ΕΤΕΚ αναφέρει επίσης πως είναι φανερό από τα πιο πάνω «ότι με βάση 

τις ρητές νομοθετικές πρόνοιες που διέπουν τη λειτουργία του Επιμε-

λητηρίου όσοι ασκούν επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής 

επιστήμης θα πρέπει:

(1) Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου,

(2) Να κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος,

(3) Τα πρόσωπα που υπηρετούν στη δημόσια ή στην εκπαιδευτική υπη-

ρεσία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών του Επιμε-

λητηρίου αλλά δεν εφαρμόζεται η πρόνοια για έκδοση ετήσιας άδειας 

άσκησης επαγγέλματος.

Υπογραμμίζεται, εξάλλου, ότι η αναφορά του εδαφίου (2) του άρθρου 25 

του Νόμου για μη εφαρμογή της πρόνοιας για έκδοση ετήσιας άδειας 

άσκησης επαγγέλματος είναι «σε πρόσωπα που υπηρετούν στη δημόσια 

ή την εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας». Η πρόνοια είναι γενική 

έτσι ώστε να καλύπτει κάθε πρόσωπο που υπηρετεί υπό οποιαδήποτε 

ιδιότητα στη δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία και σαφώς καλύπτει όχι 

μόνο μόνιμους αλλά και έκτακτους υπαλλήλους. 

Το ΕΤΕΚ παραπέμπει τον επίτροπο στην απόφαση της Ολομέλειας του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση με αρ. 172/2007 ΕΤΕΚ 

νs ΡΙΚ ημερ. 2/6/2011, με την οποία το Δικαστήριο επεσήμανε την άμεση 

εφαρμογή της νομοθεσίας του Επιμελητηρίου στη δημόσια λειτουργία 

των δημόσιων οργανισμών και την υποχρέωση αυστηρής συμμόρφωσης 

με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Νόμου του Επιμελητηρίου.

Στην επιστολή τονίζεται ότι «η νομική βάση πάνω στην οποία δεν εκδίδε-

ται άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ωρομίσθιους κυβερνητικούς υπαλλή-

λους και υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι το ίδιο 

το άρθρο 24 του Νόμου του Επιμελητηρίου».

Σε άλλο σημείο της επιστολής το Επιμελητήριο σημειώνει πως «δεν δια-

τηρεί ξεχωριστό έντυπο το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται για σκοπούς 

έκδοσης της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το ΕΤΕΚ προχωρεί 

στην έκδοση της σχετικής άδειας εφόσον αυτό ζητηθεί και νοουμένου 

ότι ικανοποιούνται οι σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. Περαιτέρω, στο 

πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας (βλ. Νόμο περί Οδών και 

Οικοδομών), το Επιμελητήριο προχωρεί στην έκδοση Έγγραφων Βεβαιώ-

σεων σε μέλη του, οι οποίες απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές για την 

αδειοδότηση της ανάπτυξης κατά τις περιπτώσεις κατάθεσης μελετών 

από μέλη του ΕΤΕΚ, τα οποία κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η 

εν λόγω βεβαίωση, ο τύπος της οποίας συμφωνείται με το υπουργείο 

Εσωτερικών (εδάφιο (5) του άρθρου 8 της περί Οδών και Οικοδομών Νο-

μοθεσίας), πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο μέλος κατέχει άδεια άσκησης 

επαγγέλματος σε ισχύ και πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της 

νομοθεσίας για την άσκηση επαγγέλματος. 

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται προς τούτο άδεια 

από τον εργοδότη, το Επιμελητήριο παραχωρεί σε μέλη του που υπηρε-

τούν στη δημόσια ή στην εκπαιδευτική υπηρεσία, έγγραφες βεβαιώσεις, 

είτε για σκοπούς κατάθεσης μελέτης που αφορά τους ίδιους είτε για σκο-

πούς κατάθεσης υπηρεσιακών μελετών που αφορά το Τμήμα/Υπηρεσία/

Οργανισμό που υπηρετούν. 

Με βάση όλα τα πιο πάνω και για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας 

του, το Επιμελητήριο ζητά από τα μέλη του να συμπληρώσουν Υπεύθυνη 

Δήλωση στις περιπτώσεις που ζητείται η έκδοση Έγγραφων Βεβαιώσεων 

για τον σκοπό που αναφέρεται πιο πάνω». 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι «το Επιμελητήριο ζητά να ενημερωθεί κατά 

πόσο κάποιο μέλος υπηρετεί στη δημόσια ή στην εκπαιδευτική υπηρεσία 

για σκοπούς έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του μητρώου μελών του 

και γενικότερα για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας του σε σχέση με:

(α) την τήρηση των κανονισμών δεοντολογίας για τα μέλη του ΕΤΕΚ και 

την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου,

(β) τον έλεγχο της άσκησης επαγγέλματος από αναρμόδια πρόσωπα,

(γ) τη σωστή χρέωση ή/και απαλλαγή από χρεώσεις των μελών του,

(δ) την τήρηση στατιστικών στοιχείων και την ενημέρωση του κοινού.

Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα που ζητούνται από κυβερνητικούς ωρο-

μίσθιους και από υπαλλήλους ημικρατικών οργανισμών δεν αφορούν την 

ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή. Σε κάθε περίπτωση τα οποιαδήποτε 

στοιχεία ζητούνται έχουν άμεση σχέση με την πιστή εφαρμογή ρητών 

νομοθετικών διατάξεων για τις οποίες η Πολιτεία έχει εμπιστευτεί το Επι-

μελητήριο να εφαρμόσει».

