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Το εΤεΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για να μπορεί να ασκεί 
κάποιος τη μηχανική πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο μελών του εΤεΚ. Το επιμε-
λητήριο εγγράφει τα μέλη του (ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, 
διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πο-
λίτη. μέλη του εΤεΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το επιμελητήριο προσφέρει 
στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών σε θέματα 
που αφορούν τους κλάδους του.



Aγαπητοί συνά-
δελφοι,
Το ότι διανύου-

με μια εξαιρετικά κρίσιμη 
χρονική περίοδο, όσον 
αφορά την κατάσταση της 
οικονομίας μας, είναι γε-
γονός που δεν επιδέχεται 
αμφισβήτηση. είναι η εποχή των ισχνών αγελάδων 
με όλα τα σχετικά συνεπακόλουθά της, τις περικο-
πές κονδυλίων, τις μειώσεις μισθών, τις εξοικονο-
μήσεις και πάει λέγοντας. είμαστε στο χαμηλότερο 
σημείο μιας ύφεσης που λίγο ή πολύ επηρεάζει 
τον καθένα. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι σε τέτοιες συνθήκες πάντα 
υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που γίνονται 
ιδιαίτερα επίκαιρα και αποκτούν αυξημένο ενδι-
αφέρον ή αντίθετα μπαίνουν στο περιθώριο εν 
αναμονή καλύτερων ημερών. Συνήθως το βασικό 
κριτήριο για κατάταξη κάποιων θεμάτων σε επίκαι-
ρα ή μη είναι οικονομικό. ότιδήποτε προκαλεί εισ-
ροή χρημάτων παίρνει προτεραιότητα ενώ αντί-
θετα σε δεύτερη μοίρα μπαίνουν όλες εκείνες οι 
δραστηριότητες που απαιτούν εκροή κεφαλαίων, 
ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της υλοποίησής τους.
αυτή είναι και η προσέγγιση που κακώς υιοθε-
τείται από πολλούς σε θέματα που μεταξύ άλλων 
άπτονται της ασφάλειας και της Υγείας, είτε αυτές 
αφορούν τους εργασιακούς χώρους, τα προϊόντα 
καθημερινής χρήσης, το οικιακό περιβάλλον κ.λπ. 
Και για να γίνω πιο σαφής μπορεί να αφορούν 
μειώσεις στο αρμόδιο προσωπικό, περικοπές στα 
μέσα προστασίας, φτηνότερα προϊόντα, φτωχότε-
ρη εκπαίδευση των εργαζομένων κ.ά. Θα τη χαρα-
κτήριζα απλοϊκή προσέγγιση, που πολλοί αποδέ-
χονται και με τις πράξεις τους στηρίζουν. Το κύριο 
επιχείρημά τους είναι ότι σε δύσκολους καιρούς 
θα πρέπει να περικοπούν όλα τα περιττά έξοδα 
αφού προέχει η επιβίωση και σε δεύτερη μοίρα 
μπαίνει ό,τι θεωρείται «πολυτέλεια». 
Δυστυχώς όμως τέτοιες κοντόφθαλμες προσεγ-
γίσεις βλάπτουν ανεπανόρθωτα, γιατί μικρές οι-
κονομικές περικοπές μπορεί να οδηγήσουν σε 
σημαντικές καταστροφές, όχι μόνο υλικές αλλά 
κυρίως ανθρώπινες. Άνθρωποι μπορεί να τραυμα-
τισθούν, να αρρωστήσουν, να χάσουν τη ζωή τους 

φέρνοντας παράλληλα πόνο αβάστακτο, τόσο 
στους ίδιους όσο και στην οικογένεια, στους φί-
λους, στους συνεργάτες. Παράλληλα για την επι-
χείρηση που «εξοικονόμησε» αρχίζουν, πέραν των 
ηθικών προβλημάτων, και τα προβλήματα με τον 
νόμο που μπορεί να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες 
περιπέτειες. 
αγαπητοί συνάδελφοι, περισσότερο από κάθε 
άλλο επαγγελματία, ο μηχανικός είναι εκείνος 
που πρέπει να εντάσσει την προστασία των ερ-
γαζομένων και των τρίτων προσώπων στον σχε-
διασμό έργων, διεργασιών και προϊόντων, καθώς 
και στην παραγωγή και χρήση διαφόρων αγαθών. 
Και ο μηχανικός πρώτιστα πρέπει να αναγνωρίζει 

ότι σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς χρειάζεται μεν 
περισυλλογή αλλά ορισμένα πράγματα δεν μπο-
ρούν να περικοπούν. Τα θέματα που σχετίζονται 
με την ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ο φτωχός συγγε-
νής. όι σχεδιασμοί και τα έργα που τα αφορούν 
δεν σηκώνουν πειράματα. Το κάθε τι που πρέπει 
να γίνει για καλύτερη προστασία οφείλουμε να το 
μελετήσουμε με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύ-
νης ασχέτως οικονομικών δεδομένων. μόνο έτσι 
θα διατηρήσουμε την καλή μας εικόνα, το υγιές 
εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησής μας αλλά 
και την αρτιμέλεια όλων όσων αποτελούν μέρος 
της καθημερινότητάς μας. ας ξεκινήσουμε λοιπόν 
τη νέα χρονιά θέτοντας ψηλά τους στόχους μας 
σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας και υγείας. 

Καλή και ασφαλή χρονιά σε όλους! 

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Χημικός Μηχανικός

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας ΕΤΕΚ
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Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - 
Ο φτωχός συγγενής;

Συντακτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου - Χημικός Μηχανικός • ΜΕΛΗ: ελίζα Βασιλείου - μηχανολόγος μηχανικός, μύρια Κωνσταντινίδου - αρχιτέκτονας, χρύσαν-
θος Πισσαρίδης - Αρχιτέκτονας-Συντηρητής, Μαρίνα Σοφιοπούλου – Πολιτικός Μηχανικός, Γιάννης Μιχαηλίδης – Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών • YΠΕΥθΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: Γιάννης 
Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριάνα Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: χάρης Σταυρινού - επιστημονικός Λειτουργός εΤεΚ

Τα θέματα που σχετίζονται 
με την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως ο φτωχός συγγενής
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Το εΤεΚ, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής 
αντίληψης για καθορισμό κοινής στρατηγικής και 

θεματικών προτεραιοτήτων για την έρευνα και την 
καινοτομία στην κατασκευαστική βιομηχανία δημι-
ουργώντας εθνικές Πλατφόρμες, έχει δημιουργήσει 
(από το 2006) την Πλατφόρμα για την Έρευνα και την 
Τεχνολογία στις Κατασκευές στην Κύπρο (ΠεΤεΚΚ).
με την ολοκλήρωση και την παρουσίαση, τον ιούνιο 
του 2011, της Στρατηγικής ατζέντας για τον καθορισμό των ερευνητικών θε-
ματικών προτεραιοτήτων για ολόκληρη την κατασκευαστική βιομηχανία, με 
χρονικό ορίζοντα το 2030, η οργανωτική επιτροπή της ΠεΤεΚΚ πραγματοποί-
ησε ακολούθως διάφορες ενημερωτικές συναντήσεις με αρμόδιους για την 
έρευνα φορείς, όπως είναι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το επιστημονικό 
Συμβούλιο και η υπηρεσία Τεχνολογίας του υπουργείου εμπορίου και Βιομη-
χανίας, με σκοπό: 
• Να ενημερώσει για τις ερευνητικές προτεραιότητες του κατασκευαστικού 
-με την ευρύτερή του έννοια- τομέα
• Να εισηγηθεί τρόπους ώστε τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιού-
νται στην Κύπρο να είναι πιο στοχευμένα ως προς την επίλυση των υπαρκτών 
αναγκών της βιομηχανίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. 
αξίζει να σημειωθεί ότι η φύση της όλης προσπάθειας έχει δυναμικό χα-
ρακτήρα μέσα και από τον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της ΠεΤεΚΚ. Τόσο η 

στρατηγική όσο και οι προτεραιότητες θα επανεξετάζονται και θα αναπρο-
σαρμόζονται εξελικτικά με την πάροδο του χρόνου. 
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, η οργανωτική επιτροπή μελέτησε 
διάφορες μεθόδους και τρόπους σε σχέση με την ενίσχυση της ερευνητι-
κής δραστηριότητας στον τόπο μας αλλά και τη διερεύνηση πιθανών τρόπων 
χρηματοδότησης στοχευμένων ερευνητικών προγραμμάτων ενώ παράλληλα 
αποφάσισε την επαναδιάρθρωση της οργανωτικής της δομής ώστε να κα-
ταβληθεί προσπάθεια για άμεση εμπλοκή εταιρειών και εκπροσώπων του 
κατασκευαστικού τομέα στη δομή της ΠεΤεΚΚ ως άμεσα ενδιαφερόμενων σε 
σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τα αποτελέσματα της έρευνας. 
αποφάσισε, επίσης, τον επανακαθορισμό των στόχων της Πλατφόρμας λαμ-
βάνοντας υπόψη την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων αλλά και τα νέα 
δεδομένα που είχαν προκύψει στην κυπριακή οικονομία:
1. Την ανάδειξη και προώθηση των πραγματικών αναγκών της κατασκευα-
στικής βιομηχανίας για έρευνα – Προώθηση ερευνητικών θεματικών προτε-
ραιοτήτων από τις επιχειρήσεις προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς 
για την έρευνα 
2. Τη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο – προσπάθεια για εκπροσώπηση της 
ΠεΤεΚΚ στην επιτροπή δημόσιου διαλόγου του ιΠε και σε άλλα σχετικά με 
την έρευνα κέντρα λήψεως αποφάσεων 
3. Τη διασύνδεση της κατασκευαστικής βιομηχανίας με τους αρμόδιους 
κυβερνητικούς φορείς για την έρευνα αλλά και τα ακαδημαϊκά/ερευνητι-

κά ιδρύματα του τόπου – η 
συμπλήρωση του κενού που 
παρατηρείται
4. Την ανάδειξη του πολλα-
πλάσιου οφέλους από την 
επένδυση στην εφαρμοσμέ-
νη έρευνα η οποία προκύπτει 
από τις ανάγκες των εταιρει-
ών του κατασκευαστικού 
τομέα 
5. Τη διάχυση των αποτε-

λεσμάτων από ερευνητικά προγράμματα με τη διοργάνωση ενημερωτικών 
παρουσιάσεων και παροχή στήριξης σε ενδιαφερόμενες εταιρείες για την 
εφαρμογή τους στην πράξη – Διασύνδεση με επιχειρήσεις του τομέα που θα 
ήθελαν να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα
6. Την εκπροσώπηση της Κύπρου στην ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Κατα-
σκευές (European Construction Technology Platform – ECTP).
Καταλήγοντας, το κύριο ζητούμενο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, είναι η 
αναγνώριση από τη βιομηχανία των δυνατοτήτων που υπάρχουν και του 
οφέλους που θα έχουν ώστε να χρηματοδοτηθούν ερευνητικά προγράμματα, 
αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό του τόπου.
ευελπιστούμε ότι με τη δραστηριοποίηση της ΠεΤεΚΚ θα συμβάλουμε ως 
επιμελητήριο στη διεύρυνση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στη χώρα 
μας αλλά, κυρίως, θα συνδράμουμε στην ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας η 
οποία θα έχει συγκεκριμένα και πρακτικά οφέλη για τον τομέα των κατασκευ-
ών και την οικονομία της Κύπρου.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
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Ευελπιστούμε ότι με τη 
δραστηριοποίηση της 

ΠΕΤΕΚΚ θα συμβάλουμε 
ως Επιμελητήριο 
στη διεύρυνση 

των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων 
στη χώρα μας

Η Κυπριακή Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας 
μπορεί να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα 
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Για Μεταφορές και Συγκοινωνιακά

Πληροφοριακό Σύστημα για:

• Μεταφορά Επιβατών και
Επιβατικών Αυτοκινήτων

• Συντήρηση Οδοστρωμάτων – Κυκλοφοριακές Μελέτες

• Εθνικούς Δρόμους,  Θαλάσσιες
Συγκοινωνίες,  Αερομεταφορές

ArcGIS

• Σιδηρόδρομοι

για περισσότερες πληροφορίες:

MDS Marathon Data Systems
www.marathondata.gr e‐mail: marathon@otenet.gr

Λεωφ. Κηφισίας 38 – 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου – Αθήνα
Τηλ: 210 6198866, 210 6198761 – Fax: 210 6198825

www.esri.com
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Κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας της 
Βουλής, στις 12 Δεκεμβρίου 2013, 

τροποποιήθηκε η πρόνοια του Νόμου 
του ΕΤΕΚ που αφορούσε την κατανομή 
των θέσεων εκπροσώπησης του κάθε 
κλάδου στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ. 
Πλέον η κατανομή γίνεται λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των μελών του Επι-
μελητηρίου που έχουν δικαίωμα εκλογής 
στον οικείο κλάδο, παρόλο που κάποιο 
μέλος δύναται να είναι εγγεγραμμένο σε 
περισσότερους του ενός κλάδους. Επι-
πρόσθετα, στην κατανομή των θέσεων 
εκπροσώπησης δεν θα προσμετρούνται 
όσα μέλη οφείλουν συνδρομές πέραν των 
τελευταίων τριών ετών. 
Βασικός σκοπός της πιο πάνω τροποποί-
ησης είναι να επιλύσει το παράδοξο φαι-
νόμενο που παρατηρήθηκε: το ίδιο φυσι-
κό πρόσωπο να προσμετρείται κατά την 
κατανομή των θέσεων εκπροσώπησης 
των κλάδων στο Γενικό Συμβούλιο δύο 
ή και περισσότερες φορές στο σύνολο 
του αριθμού των μελών. Επίσης, σκοπό 
έχει να προσμετρούνται στην κατανομή 
τα μέλη που δεν χρωστούν για περισσό-
τερα από τρία έτη συνδρομές. Δικαίωμα 
ψήφου θα συνεχίσουν να έχουν όσα μέλη 
τακτοποιήσουν τις οφειλές τους το αρ-
γότερο μέχρι και 9 μέρες πριν την ημε-
ρομηνία διεξαγωγής εκλογών.

νόμόΘεΣια εΤεΚ

Εξορθολογίστηκε ο 
τρόπος κατανομής 
εδρών στο Γενικό 

Συμβούλιο

Οι εταιρείες μελετών δύ-
νανται πλέον να είναι 

μέτοχοι σε άλλες εταιρείες 
μελετών. Η δυνατότητα αυτή 
δύναται βάσει της τροποποί-
ησης της περί επιστημονικού 
Τεχνικού επιμελητηρίου (εΤεΚ) 
νομοθεσίας, που ψηφίστηκε από την όλομέλεια 
της Βουλής, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013.
Σύμφωνα με την τροποποίηση παρέχεται το δι-
καίωμα στις εγγεγραμμένες εταιρείες Περιορι-
σμένης ευθύνης (εΠε) να μετέχουν στο μετο-
χικό κεφάλαιο άλλων εγγεγραμμένων εΠε, έτσι 
ώστε οι εταιρείες να μπορούν μεταξύ τους να 
συστήνουν νέες μελετητικές εταιρείες και ως 
κοινοπραξία πλέον να διεκδικούν με αξιώσεις 
μεγάλα έργα, κυρίως του Δημοσίου. Σημειώνε-
ται ότι κατά τις προκηρύξεις μεγάλων έργων το 
ίδιο το Δημόσιο, για ευνόητους λόγους, επιζη-
τεί την πρακτική της συνεργασίας με έναν προ-
σφοροδότη και όχι με πολλούς. 
με την τροποποίηση, κατά την καταχώρηση 
της εταιρείας, πέραν του αρκτικόλεξου «εΠε», 

θα επιτρέπεται και η χρή-
ση της συντομογραφί-
ας LLC (Limited Liability 
Company). Σημειώνεται 
ότι αυτό ήταν και απαίτηση 
αρκετών μελών του εΤεΚ τα 
οποία επιθυμούν να εγγρά-

ψουν εταιρείες με αγγλική ονομασία.
εξάλλου, στην τροποποίηση του νόμου απα-
λείφθηκε η αναφορά η οποία γίνεται στο 
έντυπο «αίτηση για εγγραφή / ανανέωση εγ-
γραφής στο μητρώο εταιρειών μελετών» (7ο 
Παράρτημα, Άρθρα 6ε και 6ΣΤ), η οποία απαι-
τούσε για σκοπούς εγγραφής εταιρείας μελε-
τών την προσκόμιση πιστού αντίγραφου της 
αίτησης εγγραφής εταιρείας, αφού το έγγρα-
φο αυτό δεν αφορά την εγγραφή εταιρειών 
αλλά αποκλειστικά και μόνο συνεταιρισμούς. 
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι μειώθηκε 
η ετήσια συνδρομή που υποχρεούνται με βάση 
τον νόμο να καταβάλλουν οι εταιρείες μελετών, 
από €200,00 σε €100,00 (βάσει και των νέων οι-
κονομικών δεδομένων στην Κύπρο).

Mελετητικές εταιρείες μπορούν πλέον 
να διεκδικούν με αξιώσεις μεγάλα έργα

Τροποποιήθηκε 
η νομοθεσία ΕΤΕΚ 

σχετικά με την 
εγγραφή εταιρειών 

μελετών 
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Το εΤεΚ και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας (όεΛμεΚ), σε συνεργασία με το 

υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προκήρυξαν, 
για δεύτερη συνεχή χρονιά, τον Παγκύπριο Διαγω-
νισμό για μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου με θέμα 
«Δράση για την ενέργεια».
ό διαγωνισμός αφορά όλα τα αναγνωρισμένα από 
το υπουργείο Παιδείας σχολεία μέσης εκπαίδευσης 
και θα διοργανωθεί ξεχωριστά για τον λυκειακό και 
τον γυμνασιακό κύκλο.
ό σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση 
των μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 
και σε τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος και η 
εξοικείωσή τους με επιστημονικές, τεχνολογικές και 
πρωτοποριακές διαδικασίες.
Συγκεκριμένα, μέσα από τον Διαγωνισμό «Δράση για 
την ενέργεια», τα μέλη των ομάδων επιδιώκεται να:
•  Ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του Περι-

βάλλοντος
•  Αναζητούν τις πληροφορίες και να κατακτούν τη 

γνώση από μόνοι τους
•  Αναπτύσσουν κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και 

να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους
•  Επιλύουν προβλήματα
•  Αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα εργασίας μέσα 

από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα προ-
ωθούν την αποτελεσματική εμπλοκή όλων των 
μελών της ομάδας

•  Χρησιμοποιούν σωστά την τεχνολογία και να 
αποκτούν επιχειρηματικό πνεύμα

θέματα
Τα θέματα κατασκευών και έρευνας στα οποία θα δι-
αγωνιστούν οι μαθητές, μέσα από τις σχολικές τους 
μονάδες, θα πρέπει να είναι σχετικά με τη βέλτιστη 
αξιοποίηση ή/και εξοικονόμηση ενέργειας. Στην πε-
ρίπτωση που μαθητές α Λυκείου δεν θα κάνουν κα-
τασκευή, μπορούν να κατασκευάσουν μοντέλο και 
Τεχνική μελέτη ή να διεξαγάγουν Έρευνα-μελέτη 
για οποιοδήποτε θέμα συναφές με την ενέργεια και 
ειδικότερα με την εξοικονόμηση ενέργειας. Η Έρευ-
να-μελέτη μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια ερω-
τηματολογίου όπου αναμένεται να καταγραφούν με 
λεπτομέρεια όλα τα στάδια μιας έρευνας. Η έκταση 
της μελέτης για το Λύκειο θα πρέπει να είναι περί-
που 3000 λέξεις.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
•	 Α	Λυκείου
1ο Βραβείο: €300,00
2ο Βραβείο: €200,00
3ο Βραβείο: € 100,00
4ο Βραβείο: Έπαινος

•	 Γυμνασιακός	Κύκλος
1ο Βραβείο: € 300,00
2ο Βραβείο: € 200,00
3ο Βραβείο: € 100,00
4ο Βραβείο: Έπαινος
 
επίσης, ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας θα βραβεύσει την πιο καινοτόμο και 
δημιουργική Κατασκευή/Έρευνα με το ποσό των 
€100,00, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Στις 
σχολικές μονάδες που θα διακριθούν θα απονέμεται 
τιμητική πλακέτα. Στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες 
θα απονέμεται τιμητικό δίπλωμα.

όλόκληρο το ποσό του χρηματικού βραβείου θα κα-
τανέμεται ισόποσα στους διακριθέντες μαθητές του 
Διαγωνισμού.

χορηγοί του Διαγωνισμού είναι οι εταιρείες Epiphaniou 
Energy, GEOPET Aluminium και Ergo Energy. 
χορηγός επικοινωνίας: ό Φιλελεύθερος

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό 
και για την υποβολή των προτάσεων υπάρχουν 
στις ιστοσελίδες του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy) και 
του Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού και Τε-
χνολογίας (www.texnologia.com/).