Συλλογή δεδομένων για την έκδοση 
από το ΕΤΕΚ εγγράφων βεβαιώσεων
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Το ΕΤΕΚ συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία εκπόνησης νέου Σχεδίου 

Περιοχής, για το κέντρο της Λεμεσού, τόσο με υποβολή πολυσέλιδου 

κειμένου λεπτομερών και αναλυτικών προτάσεων προς το Πολεοδομικό 

Συμβούλιο, μετά την εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών πρόσκληση 

για υποβολή Παραστάσεων και Εισηγήσεων, σε συνδυασμό με τα όσα ανα-

φέρονται στην Έκθεση του υπουργού, με αντιπρόσωπό του στο Κοινό Συμ-

βούλιο, που συστάθηκε προς τους σκοπούς της διαδικασίας αυτής, καθώς 

και με συμμετοχή μελών του στις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Σε επιστολή του προς την υπουργό Εσωτερικών, το Επιμελητήριο αναφέ-

ρει ότι «οι λεπτομερείς προτάσεις του ΕΤΕΚ, μέρος των οποίων διατυπώ-

θηκε και προφορικά από μέλη του, κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων, που 

έγιναν από τους ιδιώτες συμβούλους, οι οποίοι μελετούν το τμήμα του 

Σχεδίου Περιοχής που βρίσκεται ανάμεσα στα δυο λιμάνια της πόλης, 

πιθανόν να διαφοροποιήσουν σημαντικά το ισχύον σήμερα πολεοδομικό 

πλαίσιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας αστικής προκυμαίας 

ελεύθερης από την παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων, με πεζοδρόμηση 

της Ακταίας οδού, χάραξη ποδηλατόδρομου κι ενός νέου παραθαλάσσιου 

γραμμικού πάρκου, σε αρμονική σχέση με όσα από τα υφιστάμενα βιο-

μηχανικά κτίρια κριθούν άξια διατήρησης. Ο πιο πάνω σχεδιασμός είναι 

απόλυτα εφικτός, μέσα από τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας για 

παραχώρηση ανοικτών δημόσιων χώρων και άλλης δημόσιας υποδομής 

κατά την ανάπτυξη των μεγάλων ιδιοκτησιών, που χαρακτηρίζουν, άλλω-

στε, την περιοχή, ενδεχομένως και σε συνδυασμό με παραχώρηση πι-

θανών κινήτρων αύξησης των αναπτυξιακών παραμέτρων (συντελεστής 

δόμησης, ύψος κτιρίων, αριθμός ορόφων) αλλά και με σαφείς προδια-

γραφές και ειδικά κριτήρια για την ανέγερση ψηλότερων κτιρίων (μείωση 

κάλυψης, αύξηση ενδιάμεσων αποστάσεων, ελεύθερους και τοπιοτεχνη-

μένους χώρους στο επίπεδο του ισογείου, παραχώρηση επιπρόσθετων 

δημόσιων χώρων στάθμευσης κλπ.).

Το Επιμελητήριο εισηγείται την ολοκλήρωση των διεργασιών και μελετών 

προς οριστικοποίηση των καθοριστικών βασικών παραγόντων, όπως ο σχε-

διασμός του νέου οδικού δικτύου της περιοχής, σύμφωνα με τα νέα δεδο-

μένα, συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, χώρων 

πρασίνου, στάθμευσης και στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και 

την κήρυξη διατηρητέων οικοδομών και δέντρων.»

Σε σημείο της επιστολής του το ΕΤΕΚ τονίζει ότι πληροφορήθηκε ότι «ο 

δήμος Λεμεσού, ασκώντας διακριτική εξουσία, προχωρεί εσπευσμένα στην 

έκδοση πολεοδομικών αδειών για μεγάλες αναπτύξεις, χωρίς να λάβει 

υπόψη τις νέες προτάσεις και προοπτικές. Κάτι τέτοιο πιθανόν να θέτει εν 

αμφιβόλω, εν τη γενέσει του, το διαμορφούμενο νέο Σχέδιο Περιοχής του 

Κέντρου της Λεμεσού.

Κρίνουμε ότι, προτού αδειοδοτηθούν και υλοποιηθούν οποιεσδήποτε νέες 

μεγάλες αναπτύξεις, θα πρέπει να προηγηθεί η κήρυξη διατηρητέων οικο-

δομών και δέντρων, να προαποφασισθούν οι βασικές αρχές πολεοδομικού 

σχεδιασμού, μεταξύ των οποίων το οδικό δίκτυο και οι χώροι στάθμευσης 

και πρασίνου, οι νέες προδιαγραφές και κίνητρα ανέγερσης κτιρίων και χρή-

σεων, καθώς και να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των καίριων ζητημάτων της 

μελέτης των ιδιωτών μελετητών.

 Με στόχο «την προαγωγή της πολιτικής πολεοδομικού ελέγχου» σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του άρθρου 35, εδάφιο (1), του περί Πολεοδομίας και Χω-

ροταξίας Νόμου, σας καλούμε:

•  Να μεριμνήσετε για την έκδοση ειδικής Εντολής για εξαίρεση της περι-

οχής του Σχεδίου από τη θεωρούμενη ως χορηγηθείσα πολεοδομική άδεια 

για κατεδαφίσεις, έτσι που να αποτραπούν οποιεσδήποτε εσπευσμένες κα-

τεδαφίσεις αξιόλογων κτιρίων στην περιοχή.

•  Να μεριμνήσετε για την έκδοση ειδικής Εντολής για ρύθμιση των παρα-

μέτρων ανέγερσης ψηλών κτιρίων στην περιοχή. 

•  Να μεριμνήσετε για την επίσπευση των διαδικασιών κήρυξης διατηρη-

τέων οικοδομών στο ευρύτερο Κέντρο και τμημάτων της βιομηχανικής μας 

κληρονομιάς στην περιοχή ανάμεσα στα δυο λιμάνια.

•  Να επισπεύσετε τις διαδικασίες για την οριστικοποίηση της επιθυμητής 

γενικής εικόνας της περιοχής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προτάσε-

ων των πολιτών, των ειδικών και της δημόσιας διαβούλευσης, απαραίτητο 

συστατικό της οποίας αποτελεί ο καθορισμός των επιθυμητών χαρακτη-

ριστικών της οδικής υποδομής, των ανοικτών δημόσιων χώρων / χώρων 

πρασίνου και των αναγκαίων διευθετήσεων για χώρους στάθμευσης.»

Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λεμεσού

Θέσεις ΕΤΕΚ για τα Κίνητρα για αξιοποίηση
 Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Τις θέσεις του κατέθεσε το ΕΤΕΚ, προς 

τον διευθυντή του τμήματος Πολεο-

δομίας και Οικήσεως, για τα κίνητρα για 

αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-

γειας (ΑΠΕ) με σχετική εντολή της υπουρ-

γού Εσωτερικών και σε σχέση με την Τρίτη 

Θεσμική Αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων.

Σε απαντητική του επιστολή το ΕΤΕΚ ανα-

φέρει, μεταξύ άλλων, ότι «θεωρεί ότι επι-

βάλλεται να αφαιρεθεί από τις βασικές 

προϋποθέσεις για αξιοποίηση του κινήτρου 

για την οικιστική ανάπτυξη, το ‘τουλάχιστον 

τετραπλάσιο του κανονικού οικοπέδου για 

την αντίστοιχη περιοχή’, καθώς δεν έχει πα-

ρουσιασθεί κάποιος πειστικός λόγος για την 

αναγκαιότητα του περιορισμού αυτού. Απε-

ναντίας, αυτός ο περιορισμός δημιουργεί 

ανισότητα και θα αποκλείει την πλειοψηφία 

των μικροϊδιοκτητών και των ατόμων που 

θα ήθελαν για αναπτύξουν γη που κατέχουν 

για ιδιοκατοίκηση. Θα πρέπει να επισημαν-

θεί ότι κύριος στόχος του συγκεκριμένου 

κινήτρου είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και η κατασκευή κτιρίων υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης και όχι η προώθηση 

της οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης, η 

οποία επιδιώκεται με άλλα κίνητρα που πε-

ριλήφθηκαν στα νέα Τοπικά Σχέδια». 

Άποψη του Επιμελητηρίου είναι ότι η πολιτι-

κή για το κίνητρο του πράσινου συντελεστή 

δόμησης θα πρέπει να υιοθετηθεί για όλη την 

επικράτεια της Δημοκρατίας και όχι μόνο στα 

Τοπικά Σχέδια, κυρίως γιατί αυτό αποτελεί μία 

στρατηγική απόφαση η οποία θα επιδιώξει 

την εμπέδωση κουλτούρας για την αναγκαιό-

τητα της πράσινης ανάπτυξης. «Για το σκοπό 

αυτό», τονίζει το ΕΤΕΚ, «θεωρούμε ότι παρό-

μοιες πρόνοιες θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

και στην υπό τροποποίηση Δήλωση Πολιτικής, 

και αφού γίνει αυτό να επανεκδοθεί η Εντολή 

της υπουργού έτσι ώστε να περιλαμβάνεται 

και η ύπαιθρος (Δήλωση Πολιτικής)».
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ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, στις 10 Ιουλίου 2012, τις τελευταίες 

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Δραστηριότητας «Έρευνα προς 

Όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)», του Προγράμματος «Ικανότη-

τες», του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της 

ΕΕ (7ου ΠΠ) με συνολικό προϋπολογισμό τα €252 εκατομμύρια:

Δράση Προϋπολογισμός

1. Έρευνα για ΜμΕ €169,56 εκ.

2. Έρευνα για Συνδέσμους ΜμΕ  €55,00 εκ. 

3. Έργα Επίδειξης (Demonstration Action)  €27,00 εκ. 

4. Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης   €0,75 εκ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 

2012.

Η Δραστηριότητα «Έρευνα προς Όφελος των ΜμΕ», απευθύνεται ειδικά σε Μι-

κρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και στους συνδέσμους τους, οι οποίες επιθυμούν 

να αναθέσουν την εκπόνηση δραστηριοτήτων έρευνας σε εξωτερικούς συνερ-

γάτες. Στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ΜμΕ και η συμ-

βολή τους στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών. Η ανάθεση της επιστη-

μονικής έρευνας σε εξωτερικούς συνεργάτες επιτρέπει στις ΜμΕ να αυξήσουν 

τις ερευνητικές τους δυνατότητες, να αποκτήσουν τεχνογνωσία, να επεκτείνουν 

τα δίκτυα συνεργασίας τους και να βελτιωθεί ο βαθμός αξιοποίησης των ερευ-

νητικών αποτελεσμάτων.

Η Δράση «Έρευνα για ΜμΕ» παρέχει υποστήριξη σε μικρές ομάδες καινοτόμων 

ΜμΕ με σκοπό την επίλυση κοινών ή συμπληρωματικών τεχνολογικών προβλη-

μάτων. Τα έργα πρέπει να αφορούν σε συγκεκριμένες ανάγκες των ΜμΕ, οι οποί-

ες αναθέτουν σε τρίτους τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις. Κατά την αξιολόγηση των 

προτάσεων λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυ-

πος στις ΜμΕ.