Προκήρυξη νέου Διαγωνισμού για μαθητές 
Λυκείου και Γυμνασίου «Δράση για την Ενέργεια»
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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του τριήμερου διεθνούς Συμποσίου 
για την αρχιτεκτονική της Κύπρου, το οποίο διοργάνωσαν η εταιρεία Κυπρι-

ακών Σπουδών, η Κυπριακή επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, ο Σύνδεσμος Υποτρό-
φων α.Γ. Λεβέντη και το επιστημονικό και Τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου (εΤεΚ).
Κατά την έναρξη του Συμποσίου ο πρόεδρος της εταιρείας Κυπριακών Σπουδών δρ 
χαράλαμπος Γ. χοτζάκογλου καλωσόρισε τους ομιλητές από την ελλάδα, τη μ. Βρε-
τανία και την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων, καθώς και τους 
πολυάριθμους συνέδρους, οι οποίοι κατέκλυσαν το Παλαιό αρχιεπισκοπικό μέγα-
ρο της Λευκωσίας. Τόνισε τη σημασία του πρώτου ειδικού Συμποσίου της αρχιτε-
κτονικής της Κύπρου με τέτοια πληθώρα ομιλητών και θεματικών, τον συμβολικό 
ρόλο της αρχιτεκτονικής στην έκφανση ιδεολογικών σημαινομένων σε σχέση με 
τον ελληνικό χαρακτήρα του νησιού και τους ποικίλους ξένους κατακτητές του και 
υπογράμμισε το γεγονός της αφιέρωσης του Συμποσίου στον αναστάσιο Λεβέντη 
με τη συμπλήρωση 35 χρόνων από τον θάνατό του.
Στον χαιρετισμό του ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου χρυσόστομος Β  ́(τον οποίο ανέγνω-
σε ο θεοφιλέστατος επίσκοπος μεσαορίας κ. Γρηγόριος) συνεχάρη τους διοργανω-
τές και τόνισε τη σημασία του Συμποσίου αυτού για αρχαιολόγους, αναστηλωτές και 
αρχιτέκτονες με γνώμονα την ανάγκη συντήρησης και αναστήλωσης των χριστιανι-
κών ναών στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
ό υπουργός εξωτερικών ιωάννης Κασουλίδης ανέδειξε στον χαιρετισμό του τον 
ρόλο της προσωπικότητας του αναστάσιου Λεβέντη ως διπλωμάτη και μαικήνα των 
τεχνών και την προφορά του στην Κύπρο. Η διευθύντρια του τμήματος αρχαιοτή-
των δρ Δέσπω Πηλείδου αναφέρθηκε στις αρχιτεκτονικές προκλήσεις της εποχής 
μας σχετικά με τη διαχείριση ιστορικών μνημείων και αποκαταστάσεων και τον ση-
μαίνοντα ρόλο της επίβλεψης και καθοδήγησης, που έχει το τμήμα αρχαιοτήτων, 
και συνεχάρη τους διοργανωτές για τη σχετική πρωτοβουλία.

Παρουσιάσεις
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου οι 35 ομιλητές (εκπροσωπώντας 
26 επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και πανεπιστημιακά ιδρύμα-
τα εντός και εκτός Κύπρου) παρουσίασαν ποικίλες θεματικές, όπως η ιστορία της 
αρχιτεκτονικής για την παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, η 
αρχιτεκτονική της λατινοκρατίας στην Κύπρο, το ζήτημα των ξυλόστεγων ναών, η 
αποικιακή αρχιτεκτονική και οι ιδεολογικοί συμβολισμοί της, η λαϊκή αρχιτεκτονι-
κή της μεγαλονήσου και η αστική αρχιτεκτονική των τελευταίων αιώνων, ενώ μία 
συνεδρία αφιερώθηκε σε θέματα συντήρησης, αποκατάστασης, αναστήλωσης και 
πολεοδομίας της μεγαλονήσου.
Στο πλαίσιο του Συμποσίου διοργανώθηκε μουσική εκδήλωση, έκθεση αρχιτεκτο-
νικού βιβλίου για την Κύπρο, φωτογραφική έκθεση για τον αναστάσιο Λεβέντη και 
οι σύνεδροι ξεναγήθηκαν στη φωτογραφική έκθεση της Ένωσης Κατεχόμενων 
Κοινοτήτων επαρχίας Λευκωσίας.

Το ΕΤΕΚ
ό κ. Στέλιος αχνιώτης, πρόεδρος του εΤεΚ, στην ομιλία του στο Συμπόσιο σημείωσε, 
μεταξύ άλλων, ότι «η αρχιτεκτονική μας παράδοση αποτελεί την υλική έκφραση της 
πορείας μας μέσα στον χρόνο, συμπυκνώνοντας όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, 
κοινωνικής και οικονομικής μας ιστορίας. όι ιστορικές κατασκευές αποτελούν ένα 
ιδιότυπο παλίμψηστο που συμπυκνώνει όλες τις χρήσεις τους, τις κατοικήσεις τους, 
όλες τις ιδέες που κάποτε φιλοξένησαν, όλες τις ιστορίες των κοινωνιών και των 
ανθρώπων που συνέδεσαν τις ζωές τους μαζί τους. Όταν καταφέρουμε να εντο-
πίσουμε πάνω τους τα ίχνη του χρόνου και της ιστορίας τους, να τα αναλύσουμε 
και να τα κατανοήσουμε ως μέρος ενός ευρύτερου πολιτιστικού πλαισίου, είμαστε 
πλέον σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα τον χαρακτήρα της κυπριακής κοινω-
νίας στο παρόν και να εκτιμήσουμε τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

Υπενθυμίζοντας τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που αναφέρει ότι «η αρχιτεκτονική 
δημιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρμονική τους ένταξη στο περιβάλλον, 
ο σεβασμός των φυσικών και αστικών τοπίων, όπως και της κοινής και ιδιωτικής πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν δημόσιο συμφέρον», ο πρόεδρος του επιμελη-
τηρίου τόνισε ότι στο εΤεΚ «νιώθουμε έντονα την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό 
και περισσότερες ενέργειες ως προς την αρχιτεκτονική πολιτική μας και, κυρίως, ως 
προς τη διατήρηση, συντήρηση αλλά και χρήση της αρχιτεκτονικής μας κληρονο-
μιάς. όι ενέργειές μας έχουν ως ευρύτερο στόχο τη θέσπιση πολιτικής, αλλά και την 
αλλαγή νοοτροπίας, για αυτά τα θέματα. 
Στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού, το επιμελητήριο θεωρεί απαραίτητη τη δημιουρ-
γία εμπεριστατωμένου αρχείου για τα μνημεία όλων των περιόδων, καθώς και την 
οργάνωση του πλαισίου για τις διαδικασίες και τη μέθοδο τεκμηρίωσης των μνημεί-
ων, με τη χρήση των νέων δυνατοτήτων που μας προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή 
εποχή. Η τεκμηρίωση είναι το πρώτο βήμα για την προστασία και ανάδειξη των 
μνημείων μας, και ταυτόχρονα είναι εργαλείο που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για 
τη σκόπιμη εγκατάλειψη ή παραποίησή τους. 
Η νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί, και να αποτελέσει αρωγό στην προσπάθεια 
για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές 
και κίνητρα στους ιδιώτες για την αποκατάσταση και επανάχρηση σημαντικών κτι-
σμάτων. Παράλληλα, μιλώντας πάντα για το νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να διευρύ-
νουμε τα όρια της έννοιας του διατηρητέου, ενσωματώνοντας σημαντικά αρχιτε-
κτονικά κτίσματα και κατασκευές του τελευταίου αιώνα, ενώ παράλληλα θα πρέπει 
να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες για την ανακήρυξη των διατηρητέων, ώστε 
να τα προστατεύσουμε από τη φθορά και τον αφανισμό».

Συμπόσιο: «Αρχιτεκτονική της Κύπρου»
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Η δημόσια διαβούλευ-
ση που διοργάνω-

σε, στις 9 Δεκεμβρίου, το 
υπουργείο Γεωργίας, Φυ-
σικών Πόρων και Περιβάλ-
λοντος με θέμα την εφαρ-
μογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας στην Κύπρο 
σε θέματα Φύσης, αποβλήτων/ρύπανσης και Πε-
ριβαλλοντικών μελετών, έδωσε, ίσως για πρώτη 
φορά, την ευκαιρία σε κοινωνικούς εταίρους που 
εμπλέκονται στο θέμα να εκφράσουν τις απόψεις 
και τις εισηγήσεις τους. 
Η πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου είναι αξιέ-
παινη, όπως και το προσωπικό ενδιαφέρον του 
ίδιου του υπουργού, που ήταν παρών στην εκδή-
λωση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει 
στη δημόσια διαβούλευση, η οποία αποτελεί ένα 
εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. 
Βέβαια, προκειμένου η Πολιτεία να καρπωθεί τα πλή-
ρη οφέλη από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευ-
σης, θα πρέπει η προσπάθεια αυτή να μην μείνει μόνο 
μέχρι εδώ αλλά να συνεχιστεί και με άλλες παρόμοιες 
ενέργειες που θα επιτύχουν την ενεργό συμμετοχή 
όλων των εταίρων στη διαδικασία παραγωγής περι-
βαλλοντικής πολιτικής. εξάλλου, οι σύγχρονες πρα-
κτικές δημόσιας διαβούλευσης που υιοθετούνται σε 
χώρες με παράδοση στον θεσμό, βασίζονται στην εξ 
αρχής εμπλοκή όλων των εταίρων προκειμένου, μέσα 
από τη σύνθεση που θα προκύψει, να βοηθηθεί η δια-
δικασία παραγωγής πολιτικής.

μια αδυναμία που παρατηρείται κατά τη δημόσια 
συζήτηση για περιβαλλοντικά θέματα στην Κύπρο 
είναι η παραγνώριση του δομημένου περιβάλ-
λοντος ως πτυχής που θα πρέπει να μελετάται 
στους προβληματισμούς που αναπτύσσονται σε 
σχέση με το περιβάλλον. Ίσως και ως αποτέλεσμα 
μιας ετεροβαρούς στόχευσης των διαφόρων μη 
κυβερνητικών εταίρων, εντοπίζεται μια ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε θέματα του φυσικού περιβάλλοντος 
(δίκτυα Natura, βιοποικιλότητα, προστασία πανίδας 
και χλωρίδας κλπ), ενώ παραγνωρίζονται εξίσου 
σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται 
με το δομημένο περιβάλλον (μικροκλιματικές αλ-
λαγές, αστικά κέντρα, αστική ρύπανση κλπ).
επίσης, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της κρατικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής, θα πρέπει να προβλη-
ματίσει την Πολιτεία το θέμα της ποιότητας των 
μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Η ρύθμιση του θέματος που αφορά τα προσόντα 
των ατόμων που έχουν δικαίωμα εκπόνησης τέ-
τοιων μελετών έχει ομολογουμένως καθυστερήσει 
πολύ. Δυστυχώς, τουλάχιστον εν μέρει, το πρόβλη-
μα αυτό οφείλεται και στη μονομερή προσέγγιση 

που υιοθετήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο στο 
πλαίσιο της τελευταίας σχετικής προσπάθειας. 
Βέβαια, η ποιότητα των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που εκπονούνται υποφέρει ουσιωδώς 
και από την έλλειψη ανεξαρτησίας και την ανυ-
παρξία κανόνων δεοντολογίας, που θα πρέπει να 
διέπει τα άτομα που εκπονούν τις μελέτες αυτές, 
λαμβάνοντας υπόψη και την ετεροβαρή σχέση που 
συχνά αναπτύσσεται μεταξύ αυτών και των εργο-
δοτών τους. αυτή η σχέση εξάρτησης, όπως εύ-
στοχα χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον υπουργό, 
αφού έχει αναγνωριστεί και από τα πλέον επίσημα 
χείλη, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί.
Καταλήγοντας τονίζεται ότι η δημόσια διαβούλευ-
ση θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά για να παρα-
γάγει το προσδοκώμενο έργο. Δυστυχώς στη χώρα 
μας, συχνά, η συμμετοχή των εταίρων επιδιώκεται 
μόνο για σκοπούς επιβεβαίωσης πολιτικών, για τις 
οποίες ήδη έχει δαπανηθεί χρόνος και πόροι και 
αφού τα όποια χρονικά πλαίσια υπήρχαν στον 
καθορισμό τους έχουν καταστεί ασφυκτικά. Ως 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται συχνά, 
και αρκετά εύστοχα, το θέμα των εγκαταστάσε-
ων ολοκληρωμένης επεξεργασίας και διαχείρισης 
αποβλήτων (όεΔα), όπου η μεγάλη καθυστέρηση 
στον καθορισμό της κρατικής πολιτικής για το θέμα 
και η παραγνώριση των κοινωνικών εταίρων οδή-
γησαν στα γνωστά αδιέξοδα.
Παράλληλα με τα πιο πάνω, θα πρέπει να επιση-
μανθεί ότι, πέρα από την εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας, ο ρόλος των κρατικών υπηρεσιών 
παραμένει πολυσήμαντος και εξαιρετικά κρίσιμος 
στη διαδικασία παραγωγής πολιτικής. Προκειμέ-
νου, όμως, οι κρατικές υπηρεσίες να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές σε αυτή τους την αποστολή θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν μια σειρά προβλήματα. 
μεταξύ άλλων, θα πρέπει να εκλείψουν οι μονο-
μερείς προσεγγίσεις ενώ θα πρέπει επιτέλους να 
επιλυθεί και το θέμα της διασποράς εξουσιών με-
ταξύ υπουργείων και υπηρεσιών, που δυσχεραίνει 
τη διαδικασία παραγωγής πολιτικής και καθιστά 
δυσκολότερη την επίτευξη του στόχου για βιώ-
σιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Τα προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν στον συντονισμό των αρμόδιων 
υπουργείων, εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, αλλά και η διγλωσσία 
των κρατικών υπηρεσιών για το θέμα των μονάδων 
όεΔα είναι και πάλι χαρακτηριστικά. 

Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως
Διευθυντής ΕΤΕΚ

Ευπρόσδεκτη η δημόσια διαβούλευση 
για το περιβάλλον αλλά να εφαρμοστεί σωστά

Μια αδυναμία που 
παρατηρείται κατά τη δημόσια 
συζήτηση για περιβαλλοντικά 
θέματα στην Κύπρο είναι η 

παραγνώριση του δομημένου 
περιβάλλοντος





Η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστη-
μάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, αποτελεί 

-τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια- ένα δυναμικό 
εργαλείο της εύρυθμης λειτουργίας εταιρειών και 
οργανισμών. Η ραγδαία αναγνώριση ότι η εφαρμογή 
και η ανεξάρτητη πιστοποίηση ενός Συστήματος Δι-
αχείρισης με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 
(π.χ. η σειρά ISO 9000 για την Ποιότητα, ISO 14000 
για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ISO 22000 για την 
ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων, OHSAS 18000 για την 
ασφάλεια & Υγεία στην εργασία, κλπ), προσέφερε 
σημαντικά οφέλη στον γενικότερο εταιρικό στρατη-
γικό σχεδιασμό και οδήγησε πολλές εταιρείες στην 
υιοθέτησή τους. 
Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης από 
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης αποτελούσε ανέ-
καθεν τον μοναδικό τρόπο επικύρωσης της συμμόρ-
φωσης του εν λόγω Συστήματος με το αντίστοιχο 
πρότυπο ή πρότυπα που η εκάστοτε εταιρεία επέλεγε 
να υιοθετήσει. Η αρχική πιστοποίηση ενός Συστήμα-
τος Διαχείρισης, αλλά και η διατήρηση αυτής, γίνεται 
μέσω προγραμματισμένων επιθεωρήσεων στις εγκα-
ταστάσεις της επιχείρησης. ό σκοπός της επιθεώρη-
σης απλός και συγκεκριμένος: μέσα από τον έλεγχο 
ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των εργασιών 
της εταιρείας βασισμένο σε απτά στοιχεία και τεκ-
μήρια, να καθοριστεί εάν υπάρχει συμμόρφωση του 
Συστήματος Διαχείρισης με τις απαιτήσεις των εφαρ-
μοσμένων προτύπων.
μια εταιρεία, όμως, μπορεί να προσεγγίσει την έννοια 
της συμμόρφωσης σε δύο επίπεδα: το γράμμα του 
προτύπου ή το γράμμα μαζί με το πνεύμα του προ-
τύπου. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, 
η πιο πάνω επιλογή δεν αποτελεί επιλογή μεταξύ 
σωστού και λάθους. είναι και οι δύο αποδεκτές επι-
λογές. αποτελεί όμως επιλογή μεταξύ επιφάνειας και 
ουσίας, στασιμότητας και συνεχούς βελτίωσης, επα-
νάπαυσης και ευκαιριών. αποτελεί επιλογή για το πώς 
μια εταιρεία προσδοκά να διαχειριστεί το Σύστημα 
Διαχείρισής της.
Τι σημαίνει όμως ένα Σύστημα Διαχείρισης που ικα-
νοποιεί όχι μόνο το γράμμα αλλά και το πνεύμα του 
προτύπου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου 
ουσιαστικού Συστήματος; 
Η πλήρης απάντηση είναι πολυδιάστατη και μακρο-
σκελής, αλλά στο ελάχιστο κάποιος θα μπορούσε να 
παραθέσει τα πιο κάτω σημαντικά σημεία κλειδιά:
ευελιξία: Τα ΣΔ πρέπει να είναι απλά και κατανοητά. 
Πρέπει να εμπεριέχουν μηχανισμούς γρήγορης αντα-
πόκρισης σε αλλαγές στις συνθήκες μιας επιχείρησης. 
είναι καιρός να καταρριφθεί ο μύθος ότι Συστήματα 
Διαχείρισης = γραφειοκρατία.
Προσαρμογή: Τα ΣΔ πρέπει να εξελίσσονται και να 
προσαρμόζονται στις ανάγκες μιας εταιρείας. εάν μια 
εταιρεία είναι το σώμα, τότε το ΣΔ είναι το ρούχο – 

ποιος θα ήθελε να φορεί ρούχα σε λάθος νούμερο;
αποκέντρωση: μια εταιρεία αποτελεί το άθροισμα 
πολλών διεργασιών, τμημάτων και ανθρώπων. Η 
εφαρμογή ενός ΣΔ πρέπει να είναι υπόθεση όλων – 
τα “one man shows” ανήκουν στον χώρο του θεάτρου.
ενεργή διοικητική εμπλοκή: Όσο καλή και εάν είναι 
μια ομάδα, πόσο αποτελεσματική θα μπορούσε να 
είναι εάν οι οδηγίες του προπονητή απουσιάζουν ή 
δεν είναι ξεκάθαρες;
Συμμετοχή και Διαβούλευση προσωπικού: όι καλύτε-
ρες ιδέες για βελτίωση ενός ΣΔ προέρχονται από αυ-
τούς που το χρησιμοποιούν καθημερινά στην πρώτη 
γραμμή.
αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών: Τα ιστορικά 
στοιχεία και οι πληροφορίες που απορρέουν από την 
εφαρμογή ενός ΣΔ, μπορεί να είναι θησαυρός για μια 
εταιρεία. Η σωστή αξιοποίησή τους δύναται να οδη-
γήσει την εταιρεία στη βελτίωση και την εξέλιξή της.
Φυσικά αυτή η πορεία προς την εφαρμογή ενός Συ-

στήματος Διαχείρισης δεν είναι εύκολη υπόθεση για 
τις εταιρείες. Προϋποθέτει χρόνο και πόρους. Το ση-
μαντικότερο, όμως, προϋποθέτει διάθεση για αλλαγή. 
Και η αλλαγή φέρνει αντίσταση, γιατί εμπεριέχει την 
πιθανότητα του λάθους και της αποτυχίας σε μια επι-
θεώρηση.
 εδώ είναι το σημείο στο οποίο και ο ρόλος των επιθε-
ωρητών γίνεται σημαντικός, γιατί είναι καθήκον τους 
να αξιολογούν την όλη εικόνα – η πρόθεση πίσω από 
μια μη συμμόρφωση μπορεί να είναι σημαντικότερη 
από την ίδια τη μη συμμόρφωση! εάν οι επιθεωρητές 
αναμένουν από τις εταιρείες να ασχοληθούν με την 
ουσία των Συστημάτων, το ίδιο πρέπει να πράττουν 
και εκείνοι. όι εποχές των αποκλίσεων για «χαμένα 
κόμματα και τελείες», θα πρέπει να παρέλθουν για 
πάντα!
Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων φανερώνει ποι-
κίλες προσεγγίσεις από τις κυπριακές εταιρείες όσον 
αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης. είναι σημαντικό 
όμως να συνεχίσουν να εκτιμούν σωστά τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίζουν από αυτά. όι πρωτόγνωρες 
συνθήκες που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες σήμε-
ρα, απαιτούν τη μέγιστη αξιοποίηση όλου του «οπλο-
στασίου» τους. Τα Συστήματα Διαχείρισης αποτελούν 
μέρος του οπλοστασίου αυτού – μπορεί να μην είναι 
όπλα πρώτης γραμμής, αλλά είναι εκεί έτοιμα να δώ-
σουν τη δική τους μάχη υπέρ της ποιότητας. εναπό-
κειται σε αυτές να τα χρησιμοποιήσουν σωστά.