Η Δράση «Έρευνα για Συνδέσμους ΜμΕ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνικών λύσε-

ων σε προβλήματα κοινά για μεγάλο αριθμό ΜμΕ συγκεκριμένου κλάδου ή συμπλη-

ρωματικών τμημάτων διαφορετικών κλάδων, μέσω έρευνας που δεν θα μπορούσε 

να χρηματοδοτηθεί από τη Δράση «Έρευνα για ΜμΕ». Τα έργα που χρηματοδοτού-

νται από τη Δράση μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν στόχο την ανάπτυξη ή την 

τήρηση ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών και την τήρηση κανονιστικών 

απαιτήσεων σε τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλο-

ντος. Τα έργα πρέπει να καθοδηγούνται από τους Συνδέσμους των ΜμΕ, οι οποίοι 

αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, προ-

κειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις για τα μέλη τους.

Η Δράση που αφορά στα «Έργα Επίδειξης» έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα 

μεταξύ της έρευνας και της αγοράς, χρηματοδοτώντας δραστηριότητες επίδειξης, 

όπως δοκιμές πρωτοτύπων, μελέτες για μεταφορά πειραματικών προϊόντων/διαδι-

κασίων σε βιομηχανική παραγωγή (scale-up studies), επαλήθευση επιδόσεων και 

παραγωγικότητας νέων διαδικασιών και προϊόντων, επιχειρηματικά σχέδια, έρευνες/

ανάλυσεις αγοράς κτλ. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν ΜμΕ οι οποίες συμ-

μετείχαν επιτυχώς στις προσκλήσεις της Δραστηριότητας «Έρευνα προς Όφελος 

των ΜμΕ» του 7ου ΠΠ. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 75% του συνολικού προϋπο-

λογισμού των προτεινόμενων έργων θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες οι οποίες 

θα υλοποιηθούν από τις ίδιες τις ΜμΕ που συμμετέχουν σε αυτά.

Η Πρόσκληση της Δράσης Συντονισμού και Υποστήριξης αφορά στην εκπό-

νηση μελέτης η οποία θα καταγράφει και θα αναλύει τις διαθέσιμες υπη-

ρεσίες και μεθοδολογίες που υπάρχουν στην Ευρώπη, σε εθνικό επίπεδο, 

για την άμεση στήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθο-

δήγησης προς τις ΜμΕ και στην επιλογή βέλτιστων πρακτικών οι οποίες θα 

μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους στόχους του νέου προγράμματος για 

τις ΜμΕ το οποίο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προσκλήσεις μπορείτε να βρεί-

τε στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

capacities?callIdentifi er=FP7-SME-2013

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να επικοινωνούν με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τις ΜμΕ, Λει-

τουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κ. Χριστάκη Θεοχάρους (τηλ.: 

22205029, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ctheocharous@research.org.cy).

«Έρευνα προς Όφελος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Παγκύπριας 
Εκστρατείας Καθαρισμού Let’s Do It Cyprus

Η οργανωτική ομάδα της Παγκύπριας Εκστρατείας Καθαρισμού Let’s Do 

It Cyprus, που είχε στόχο τον καθαρισμό της Κύπρου σε μία μέρα, 

παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 

15 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα της επιτυχημένης εκστρατείας που για 

πρώτη φορά υλοποιήθηκε στην Κύπρο στις 29 Σεπτεμβρίου 2012. 

Στην εκστρατεία, που είχε Παγκύπριο Χορηγό την εταιρεία ALPARI 

FINANCIAL SERVICES, συμμετείχαν 3339 εθελοντές που κατέκλυσαν την 

ύπαιθρο καθαρίζοντας από ακαθαρσίες και απόβλητα 200 σημεία. Κατά 

την εκστρατεία μαζεύτηκαν 3306 σακούλες με σκουπίδια, από τις οποίες 

οι 1106 ήταν ανακυκλώσιμα προϊόντα και 376 σακούλες με τενεκεδάκια 

παραχωρήθηκαν στον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Cans for Kids. 

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης η οργανωτική ομάδα της 

εκστρατείας ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο διοργανώθηκε η εκστρατεία 

και κινητοποιήθηκαν οργανώσεις και διάφοροι φορείς, και κατάληξε σε 

διάφορες προτάσεις για αναβάθμιση διαχειριστικών σχεδίων της Κύπρου 

για τα απόβλητα.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, υπό την αιγίδα 

του οποίου πραγματοποιήθηκε η εκστρατεία, ευχαρίστησε τους εθελοντές 

που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και δυναμικά στο κάλεσμά του: «Στόχος 

μας δεν ήταν μόνο ο καθαρισμός της Κύπρου αλλά και η ευρύτερη ευ-

αισθητοποίηση και διαφώτιση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Κύπριοι νοιάζονται για ένα υγιεινό περιβάλ-

λον και ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία πρέπει να καταστεί θεσμός στην 

Κύπρο».
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Βραβεία 13ης Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής

Συνεργατική Κεντρική: Aποτελέσματα Aρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, στη Λευκωσία, η τελετή βρά-

βευσης των επτά πρώτων μελετών που συμμετείχαν στον αρχιτε-

κτονικό διαγωνισμό που προκήρυξε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

για την ανέγερση των νέων γραφείων της.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τα μέλη της Kριτικής Eπιτροπής, τα 

μέλη της Τεχνικής Επιτροπής, η Eπιτροπεία της ΣΚΤ, οι διευθυντές 

του έργου, εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, του 

Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, 

επιμετρητές ποσοτήτων, εκπρόσωποι του Συνεργατικού Κινήματος, 

φοιτητές αρχιτεκτονικής κ.ά.

Το πρώτο βραβείο κέρδισε η μελέτη με αρ. 347659 των μελετητών Δη-

μήτριου Κωνσταντίνου και Γεώργιου Τσολάκη, το δεύτερο βραβείο η 

μελέτη με αρ. 112012 του μελετητή Χρύσανθου Η. Χρυσάνθου και το 

τρίτο βραβείο η μελέτη με αρ. 390094 των μελετητών Κωνσταντίνου 

Λεφάκη, Βαρβάρας Καράογλου, Αλεξίας Πρασσά, Μάνου Τουρπάλη, 

Γιώργου Καρακώστα, Αλεξίας Φιλίππου, Κορίνας Βουλγαρίδου και Χρι-

στόδουλου Αντωνιάδη.

Απονεμήθηκαν επίσης τρεις έπαινοι και μία εύφημος μνεία. Τους 

επαίνους πήραν, η μελέτη με αρ. 010545 του μελετητή Κωνστα-

ντίνου Πιερή, η μελέτη με αρ. 960069 των μελετητών Νεκτάριου 

Αυξεντίου, Ανάργυρου Μουγιάκου και Ζωής Στασινοπούλου και η 

μελέτη με αρ. 301166 των μελετητών Αιμίλιου Μιχαήλ, Χρίστου 

Χατζηχρίστου και Βασίλη Ιερείδη. Εύφημος μνεία δόθηκε στη με-

λέτη με αρ. 788889 των μελετητών Στυλιανής Δαούτη, Γεώργιου 

Μητρούλια και Μιχαήλ-Ιωάννη Ραυτόπουλου.

Τα βραβεία επέδωσαν ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, γενικός δι-

ευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας κ. Ερωτόκριτος Χλω-

ρακιώτης και ο πρόεδρος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής 

Τράπεζας κ. Παναγιώτης Φιλίππου.

Τα υπόλοιπα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγω-

νισμού ήταν: Παναγιώτης Φιλίππου, Δημητράκης Σταύρου και Γιώρ-

γος Στροβολίδης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεργατικής 

Κεντρικής Τράπεζας, Θάλεια Καλλή Αρχιτέκτονας της Συνεργατικής 

Κεντρικής Τράπεζας, Βάσος Ολύμπιος και Δημήτρης Οικονομίδης του 

ΕΤΕΚ και Χρύσανθος Πισσαρίδης του ΣΠΜΑΚ (Σύνδεσμος Πολιτικών 

Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρο)

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η εκπρόσωπος της Κριτικής Επι-

τροπής κ. Μαργαρίτα Δανού επεξήγησε τη διαδικασία που ακολου-

θήθηκε στην επιλογή των βραβευθεισών μελετών, ενώ οι μελετητές 

κύριοι Δημήτριος Κωνσταντίνου και Γεώργιος Τσολάκης, που πήραν 

το πρώτο βραβείο, παρουσίασαν τη μελέτη τους στους παρευρισκό-

μενους. Ακολούθησε περιδιάβαση στον εκθεσιακό χώρο των αρ-

χιτεκτονικών σχεδίων και μακετών, όπου παρουσιάστηκαν όλες οι 

μελέτες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Η έκθεση των αρχιτεκτο-

νικών μελετών διήρκεσε τρεις μέρες και προσέλκυσε το ενδιαφέρον 

εκατοντάδων ατόμων από τον χώρο της αρχιτεκτονικής, των άλλων 

σχετικών επιστημονικών κλάδων, των φοιτητών, του συνεργατισμού 

και του κοινού.

HΕπιτροπή της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Αρχι-

τεκτονικής Μπιενάλε της Βενετίας, απαρτιζό-

μενη από τους Wiel Arets (πρόεδρος, Κάτω Χώρες), 

Kristin Feireiss (Γερμανία), Robert A.M. Stern (ΗΠΑ), 

Benedetta Tagliabue (Ιταλία) και Alan Yentob (Με-

γάλη Βρετανία) αποφάσισε να απονείμει τα ακό-

λουθα βραβεία: 

• Χρυσός Λέοντας Καλύτερης Εθνικής Εκπρο-

σώπησης στο Περίπτερο της Ιαπωνίας

«Architecture possible here? Home-for-All» 

(«Πιθανή Αρχιτεκτονική εδώ; Σπίτι-για-Όλους»)

Καλλιτέχνες: Naoya Hatakeyama, Kumiko Inui, Sou 

Fujimoto και Akihisa Hirata

(Εκθεσιακός χώρος Giardini)

Επίτροπος: Toyo Ito. Βοηθοί Επιτρόπου: Atsuko 

Sato, Tae Mori

• Χρυσός Λέοντας Καλύτερου Πρότζεκτ στο 

πλαίσιο της Έκθεσης με γενικό θέμα «Κοι-

νό Έδαφος» στο έργο «Torre David / Gran 

Horizonte, 2012»

(«Πύργος του Ντέιβιντ/Μεγάλος Ορίζοντας 2012»)

Καλλιτέχνες: αρχιτεκτονική κολεκτίβα Urban-Think 

Tank (Alfredo Brillembourg, Hubert Klumpner 

(D-ARCH/ETH Zürich) και Iwan Baan. Επιμελητής: 

Justin McGuirk

(Έκθεμα στον χώρο των Corderie του ιστορικού βε-

νετσιάνικου ναυστάθμου Arsenale) 