Ιωάννα Ελευθερίου
Επικεφαλής Επιθεωρητής

Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
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Η σωστή διαχείριση των Συστημάτων Διαχείρισης

Η αρχική πιστοποίηση ενός 
Συστήματος Διαχείρισης, 
αλλά και η διατήρηση 
αυτής, γίνεται μέσω 
προγραμματισμένων 
επιθεωρήσεων στις 
εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης
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Η εισαγωγή νέων περιορισμών στη χρήση επικίν-
δυνων χημικών ουσιών έχει εξελιχθεί σε έναν 

από τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτι-
κής που καλύπτει τα θέματα διαχείρισης των χημι-
κών προϊόντων. μέσα από τις διαδικασίες που έχουν 
τροχιοδρομηθεί στον ευρωπαϊκό όργανισμό χημικών 
Προϊόντων (ECHA) ολοένα και αυξάνονται οι ρυθμοί 
με τους οποίους νέοι περιορισμοί εισάγονται στο 
Παράρτημα XVII του ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, 
του Κανονισμού που καλύπτει θέματα Καταχώρισης, 
αξιολόγησης, αδειοδότησης και Περιορισμών στη 
χρήση χημικών ουσιών. 
με τους νέους περιορισμούς επιδιώκεται η καλύ-
τερη προστασία του καταναλωτή, του εργαζόμε-
νου αλλά και του περιβάλλοντος από την επαφή ή 
έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες. χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι οι πρόσφατες προτάσεις για 
εισαγωγή νέων περιορισμών όπως είναι η απαγό-
ρευση της χρήσης της χημικής ουσίας 1,4 διχλωρο-
βενζόλιο στα αρωματικά χώρου και στα αποσμητικά 
τουαλέτας σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 
1% κ.β. και η απαγόρευση της χρήσης αλάτων του 
Cr(VI) σε δερμάτινα είδη ή αντικείμενα που έχουν 

δερμάτινα μέρη, εάν η συγκέντρωση του Cr(VI) είναι 
ίση ή μεγαλύτερη των 3 ppm. Σημειώνεται ότι το 
διχλωροβενζόλιο έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνος 
ουσία ενώ το Cr(VI) προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα 
κατά την επαφή.
Παράλληλα όμως με τους νέους περιορισμούς 
ξεκίνησε και μια άλλη προσπάθεια, αυτή της κα-
ταγραφής των αναλυτικών μεθόδων με τις οποί-
ες μπορούν να αναλυθούν διάφορα προϊόντα για 
εντοπισμό των ελεγχόμενων χημικών ουσιών. αυτή 
η δραστηριότητα έχει ιδιαίτερη σημασία αφού θα 
είναι η αφετηρία για τη δημιουργία μιας Βάσης 
Δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται όλες οι 
αποδεκτές αναλυτικές μέθοδοι ανάλυσης για κάθε 
περιορισμό. Η ύπαρξή της θα διευκολύνει σημαντι-
κά την εργασία των αναλυτικών εργαστηρίων που 
ασχολούνται με αναλύσεις προϊόντων για ελεγχόμε-
νες χημικές ουσίες ενώ θα επιταχύνει και τις διαδι-
κασίες ελέγχου που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών. 
Η προσπάθεια αυτή είναι ήδη σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
σχετικής όμάδας εργασίας της επιτροπής FORUM 
(καλύπτει όλα τα θέματα επιτήρησης της εφαρμογής 

της χημικής νομοθεσίας) του ευρωπαϊκού όργανισμού 
χημικών Προϊόντων (ECHA). μέχρι στιγμής έχουν 
προκαταρκτικά συλλεγεί ορισμένες πληροφορίες και 
δημιουργήθηκε μια Βάση Δεδομένων την οποία θα 
κληθούν να «εμπλουτίσουν» με νέα δεδομένα τα κρά-
τη μέλη. Σε αυτή τη Βάση Δεδομένων θα συνεχίσουν 
να προστίθενται πληροφορίες, αφού έχει ήδη ζητηθεί 
από τα κράτη μέλη να αποστείλουν αιτήματα υποβο-
λής δεδομένων στα εργαστήρια της επικράτειάς τους 
που διενεργούν αυτού του είδους τις αναλύσεις. ανα-
μένεται ότι τα πρώτα αποτελέσματα της προσπάθειας 
αυτής θα είναι διαθέσιμα εντός του 2014. 
εν κατακλείδι θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ολο-
κλήρωση της διαδικασίας αυτής θα οδηγήσει όχι 
μόνο στην καταγραφή των κατάλληλων και πιο αξι-
όπιστων αναλυτικών μεθόδων αξιολόγησης χημικών 
προϊόντων αλλά και στη διασφάλιση ότι όσοι έλεγχοι 
διεξάγονται από τα εμπλεκόμενα αναλυτικά εργα-
στήρια δίνουν αποτελέσματα που ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες του επηρεαζόμενου επαγγελματία 
ή καταναλωτή. 

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου 
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Εξελίξεις στις προσπάθειες για ανάλυση 
των επικίνδυνων χημικών προϊόντων

Ημερίδα για την Παραγωγή και την Ασφάλεια 
του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

Στις 12 Νοεμβρίου διεξήχθη στις εγκατα-
στάσεις του ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

Κύπρου Ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από 
το ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το ετεΚ, την 
Hyperion Systems Engineering Ltd και το τμή-
μα επιθεώρησης εργασίας.
την Ημερίδα παρακολούθησαν πέραν των 100 
ατόμων τα οποία είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν από επιστήμονες, κορυφαίους στον 
τομέα τους, για θέματα ειδικού ενδιαφέρο-
ντος σχετιζόμενα με τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης και υγροποί-
ησης του φυσικού αερίου.
ειδικότερα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ενέργειας παρουσίασε τους 
ισχύοντες σχεδιασμούς και τις εξελίξεις στο θέμα της εξόρυξης του 
φυσικού αερίου της Αποκλειστικής οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.
ςτη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της ύπερίων δρ ςυμεών Κασ-
σιανίδης παρουσίασε την εμπειρία της εταιρείας του στην προσομοί-
ωση εγκαταστάσεων υγροποίησης φυσικού αερίου και παραδείγματα 
από εγκεκριμένες μελέτες που έχουν γίνει.
ο καθηγητής χημικής Μηχανικής του Imperial College του Λονδίνου δρ 
Κώστας Παντελίδης παρουσίασε την προσέγγιση που έχει αναπτύξει η 
επιστημονική του ομάδα για βελτιστοποίηση, μέσω μοντέλων της λει-

τουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Carleton του 
Καναδά δρ Γιώργος χατζησοφοκλέους πα-
ρουσίασε το θέμα της διατήρησης συνθηκών 
ασφάλειας και υγείας στις εγκαταστάσεις εξό-
ρυξης και υγροποίησης φυσικού αερίου.
εκπρόσωποι της εταιρείας Technip παρου-
σίασαν τη δική τους εμπειρία και πρακτικά 
θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων υγροποίησης φυσικού αερίου.

Η όλη διοργάνωση ήταν πολύ επιτυχημένη και οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από επιστήμονες με ειδικές 
γνώσεις σε θέματα διεργασιών υγροποίησης φυσικού αερίου. Όπως 
τόνισε και ο πρόεδρος του ετεΚ ςτέλιος Αχνιώτης, στον χαιρετισμό 
του, το τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου εφόσον γίνει πράξη, 
θα είναι το μεγαλύτερο και πιο δαπανηρό έργο υποδομής από ίδρυ-
σης της Δημοκρατίας. Ως τέτοιο απαιτεί τον μέγιστο επαγγελματισμό 
τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής όσο και 
κατά το στάδιο της λειτουργίας του. ςτην καλύτερη επίτευξη του 
στόχου αυτού σίγουρα θα συμβάλουν διοργανώσεις όπως αυτή του 
εργαστηρίου για την Παραγωγή και Ασφάλεια του ύγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου.

Η όλη διοργάνωση ήταν 
πολύ επιτυχημένη και οι 
συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν 

από επιστήμονες με 
ειδικές γνώσεις σε θέματα 
διεργασιών υγροποίησης 

φυσικού αερίου



Η μηχανογράφηση της πλειοψηφίας των λειτουργιών του Δημόσιου Τομέα 
τα τελευταία χρόνια αποτελεί το πλέον καταλυτικό μέσο για τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομικότητας του 
κρατικού μηχανισμού. επιπρόσθετα, οι προοπτικές από τη χρήση του διαδικτύου 
ενισχύουν σε τεράστιο βαθμό τις δυνατότητες συλλογής, επεξεργασίας και πα-
ροχής πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από το κράτος.
Η διασύνδεση μεταξύ συστημάτων είτε σε τοπικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο 
(διαδίκτυο) αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα των σύγχρονων πληροφοριακών 
συστημάτων αφού υπάρχει πλέον η δυνατότητα κακόβουλοι εισβολείς να εξαπο-
λύσουν επιθέσεις αψηφώντας οποιαδήποτε γεωγραφικά σύνορα. 
Πέρα από τις τεχνικές πηγές κινδύνου για τα μηχανογραφικά συστήματα (όπως 
για παράδειγμα η ανεπαρκής θωράκιση, αδυναμίες στις τεχνικές προδιαγραφές 
κλπ), εξαιρετικά σημαντικοί κίνδυνοι πηγάζουν από τους ίδιους τους χρήστες των 
μηχανογραφικών συστημάτων.
όι μοντέρνες επιθέσεις κοινωνικής μηχανίκευσης (social engineering attacks) 
στοχεύουν στην άγνοια ή την ευπιστία του ανθρώπινου παράγοντα παρακάμπτο-
ντας οποιεσδήποτε αυτοματοποιημένες ασφαλιστικές δικλίδες. Κοινά και συχνά 
παραδείγματα αποτελούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κακό-
βουλους εισβολείς προσποιούμενους «χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς», τα 
οποία καλούν τους χρήστες να αλλάξουν τους κωδικούς ασφαλείας τους σε συ-
γκεκριμένες ιστοσελίδες ή ακόμη και να εγκαταστήσουν συγκεκριμένα προγράμ-
ματα στον υπολογιστή τους για «αντιμετώπιση ιών ή κακόβουλων λογισμικών».

Τα	είδη
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο είδη επιθέσεων κοινωνικής μηχανίκευσης, 
αυτές που γίνονται με φυσικά μέσα (π.χ. διαπροσωπικές σχέσεις) και αυτές που 
γίνονται με τη βοήθεια μηχανογραφικών συστημάτων. 
Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει επιθέσεις όπου κακόβουλοι εισβολείς προ-
σποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι (π.χ. τεχνικοί συστημάτων, αντιπρόσωποι 
τραπεζικών οργανισμών) ώστε να πείσουν τους χρήστες να τους αποκαλύψουν 
σημαντικά δεδομένα ή να τους παραχωρήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πε-
ριοχές ενός οργανισμού (π.χ. δωμάτια εξυπηρετητών - servers). Περιλαμβάνει 
επίσης παρακολουθήσεις με οπτικά και μηχανικά μέσα ή ακόμη και αναζήτηση 
ευαίσθητων πληροφοριών στα απορρίμματα ενός οργανισμού (dumpster diving). 
Η δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνει επιθέσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή κακόβουλων ιστοσελίδων για απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών (phishing 
attacks) ή ακόμη και με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε υπολογιστές χρη-
στών (client side attacks). Περιλαμβάνει επίσης απάτες μέσω pop-ups σε ιστοσε-
λίδες (π.χ. ενημέρωση χρηστών ότι έχουν κερδίσει σημαντικά ποσά σε κληρώσεις 
τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν παραθέτοντας προσωπικά στοιχεία ή και πι-
στωτικές κάρτες – “Spanish lottery attacks”, ή καλώντας τους να εγκαταστήσουν 
λογισμικά προστασίας των υπολογιστών τους τα οποία στην πραγματικότητα εί-
ναι κακόβουλα – fake antivirus attacks). 
εκτός από τις εμφανείς οικονομικές ζημιές (π.χ. αδυναμίες διεκπεραίωσης εργασιών, 
αδράνεια ανθρώπινου δυναμικού και πιθανές χρηματικές ποινές) μέσω κακόβουλης 
πρόσβασης σε στοιχεία/δεδομένα οργανισμών, οι εν λόγω επιθέσεις ενδέχεται να 
επιφέρουν σημαντικά πλήγματα τόσο στην αξιοπιστία όσο και στην αποδοτικότητα 
ενός οργανισμού επηρεάζοντας και τη γενική εικόνα του στο κοινό/αγορά. 

Διαχείριση	κρίσης
Η αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων προϋποθέτει την ύπαρξη και την καλλιέργεια 
μιας κουλτούρας ασφάλειας εντός κάθε οργανισμού σε όλα τα επίπεδα. Το προ-
σωπικό του οργανισμού θα πρέπει να ενημερωθεί με πρακτικό τρόπο για τους 

κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση μηχανογραφικών συστημάτων καθώς 
και για τις πιθανές μεθόδους επιθέσεων κοινωνικής μηχανίκευσης ώστε να μπο-
ρούν να τις εντοπίζουν και να τις αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Θα πρέπει 
ουσιαστικά να εμπεδωθεί σε κάθε άτομο μια κουλτούρα «υγιούς» καχυποψίας.
Υπό το φως του σοβαρού αντίκτυπου των εν λόγω επιθέσεων για το Δημόσιο, 
η ανεξάρτητη Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ο 
αρμόδιος σύμβουλος του κράτους όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότη-
τας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομικότητας του Δημοσίου Τομέα, 
έχει εντάξει στους ελέγχους Διεισδυτικότητας (Penetration Tests) που διενεργεί 
στους Δημόσιους όργανισμούς και την εξομοίωση επιθέσεων κοινωνικής μη-
χανίκευσης από κακόβουλους εισβολείς (hackers). Κύριος στόχος της υπηρεσί-
ας είναι να αναδείξει τη σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα ως κύριας 
πηγής κινδύνου για τα μηχανογραφικά συστήματα καθώς και η αφύπνιση και 
η ενημέρωση των διευθυντικών στελεχών για τη σημαντικότητα της παροχής 
κατάλληλης εκπαίδευσης στο προσωπικό των οργανισμών τους.
επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι η μοναδική Δημόσια Υπη-
ρεσία που έχει τη δυνατότητα διενέργειας ολοκληρωμένων ελέγχων διεισδυτικό-
τητας σε Δημόσιους όργανισμούς. Τα τελευταία χρόνια, το εξειδικευμένο κλιμάκιο 
της υπηρεσίας έχει διενεργήσει μεγάλο αριθμό ελέγχων σε νευραλγικά και κρίσιμα 
συστήματα και εφαρμογές του Δημοσίου, παρέχοντας πολύτιμες εισηγήσεις και συ-
στάσεις για την αντιμετώπιση κενών ασφαλείας και για την ενδυνάμωσή τους. επι-
πρόσθετα, με τη συμμετοχή της ως παρατηρητής σε επιτροπές καθορισμού τεχνικών 
προδιαγραφών μηχανογραφικών συστημάτων, επιτροπές ασφαλείας καθώς και σε 
ομάδες εφαρμογής και εγκατάστασης μηχανογραφικών συστημάτων παρέχει πολύ-
τιμες αλλά εμπιστευτικής φύσεως συμβουλές ώστε να θωρακιστούν κατάλληλα τα 
υφιστάμενα καθώς και τα μελλοντικά μηχανογραφικά συστήματα του κράτους ώστε 
να διασφαλίζεται επαρκώς η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η διαθεσιμότητα 
των πληροφοριών που διαχειρίζονται και είναι αποθηκευμένες σε αυτά.

Ανδρέας Μ. Λαμπριανού
Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας
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Επιθέσεις κοινωνικής μηχανίκευσης (social 
engineering attacks) σε μηχανογραφικά συστήματα
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A P θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Με επιτυχία διεξήχθη, στις 18 νοεμβρίου 
2013, στον χαρουπόμυλο στη Λεμεσό, το 

αρχιτεκτονικό συνέδριο «Λεμεσός: μια ανανεωμένη 
παράκτια μητρόπολη! αρχιτεκτονική και ταυτότητα». 
Το συνέδριο ήταν μια πρωτοβουλία της επιτροπής 
ανάπτυξης και Τουρισμού και του προέδρου της αρ-
χιτέκτονα Γιάννη αρμεύτη. Το συνέδριο παρακολού-
θησαν με μεγάλο ενδιαφέρον πλήθος κόσμου αφού 
η αίθουσα του χαρουπόμυλου ήταν υπερπλήρης.
όι ομιλητές έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη σχέση 
της πόλης της Λεμεσού με τη θάλασσα και στις προ-
οπτικές ανάπτυξης της περιοχής μεταξύ των δύο 
λιμανιών. Σημειωτέον ότι στην παραθαλάσσια αυτή 
περιοχή ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραδοσια-
κών οινοβιομηχανιών, όπως Κεό, ΣόΔαΠ και ΛόεΛ, 
οι οποίες σταδιακά αποσύρονται. ό χαρακτήρας της 
περιοχής αναμένεται να αλλάξει ριζικά αφού το Σχέ-
διο Περιοχής ευρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αναθε-
ώρηση ως εκ τούτου το ενδιαφέρον για την περιοχή 
αυτή είναι μεγάλο.
Στη σχετική Έκθεση, που έγινε από τον υπουργό 
εσωτερικών, για το πιο πάνω Σχέδιο, γίνεται αναφο-
ρά σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό της περιοχής, ώστε 
να αποτελέσει έναν πολυσύνθετο πόλο γραφεια-
κών, οικιστικών, επιχειρηματικών και τουριστικών 
δραστηριοτήτων, πολιτιστικών υποδομών και εγκα-
ταστάσεων αναψυχής με στόχο, ανάμεσα σε άλλα, 
πέρα από την αποκατάσταση και αναζωογόνηση της 
συγκεκριμένης περιοχής, τη δημιουργία ενός σύν-
θετου και πολυλειτουργικού κέντρου, καθώς και πα-
ρεμβατικών δράσεων που θα αναβαθμίσουν αυτό το 
τμήμα της πόλης και θα προσδώσουν μια μοναδική 
δυναμική ταυτότητα στην περιοχή.

Ομιλίες	και	παρουσιάσεις
Το συνέδριο άνοιξε με εισαγωγική ομιλία του ο 
δήμαρχος Λεμεσού ανδρέας χρίστου. ακολούθησε 
ομιλία από τον ακαδημαϊκό και διευθυντή του ιστο-
ρικού αρχείου Λεμεσού μίμη Σοφοκλέους, ο οποίος 
έκαμε μια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή της 
Λεμεσού με έμφαση στην εμπορική ανάπτυξη και 
στην πολιτιστική δραστηριότητα που χαρακτήριζε 
ανέκαθεν την πόλη. 
ό Γιάννης αρμεύτης αναφέρθηκε στις δυνατότητες 
ανάπτυξης της Λεμεσού και της ανάδειξής της σε 
μητρόπολη της ανατολικής μεσογείου. Ένα στοιχείο 
της σύγχρονης προσέγγισης, όπως ανέφερε, είναι η 
απελευθέρωση της πόλης από τα αυτοκίνητα και η 
προώθηση υπαλλακτικών μέσων διακίνησης όπως 
το ποδήλατο και το περπάτημα. Υπογράμμισε επί-
σης ότι στον σχεδιασμό του νέου παραλιακού με-
τώπου πρέπει να αποφευχθούν παλιά λάθη, όπως ο 
αποκλεισμός της υπόλοιπης πόλης από τη θάλασσα. 