• Αργυρός Λέοντας για το πλέον υποσχόμενο 

αρχιτεκτονικό γραφείο της Διεθνούς Μπιενάλε 

Αρχιτεκτονικής με τίτλο «Κοινό Έδαφος» στο 

αρχιτεκτονικό γραφείο «Grafton Architects» 

(των Yvonne Farrell και Shelley McNamara)

(Ιρλανδία, έκθεμα στο Κεντρικό Περίπτερο των 

Giardini)

Common Ground, 2012

Η Επιτροπή αποφάσισε να απονείμει επιπλέον και 

τέσσερις Ειδικές Μνείες στις κάτωθι συμμετοχές:

• Πολωνία

«Making the walls quake as if they were dilating 

with the secret knowledge of great powers»

(«Κάνοντας τους τοίχους να σείονται σαν να δια-

στέλλονται με την κρυφή γνώση μεγάλων δυνά-

μεων»)

Καλλιτέχνις: Katarzyna Krakowiak

(Εκθεσιακό Περίπτερο εντός του χώρου των 

Giardini)

Επίτροπος: Hanna Wróblewska. Επιμελητής: Michał 

Libera

• Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

«Spontaneous Interventions: Design Actions for the 

Common Good» («Αυθόρμητες Παρεμβάσεις: Σχε-

διαστικές Δράσεις για το Κοινό Καλό»)

(Εκθεσιακό Περίπτερο εντός του χώρου των 

Giardini)

Επίτροπος/Επιμελητής: Cathy Lang Ho. Επιμελητές: 

Ned Cramer, David van der Leer. 

Βοηθοί επιμελητές: Paola Antonelli, Anne Guiney, 

Zoe Ryan, Michael Sorkin

• Ρωσία 

«Innovation city/ i-city» («Πόλη Καινοτομίας»)

(Εκθεσιακό Περίπτερο στον χώρο των Giardini)

Επίτροπος: Grigory Revzin. Επιμελητής: Sergei 

Tchoban. Βοηθοί επιμελητές: Sergey Kuznetsov, 

Valeria Kashirina

• Cino Zucchi

«Copycat. Εmpathy and envy as form-makers, 

2012» («Μιμητισμός. Εμβίωση και ζήλια ως πλάστες 

φορμών, 2012»)

(Μιλάνο, Ιταλία, έκθεμα στον χώρο των Corderie 

του Arsenale)

Η τελετή απονομής των βραβείων της 13ης Διε-

θνούς Αρχιτεκτονικής Έκθεσης πραγματοποιή-

θηκε στις 29 Αυγούστου 2012 στους κήπους των 

Giardini. Το Διοικητικό Σύμβούλιο της Μπιενάλε 

Βενετίας, υπό την προεδρία του Paolo Baratta, 

αποφάσισε, κατόπιν εισήγησης του καλλιτεχνικού 

διευθυντή της εφετινής Μπιενάλε Βενετίας, David 

Chipperfi eld, να απονείμει τον Χρυσό Λέοντα για 

το Σύνολο της Σταδιοδρομίας και Προσφοράς του 

στον Πορτογάλο αρχιτέκτονα Álvaro Siza Vieira.

ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
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«Η Μέθοδος Γκρόνχολμ» (ΚΩΜΩΔΙΑ)

To ξέρατε ότι:
Το μολύβι πήρε το όνομά του από τον μό-

λυβδο που ήταν αρχικά το υλικό που χρησι-

μοποιήθηκε, ήδη από τον ύστερο Μεσαίω-

να. Ο μόλυβδος, όμως, δεν ήταν τόσο καλό 

μέσο για γραφή καθώς απαιτούσε μεγάλη 

πίεση για κάθε γραμμή. Επίσης η μακρο-

πρόθεσμη επαφή με τον μόλυβδο ήταν 

ανθυγιεινή για τον γραφέα. Έτσι με τον 

καιρό άρχισε να χρησιμοποιείται ο γραφί-

της, λόγω της πιο πρόσφορης κρυσταλλι-

κής δομής του. Στον γραφίτη οι δυνάμεις 

Bαν ντερ Βααλ μεταξύ των στρώσεων είναι 

πολύ μικρές, με αποτέλεσμα την εύκολη 

επάλειψη στρώσεων γραφίτη πάνω στο 

χαρτί που καθιστά εφικτό το γράψιμο.

Κείμενα γραμμένα με μολύβι μπορούν συ-

νήθως να σβηστούν με υλικά όπως η γόμα, 

για αυτόν τον λόγο το μολύβι δεν χρησι-

μοποιείται τόσο όταν το κείμενο πρέπει να 

μείνει αναλλοίωτο.

Πηγή: wikipedia

Πρώτη παραγωγή για φέτος της Νέας Σκηνής του 

ΘΟΚ είναι το πολυβραβευμένο έργο του Καταλανού 

συγγραφέα Jordi Galceran «Η Μέθοδος Γκρόνχολμ», 

σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου. Το έργο μας 

μεταφέρει στο σκληρό και ανταγωνιστικό περιβάλλον 

των πολυεθνικών εταιρειών και της σκληρής διαδι-

κασίας συνεντεύξεων στην οποία υποβάλλονται τα 

υποψήφια στελέχη.

Ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης): Ανδρέας Φυλακτού, 

Ανδρέας Τσουρής, Χριστίνα Χριστόφια, Ανδρέας Τσέλε-

πος. Παραστάσεις:

• Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή

14, 15, 16, 17, 28, 29, 30 Νοεμβρίου 

1 Δεκεμβρίου

• Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου

21 Νοεμβρίου 

• Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

5 Δεκεμβρίου 

• Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

6 Δεκεμβρίου 

Έναρξη παραστάσεων: 8.30 μ.μ.

Πληροφορίες: www.thoc.org.cy, 77772717.