Πρόσθεσε ότι η πόλη της Λεμεσού υποφέρει από 
έλλειψη ανοικτών δημόσιων χώρων, κάτι που θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της σημα-
ντικής παραθαλάσσιας αυτής περιοχής. 
μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι παρουσιάσεις 
των διεθνούς φήμης αρχιτεκτόνων Daniel Libeskind 
και Marcus Jatsch. αμφότεροι παρουσίασαν πληθώ-
ρα φωτογραφιών από έργα τους σε μεγάλες πόλεις 
οι οποίες γειτνιάζουν με το υγρό στοιχείο. 
ό Daniel Libeskind παρουσίασε αρκετά από τα έργα 
του μεταξύ των οποίων και το Ground Zero στη νέα 
Υόρκη, στο σημείο όπου κατέρρευσαν οι Δίδυμοι 
Πύργοι από την επίθεση τον Σεπτέμβριο του 2001. 
Στο έργο αυτό μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις 
δημιουργούνται ταυτόχρονα μεγάλοι δημόσιοι χώ-
ροι με στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής. Πα-
ρουσίασε επίσης το εβραϊκό μουσείο και το μου-
σείο Τέχνης του ντένβερ. αίσθηση προκάλεσαν οι 
αναφορές του ότι «η πόλη είναι ένα ζωντανό σώμα 
και η ψυχή της είναι οι πολίτες της» ως επίσης και 
η σημασία που έχει η συμμετοχή της φύσης σε μια 
ανάπτυξη (nature must be fully participant). Όσον 
αφορά την ανάπτυξη μιας πόλης, αυτή δεν πρέπει 
να περιορίζεται στην ανέγερση κτιρίων αλλά και 
στην εξέλιξή της σε πόλο έλξης (a city must develop 
magnetism). αναφερόμενος στις προοπτικές της 
Λεμεσού είπε ότι σε τέτοιες στιγμές δεν πρέπει να 
υπάρχει δισταγμός να κατατίθενται μεγάλες καινο-
τόμες ιδέες και πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως χρει-
άζονται «ιδέες που κάνουν τα φρύδια να σηκώνο-
νται» (ideas that make people raise their eyebrows).
ό Marcus Jatsch παρουσίασε πρωτοποριακά έργα 

που σχεδιάστηκαν από τον οίκο Martha Scwartz 
Partners σε πόλεις όπως το Τορόντο, τη Βενετία, το 
Λονδίνο, τη Βαρκελώνη κλπ. ό Marcus Jatsch τόνισε 
ότι στον σχεδιασμό τέτοιων μεγάλων έργων πρέπει 
να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η αειφορία. Παράλ-
ληλα με την επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει 
να επιδιώκεται εξαρχής και η ποιότητα ζωής των 
κατοίκων. μιλώντας στο ίδιο μήκος κύματος με τον 
Daniel Libeskind υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία 
συνύπαρξης του πράσινου και των δημόσιων χώ-
ρων με τις υποδομές για επιχειρηματική και τουρι-
στική δραστηριότητα. αναφερόμενος στο γεγονός 
ότι η περιοχή μεταξύ των δύο λιμανιών είναι τώρα 
υποβαθμισμένη είπε ότι ακριβώς σε τέτοιες περι-
οχές γίνονται συνήθως τα πιο πετυχημένα έργα, 
και ανέφερε σαν παράδειγμα την αναγέννηση της 
περιοχής του Λονδίνου London Docks. απαντώντας 
σε ερώτηση τι θα πρότεινε επιγραμματικά για την 
επιτυχία μιας ανάπτυξης ο Marcus Jatsch δήλωσε με 
έμφαση «plant as many trees as you can!». Η δήλω-
σή του αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιώδη χειροκρο-
τήματα από τους παρευρισκόμενους στο συνέδριο. 
ενδιαφέρουσα ήταν επίσης και η τοποθέτησή του 
ότι σε τέτοια παραθαλάσσια/παραποτάμια έργα, τα 
κτίρια πρέπει να μένουν μακριά από το νερό. είπε 
επίσης ότι στη μελέτη ενός σχεδίου περιοχής δεν 
πρέπει να εμπλέκονται μόνο πολιτικοί, διοικητικοί 
λειτουργοί (administrators) και αρχιτέκτονες αλλά 
και άλλες ειδικότητες, και ανέφερε χαρακτηριστικά 
το πρόβλημα της βίας και της παραβατικότητας για 
την αντιμετώπιση των οποίων πρέπει να καλούνται 
και κοινωνιολόγοι.

Συζήτηση
Σε ερώτηση ποιο είναι το προβλεπόμενο μέγιστο 
ύψος των κτιρίων της περιοχής ο Γιάννης αρμεύτης 
είπε ότι αυτό αναμένεται να είναι της τάξης των 
τεσσάρων ορόφων. ό δήμαρχος ανδρέας χρίστου 
είπε ότι τα ψηλά κτίρια δεν πρέπει να μας φοβίζουν 
εφόσον δεν αλλοιώνουν τον επιδιωκόμενο χαρα-
κτήρα της περιοχής. ό Marcus Jatsch από την άλλη 
είπε ότι το σημαντικό δεν είναι το ύψος των κτιρίων 

Συμπεράσματα από το αρχιτεκτονικό συνέδριο 
«Λεμεσός: Μια ανανεωμένη παράκτια μητρόπολη»

Οι ομιλητές έδωσαν 
ιδιαίτερη σημασία στη 
σχέση της πόλης της 

Λεμεσού με τη θάλασσα 
και στις προοπτικές 

ανάπτυξης της περιοχής 
μεταξύ των δύο λιμανιών



Τα 25 χρόνια εξειδίκευσης της εταιρείας μας στο τομέα της 
επεξεργασίας νερού, την  έχουν εδραιώσει στην κυπριακή αγορά 
όπως επίσης και μεταξύ των μεγαλυτέρων προμηθευτών του 
εξωτερικού .
Αποτέλεσμα από τις αρχές του 2012, έχει επιτευχθεί συμφωνία 
για την αποκλειστική αντιπροσώπευση του Ιταλικού κολοσσού στο 
τομέα της επεξεργασίας νερού EUROACQUE srl. Με την ευκαιρία 
αυτή, προσφέρουμε δύο από τα προϊόντα μας σε προνομιακές 
τιμές  μόνο για τα μέλη του ΕΤΕΚ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟ 1. Αποσκληρυντής νερού 
EUROACQUE Da-Logix Autotrol valve 255-740i, 26 λίτρα 
ρητίνης, χρονικό ξέπλυμα, στη προνομιακή τιμή των €900, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
(Η εγκατάσταση δεν συμπεριλαμβάνεται)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΟ 2. Φίλτρο πόσιμου νερού:
EUROACQUE RIVER SILVER,, 0,5 micron, αφαίρεση γεύσης και 
μυρωδιάς, χλωρίνης, δυνατότητα φιλτραρίσματος 11,000 λίτρα 
πριν από κάθε αλλαγή του φίλτρου, στη προνομιακή τιμή των 
€170, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
(Η εγκατάσταση δεν συμπεριλαμβάνεται)

Βασ. Κωνσταντίνου 146, Κατ. 1,2 - 3080 Τσίρειο, Λεμεσός – Κύπρος
Τηλ: 25389155 -  Φαξ: 25389153
Email: mtvwater@cytanet.com.cy - www.mtvwaterservices.com

MTV Water Services Ltd
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αλλά η ποιότητα του δομημένου χώρου (quality of 
building environment) και η σύνδεση του παραλια-
κού μετώπου με την πόλη. Σε σχέση με την τοπο-
θέτηση ότι «επιδιώκεται η απελευθέρωση της πόλης 
από τα αυτοκίνητα» διατυπώθηκε η απορία πώς αυτό 
συμβιβάζεται με τη δημιουργία μιας νέας κύριας 
οδικής αρτηρίας, της ακταίας όδού η οποία φαίνεται 
εκ των πραγμάτων να έχει προδιαγραφεί χωρίς να 
έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, κατά μήκος της παραλί-
ας, τη στιγμή μάλιστα που ο χώρος μεταξύ των δύο 
λιμανιών ήδη εξυπηρετείται από άλλη κύρια οδική 
αρτηρία τη λεωφόρο Φραγκλίνου ρούσβελτ η οποία 
διαθέτει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα της ανα-
θεώρησης του Σχεδίου Περιοχής, το εΤεΚ με πρωτο-
βουλία της Περιφερειακής επιτροπής Λεμεσού είχε 
διοργανώσει ευρεία σύσκεψη, τον μάρτιο του 2012, 
όπου λήφθηκαν απόψεις για το μέλλον της περιο-
χής. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε τελική πρόταση 
η οποία και υποβλήθηκε στον Δήμο Λεμεσού. Στην 
πρόταση του εΤεΚ είχε τονιστεί μεταξύ άλλων η ανά-
γκη εκπόνησης και ολοκλήρωσης σύγχρονης κυκλο-
φοριακής μελέτης και μελέτης εκτίμησης περιβαλ-
λοντικών κινδύνων και καταγραφής περιβαλλοντικού 
πλούτου συμπεριλαμβανομένου του πολιτιστικού 
τοπίου. εξ όσων είναι γνωστό δεν έχουν γίνει μέχρι 
τώρα τέτοιες μελέτες.

είναι σημαντικό ότι οι απόψεις του εΤεΚ συγκλίνουν 
με τις απόψεις των ομιλητών του Συνεδρίου όσον 
αφορά τη δημιουργία ανοικτών δημόσιων χώρων 
και χώρων πράσινου, την αρμονική συνύπαρξη των 
υποδομών με το πράσινο, την απομάκρυνση των κτι-
ρίων από το παραλιακό μέτωπο, τον περιορισμό της 
διακίνησης αυτοκινήτων και την ταυτόχρονη προώ-
θηση εναλλακτικών τρόπων διακίνησης (δημιουργία 
πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων). 
αναμένεται ότι το ενδιαφέρον αυτό συνέδριο θα 

ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. 
αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση 
και δημοσιοποίηση της πολυαναμενόμενης μελέτης 
Σχεδίου Περιοχής και ελεύθερη κατάθεση απόψεων 
από τους φορείς αλλά και τους πολίτες της Λεμεσού 
στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας δημό-
σιας διαβούλευσης.

Γιάννης Κακουλλής
Γραμματέας Περιφερειακής Επιτροπής Λεμεσού ΕΤΕΚ

Ενότητα για την Έρευνα δημιούργησε το επιμελητήριο στην ιστοσελίδα 
του (www.etek.org.cy/site-menu-104-el.php). ςτη σελίδα φιλοξενούνται 

άρθρα σχετικά με ερευνητικές δραστηριότητες και ευκαιρίες χρηματοδότη-
σης, διάφορες ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων έναρ-
ξης και διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και όποιο 
άλλο περιεχόμενο σχετικό με την έρευνα και την καινοτομία σε όλους τους 
τομείς της μηχανικής επιστήμης.
Όλα τα μέλη του ετεΚ προσκαλούνται να στέλνουν σχετικά άρθρα προς δη-
μοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprus@etek.org.cy, δίνοντας όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας ώστε οι αρμόδιοι λειτουργοί να προ-
χωρούν σε ορθή επιλογή, επεξεργασία και δημοσίευση.

Αρχείο	μελών
το ETEK θεωρεί ότι η στροφή προς την εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία 
θα δώσει στον τόπο μας την ώθηση που χρειάζεται για την επανεκκίνηση 
και την ανάπτυξη της οικονομίας. Πιστεύουμε ότι οι μηχανικοί, δεδομένων 
των ακαδημαϊκών τους γνώσεων και της φύσης της μηχανικής επιστήμης, 
αποτελούν βασικό πυλώνα στην όλη προσπάθεια καθώς διαθέτουν τη θέ-
ληση, τις γνώσεις και τις εμπειρίες για παραγωγή ιδεών και μετατροπή τους 
σε λύσεις πραγματικών προβλημάτων.
ςτα πλαίσια των γενικότερων δράσεων του ετεΚ για την προώθηση των θεμά-
των έρευνας και καινοτομίας και με πρωτοβουλία της επιτροπής Έρευνας και 
τεχνολογίας, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη δημιουργία αρχείου μελών 
του ετεΚ που ασχολούνται ή που θα ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με την 
έρευνα και την καινοτομία σε διάφορους τομείς της μηχανικής επιστήμης.
Βασικός σκοπός της όλης προσπάθειας είναι κατ’ αρχάς η δημιουργία του 
προφίλ των μελών σε ό,τι αφορά τα θέματα έρευνας και ακολούθως η δημι-
ουργία του απαραίτητου δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των 

μελών, για ανταλλαγή απόψεων, καθώς και εκκόλαψη συνεργασιών προς 
αναζήτηση χρηματοδότησης καινοτόμων προτάσεων έρευνας, καινοτομίας 
και ανάπτυξης.
ςε πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέλη καλούνται να συμπληρώσουν το 
έντυπο (www.etek.org.cy/site-menu-104-el.php), ώστε να δημιουργηθεί η 
σχετική βάση πληροφοριών.

Συμμετοχή ΕΤΕΚ σε ευρωπαϊκά / ερευνητικά προγράμματα
Fp7 LYNCEUS - People localization for safe ship evacuation during 
emergency  http://www.lynceus-project.eu
Fp7 Methodologies and tools for the cost effective development of high 
quality web applications for internet enabled TV consumer electronics and 
IPTV http://www.w3tv.eu/
ΙΠε STEELCOR Research infrastructures for the corrosion of Concrete Steel 
Reinforcement http://www.cut.ac.cy/steelcor
   
Ευρωπαϊκά	/	ερευνητικά	προγράμματα	που	έχουν	ολοκληρωθεί
Ιεε PVTRIN (εκπαίδευση εγκαταστατών Φ/Β στην ευρώπη) http://www.
pvtrin.eu
Fp7 OPEN SME “Open-Source Software Reuse Service for SMEs” http://
opensme.eu/
SARTRE 4 Social Attitudes to Road Traffic Risks in Europe http://www.
attitudes-roadsafety.eu/
IEE Build Up Skills Detailed analysis and roadmap for skills upgrading the 
workforce in the building sector in the area of energy efficiency of buildings 
and utilization of renewables www.buildupskills.org.cy
ΙΠε τεχΝοΛοΓΙΑ/εΝεΡΓ/0609(ΒΙε)/09 “Establishing the Energy Losses of the 
Typical Cypriot Residence, a Pilot Study” www.thermallosses.com

Ειδική ενότητα για την Έρευνα στην ιστοσελίδα ΕΤΕΚ
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Στις 4 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε 
στο υπουργείο ενέργειας, εμπορίου, Βιομη-

χανίας και Τουρισμού η πρώτη θεσμοθετημένη 
Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εβδομάδας 
εθελοντισμού και κυρίως της πολιτικής του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας για αναβάθμιση του εθε-
λοντικού Κινήματος και ενθάρρυνση της ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών.
Σκοπός της πρώτης αυτής Δημόσιας Διαβούλευ-
σης ήταν η καταγραφή απόψεων και εισηγήσεων, 
καταναλωτών και επιχειρηματιών, σχετικά με τους 
τρόπους ενθάρρυνσης της συμμετοχής των επιχει-
ρήσεων στον μηχανισμό εξώδικης Διευθέτησης 
μικροδιαφορών των Καταναλωτικών απαιτήσεων. 
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες εκπρόσωποι της Πό-
ΒεΚ, του εΤεΚ, του ΚεΒε, της όεΒ, του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλω-
τών και Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λευκωσίας και 
των επιχειρήσεων, καθώς και πολίτες.
Η θεματική ενότητα που είχε επιλεγεί για τη Δημό-
σια Διαβούλευση βασίστηκε στην εθνική νομοθεσία 
του 2011 με τίτλο «ό περί εξώδικης Διευθέτησης 
των Καταναλωτικών απαιτήσεων με την Παραπο-
μπή τους σε Διαιτησία νόμος», καθώς και στη σχε-
τική ευρωπαϊκή όδηγία για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών (όδηγία 2013/11/εε), με 
την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν 
το αργότερο έως τις 9 ιουλίου 2015.
ό συγκεκριμένος νόμος, μέσω της εξώδικης επί-
λυσης διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ κατανα-
λωτών και επιχειρηματιών, αποσκοπεί στη γρήγο-
ρη και πιο συμφέρουσα επίλυσή τους, αν λάβουμε 
υπόψη ότι οι δικαστικές διαδικασίες είναι πιο χρο-
νοβόρες και, το κυριότερο, πιο ασύμφορες.
όυσιαστικά, άρα, προσφέρει τη δυνατότητα 
στους καταναλωτές να υποβάλλουν παράπονο 
στην αρμόδια υπηρεσία ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτών του υπουργείου ενέργειας, 
εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για εξώδι-
κη Διευθέτηση των Καταναλωτικών τους απαιτή-
σεων σε σχέση με:
• Την πώληση, ενοικιαγορά ή ενοικίαση αγαθών 
από έμπορο σε καταναλωτή
• Την παροχή υπηρεσιών από έμπορο σε κατα-
ναλωτή.

Χρηματικά ποσά
ό νόμος εφαρμόζεται σε καταναλωτικές απαιτή-
σεις το ύψος των οποίων, εξαιρουμένων τόκων 

και εξόδων, δεν υπερβαίνει το ποσό των €3.000. 
Παράλληλα, στο πλαίσιό του εξετάζονται μόνο 
παράπονα καταναλωτών εναντίον εμπόρου και όχι 
παράπονα από έμπορο εναντίον άλλου εμπόρου.
ό αιτητής πρέπει να καταβάλει χρηματικό ποσό 
για την υποβολή της αίτησης και για την αμοι-
βή του Διαιτητή. να σημειωθεί ότι η αμοιβή του 
Διαιτητή που θα καταβληθεί από τον αιτητή, θα 
του επιστραφεί στην περίπτωση που ο Διαιτητής 
εκδώσει απόφαση εναντίον του εμπόρου ή εάν 
δεν παρουσιαστεί ο έμπορος στην ακρόαση.
Για την αμοιβή του Διαιτητή τα επιβαλλόμενα 
τέλη είναι €85 εάν το ύψος της καταναλωτικής 
απαίτησης δεν υπερβαίνει τα €1.000 εξαιρου-
μένων τυχόν τόκων και εξόδων και €170 εάν το 
ύψος της καταναλωτικής απαίτησης υπερβαίνει 
τα €1.000 εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων.