Witnesses - 4:4
Η Peter’s Gallery στη Λεμεσό (Ιωάννη Πολέμη 31) διοργανώνει έκθεση ζωγραφικής της καλλιτεχνικής ομά-

δας 4:4 που θα παρουσιάσει τη δεύτερή της έκθεση, με τίτλο «Witnesses».

Τα εγκαίνια θα τελεστούν στις 7 Νοεμβρίου 2012, στις 20:00, από τον δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου.

Η ομά δα 4:4 αποτελεί ται από  τους καλλιτέ χνες Ιωά ννα Κυθραιώ του, Θέ κλα Παπαδοπού λου, Έ λενα Τσιγα-

ρί δου και John Warren. Οι καλλιτέ χνες έ χουν επεκτεί νει και αναπτύ ξει παλιό τερα θέ ματά  τους, μέ σω της 

διερεύ νησης κοινώ ν ταξιδιώ ν τους σε παραστατικού ς και αφηρημέ νους κό σμους. Ο τί τλος «Witnesses» 

μαρτυρά τη μοναδικό τητα της αντί ληψης και αντιμετώ πισης του φαινομενικού  κό σμου και την εσωτερική  

και συναισθηματική  μετά φρασή  του.

Ώρες λειτουργίας: 10:00-13:00 & 16:00-19:00. Πληροφορίες: 25384804.

- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί 

ποτέ καμιά δασκάλα στο 

σχολείο;

- Τι μου θύμισες 

τώρα γιε μου! 

Φυσικά!

- Και τι έγινε;

- Τίποτα... 

Το έμαθε η μάνα 

σου και σου 

αλλάξαμε 

σχολείο!

Το ανέκδοτο 
του μήνα
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικοί μηχανικοί The Cyprus 

Institute, τηλ. 22208700. 

• Αρχιτέκτονας Για πρακτική άσκηση αμισθί, τηλ. 99620226, Μιχάλης Κωνσταντίνου.

• Πολιτικοί μηχανικοί Για στελέχωση εργοταξίων στο εξωτερικό. Προϋπηρεσία στη Μ. Ανα-

τολή απαραίτητη, γνώση αραβικών επιθυμητή. Συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος online 

www.ccesaudi.com/career-oppurtunities.

• Πολιτικός μηχανικός Πενταετής εργοταξιακή πείρα. Ιωακείμ και Λοϊζάς - Αρχιτέκτονες Μη-

χανικοί, τηλ. 22340385, κ. Ίκαρο Ιωακείμ.

• Χημικός μηχανικός και μηχανολόγος μηχανικός Πείρα ενός έτους. Αιτήσεις αποστολή με 

email: careers@remedica.com.cy και φαξ 25390192.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας

• Πολιτικός μηχανικός BSc in Civil Engineering, Frederick University.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΑΠΘ.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ.

• Πολιτικός μηχανικός Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Μηχανολόγος μηχανικός BSc Automotive engineering, Frederick University.

• Μηχανολόγος μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, MSc in 

Building Services Engineering, Brunel University UK.

• Μηχανολόγος μηχανικός BSc in Mechanical Engineering, Frederick University.

• Μηχανολόγος μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Μηχανολόγος μηχανικός Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Frederick, MEng in Mechanical 

Eng, Sussex University, UK.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο στην Ηλεκτρολογική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

MSc Renewable Energy and Distributed Generation, Heriot-Watt University, UK Scotland.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός BSc in Electrical Engineering, Frederick University.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Επιμέτρηση ποσοτήτων BSc (Hons) in Quanity Surveying, University of Salford.

• Εκτιμητής γης  BSc Honours Real Estate, University of Greenwich.

• Μηχανικός μεταλλείων Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων, ΕΜΠ.

 

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Πολιτικός μηχανικός Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Μάριος Φωκάς, αρχιτέκτονας, στην Επιστημονική Επι-

τροπή και Άννα Γαλαζή, αρχιτέκτονας, στην οργανωτική 

επιτροπή σε έκθεση αρχιτεκτονικού έργου και συνέδριο για τη 

Βιομηχανική Κληρονομιά του Ελληνικού Τμήματος TICCIH.

• Νικόλας Χριστοφίδης, στη Συμβουλευτική Ομάδα πρω-

τοποριακού ερευνητικού προγράμματος που σχετίζεται με τις 

ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών.

• Πέτρος Αθηνάκης, πολιτικός μηχανικός, στη νέα Εθνική 

Τεχνική Επιτροπή για τους Ευρωκώδικες CYS/TE/18.

• Παυλίνα Καλαθά, Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου και Μα-

ρία Ακκελίδου, αρχιτέκτονες, στις Ειδικές Επιτροπές Άσκησης 

Αισθητικού Ελέγχου.

• Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, στην ανανέωση 

της θητείας της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής CYS (TE)04 – Στοι-

χεία τοιχοποιίας από άργιλο (τούβλα).

• Γιάννης Φεσσάς, χημικός μηχανικός και αναπληρωτής 

Μιχάλης Χρυσάφης, στο Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ου-

σιών [Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2010 (Ν.78(Ι)/20140].

• Πανίκκος Χ. Παπαδόπουλος, αγρονόμος - τοπογράφος 

μηχανικός, Παναγιώτης Μ. Μενοίκου, αγρονόμος - τοπο-

γράφος μηχανικός και Κυριάκος Κ. Παπαϊωάννου, αγρονό-

μος - τοπογράφος μηχανικός, στο Συμβούλιο Κτηματογρά-

φησης Κύπρου για την τριετία 2012-2014, Νόμος που προνοεί 

για τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών από Αρ-

μόδιους Χωρομέτρες (Ν.67(Ι)/2005).

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Κώστας Μελετίου, πολιτικός μηχανικός, για την ασφάλεια 

των κτιρίων της Χονδρικής Αγοράς του Δήμου Λευκωσίας, στη 

λεωφόρο Αγίου Ιλαρίωνος, στο Καϊμακλί.

• Κυριάκος Τσιηφτές, μηχανολόγος μηχανικός, για την ποι-

ότητα της θερμομόνωσης με πολυουρεθάνη και τα χαρακτηρι-

στικά της σε οικία στη Λάρνακα.

• Μιχάλης Χρίστου, αρχιτέκτονας, για την αστοχία των υλι-

κών συγκόλλησης δαπέδων (ποιότητα, αποτελεσματικότητα) σε 

ανεγειρόμενη οικοδομή στην Αγλαντζιά.

• Χρίστος Χατζηχρίστου, πολιτικός μηχανικός, για κακοτε-

χνίες στην δαπεδόστρωση, στις υγρομονώσεις, τα σοβατίσματα 

και άλλα προβλήματα, κοστολόγηση επιπρόσθετων εργασιών 

και εργασιών που έγιναν σε οικοδομή στα Κάτω Πολεμίδια.

• Τώνης Δίκαιος, αρχιτέκτονας μηχανικός, για προβλήματα 

με τα πατώματα, ηλεκτρολογικά και άλλα προβλήματα κατά την 

ανακαίνιση διαμερίσματος στην Ορόκλινη.

• Φοίβος Γεωργιάδης, επιμετρητής, για κακοτεχνίες, ποιότητα 

των κατασκευών, επιπλέον εργασίες, έλεγχο των προσφορών 

και του οικοδομικού συμβολαίου και άλλα προβλήματα σε οικο-

δομές στη Λεμεσό.

• Μαρίνα Δ. Γεωργίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, για υγρασί-

ες σε όλο το σπίτι, κακή χρήση μονωτικών υλικών, λανθασμένη 

τοποθέτηση μαρμάρων, καταστροφή πλακιδίων και μπάνιων και 

άλλες κακοτεχνίες σε οικία στο Δάλι.

• Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας μηχανικός, για τους 

λόγους που ανασηκώνονται τα κεραμικά πλακίδια στους χώρους 

κτιρίου στη Λευκωσία.

• Κώστας Ιωαννίδης, πολιτικός μηχανικός, για την ποιότητα 

της πέτρας «Καρύστου », που τοποθετήθηκε σε κτίρια στον Κόρνο.

• Γιώργος Κολώνιας, πολιτικός μηχανικός, για τους λόγους 

της δημιουργίας ρωγμών, αποκόλλησης μαρμάρων και καθίζη-

σης σε κατοικία, στη Λεμεσό, μετά από εργασίες για το αποχε-

τευτικό και το σπάσιμο αγωγού υδροδότησης.

• Γιάννης Ζωδιάτης, αρχιτέκτονας μηχανικός, για κακοτε-

χνίες και άλλα προβλήματα σε οικία στο Δάλι.

• Δημήτρης Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός, για 

υγρασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ρωγμές στους 

τοίχους, ξεκόλλημα κεραμικών, η θέρμανση δεν ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της κατοικίας, πρόβλημα με το παρκέ και άλλες 

κακοτεχνίες σε οικία στη Λευκωσία.

• Σωτήρης Κτωρίδης, πολιτικός μηχανικός,  για υγρασίες 

στις κολόνες της πιλοτής, στον τοίχο του κλιμακοστασίου, στις 

βεράντες και στην πλάκα, για την απότομη κλίση των προβόλων 

των βεραντών, για ρηγματώσεις στις τοιχοποιίες, αποσύνθεση 

σουβά και άλλες κακοτεχνίες σε πολυκατοικία στη Λευκωσία.

• Τάνια Στεφάνου, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες και 

άλλα προβλήματα στην κατοικία Α3, Καλλιθέας 8852, στο Νέο 

Χωριό Πάφου.

• Ανδρέας Ανδρέου, αρχιτέκτονας μηχανικός, για τις κακο-

τεχνίες και τα άλλα προβλήματα υγρασίας κλπ, που έχουν δη-

μιουργηθεί από τη μη ορθή μόνωση και κοστολόγηση τους σε 

οικία στη Λεμεσό.

• Δημήτρης Έλληνας, πολιτικός μηχανικός, για την ποιότητα 

των μαρμάρων που τοποθετήθηκαν στην οικία του κ. Άκη Χρι-

στοφόρου, στην Αγλαντζιά.

• Θεοφάνης Θεοφάνους, πολιτικός μηχανικός, για τους λό-

γους που πήρε κλίση τοίχος αντιστήριξης, για ρωγμές στα πλα-

κόστρωτα και άλλες κακοτεχνίες σε οικόπεδο και την οικοδομή 

στη Μαλούντα.

• Παντελής Σωτηρίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, για την 

αναγκαιότητα τοποθέτησης υπερβολικού αριθμού πριζών, κο-

στολόγηση αυτής της εργασίας καθώς επίσης και της εργασίας 

που δεν έγινε και έλεγχος υλοποίησης των συμφωνηθέντων για 

τα ηλεκτρολογικά της ανώγειας κατοικίας στον Στρόβολο.

• Πολίνα Αντωνιάδου, αρχιτέκτονας μηχανικός,  για την 

κατάσταση της ταράτσας και του προστατευτικού της τοίχου 

καθώς επίσης την επικινδυνότητα της σε σχέση με τα προβλή-

ματα στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι
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