Χρονικά	περιθώρια 
εξάλλου, το χρονικό περιθώριο επίλυσης μιας υπό-
θεσης διαφέρει στην περίπτωση που επέρχεται 
φιλικός διακανονισμός μεταξύ του αιτητή και του 
εμπόρου, λόγω του ότι η υπόθεση δεν χρειάζεται να 
διαβιβαστεί σε Διαιτησία. Ως εκ τούτου το χρονικό 
περιθώριο των 30 ημερών για την έκδοση απόφα-
σης που ορίζεται βάσει νομοθεσίας, περιορίζεται 
περίπου σε 15 εργάσιμες ημέρες, όσες είναι και οι 
ημέρες που έχει δικαίωμα ο έμπορος να απαντήσει 
αν αποδέχεται ή όχι την αξίωση του αιτητή.
Στην περίπτωση που ο έμπορος δεν κάνει απο-
δεκτή την αξίωση του καταναλωτή –να σημειω-
θεί ότι ο έμπορος έχει το δικαίωμα να υποβάλει 
ανταπαίτηση– η υπόθεση διαβιβάζεται σε Διαι-
τητή. ό Διαιτητής με τη σειρά του, αφού εξετάσει 
την υπόθεση, θα ορίσει ημερομηνία ακρόασης, 
εκδίδοντας την απόφασή του γραπτώς, εάν αυτό 
είναι δυνατόν την ημέρα κατά την οποία ολοκλη-
ρώθηκε η ακρόαση ή εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία αυτή.
Η ακροαματική διαδικασία δύναται να αναβληθεί 
ή να διακοπεί στην περίπτωση που ο Διαιτητής 
το κρίνει αναγκαίο. ό δε Διαιτητής είναι εγγε-
γραμμένος στο μητρώο Διαιτητών που διατηρεί 
η υπηρεσία ανταγωνισμού και Προστασίας Κατα-
ναλωτών.
Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι ο κατα-
ναλωτής μπορεί να παρουσιαστεί ενώπιον του 
Διαιτητή αυτοπροσώπως ή με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο, περιλαμβανομένου του δικηγόρου του. 
επίσης, να εξηγήσουμε ότι οι αποφάσεις που 
εκδίδονται από διαιτησία εκτελούνται όπως οι 

δικαστικές αποφάσεις, με τις υπηρεσίες των δι-
καστηρίων της Δημοκρατίας να χρησιμοποιούνται 
για την εκτέλεση των αποφάσεων σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης. Το μέρος εναντίον του οποίου 
εκδόθηκε η απόφαση οφείλει να καταβάλει προς 
το άλλο μέρος το επιδικαζόμενο ποσό, εντός 15 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Γνωστοποίηση
όι έμποροι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν 
στον μηχανισμό εξώδικης Διευθέτησης Κατανα-
λωτικών απαιτήσεων θα αναρτούν το λογότυπο 
του μηχανισμού στα καταστήματα και στις επι-
χειρήσεις τους. Σκοπός είναι, βέβαια, να είναι σε 
γνώση του καταναλωτή ότι σε περίπτωση που 
προκύψει διαφορά η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο 
του εν λόγω νόμου, θα έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό για την εξώδικη 
επίλυσή της προτού προβεί σε οποιαδήποτε αγο-
ρά υπηρεσίας ή αγαθού.
εξαιρετικής σημασίας για τη λειτουργία ή μη του 
μηχανισμού είναι το γεγονός ότι για την παρα-
πομπή καταναλωτικής απαίτησης σε διαιτησία 
απαιτείται η συγκατάθεση του εμπόρου - επιχει-
ρηματία, η οποία είναι εθελοντική. μέχρι σήμε-
ρα, και παρ’ όλες τις προσπάθειες της υπηρεσίας 
ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, δεν 
κατέστη δυνατόν να εγγραφεί κάποιος έμπορος 
στο μητρώο εμπόρων, δηλαδή το μητρώο των 
επιχειρήσεων - εμπορευομένων που συμμετέ-
χουν εθελοντικά στον μηχανισμό και που η υπη-
ρεσία έχει την υποχρέωση να τηρεί.
Το υπουργείο θεωρεί ότι ο εν λόγω μηχανισμός απο-
τελεί ακόμα ένα μέσο προστασίας για τους κατανα-
λωτές, αλλά ταυτόχρονα και εργαλείο προσέλκυσης 
πελατείας για τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες, 
προσδίδοντάς τους αξιοπιστία. Λαμβάνοντας, λοιπόν, 
υπόψη τον μεγάλο αριθμό παραπόνων που υποβάλ-
λονται στην υπηρεσία ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτών και τα οποία θα μπορούσαν να επιλυ-
θούν μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού, καλού-
με τις επιχειρήσεις - εμπορευόμενους να εγγραφούν 
στο μητρώο. Πληροφορίες: www.mcit.gov.cy/mcit/
mcit.nsf/All/4A95C737BA50B836C2257A8D002AC5
DE?OpenDocument

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός 

Συντονίστρια Μονάδας Ενημέρωσης
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης 

Κύπρου - Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Εξώδικη Διευθέτηση των Καταναλωτικών 
Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία



Το Συμβούλιο μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε 
τις θέσεις του εΤεΚ για διάφορες αιτήσεις για 

Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση:
•	Αίτηση	των	κ.	Γεωργίου	Κατσιαρή	και	G	
& K Katsiaris Enterprises Ltd για χορήγη-
ση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλι-
ση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, 
για εμπορική ανάπτυξη (υπαίθρια αγορά) 
στο Λιοπέτρι
Η πιο πάνω αίτηση αφορά ανάπτυξη η οποία έχει 
ολοκληρωθεί και λειτουργεί παράνομα, χωρίς 
την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και 
εγκρίσεων με απόφαση του αιτητή.
To ETEK σχολίασε ότι «επιβεβαιώνεται για ακόμη 
μία φορά, η αδυναμία των αρμοδίων αρχών να 
επιβάλουν τους νόμους και να ασκήσουν έλεγ-
χο των αναπτύξεων. Γεγονός που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όταν αφορά αυτού του είδους τις ανα-
πτύξεις, όπου η τυχόν μη εφαρμογή της ισχύου-
σας νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
και την υγεία των ανυποψίαστων χρηστών, των 
εργαζομένων και του κοινού γενικότερα».
Το Τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί ότι:
(α) Η προαναφερόμενη αίτηση δεν εμπίπτει σε 
κανένα από τα κριτήρια του Κανονισμού 19(1) 
[ΚΔΠ 309/99] και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον. 
(β) Η ανάπτυξη αναμένεται να επηρεάσει ουσι-
ωδώς τη γενική στρατηγική του Σχεδίου ανά-
πτυξης της περιοχής, λαμβανομένων υπόψη και 
των αρνητικών θέσεων της αν. διευθύντριας του 
τμήματος Πολεοδομίας και όικήσεως, ως επίσης 

και του τμήματος Γεωργίας του υπουργείου Γε-
ωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
(γ) Το τεμάχιο εμπίπτει σε Ζώνη Ζ1 (Καλή Γεωργι-
κή Γη, Ζώνη Προστασίας), η οποία αρδεύεται από 
τον νότιο αγωγό και τυχόν έγκρισή της θα έχει 
ως αποτέλεσμα την καταστροφή γόνιμου εδά-
φους το οποίο χρησιμοποιείται για καλλιέργειες 
εποχιακών λαχανικών, ως επίσης και τη δημιουρ-
γία προβλημάτων στις γειτονικές καλλιέργειες 
λόγω της σκόνης που θα δημιουργείται από τη 
διακίνηση των οχημάτων. 
(δ) Θα δημιουργήσει τάσεις για διάσπαρτη και 
άναρχη ανάπτυξη σε μια καθαρά γεωργική πε-
ριοχή. 
Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 19(2) [ΚΔΠ 309/99] το Τεχνικό επιμε-
λητήριο συστήνει την απόρριψη της αίτησης. 
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Την αντίθεσή του στην επιλογή ως κριτηρίου ανάθεσης μελετητικών 
υπηρεσιών τη χαμηλότερη τιμή αντί την πλέον οικονομικά συμφέρουσα 

προσφορά, εξέφρασε το ΕΤΕΚ προς τον Δήμο Λευκωσίας.
Η αντίδραση του Επιμελητηρίου αφορά τον διαγωνισμό για την παροχή 
υπηρεσιών συμβούλων ηλεκτρομηχανολόγων μηχανικών και μελέτη φωτι-
σμού για το έργο «Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεω-
φόρων Αρχ. Μακαρίου Γ, Ευαγόρου και οδού Στασικράτους».
Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι επιλογή ηπιότερων κριτηρίων επιλογής με την παράλ-
ληλη χρήση της πλέον οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς ως κριτηρίου 
ανάθεσης, θα διασφάλιζαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη λήψη ποιοτικών υπη-
ρεσιών, χωρίς να οδηγούν στον αποκλεισμό της μεγαλύτερης μερίδας των 
μελετητικών γραφείων στην Κύπρο τα οποία κατά τεκμήριο διαθέτουν την 
απαραίτητη τεχνογνωσία και πείρα για το συγκεκριμένο αντικείμενο: «Η 
εξεύρεση τρόπων διατήρησης των κυπριακών γραφείων παροχής υπηρε-
σιών θα πρέπει να θεωρείται υψίστης σημασίας από όλους, ιδιαίτερα υπό 
τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας. Στο πλαίσιο 

αυτό σας καλούμε να προβείτε στις δέουσες διορθώσεις στον υπό αναφο-
ρά διαγωνισμό, αλλά και να έχετε υπόψη σας τις επισημάνσεις μας σε μελ-
λοντικούς διαγωνισμούς εξασφάλισης υπηρεσιών συμβούλων μελετητών». 
Σε σχετική επιστολή του το ΕΤΕΚ προσθέτει ότι για έναν τέτοιας φύσης 
διαγωνισμό, του οποίου η εκτιμημένη αξία είναι €60.000 και η διάρκεια 
της σύμβασης μέχρι και 63 μήνες έχουν επιλεγεί υπέρ το δέον υψηλές 
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες. Ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής 
του διαγωνισμού που αφορούν στο Επιστημονικό Τεχνικό Προσωπικό κρί-
νονται εξωπραγματικά για τη δεδομένη οικονομική κατάσταση και για το 
σημερινό τυπικό μέγεθος των κυπριακών μελετητικών γραφείων.
Το ΕΤΕΚ εξέφρασε την άποψη ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δεν βασίζο-
νται στην αρχή της αναλογικότητας και δεν εγγυώνται την ίση πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων. Αντίθετα δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στην 
υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών. 
Στην επιστολή του το Επιμελητήριο χαιρέτισε τη δωρεάν διάθεση των εγ-
γράφων του διαγωνισμού και τη δυνατότητα λήψης τους από το διαδίκτυο. 

Μειοδοτικός διαγωνισμός από Δήμο Λευκωσίας

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον Δήμο Πόλης 
Χρυσοχούς ότι δεν μπορεί να απο-

δεχθεί την πρόσκλησή για εκπροσώπηση 
στη συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης 
του Διαγωνισμού για την παροχή υπηρε-
σιών για την ετοιμασία σχεδίων μονοπα-
τιού Μελέτης της Φύσης κατά μήκος της 
κοίτης του ποταμού Χρυσοχούς.
Σε επιστολή του το Επιμελητήριο τόνι-
σε την έντονη διαφωνία για τη μέθοδο 
ανάθεσης του έργου. «Το ΕΤΕΚ,» αναφέ-
ρεται στην επιστολή «πέραν της δικής 
σας περίπτωσης, έχει κατά το παρελθόν 
τοποθετηθεί επανειλημμένα σε σχέση με 
το θέμα αυτό, εκφράζοντας την κατηγο-
ρηματική διαφωνία του με διαδικασίες 
ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων μελε-
τητών που βασίζονται αποκλειστικά στη 
χαμηλότερη τιμή, εκφράζοντας τις επι-
φυλάξεις και τις αμφιβολίες του για την 
ποιότητα των υπηρεσιών που θα εξασφα-
λισθούν, καθώς και του έργου».

Διαφωνία ΕΤΕΚ για 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό 

στον Δήμο Πόλης 
Χρυσοχούς

Αιτήσεις για Πολεοδομική 
Άδεια κατά παρέκκλιση
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Μη μέλη του ΕΤΕΚ συμμετέχουν στην Εθνική Αρχή 
Ασφάλειας και άλλες αρχές, επιτροπές και υποεπιτροπές

Με επιστολή του προς τον υπουργό Άμυνας το εΤεΚ καταγγέλλει 
περιπτώσεις άσκησης επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη, 

από άτομα τα οποία συμμετέχουν στην εθνική αρχή ασφάλειας και 
άλλες αρχές, επιτροπές και υποεπιτροπές που συστάθηκαν με βάση 
τον νόμο 216(ι) του 2002 και δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 
μελών του.
Η εθνική αρχή ασφάλειας και οι άλλες αρχές, που συστάθηκαν με τον 
νόμο 216(ι) του 2002, προνοούν για τους Κανονισμούς ασφάλειας 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, εγγράφων και Υλικού και για Συνα-
φή Θέματα του 2002 και σχετίζονται μεταξύ άλλων με τη φυσική και 
ηλεκτρονική ασφάλεια τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, εγγράφων και Υλικού.
Το επιμελητήριο ενημέρωσε σχετικά ότι:
1. ό νόμος για την Ίδρυση και Λειτουργία του επιστημονικού και Τε-
χνικού επιμελητηρίου Κύπρου δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερί-
δα της Δημοκρατίας στις 7 Δεκεμβρίου 1990 και τέθηκε σε εφαρμογή 
το 1992 (νόμος 224(ι) του 1990).
2. Στο άρθρο 2 του νόμου καθορίζονται οι κλάδοι μηχανικής επι-
στήμης για σκοπούς εφαρμογής του νόμου, ως ακολούθως:
(α) αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου
(β) πολιτική μηχανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου
(γ) μηχανολογική μηχανική
(δ) ηλεκτρολογική μηχανική
(ε) ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πλη-
ροφορικής
(στ) χημική μηχανική
(ζ) μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένη γεωλογία
(η) αγρονομική-τοπογραφική μηχανική
(θ) επιμέτρηση και εκτίμηση γη
(ι) πολεοδομία - χωροταξία
(ια) κάθε άλλη ειδικότητα της μηχανικής επιστήμης που καθορίζεται 
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του 
επιμελητηρίου, ως κλάδος μηχανικής επιστήμης για τους σκοπούς του 
νόμου 242/1990.
3. Βάσει του άρθρου 2 πιο πάνω, το επιμελητήριο από της εφαρ-
μογής του νόμου μέχρι και σήμερα τηρεί μητρώο εγγεγραμμένων 
επιστημόνων στις πιο πάνω ειδικότητες. Στο μητρώο εγγεγραμμένων 
επιστημόνων της πληροφορικής εγγράφονται πρόσωπα που κατέχουν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα, αναγνωρισμένο για σκοπούς εφαρμογής 
του νόμου του εΤεΚ, στις πιο πάνω επιστήμες.
4. Βάσει του Άρθρου 25 (1) κανένας δεν δικαιούται να ασκεί επάγ-
γελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης εκτός αν είναι εγ-
γεγραμμένος στο μητρώο μελών του εΤεΚ στον εν λόγω κλάδο και 
του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια. ό νομοθέτης ανέθεσε τον καθορισμό 
του τι συνιστά άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο μηχανικής επιστήμης 
στο εΤεΚ. 
Σημειώνεται ότι το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, της αστυ-
νομίας, του Στρατού, της εθνικής Φρουράς, των Ημικρατικών όργα-
νισμών και της Τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την περί εΤεΚ 
νομοθεσία, απαλλάσσεται της ανάγκης έκδοσης ετήσιας άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος, οφείλει όμως και πρέπει να είναι εγγεγραμμένο 

στο μητρώο μελών του εΤεΚ.
5. Βάσει του Άρθρου 7(1)(α) «Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί 
στο μητρώο μελών του επιμελητηρίου και να είναι μέλος του επι-
μελητηρίου αν κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισο-
δύναμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, το 
οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτή-
θηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το επιμελητήριο σύμφωνα με 
τον παρόντα νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού...»
Θεωρούμε ότι η μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια 
μεταφοράς διαβαθμισμένων πληροφοριών αλλά και γενικότερα θε-
μάτων που αφορούν την ηλεκτρονική ασφάλεια εγγράφων και άλλου 
υλικού αφορά άσκηση επαγγέλματος στον κλάδο της ηλεκτρονικής 
μηχανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής. Συ-
νεπακόλουθα θεωρούμε ότι τόσο το ένστολο όσο και το μη ένστο-
λο προσωπικό που υπηρετεί κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς στην 
εθνική αρχή ασφάλειας και τις άλλες αρχές και/ή επιτροπές που συ-
στάθηκαν και/ή θα συσταθούν με βάση τον νόμο 216(ι) του 2002 θα 
πρέπει να κατέχει τα απαραίτητα προσόντα και να είναι εγγεγραμμέ-
νο στο μητρώο μελών του εΤεΚ στον κλάδο της ηλεκτρονικής μη-
χανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής. αυτό 
υπαγορεύουν αφενός λόγοι δημοσίου συμφέροντος αφού αφετέρου 
αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι τα εν λόγω άτομα έχουν τις κατάλ-
ληλες επιστημονικές γνώσεις για τον χειρισμό και τη μελέτη τέτοιων 
θεμάτων. 
Το εΤεΚ ζήτησε από τον υπουργό να διασφαλιστεί η εφαρμογή των 
προνοιών της περί εΤεΚ νομοθεσίας νόμος 224(ι) του 1990, τόσο από 
το ένστολο όσο και το μη ένστολο προσωπικό που υπηρετεί κάτω από 
οποιοδήποτε καθεστώς στην εθνική αρχή ασφάλειας και τις άλλες 
αρχές και/ή επιτροπές που συστάθηκαν και/ή θα συσταθούν με βάση 
τον νόμο 216(ι) του 2002. 



Τα ποντίκια… κινδυνεύουν. Όχι από τις γάτες, 
ούτε από τις οθόνες αφής, αλλά από το βλέμ-

μα μας. μια νέα τεχνολογία, με την εύγλωττη 
ονομασία EyeDrop, επιτρέπει σε έναν χρήστη να 
μετακινήσει ένα αρχείο ή έναν φάκελο από την 
οθόνη του επιτραπέζιου υπολογιστή του στην τα-
μπλέτα ή στο “έξυπνο” κινητό του, απλώς ρίχνο-
ντάς του μια ματιά!
Το πρωτοποριακό σύστημα, που βρίσκεται υπό ανά-
πτυξη από Βρετανούς ερευνητές του Πανεπιστημί-
ου του Λάνκαστερ με επικεφαλής τον Τζέισον Τέρ-
νερ, σύμφωνα με το “New Scientist”, χρησιμοποιεί 
μια στερεωμένη στο κεφάλι συσκευή καταγραφής 
του βλέμματος, η οποία ταυτόχρονα καταγράφει το 
οπτικό πεδίο του χρήστη.
Έτσι το EyeDrop -που μόλις παρουσιάστηκε σε 
συνδιάσκεψη για τα πολυμέσα στη Σουηδία- εί-
ναι σε θέση να γνωρίζει πού ακριβώς στην οθόνη 
κοιτάζει κάθε στιγμή ο χρήστης. ό τελευταίος, από 
τη στιγμή που κοιτάξει κάτι (π.χ. το αρχείο μιας 
φωτογραφίας), αρκεί να πατήσει ένα πλήκτρο με 
το οποίο επιλέγει το αντικείμενο και, στη συνέ-
χεια, να στρέψει το βλέμμα του εκεί που θέλει 
να μετακινηθεί αυτό το αρχείο, στο tablet, στο 
smartphone, στο laptop του κ.α. εφόσον οι δύο 

αυτές συσκευές συνδέονται ασύρματα, το αρχείο 
μεταφέρεται απλώς με μια ματιά.
όι Βρετανοί ερευνητές πιστεύουν ότι η νέα τεχνο-
λογία, που θα βελτιωθεί περαιτέρω, θα είναι χρήσιμη 
για τη μεταφορά αρχείων και γενικότερα ψηφιακού 
περιεχομένου (π.χ. ενός διαδραστικού χάρτη) από 
δημόσιες και κοινόχρηστες οθόνες στις προσωπικές 
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές των χρηστών.
ό Τζέισον Τέρνετ παρομοίασε τη νέα δυνατότητα με 
το “άγγιγμα του μίδα”, που θα μπορεί να μεταφέρει 

στη συσκευή του, πανεύκολα και με φυσικό τρόπο, 
οποιαδήποτε πληροφορία βλέπει γύρω του ο χρήστης.
Ήδη ορισμένες εταιρείες, όπως η σουηδική Tobii, 
αναπτύσσουν τεχνολογία παρακολούθησης του 
βλέμματος, με σκοπό να την ενσωματώσουν σε φο-
ρητούς υπολογιστές και ταμπλέτες, οι οποίες θα εί-
ναι διαθέσιμες εντός του 2014. αλλά και τα “έξυπνα” 
γυαλιά της Google αναμένεται να περιλαμβάνουν 
μια παρόμοια δυνατότητα στο μέλλον.

(Πηγή: www.inewsgr.com)
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Νέα τεχνολογία επιτρέπει μετακίνηση αρχείων 
μεταξύ υπολογιστών με τα μάτια 

Ίχνη ραδιενεργού καισίου ανιχνεύτηκαν στην 
ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, από ερευνητική 

ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, η οποία αποδίδει το γεγονός στην καύση 
ξύλου σε τζάκια και ξυλόσομπες. οι συγκεντρώ-
σεις είναι πολύ μικρές, σε σημείο μη ανησυχητικό, 
ωστόσο χρήζει περαιτέρω μελέτης, αφού οι με-
τρήσεις έγιναν σε περιοχή που δεν υπάρχει μεγά-
λη χρήση τέτοιων θερμαντικών σωμάτων.
Όπως εξηγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Φυσικής του ΑΠΘ Μ. Μανωλοπούλου, μέλος 
της ερευνητικής ομάδας που δημοσίευσε το 
αποτέλεσμα της μελέτης της στο Journal of 
Environmental Radioactivity, το ραδιενεργό 
στοιχείο απορροφήθηκε από τα δέντρα ορι-
σμένων περιοχών της Βόρειας ελλάδας, μέσω 
του νέφους που κατακάθισε στο έδαφος την 
περίοδο του πυρηνικού ατυχήματος του 1986.
Με την καύση της ξυλείας, ένα μέρος του καισί-
ου απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και δια-
χέεται στην πόλη, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (το 
μεγαλύτερο) παραμένει στη στάχτη της εστίας. 
οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή στη δι-
αχείριση της στάχτης και συμβουλεύουν τους 

κατόχους τζακιών να μην σηκώνουν σκόνη 
κατά τη διαδικασία του καθαρισμού της εστίας, 
ενώ επισημαίνουν πως δεν υπάρχει πρόβλημα 
αν αυτό στη συνέχεια αναμειχθεί με το έδα-
φος. ςε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
απαιτείται περαιτέρω μελέτη του φαινομένου.
Όπως είπε η κ. Μανωλοπούλου, οι μετρήσεις της 
ερευνητικής ομάδας έδειξαν πολύ μικρές συγκε-
ντρώσεις καισίου σε επίπεδο ιχνών. Ωστόσο, αυτές 
πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Πανεπι-
στημιούπολης, όπου δεν υπάρχουν νοικοκυριά και 
δεν γίνεται εκτενής καύση ξύλου για τις ανάγκες 
θέρμανσης. είναι πολύ πιθανό οι συγκεντρώσεις 

να είναι μεγαλύτερες σε άλλες αστικές περιοχές με 
σημαντική χρήση τζακιών και ξυλόσομπας.
εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το καί-
σιο δεν ανιχνεύτηκε σε ξυλεία που έχει εισα-
χθεί από χώρες που βρίσκονται πιο κοντά στο 
τσέρνομπιλ (π.χ. Βουλγαρία), αλλά σε ελληνική 
ξυλεία, από περιοχές της Βόρειας ελλάδας. Η 
κ. Μανωλοπούλου το αποδίδει στις κλιματικές 
συνθήκες (π.χ. βροχές) που επικρατούσαν όταν 
το ραδιενεργό νέφος πέρασε από κάθε περιοχή.
το θέμα της καύσης ξύλου και βιομάζας και οι 
επιπτώσεις του στο περιβάλλον και την υγεία 
των αστικών κέντρων απασχόλησε τις εργασίες 
επιστημονικού συνεδρίου που πραγματοποιή-
θηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο ελλάδας, στη 
Θεσσαλονίκη.
ο Λ. ςιχλετίδης, ομότιμος καθηγητής Πνευμο-
νολογίας στο ΑΠΘ, ανέφερε πως η επιβάρυνση 
από την ημιτελή καύση βιομάζας είναι μεγαλύ-
τερη ακόμα και από αυτήν του καπνίσματος. ςε 
αυτήν αποδίδονται εν μέρει και η τα αυξανόμε-
να περιστατικά αδενοκαρκινωμάτων που κατα-
γράφονται τα τελευταία χρόνια στα νοσοκομεία.

(Πηγή: www.ethnos.gr)

Τα τζάκια «ξυπνούν» το καίσιο του Τσέρνομπιλ



Η κλιματική αλλαγή, που έχει ως συνέπεια το 
λιώσιμο των πάγων, προκαλεί τη μετακίνηση 

του Βορείου Πόλου, με αποτέλεσμα να μεταβάλ-
λεται ελαφρώς ο άξονας περιστροφής της Γης, 
σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις επιστημόνων.
Τα ευρήματα σημαίνουν πως μπορεί πιθανώς να 
παρακολουθεί κάποιος την εξέλιξη της κλιματικής 
αλλαγής παγκοσμίως, μέσω καταγραφής της θέ-
σης του Βορείου Πόλου.
Προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
έδειξαν πως το λιώσιμο των πάγων και η συνε-
πακόλουθη αύξηση της στάθμης της θάλασσας 
επηρεάζει την κατανομή της μάζας στην επιφά-
νεια της Γης. αυτό, με τη σειρά του, μεταβάλλει 
ανεπαίσθητα τον άξονα περιστροφής του πλανή-
τη μας, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί από επιτόπιες 
μετρήσεις στους δύο πόλους.
Η ταλάντωση στον άξονα περιστροφής της Γης 
είναι ένας συνδυασμός δύο διαφορετικών παρα-
γόντων: του γεγονότος ότι η Γη δεν είναι απολύ-
τως άκαμπτη και του γεγονότος ότι ο πλανήτης 
μας περιφέρεται σε ετήσια βάση γύρω από τον 
Ήλιο. αν αφήσουμε κατά μέρος τις δύο αυτές αι-
τίες, πάλι ένα μέρος της μετακίνησης του άξονα 
μένει ανεξήγητο.
από το 1899 που άρχισαν οι πρώτες παρατηρή-
σεις, ο γεωγραφικός Βόρειος Πόλος μετακινήθη-
κε προς τα νότια με μέσο ρυθμό δέκα εκατοστών 
τον χρόνο, κατά μήκος της γραμμής του γεωγρα-
φικού μήκους που βρίσκεται 70 μοίρες δυτικά και 
η οποία διέρχεται από τον ανατολικό Καναδά.
Η μετακίνηση αυτή οφείλεται στη μεταβολή της 
κατανομής της μάζας της Γης, καθώς ο φλοιός 
της Γης αναπηδά συνεχώς αλλά αργά μετά το 
τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων. 
Όμως, το 2005 υπήρξε μια ξαφνική και απρό-

σμενη μεταβολή, καθώς ο γεωγραφικός Βόρειος 
Πόλος άρχισε να μετακινείται προς τα ανατολικά 
πλέον και από τότε μέχρι σήμερα έχει διανύσει 
συνολικά περίπου 1,2 μέτρα.
Η επιστημονική ομάδα, με επικεφαλής τον κινε-
ζικής καταγωγής Jianli Chen του Πανεπιστημίου 
του Τέξας, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση 
στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της αμερικανικής 
Ένωσης Γεωφυσικής στο Σαν Φρανσίσκο, ανέ-
λυσε δεδομένα από τον δορυφόρο GRACE της 
NASA, που μετρά τις αλλαγές στο βαρυτικό πεδίο 
της Γης και διαπίστωσε πως γι’ αυτή την αλλαγή 
του άξονα περιστροφής ευθύνεται κυρίως το πιο 
πρόσφατο μαζικό λιώσιμο των πάγων της Γροι-
λανδίας, της ανταρκτικής και των άλλων παγε-
τώνων του πλανήτη μας, που είχε ως συνέπεια 
τη σταδιακή άνοδο της στάθμης των υδάτων των 
θαλασσών.
«Το λιώσιμο των πάγων και η άνοδος της στάθμης 
των θαλασσών μπορούν να εξηγήσουν το 90% 
της μετακίνησης προς τα ανατολικά. Η κινητήρια 
δύναμη γι’ αυτή την ξαφνική αλλαγή είναι η κλι-
ματική αλλαγή» δήλωσε ο Jianli Chen.
Σύμφωνα με τους νέους υπολογισμούς, η με-
γαλύτερη επίδραση στη μετακίνηση του γήινου 
άξονα και, κατά συνέπεια, των γήινων πόλων 
προέρχεται από το λιώσιμο των πάγων της Γροι-
λανδίας, η οποία χάνει περίπου 250 γιγατόνους 
πάγο κάθε χρόνο. Άλλος ένας παράγοντας είναι 
το λιώσιμο των παγετώνων των βουνών (με 194 
γιγατόνους) και το λιώσιμο της ανταρκτικής (180 
γιγατόνους τον χρόνο).
Υπενθυμίζεται ότι οι μαγνητικοί πόλοι της Γης αλ-
λάζουν θέση με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε 
σχέση με τους γεωγραφικούς.

Πηγή: New Scientist
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Οι πόλοι της Γης μετακινούνται 
λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικά απόβλητα 
εξάγονται κάθε χρόνο παρανόμως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, με καταστροφικές 
συνέπειες για το περιβάλλον τους, προειδο-
ποιεί ο οΗε.
Καθώς η κατανάλωση ηλεκτρονικών προϊό-
ντων -κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, ταμπλέτες, 
κονσόλες παιχνιδιών, ψηφιακές κάμερες 
κ.λπ.- αυξάνεται και ο χρόνος ζωής τους 
μικραίνει λόγω της συνεχούς τεχνολογι-
κής ανανέωσης, ο όγκος των ηλεκτρονικών 
σκουπιδιών μεγαλώνει. Μέσα στα επόμενα 
τέσσερα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί κατά 
33%, με συνολικό βάρος που θα αντιστοιχεί 
σε οκτώ αιγυπτιακές πυραμίδες. οι παλιές 
ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν σημαντι-
κή πηγή τοξικών ουσιών -όπως μόλυβδος, 
υδράργυρος, κάδμιο και αρσενικό- οι οποίες 
καταλήγουν από τις χωματερές στο περι-
βάλλον μολύνοντας το έδαφος, το νερό και 
τον αέρα. Μεγάλο μέρος των ηλεκτρονικών 
αποβλήτων των πλούσιων χωρών καταλή-
γουν σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, 
όπου απορρίπτονται χωρίς τις απαιτούμενες 
διαδικασίες ανακύκλωσης, δηλητηριάζοντας 
τον ζωτικό χώρο και την υγεία των κατοίκων 
τους.

(Πηγές: ΑΠΕ-www.guardian.co.uk)

Ο Νέλσον Μαντέλα, ο Νοτιοαφρικανός 
πρώην ηγέτης και υπερασπιστής των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων, που πέθανε στις αρχές 
Δεκεμβρίου, βρέθηκε στην κορυφή των αναζη-
τήσεων στο Google για το 2013, σύμφωνα με τα 
ετήσια δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα 
ο τεχνολογικός κολοσσός. ςτη δεύτερη θέση 
των top αναζητήσεων ήταν ο πρωταγωνιστής 
του “The Fast and the Furious” Paul Walker, ο 
οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 
30 Νοεμβρίου, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε 

το iPhone 5S, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο.
το top 10 των τάσεων όσον αφορά στις αναζη-
τήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο συμπληρώνουν ο 
πρωταγωνιστής του «Glee» Cory Monteith, που 
πέθανε το καλοκαίρι από υπερβολική δόση ναρ-
κωτικών, ο χορός Harlem Shake, η τρομοκρατι-
κή επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστόνης, ο 
Βρετανός πρίγκιπας George, γιος του πρίγκιπα 
William και της Kate Middleton, το Samsung 
Galaxy S4, το PlayStation 4 και η Βόρεια Κορέα.

(Πηγή: www.enet.gr)

Ηλεκτρονικά 
σκουπίδια

Όσα αναζητήσαμε περισσότερο στο Google το 2013
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Τα εμπορικά μυστικά, δηλαδή εμπιστευτικές 
επιχειρηματικές πληροφορίες, όπως ο αλγό-

ριθμος αναζήτησης στο Google ή ο χημικός τύ-
πος ενός αρώματος, θα προστατεύονται καλύτερα 
χάρη στους νέους κανόνες που προτείνει η ευρω-
παϊκή επιτροπή.
όι κανόνες αυτοί θα ωφελήσουν τις επιχειρήσεις 
που θίγονται σοβαρά όταν εμπορικές πολύτιμες 
πληροφορίες γίνονται αντικείμενο κλοπής ή αθέ-
μιτης χρήσης.
όι προτάσεις σκοπό έχουν να διευκολύνουν τα 
εθνικά δικαστήρια στην αντιμετώπιση τέτοιων 
υποθέσεων και να κάνουν ευκολότερη την απο-
ζημίωση των θυμάτων. Θεσπίζουν επίσης έναν 
ορισμό των «εμπορικών μυστικών» που θα ισχύει 
σε όλη την εε.
Τα εμπορικά μυστικά διαφέρουν από τα διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα διανοητι-
κής ιδιοκτησίας στο ότι δεν είναι αποκλειστικά. 
όι ανταγωνιστές μπορούν να προσπαθήσουν να 
δημιουργήσουν παρόμοια προϊόντα ή λύσεις, και 
συχνά το κάνουν. ό κάτοχος, όμως, του εμπορικού 
μυστικού έχει συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί δημι-
ούργησε πρώτος το προϊόν.
Η νομική προστασία διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
των χωρών της εε. όρισμένες δε χώρες δεν δι-
αθέτουν ειδική νομοθεσία για το θέμα, με απο-

τέλεσμα να είναι δύσκολο για τα θύματα να προ-
σφύγουν στη δικαιοσύνη, καθώς μπορεί να μην 
κατανοούν τους κανονισμούς άλλων χωρών της 
εε. Το πρόβλημα αυτό παρεμποδίζει τη διασυνορι-
ακή επιχειρηματική συνεργασία και αποτελεί ανα-
σταλτικό παράγοντα της καινοτομίας, καθώς το 
δημιουργικό ή ερευνητικό έργο μιας επιχείρησης 
μπορεί να μην προστατεύεται επαρκώς. όι μικρές 
επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες δεδομένου 
ότι, λόγω του υψηλού κόστους κατοχύρωσης με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βασίζονται σε μεγαλύτερο 
βαθμό στο εμπορικό απόρρητο.

Καλύτερη προστασία των εμπορικών 
μυστικών στην ΕΕ

Οι νέοι που απασχολούνται ως ασκού-
μενοι με στόχο να ενισχύσουν τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας τους μπορούν 
να επωφεληθούν από τις οδηγίες που προ-
ωθεί η ευρωπαϊκή επιτροπή για τη βελτίω-
ση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης.
ςτόχος των οδηγιών αυτών είναι να δια-
σφαλιστεί ότι η πρακτική άσκηση, η οποία 
βοηθά τους νέους να αποκτήσουν δεξι-
ότητες και πείρα που είναι αναγκαίες για 
την αγορά εργασίας, θα παρέχει στους 
ασκούμενους ποιοτική κατάρτιση και ικα-
νοποιητικούς όρους εργασίας.
ςε όλη την ευρώπη, 5,7 εκατ. νέοι κάτω 
των 25 ετών είναι άνεργοι. Πρόσφατη 
έρευνα έδειξε ότι αν και σχεδόν οι μισοί 
από τους νέους που ερωτήθηκαν είχαν 
πρακτική άσκηση, το ένα τρίτο των προ-
γραμμάτων άσκησης δεν είχε ανταποκρι-
θεί στις προσδοκίες τους. ορισμένοι ερ-
γοδότες, για παράδειγμα, δεν πλήρωναν 
τους ασκούμενους ή δεν τους έδιναν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν τις αναγκαίες δε-
ξιότητες.
ςτόχος των οδηγιών είναι να διασφαλιστεί 
ότι οι εργοδότες περιγράφουν εκ των προ-
τέρων με σαφήνεια τις λεπτομέρειες που 
αφορούν την πρακτική άσκηση - όπως 
αμοιβή, όροι εργασίας και επίβλεψη - και 
ότι τηρούν τους κανόνες της εε σχετικά με 
τις ώρες εργασίας και το δικαίωμα άδειας. 
οι οδηγίες επίσης περιορίζουν τις περιό-
δους άσκησης σε 6 μήνες το πολύ.
Έτσι ελπίζεται ότι θα ενθαρρυνθούν περισ-
σότεροι νέοι να πραγματοποιήσουν πρα-
κτική άσκηση στο εξωτερικό, επωφελού-
μενοι από τα ενιαία πρότυπα που ισχύουν 
σε όλη την εε.
οι περίοδοι άσκησης εντάσσονται στην 
πρωτοβουλία «εγγυήσεις για τους Νέ-
ους» η οποία επιδιώκει να διασφαλίσει 
ότι σε όλους τους νέους μέχρι 25 ετών 
θα προσφέρεται καλή εργασία, άσκηση 
ή μαθητεία, ή η ευκαιρία να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους, εντός 4 μηνών αφότου 
αποφοιτήσουν από την επίσημη εκπαίδευ-
ση ή χάσουν την εργασία τους.
οι χώρες της εε καλούνται να εγκρίνουν 
το πλαίσιο οδηγιών το συντομότερο δυνα-
τό ώστε να βοηθήσουν τους νέους και να 
βελτιώσουν τις πιθανότητές τους να απο-
κτήσουν μόνιμη εργασία.

Από το 2002 έχουν καταγραφεί στην ευρώπη 
πάνω από 16.000 πράξεις αναδιάρθρωσης, 

που είχαν ως συνέπεια την απώλεια περισσότε-
ρων από 2 εκατομμύρια θέσεων εργασίας.
ςτόχος της εε είναι να συμβάλει στην αντιμε-
τώπιση αυτής της τάσης με την εισαγωγή ενός 
συνόλου βέλτιστων πρακτικών για τις επιχειρή-
σεις, τους εργαζομένους, τις συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις, τις οργανώσεις των εργοδοτών και τις 
δημόσιες διοικήσεις.
ςε συνέχεια δημόσιας διαβούλευσης, η εε κα-
τάρτισε κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται 
στις πραγματικές εμπειρίες επιχειρήσεων. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές απαντούν στις ιδιαίτερες 
ανησυχίες κάθε ενδιαφερόμενης ομάδας και προ-
τείνουν τρόπους πρόβλεψης των αναδιαρθρώσε-
ων και διαχείρισης των σχετικών διαδικασιών.
οι προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές αναμένε-
ται να βοηθήσουν, αφενός, τις επιχειρήσεις να 
προβλέπουν καλύτερα τις μελλοντικές ανάγκες 
σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες και, αφετέ-
ρου, τους εργαζομένους να βρουν άλλη δουλειά 
σε περίπτωση απόλυσης. τα προτεινόμενα μέτρα 
περιλαμβάνουν:
• μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των εξελίξε-

ων της αγοράς
• συνεχή εκτίμηση των αναγκών σε θέσεις ερ-
γασίας και δεξιότητες
• στήριξη των εργαζομένων με επιμόρφωση, 
επαγγελματικό προσανατολισμό και βοήθεια 
στην αναζήτηση νέας δουλειάς
• συμμετοχή εξωτερικών φορέων, όπως δημό-
σιων αρχών, πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών 
κέντρων
• πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων της εε για 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
εκτός από την παροχή βέλτιστων πρακτικών, οι 
προτάσεις της εε στοχεύουν επίσης να βοηθή-
σουν τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν την αντα-
γωνιστικότητά τους μακροπρόθεσμα. Λαμβάνουν 
επίσης υπόψη τις ευρύτερες βιομηχανικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων στις 
θιγόμενες πόλεις και περιφέρειες.
Η εε καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να 
προωθήσουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές 
και να εξετάσουν τη σκοπιμότητα εφαρμογής 
τους στους υπαλλήλους του δημοσίου. ςε έκθεση 
που θα δημοσιευτεί έως το 2016 θα καθοριστεί 
αν είναι αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω δράσης, 
όπως η θέσπιση νέων κανόνων σε επίπεδο εε.

Οδηγίες της ΕΕ για 
μια ποιοτικότερη 

κατάρτιση των νέων

Βοήθεια στις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν 
τις συνέπειες των αναδιαρθρώσεων
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Το Γενικό ςυμβούλιο του ετεΚ έχει καταλήξει στο γενικό πλαίσιο 
το οποίο θα ακολουθεί η τροποποίηση της περί ετεΚ νομοθεσίας 

για να δίνεται ευχέρεια στο Γενικό ςυμβούλιο του ετεΚ να ρυθμίζει 
θέματα που αφορούν αρχική κατάρτιση, δομημένη πρακτική άσκηση 
και διά βίου εκπαίδευση για σκοπούς εγγραφής ή ανανέωσης της 
άδειας. το νομοσχέδιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής 
του. 
Με επιστολή του προς το τμήμα επιθεώρησης εργασίας το ετεΚ 
ενημερώνει ότι «η φιλοσοφία που έχει συμφωνηθεί είναι ο νόμος να 
δίνει τη δυνατότητα στο Γενικό ςυμβούλιο να καθορίζει με εσωτε-
ρικούς κανονισμούς θέματα που αφορούν αρχική κατάρτιση, δομη-

μένη μονοετή πρακτική άσκηση και διά βίου εκπαίδευση σε συγκε-
κριμένους κλάδους για σκοπούς εγγραφής ή ανανέωσης της άδειας. 
Αναμένεται ότι σε επόμενη συνεδρία του Γενικού ςυμβουλίου θα 
εγκριθεί το νομοσχέδιο και θα σταλεί στη Νομική υπηρεσία για νο-
μοτεχνική επεξεργασία μέσω του υπουργείου ςυγκοινωνιών και Έρ-
γων και, ακολούθως, θα ακολουθηθεί η διαδικασία για την ψήφισή 
του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
ςε σχέση με την υποχρεωτική επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίου 
για σκοπούς αρχικής εγγραφής, η καταρχήν προσέγγιση είναι αυτό 
να περιλαμβάνει και θεματική ενότητα για ασφάλεια και υγεία γενικά 
και για ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα ειδικότερα». 

Τη συμπερίληψη των μελετητικών γραφεί-
ων και των αυτοεργοδοτούμενων μελετη-

τών στους κλάδους της μηχανικής επιστήμης 
στο ςχέδιο στήριξης των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων με επιδότηση μέρους του μισθο-
λογικού κόστους για την εργοδότηση υφιστά-
μενου προσωπικού συμπεριλαμβανομένου 
και του αυτοεργοδοτούμενου, ζήτησε το ετεΚ 
από την υπουργό εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.
ςε επιστολή του το ετεΚ τονίζει ότι τα γραφεία 
αυτά, κατά κανόνα, αποτελούν μικρο-επιχει-
ρήσεις και έχουν υποστεί σημαντική μείωση 
του κύκλου των εργασιών τους. «ςήμερα», 
τονίζει το επιμελητήριο, «δυστυχώς, αρκετά 
μελετητικά γραφεία και αρκετοί μελετητές 
υπολειτουργούν και υποαπασχολούνται και 
είναι ορατός ο κίνδυνος πλήρους αποξένωσής 
τους από την παραγωγική διαδικασία. Για τον 
λόγο αυτό είναι κρίσιμο να ληφθούν μέτρα για 
να διατηρηθεί εν ζωή ο επιστημονικός ιστός 
ο οποίος θα είναι απαραίτητος για την ανά-
πτυξη, όταν οι οικονομικές συνθήκες θα είναι 
ευνοϊκότερες. 
Για τον σκοπό αυτό θεωρούμε ότι είναι κρίσι-
μο στο υπό αναφορά ςχέδιο στήριξης να μην 
υπάρχει ο περιορισμός στο λιανικό εμπόριο 
ή εναλλακτικά να καταρτιστεί παράλληλα ένα 
στοχευμένο σχέδιο στήριξης για τα μελετητι-
κά γραφεία ή και τους μελετητές». 

Σεμινάρια Κέντρου Εκπαίδευσης 
του ΕΤΕΚ για τον Ιανουάριο του 2014 
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Αρχική κατάρτιση, δομημένη πρακτική 
άσκηση και διά βίου εκπαίδευση

Και τα μελετητικά 
γραφεία πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται 
στο Σχέδιο στήριξης 
των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων
Το εκπαιδευτικό Κέντρο ετεΚ έχει προ-

γραμματίσει τα πιο κάτω σεμινάρια κα-
τάρτισης για τον Ιανουάριο του 2014. τα εν 
λόγω σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο 
εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ετεΚ 
το οποίο γειτνιάζει με το οίκημα του ετεΚ 
στην εντός των τειχών Λευκωσία. 
•	Το	 διεθνές	 πρότυπο	 διαχείρισης	 ποιό-
τητας	CYS	EN	ISO	9001:2008
το CYS EN ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της 
ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες 
των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέ-
γεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. 
ςτην Κύπρο το ISO 9001:2008 εφαρμόζεται 
σε μεγάλο αριθμό εταιρειών στον κλάδο των 
κατασκευών, της μεταποίησης, της παροχής 
υπηρεσιών πληροφορικής, της βιομηχανί-
ας τροφίμων, της παροχής επαγγελματικών 
υπηρεσιών, πλείστες εκ των οποίων έχουν 
πιστοποιηθεί. Με το πέρας του σεμιναρίου 
οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ολοκληρωμένη 
εισαγωγική γνώση στο θέμα της διαχείρισης 
ποιότητας και του προτύπου ISO 9001:2008.
Ημερομηνία διεξαγωγής: τρίτη 14 Ιανουαρί-
ου 2014 
εκπαιδευτής: Δημήτρης Βαρζακάκος 
Κανονικό τέλος συμμετοχής*: 50 ευρώ 
*δείτε σχετικές σημειώσεις στην προδιαγρα-
φή του σεμιναρίου 
•	Το	διεθνές	πρότυπο	διαχείρισης	ασφά-
λειας	πληροφοριών	ISO/IEC	27001:2013	
το σεμινάριο σκοπεύει να καταρτίσει τους 

εκπαιδευόμενους σχετικά με την εφαρμογή 
συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληρο-
φοριών, τα οφέλη που θα αποκομίσουν από 
την εφαρμογή τους οι επιχειρήσεις/οργανι-
σμοί αλλά και πώς μια επιχείρηση/οργανι-
σμός μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή 
και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρι-
σης που έχει εφαρμόσει. Με το πέρας του 
σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν 
ολοκληρωμένη εισαγωγική γνώση στο θέμα 
της διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
βάσει του προτύπου ISO/IEC 27001:2013.
Ημερομηνία διεξαγωγής: τετάρτη 29 Ιανου-
αρίου 2014 
εκπαιδευτής: Διαμαντής Ζαφειριάδης 
Κανονικό τέλος συμμετοχής*: 50 ευρώ 
*δείτε σχετικές σημειώσεις στην προδιαγρα-
φή του σεμιναρίου 

Λεπτομερή περιγραφή του περιεχομένου και 
πληροφορίες ως προς τον χώρο διεξαγωγής 
καθώς και το τέλος παρακολούθησης κάθε 
σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε στις προδι-
αγραφές των σεμιναρίων που είναι αναρτη-
μένες στην ιστοσελίδα του ετεΚ (www.etek.
org.cy) στη θεματική ενότητα εκπαίδευση 
/ Κέντρο εκπαίδευσης του ετεΚ. Για περισ-
σότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να 
επικοινωνούν με το ετεΚ στο 22877644.

N E A 	 TO Y 	 E T E K
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€80 δις για έρευνα και καινοτομία θα διαθέσει η ΕΕ
Το Πρόγραμμα της ευρωπαϊκής Ένωσης «όρίζο-

ντας 2020», μέσω του οποίου θα διατεθεί για 
την έρευνα και την καινοτομία ποσό της τάξης των 
€80 δις την περίοδο 2014-2020, εγκαινιάστηκε τον 
Δεκέμβριο με την επίσημη ανακοίνωση των πρώ-
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, στη νέα 
ιστοσελίδα της εε για τους συμμετέχοντες στο 
Πρόγραμμα (Participant Portal).
όι πρώτες προσκλήσεις –μετά την οριστικοποίη-
ση των Προγραμμάτων εργασίας και των Κανόνων 
Συμμετοχής και την έγκρισή τους από το ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο– σηματοδοτούν την ανεπίση-
μη έναρξη του Προγράμματος, αφού ως επίσημη 
ημερομηνία έναρξης έχει ορισθεί η 1η ιανουαρίου 
2014.
ό «όρίζοντας 2020» αποτελεί ένα ενιαίο Πρόγραμμα 
που συνενώνει τρία προηγούμενα ξεχωριστά προ-
γράμματα / πρωτοβουλίες της εε (7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη, 1ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και 
την Καινοτομία και το ευρωπαϊκό ινστιτούτο Καινο-
τομίας και Τεχνολογίας). Κύρια χαρακτηριστικά του 
Προγράμματος είναι η έμφαση στην «καινοτομία», 
η εστίαση στις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει η ευρώπη (π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και 
μεταφορές) και η προσπάθεια για απλοποιημένη 
πρόσβαση, για όλες τις επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, 
ινστιτούτα σε όλες τις χώρες της Ένωσης και πέρα 
από αυτές.
όι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσε-
ων θα παρουσιάζονται στην ενότητα «Funding 

Opportunities» του Participant Portal και θα συμπε-
ριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις 
θεματικές ενότητες που θα χρηματοδοτηθούν, τις 
καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων 
και όλα τα απαραίτητα έντυπα για την ετοιμασία 
των προτάσεων.
αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του σε θέ-
ματα επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρη-
σης και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα για 
την έρευνα και την καινοτομία, το Ίδρυμα Προώθη-
σης Έρευνας υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς 
φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με 
επιτυχία στα ερευνητικά έργα της εε. επιπρόσθετα, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για συντονισμό 
των δραστηριοτήτων συμμετοχής της Κύπρου στο 
Πρόγραμμα, το ιΠε φιλοξενεί τα εθνικά Σημεία 
επαφής (εΣε) για την Κύπρο, για παροχή δωρεάν 
υπηρεσιών στήριξης στους ερευνητές για όλες τις 
δραστηριότητες του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, 
με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής κυπρια-
κών φορέων στο Πρόγραμμα, κύριες αρμοδιότητες 
των εΣε είναι η συστηματική και σε βάθος ενημέ-
ρωση των ερευνητών, η διοργάνωση εκπαιδευτικών 
ή άλλων σεμιναρίων, η παροχή βοήθειας και επί-

λυση αποριών στο στάδιο ετοιμασίας ερευνητικών 
προτάσεων, περιλαμβανομένης και της προεπισκό-
πησης προτάσεων και η στήριξη στην εξεύρεση 
συνεργατών από το εξωτερικό καθώς και εξατομι-
κευμένη στήριξη σε θέματα διαχείρισης έργων και 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο εθνικό 
Σημείο επαφής της θεματικής ενότητας που τους 
ενδιαφέρει, με τον ειδικό αριθμό 22205050 για το 
Πρόγραμμα «όρίζοντας 2020» ή με ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο στη διεύθυνση Horizon2020@research.
org.cy.
Η εκδήλωση για την επίσημη προκήρυξη του Προ-
γράμματος «όρίζοντας 2020» στην Κύπρο θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 16 ιανουαρίου 2014, σε χώρο που 
θα ανακοινωθεί αργότερα ενώ εντός των επόμενων 
μηνών προγραμματίζονται και ειδικές Ημερίδες για 
τις διάφορες Θεματικές Περιοχές.
 
Ίδρυμα	Προώθησης	 Έρευνας
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ιΠε) αποτελεί τον 
εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και 
προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυ-
ξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση 
της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επι-
χορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών 
δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήρι-
ξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές 
δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Το	 κοινοτικό	 συμβούλιο	 Γαλάτας	 με	 τη	
στήριξη	 τεχνογνωσίας	 από	 την	 Ομο-

σπονδία	 Περιβαλλοντικών	 Οργανώσεων	
Κύπρου κατασκεύασε και έθεσε σε λει-
τουργία	την	πρώτη	Διαμετακομιστική	Μο-
νάδα	 Ανακυκλώσιμων	 Υλικών	 (ΔΜΑΥ),	 η	
οποία	βασίζεται	στη	φιλοσοφία	της	απο-
κέντρωσης.	
Οι	κάτοικοι	της	Γαλάτας,	με	φιλότιμο,	πει-
θαρχία	και	ευαισθητοποίηση	για	το	περι-
βάλλον,	συνέβαλαν	με	επιτυχία	στη	μείωση	
των	οικιακών	τους	αποβλήτων.	Χρειάστη-
καν	 μόνο	 απλές	 κατασκευές	 εγκαταστά-
σεων,	 αλλά	 και	 συνεχής	 ενημέρωση	 των	
κατοίκων	σχετικά	με	την	οικιακή	διαλογή	
ανακυκλώσιμων	υλικών	και	οργανικών.
Η	 λειτουργία	 της	 ΔΜΑΥ	 Γαλάτας	 είναι	
ανεξάρτητη	 αυτάρκης	 μονάδα	 και	 κατα-
δεικνύει	ότι,	παράλληλα	με	τις	κατασκευ-
ές	κεντρικών	Χώρων	Υγειονομικής	Ταφής	
(ΧΥΤΥ),	θα	πρέπει	να	αναπτυχθούν	αποκε-

ντρωτικά συστήματα σε κάθε κοινότητα/
γειτονιά/σπίτι,	 για	 τη	βέλτιστη	διαχείριση	
στερεών	 οικιακών	 αποβλήτων.	 Μέχρι	 το	
2020 θα πρέπει με βάση τη νέα Ευρωπα-
ϊκή	Οδηγία	Πλαίσιο	2008/98/ΕΚ	να	μειώ-
σουμε	τα	οικιακά	μας	απόβλητα	στο	50%.
Η	 πολύ	 θετική	 εμπειρία	 της	 κοινότητας	
Γαλάτας	 και	 η	 αναθεωρημένη	 στρατηγική	
διαχείρισης	 των	 οικιακών	 στερεών	 απο-
βλήτων	 της	 Κυπριακής	 Δημοκρατίας	 (βλ.	
σύμβαση	18/2013	του	τμήματος	Περιβάλ-
λοντος,	Δεκέμβριος	 2013),	 επιτρέπει	 την	
υποβολή	 προτάσεων	 προς	 τη	 νομοθετική	
εξουσία	 στη	 φιλοσοφία	 της	 Ευρωπαϊκής	
Ένωσης,	όπως:
•	 αποκλειστική	διαχείριση	στερεών	οικια-
κών	αποβλήτων	από	κάθε	δήμο/κοινότητα
•	 διαλογή	οργανικών	και	ανακυκλώσιμων	
υλικών	στο	σπίτι
•	 κίνητρο	σε	κάθε	δήμο/κοινότητα	αναφο-
ρικά	με	τη	μείωση	βάρους	των	σύμμεικτων

•	 προώθηση	 συσκευασίαςΣ	 πολλαπλής	
χρήσης	 για	 νερό,	 κρασί,	 αναψυκτικά,	 χυ-
μούς
•	 επιβολή	ενός	αντίτιμου	για	τις	συσκευ-
ασίες	 μίας	 χρήσης	 (γάλα,	 νερό,	 μπύρα,	
αναψυκτικά,	χυμούς	κ.λπ)
Η	 ΔΜΑΥ	 Γαλάτας	 θα	 μπορούσε	 να	 είναι	
παράδειγμα	για	τις	κοινότητες	της	Κυπρι-
ακής	Δημοκρατίας.	
Μετά	και	την	έκδοση	πολεοδομικής	άδειας	
για	 τη	 λειτουργία	 της	 Διαμετακομιστικής	
Μονάδας	Ανακυκλώσιμων	Υλικών	(ΔΜΑΥ)	
Γαλάτας,	ο	στόχος	θα	είναι	η	συνέχιση	της	
διαλογής	 των	 οργανικών	 από	 την	 1η	 Ια-
νουαρίου	2014.
Στις	22	Δεκεμβρίου	2013	τελέσθηκαν	τα	
εγκαίνια	 της	 πρώτης	 Διαμετακομιστικής	
Μονάδας	 Ανακυκλώσιμων	 Υλικών	 στην	
κοινότητα	 Γαλάτας	από	 τον	υπουργό	 Γε-
ωργίας,	 Φυσικών	 Πόρων	 και	 Περιβάλλο-
ντος.

Κ ό ι ν ό Τ Η Τ α  Γ α Λ α Τ α Σ

H πρώτη Διαμετακομιστική Μονάδα Ανακυκλώσιμων Υλικών
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Απονομή Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2013
Τα Κρατικά Βραβεία αρχιτεκτονικής 2013 απονεμήθηκαν στις 17 Δεκεμ-

βρίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νίκο αναστασιάδη, σε εκδή-
λωση που έγινε στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα 
Βραβεία απονέμονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάθε τρία χρόνια 
και αφορούν αποπερατωμένες μεμονωμένες οικοδομές ή συμπλέγματα 
οικοδομών που κρίνονται ως εξαίρετα στο είδος τους ανεξαρτήτως μεγέ-
θους, τύπου και κόστους κατασκευής. Η Κριτική επιτροπή, που απαρτιζόταν 
από τους: αθηνά αριστοτέλους-Κληρίδου, πρόεδρο, και μιχάλη Παπαγε-
ωργίου, μάριο Πελεκάνο, Θέμη Θεμιστοκλέους, χρίστο Παπαστεργίου, αν-
δρέα αγαπίου, μάριο Φωκά, Ζήνωνα Σιερεπεκλή και νίκο Παττίχη, μέλη, 
αποφάσισε να βραβεύσει και να επιδώσει εύφημες μνείες κατά κατηγορία 
στα πιο κάτω έργα: 
•	Κατηγορία	Α
αξιόλογο αρχιτεκτονικό Έργο, Βραβείο: Γραφεία αρχής Ηλεκτρισμού Κύ-
πρου στην Πάφο αρχιτέκτονες: Ηρακλής Παπαχρίστου 
εύφημος μνεία: Γραφεία Fameline Properties στη Λεμεσό αρχιτέκτονες: 
αντρέας Βάρδας 
•	Κατηγορία	Β
 Έργο νέων αρχιτεκτόνων 
εύφημος μνεία: «Πλαίσια Κατοικία» στην αραδίππου αρχιτέκτονες: Σωτή-
ρης Βίττης 
εύφημος μνεία: μονοκατοικία στη μακεδονίτισσα αρχιτέκτονες: Πέτρος Φω-
καΐδης και Λουκάς Τριάντης 
Βασικό κριτήριο βράβευσης ήταν η ποιότητα της αρχιτεκτονικής, η προ-
σφορά της προς τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και η 
τεχνική συνέπεια στον τρόπο κατασκευής. ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής 
ήταν ο τρόπος ένταξης της οικοδομής στον περιβάλλοντα χώρο, η κυρι-
αρχούσα φιλοσοφία και βασική ιδέα, η καταλληλότητά της ως προς τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται, καθώς και η συνοχή, η συνέπεια και η 
καινοτομία στον σχεδιασμό, στον τρόπο κατασκευής και στη χρήση υλι-
κών (συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών φιλικών 
προς το περιβάλλον). Τα Κρατικά Βραβεία αρχιτεκτονικής αποτελούν την 
ύψιστη αναγνώριση του κράτους σε εξαιρετικά δείγματα της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής στην Κύπρο αλλά και ένδειξη δημόσιας αναγνώρισης και 
ενθάρρυνσης της ψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής. Όπως δήλωσε η κ. αρι-
στοτέλους-Κληρίδου, υποβλήθηκαν 43 μελέτες και τα 17 έργα αφορούσαν 
την κατηγορία αξιόλογων έργων και 26 ειδικού θέματος. Η κριτική επιτρο-
πή σημείωσε τον μειωμένο αριθμό συμμετοχών σε σχέση με τις προηγού-
μενες βραβεύσεις, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στην ύφεση στην 
οποία βρίσκεται η οικοδομική βιομηχανία σήμερα. επεσήμανε ότι έχει 
παρατηρηθεί μια τάση αναζήτησης νέων μορφών έκφρασης, μέσω της 
αξιοποίησης νέων υλικών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Τα έργα που 
βραβεύθηκαν, είπε, κρίθηκε ότι αποτελούν ουσιαστικά επιτεύγματα στον 
χώρο της σύγχρονης κυπριακής αρχιτεκτονικής. Έχουν κοινό παρανομα-
στή την καθαρή και μελετημένη αρχιτεκτονική άποψη, την επιμελημένη 
λεπτομέρεια, ευρηματικότητα και την ευαισθησία στη χρήση των υλικών, 
σύγχρονων και παραδοσιακών και καινοτόμων. χαρακτηρίζονται από ορθο-
λογισμό και συνέπεια στην επεξεργασία της κεντρικής ιδέας. Παράλληλα 
είπε η κ. αριστοτέλους-Κληρίδου, εντάσσονται αρμονικά στον περιβάλλο-
ντα χώρο τόσο σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον όσο και σε σχέση με τον 
αστικό ιστό και τον δημόσιο χώρο. 
ό Πρόεδρος αναστασιάδης, στην ομιλία του κατά την εκδήλωση, ανέφερε 
ότι «Τα τελευταία χρόνια, η αρχιτεκτονική στην Κύπρο εξελίχθηκε με τα-

χείς ρυθμούς φθάνοντας σήμερα σ’ αυτό το υψηλό επίπεδο που τιμούμε 
και θαυμάζουμε απόψε. Σήμερα, η αρχιτεκτονική γραφή έχει προχωρή-
σει πέρα από την απλή κάλυψη λειτουργικών αναγκών και ανάγεται σε 
πραγματική αρχιτεκτονική δημιουργία. Το κράτος είναι συμπαραστάτης και 
αρωγός στην προσπάθεια για αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής έκφρασης. 
Η κυπριακή πολιτεία διασφαλίζει την ποιότητα της αρχιτεκτονικής μέσω 
της νομοθεσίας και στηρίζει και προάγει την αρχιτεκτονική δημιουργία 
προωθώντας αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς». «Δυστυχώς», τόνισε ο νί-
κος αναστασιάδη, «η επαγγελματική κοινότητα των αρχιτεκτόνων ήταν η 
πρώτη που πλήγηκε από την οικονομική κρίση. Η οικοδομική βιομηχανία 
βρίσκεται σε περίοδο καμπής.
Παρ’ όλα αυτά, μέσω των αναπτυξιακών κινήτρων και της νέας Προγραμ-
ματικής Περιόδου των Ταμείων της ευρωπαϊκής Ένωσης ευελπιστώ στην 
ανάκαμψη που θα φέρει η επόμενη μέρα. αναμένεται να προωθηθούν 
έργα μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας, που προσφέρουν πεδίο αρ-
χιτεκτονικής έκφρασης παράλληλα με τη χρηστική τους ποιότητα. Στο νέο 
αυτό πλαίσιο, η αρχιτεκτονική θα διαδραματίσει έναν νέο ρόλο καθώς κα-
λείται να ικανοποιήσει σημαντικές πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους, απαντώντας στις άμεσες τοπικές, οικονομι-
κές και προσωπικές ανάγκες».
ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε επίσης τη δέσμευση του κράτους 
για στήριξη της προσπάθειας αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου 
τοπίου της χώρας αλλά και την ελπίδα πως η κοινωνία μας, που είναι ο τελι-
κός αποδέκτης των αρχιτεκτονικών έργων, θα στηρίξει και θα επιβραβεύσει 
έμπρακτα την ποιοτική αρχιτεκτονική στον βαθμό που της αξίζει.
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ERANET on Systems Biology “ERASysAPP”: 1η Κοινή Διεθνική 
Πρόσκληση Transferring Systems Biology Knowledge into Applications

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ιΠε) ενημερώvει τους ενδιαφερόμενους φο-
ρείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Κοινής Πρό-

σκλησης Υποβολής Προτάσεων του ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Systems Biology 
Applications» (ακρωνύμιο «ERASysAPP») που εντάσσεται στο Πρόγραμμα ERA-NET 
του 7ου Προγράμματος Πλαισίου των κρατών μελών της ευρωπαϊκής επιτροπής 
για τον συντονισμό των εθνικών πολιτικών της εε σε θέματα έρευνας.
Το Έργο «ERASysAPP» στοχεύει στη διεθνική συνεργασία ευρωπαϊκών χρηματο-
δοτικών οργανισμών για την προώθηση της έρευνας στον ευρύτερο τομέα των 
βιολογικών συστημάτων. 
Βασικές προϋποθέσεις για το περιεχόμενο των προτεινόμενων προτάσεων είναι:
• Εστίαση σε εφαρμοσμένη έρευνα.
• Επικέντρωση στην έρευνα βιολογικών συστημάτων μικροοργανισμών, φυτών 
και ζώων εντός του ευρύτερου τομέα των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας. 
ερευνητικές προτάσεις με περιεχόμενο που εμπίπτει στον τομέα της υγείας και 
ιατρικής έρευνας θα γίνονται δεκτές εφόσον θα εστιάζονται στη λύση / απάντηση 
σε ένα βιολογικό ερώτημα. όι κλινικές δοκιμές δεν πρέπει να είναι μέρος του πε-
ριεχομένου των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρό-
σκλησης.
• Το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 
τρεις και κατ’ ανώτατο όριο οκτώ ερευνητικές ομάδες από τουλάχιστον τρεις δια-
φορετικές χώρες που συμμετέχουν στο «ERASysAPP».
• Θα πρέπει να πληρούνται οι εθνικοί κανονισμοί των χωρών που συμμετέχουν 
όσον αφορά την επιλεξιμότητα θεματικών πεδίων και προϋπολογισμού.
επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, απαραίτητη προϋπόθεση εί-

ναι η συνεργασία του Διεθνικού Δικτύου με τουλάχιστον ένα Γραφείο μεταφοράς 
Τεχνολογίας (Technology Transfer Office – TTO).
όι συμμετέχουσες χώρες είναι οι Κύπρος, Γερμανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, όλ-
λανδία, νορβηγία, ρουμανία, Σουηδία και ελβετία.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου 
https://proposals.etag.ee/erasysapp, ενώ τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα επι-
λεγούν μέσα από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 31η ιανουαρίου 
2014, ώρα 17:00 CET.
ό προϋπολογισμός του ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρ-
χεται στα 200.000 ευρώ. Η κυπριακή συμμετοχή σε προτάσεις μπορεί να αποτελεί-
ται από δίκτυα ενός έως τριών εταίρων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης είναι 100.000 ευρώ 
ανά έργο. 
Το ιΠε θα υποστηρίξει έργα που εντάσσονται σε οποιαδήποτε από τα θεματικά 
πεδία που αναφέρονται στην Πρόσκληση.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους εθνικούς Κανονισμούς Υποβολής 
Προτάσεων περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση με κωδικό Κόινα/ERASysAPP-ERA.
NET/1113 (www.etek.org.cy/site-article-385-54-el.php). Στην ίδια Πρόσκληση πε-
ριλαμβάνονται και Παραρτήματα αναφορικά με τη Διεθνική Πρόσκληση που είναι 
αναρτημένα και στην ιστοσελίδα www.erasysapp.eu.
 
Για πρόσθετες πληροφορίες: Δρ Ρεβέκκα Χρυσάφη (+357 22205041, 
rchrysafi@research.org.cy).

Στις 16 Νοεμβρίου 2012 δημοσιεύθηκε στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και τέθηκε σε ισχύ ο περί ορισμένων 
Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές 
Νόμος του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012). ο νόμος αυτός 
θεσπίσθηκε με σκοπό την εναρμόνιση της κυ-
πριακής νομοθεσίας με την οδηγία 2008/52/εΚ 
του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ςυμβου-
λίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα 
διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υπο-
θέσεις. ο νόμος όμως δεν περιορίζεται μόνο σε 
διασυνοριακές υποθέσεις, όπως η οδηγία, αλλά 
εκτείνεται και στη θεσμοθέτηση εθνικών διαδι-
κασιών διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές, 
περιλαμβανομένων εμπορικών διαφορών.
Με τον πιο πάνω Νόμο δημιουργείται εκείνο το 
νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διευκολύνει την 
πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση των δι-
αφορών, με σκοπό την οικονομικά αποδοτική 
και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
στις υποθέσεις στις οποίες εφαρμόζεται, μέσω 
διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
διαδίκων. Μάλιστα οι συμφωνίες που θα επιτυγ-
χάνονται μέσω της διαμεσολάβησης θα προσφέ-

ρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και θα 
επιτρέπουν να διατηρηθεί φιλική και βιώσιμη 
σχέση μεταξύ των μερών. 
ςυγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο 
πάνω νόμου:
i. δημιουργείται ο θεσμός της διαμεσολάβησης 
σε ορισμένα θέματα αστικών και εμπορικών υπο-
θέσεων, διασυνοριακών ή μη, καθώς επίσης και 
στις εργατικές διασυνοριακές διαφορές,
ii. προβλέπεται η εγγραφή/διαγραφή σε Μη-
τρώα Διαμεσολαβητών (σύμφωνα με το άρθρο 7, 
δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν οι εγγε-
γραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν 
το επάγγελμα, τα μέλη του Κυπριακού εμπορικού 
και Βιομηχανικού επιμελητηρίου, καθώς και του 
επιστημονικού τεχνικού επιμελητηρίου Κύπρου, 
εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις),
iii. προβλέπεται η διεξαγωγή της διαδικασίας δια-
μεσολάβησης και η κήρυξη της συμφωνίας συμβι-
βασμού ως εκτελεστής από το δικαστήριο. 
τα Μητρώα των Διαμεσολαβητών (Μητρώο Δι-
αμεσολαβητών όταν η διαμεσολάβηση αφορά 
εμπορική διαφορά και Μητρώο Διαμεσολαβητών 
όταν η διαμεσολάβηση αφορά αστική διαφορά 

άλλη από εμπορική) βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας τάξεως (www.mjpo.gov.cy).

Διαμεσολαβητές	ΕΤΕΚ
• Ιακώβου-ςτυλιανού Άννα, επιµετρητής Ποσο-
τήτων, Λευκωσία (99626216, aisman@cytanet.
com.cy)
• Καραλοΐζου Λοΐζος, Πολιτικός Μηχανικός, 
Λεµεσός (25822988, louis@karaloizou.com)
• Νεάρχου ςωτήρης, Αρχιτέκτονας, Λευκωσία 
(22761717, sotiris@nearchou.com)
• ορφανός Βαλεντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, 
ςτρόβολος (22317183, vorphanos@gmail.com)
• Πήττας Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, ςτρό-
βολος (22490850, mimastio@cytanet.com.cy)
• Πίπης Γρηγόριος, ςύµβουλος Πολιτικός 
Μηχανικός, ςτρόβολος (22492113, gpipis@
primehome.com)
• τσιουρτής Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός, Λευ-
κωσία (99642258, tsiourti@globalsoftmail.com)
• χούτρη Καµαρλίγγου ολίβια, Πολιτικός Μηχα-
νικός, ςτρόβολος (22490987, mochoutri@gmail.
com)

Ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης 
σε Αστικές Διαφορές Νόμος
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Τάσος Mητσόπουλος: Ανεκμετάλλευτος 
πόρος οι νέοι επιστήμονες

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης και ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων, η Κύπρος δεν έχει την 

πολυτέλεια να αγνοεί τις δυνατότητες του ανθρώπι-
νου κεφαλαίου της, το οποίο μπορεί να βοηθήσει να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, δήλω-
σε ο υπουργός Συγκοινωνιών, Τάσος μητσόπουλος, 
στο εργαστήριο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας στο 
πρόγραμμα όρίζοντας 2020 - ευκαιρίες και προκλή-
σεις για την Κύπρο», που διοργανώθηκε από το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου.
«Πιστεύω ότι σε μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου 
υπάρχει πληθώρα νέων και ταλαντούχων επιστημό-
νων στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και 
επικοινωνίας, ένας σημαντικός πόρος για την οικο-
νομική ανάπτυξη παραμένει ανεκμετάλλευτος», είπε. 
ό κ. μητσόπουλος επεσήμανε ότι το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα όρίζοντας 2020, με πάνω από 70 δισε-
κατομμύρια ευρώ, για την έρευνα και την καινοτομία, 
μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση αυτού 
του πόρου και να δημιουργήσει νέα γνώση προς 
όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της και για τη δι-
ασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της 
ευρώπης.
Η εε, πρόσθεσε, πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό το νέο 
πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία είναι 
μέρος της προσπάθειας δημιουργίας προϋποθέσεων 
για τη νέα ανάπτυξη και απασχόληση στην ευρώπη, 
συγκεντρώνοντας το σύνολο της υφιστάμενης χρη-
ματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας για να 
τη διοχετεύσει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και-
νοτομίας, από τη βασική έρευνα έως την αφομοίωσή 
της στην αγορά, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
«Ένωσης Καινοτομίας».
ό κ. μητσόπουλος αναφέρθηκε επίσης στους στρα-
τηγικούς στόχους του υπουργείου για την Ψηφιακή 
Στρατηγική της Κύπρου. Η ψηφιακή στρατηγική της 
κυβέρνησης, είπε, περιλαμβάνει την ψηφιακή επιχει-
ρηματικότητα και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του 
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την 
παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών ηλεκτρο-

νικών δημόσιων υπηρεσιών, προσβάσιμων σε όλους 
τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα 
της υγείας.
Όπως είπε, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα είναι πολύ 
σημαντική δεδομένου ότι οι μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας 
της Κύπρου και θα πρέπει να ενισχυθούν με ειδικά 
προγράμματα χρηματοδότησης για τη χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών και την 
προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυξάνοντας 
σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους.
Την ίδια στιγμή, τόνισε, ο εκσυγχρονισμός του δη-
μόσιου τομέα και η παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων 
υπηρεσιών θα διαδραματίσουν επίσης πολύ σημαντι-
κό ρόλο στην αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων και ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών.
Πρόσθεσε ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα για την 
επίτευξη υψηλών ταχυτήτων είναι η βάση για 
την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και δεν 
μπορούν να προσφερθούν χωρίς υπηρεσίες υπο-

δομής. είπε επίσης ότι προχωρεί ο στόχος του 
υπουργείου για αύξηση της ευρυζωνικής κάλυ-
ψης σε ολόκληρη την Κύπρο. ό υπουργός επεσή-
μανε ότι ο πρώτος εθνικός στόχος της παγκύπριας 
ευρυζωνικής κάλυψης με ταχύτητα 2 Mbps έχει 
ήδη επιτευχθεί, και μέχρι το 2017 αναμένεται να 
επιτευχθεί ο δεύτερος εθνικός στόχος της καθο-
λικής ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες των 
30 Mbps.
«Κοιτάζοντας μπροστά, θα πρέπει να προσπαθήσου-
με να επιτύχουμε μια πιο εστιασμένη προσέγγιση για 
αξιοποίηση των περιορισμένων οικονομικών πόρων, 
προς περισσότερη εξειδίκευση, αύξηση της συμμε-
τοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δραστη-
ριότητες έρευνας και καινοτομίας και δημιουργία πε-
ρισσότερων ευκαιριών για ερευνητική σταδιοδρομία, 
με την αξιοποίηση της μεγάλης ομάδας ταλαντού-
χων, υψηλά καταρτισμένων νέων, γεφυρώνοντας έτσι 
το χάσμα ανάμεσα στην ανώτατη εκπαίδευση και την 
έρευνα», είπε.

Το υπουργείο Εσωτερικών και το ττμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
θεωρώντας ότι και ο Ιδιωτικός Τομέας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 

στην επίσπευση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών, εισάγουν ένα 
νέο σύστημα εξασφάλισης διαβουλεύσεων από τους ενδιαφερόμενους.
Με βάση αυτό έχουν καταρτιστεί συμβουλευτικοί πίνακες διαβουλεύσε-
ων, όπου θα μπορεί ο μελετητής να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες για 
κάθε ανάπτυξη διαβουλεύσεις από τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρ-

χές, ώστε αυτές να κατατίθενται μαζί με την Πολεοδομική Αίτηση.
Οι προαναφερόμενοι πίνακες θα αποτελούν τον σχετικό οδηγό για τους 
μελετητές, τους οποίους θα βοηθήσει και όσον αφορά τις απαιτήσεις του 
σχεδιασμού κάθε ανάπτυξης. Το νέο αυτό σύστημα εφαρμόζεται σε πι-
λοτική βάση μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε κατά την περίοδο αυτή να 
γίνουν όλες οι απαιτούμενες βελτιώσεις.
Πληροφορίες: www.etek.org.cy/site-article-391-48-el.php

Διαδικασία εξασφάλισης διαβουλεύσεων πριν την υποβολή 
αίτησης για πολεοδομική άδεια
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Το τμήμα επιθεώρησης ερ-
γασίας πληροφορεί το κα-

ταναλωτικό κοινό ότι στο πλαί-
σιο στοχευμένης εκστρατείας 
του στην κυπριακή αγορά για 
εντοπισμό γομών άμεσης δρά-
σης (superglues) που μπορεί 
να περιέχουν τις καρκινογόνες 
ουσίες βενζόλιο, τολουόλιο και 
χλωροφόρμιο, έχουν εντοπι-
στεί τα πιο κάτω προϊόντα τα 
οποία θεωρείται ότι ενέχουν 
κινδύνους:
Κόλλα (γόμα) σε σωληνάριο 
μαύρου χρώματος με άσπρο καπάκι, με την επω-
νυμία «Super Glue» Material from Osaka Japan. Το 
προϊόν περιέχει την επικίνδυνη ουσία χλωροφόρ-
μιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επι-
τρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο (σημείο 32 του 
Παραρτήματος XVII του ευρ. Κανονισμού REACH) 
που είναι 0,1% κατά βάρος.
Κόλλα (γόμα) σε σωληνάριο γκρι χρώματος με 

άσπρο καπάκι, με την επωνυ-
μία Secure Fix It «Super Glue». 
Το προϊόν περιέχει την επικίν-
δυνη ουσία χλωροφόρμιο σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο (σημείο 32 του 
Παραρτήματος XVII του ευρ. 
Κανονισμού REACH) που είναι 
0,1% κατά βάρος.
Σημειώνεται ότι το χλωρο-
φόρμιο ταξινομείται ως «επι-
βλαβές» και σε περίπτωση 
εισπνοής, κατάποσης ή πα-

ρατεταμένης έκθεσης σε αυτό υπάρχει κίνδυνος 
σοβαρής βλάβης της υγείας . 
Το τμήμα επιθεώρησης εργασίας καλεί το κατανα-
λωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο 
πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημε-
ρώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του 
τμήματος επιθεώρησης εργασίας στα τηλέφωνα 
22405637, 22405611 και 22405609.

Γόμες άμεσης δράσης (superglues) με επικίνδυνες 
χημικές ουσίες στην κυπριακή αγορά

Παρουσιάστηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 
2013, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα 

τελικά ερευνητικά αποτελέσματα του έρ-
γου με τίτλο «οΔ.ύ.ΚΙ: Η ολιστική προσέγ-
γιση του προβλήματος της αναποτελεσμα-
τικής αντιμετώπισης του φαινομένου των 
οδικών ατυχημάτων στην Κύπρο και ειση-
γήσεις για διορθωτικά μέτρα πολιτικής».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, την υλοποίηση 
του έργου ανέλαβε ο καθηγητής Ανδρέ-
ας Καπαρδής τoυ τμήματος Νομικής, σε 
συνεργασία με την εταιρεία GrantXpert 
Consulting, τη ςχολή οδηγών χάλκος και 
το τμήμα τροχαίας της Αστυνομίας Κύ-
πρου.
το έργο, το οποίο είχε διάρκεια 24 μήνες, 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και το ευρωπαϊκό ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Ιδρύμα-
τος Προώθησης Έρευνας Κύπρου.
ςκοπός του έργου, του πρώτου στο είδος 
του, ήταν η αξιολόγηση των υφιστάμενων 
μέτρων σε σχέση με την οδική ασφάλεια 
και τους λόγους αναποτελεσματικότητάς 
τους, ώστε να προταθεί η ουσιαστική βελ-
τίωσή τους και η εισαγωγή νέων μέτρων 
για μείωση των τροχαίων. 
τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα του 
έργου θα είναι διαθέσιμα στη μορφή εγ-
χειριδίου οδικής ασφάλειας, το οποίο θα 
σταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς 
και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έρ-
γου (www.cyprusroadsafety.com ).
το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυ-
μα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα 
Διαρθρωτικά ταμεία της ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η ΔεςΜΗ 2009-2010 συγχρηματοδο-
τείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και 
το ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης της εε.
ςτην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς 
οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
τάξης και ςυγκοινωνιών και Έργων. Πα-
ρευρέθηκαν ο αρχηγός της Αστυνομί-
ας, ο διευθυντής του τμήματος τροχαίας 
της Αστυνομίας, άλλοι αξιωματούχοι της 
Αστυνομίας, του υπουργείου ςυγκοινωνι-
ών και Έργων και του υπουργείου Δικαιο-
σύνης και Δημόσιας τάξης καθώς και ειδι-
κοί/εμπειρογνώμονες στο θέμα της οδικής 
ασφάλειας.

Τρεις ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου πήραν τη δεύτερη θέση -σε σύνολο 

44 ομάδων που έλαβαν μέρος- στον διαγω-
νισμό Cyprus Startup Weekend που διεξή-
χθη, για πρώτη φορά, στην Κύπρο μεταξύ 
6-8 Δεκεμβρίου 2013 και διήρκεσε 54 ώρες. 
το Startup Weekend είναι ένας μη κερδοφό-
ρος οργανισμός ο οποίος εδρεύει στο Seattle 
των ΗΠΑ και σκοπό έχει να δώσει την ευκαι-
ρία σε όσους συμμετέχουν να μεταφράσουν 
τις ιδέες τους σε επιχειρηματικό πλάνο μέσα 
σε 54 ώρες. το Startup Weekend έχει μέχρι 
στιγμής διεξαχθεί σε περισσότερες από 100 
χώρες με χιλιάδες συμμετοχές.
την ομάδα των τριών ερευνητών με την 
ονομασία “smart@home” αποτελούν οι δρ 
Βάσος Βασιλείου, επίκουρος καθηγητής στο 
τμήμα Πληροφορικής, δρ Παύλος Αντωνίου, 
ερευνητής και μέλος του ειδικού εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού στο τμήμα Πληροφορικής, 
και δρ Ζήνων Ζήνωνος, ερευνητής στο ερευ-
νητικό Κέντρο Κοίος.
Η ομάδα “smart@home” βραβεύθηκε για το 
επιχειρηματικό της πλάνο που αφορά την 
έξυπνη και αποδοτική διαχείριση της κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του οικιακού 
εξοπλισμού μέσω ενός καινοτόμου εργαλεί-
ου, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης 
και κατά συνέπεια την εξοικονόμηση χρημά-
των από τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
το επιχειρηματικό τους πλάνο αξιολογήθηκε 

από μια ομάδα 10 έμπειρων κριτών ανάμε-
σα στους οποίους βρίσκονταν επενδυτές και 
άτομα του ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα 
τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτε-
ρικό (π.χ. ΗΠΑ, ολλανδία, ελλάδα). Ανάμεσα 
στα βραβεία που έλαβε η ομάδα είναι και 
η συμμετοχή στον παγκοσμίου φήμης δια-
γωνισμό Startupbootcamp στο Άμστερνταμ 
της ολλανδίας μέσα από τον οποίο πέραν 
του 70% των συμμετασχόντων λαμβάνει 
επιχορήγηση από επενδυτές για την υλο-
ποίηση του επιχειρηματικού τους πλάνου. 
το Startupbootcam είναι το κορυφαίο πρό-
γραμμα επιτάχυνσης δημιουργίας νέων εται-
ρειών στην ευρώπη και δίνει την ευκαιρία 
στους διαγωνιζόμενους να παρουσιάσουν 
τις ιδέες τους σε περισσότερους από 350 
επενδυτές από όλες τις χώρες του κόσμου. 

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 
Αποτελέσματα έργου 

για την οδική ασφάλεια 

Βράβευση ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου



Η γνωστή κινηματογραφική ταινία του Γιώργου 
Τζαβέλλα, από τη χρυσή εποχή του ελληνι-

κού κινηματογράφου, σε μια σύγχρονη μεταφορά 
για το θέατρο. Η ανακάλυψη ενός τραπεζικού λά-
θους και η κατάχρηση 1.101.101,1 δραχμών γίνεται 
αφορμή για να αλλάξει ριζικά η ζωή ενός νεαρού 
ταμία τράπεζας και από ασήμαντος υπάλληλος να 
μετατραπεί σε πλούσιο εισοδηματία με κύρος και 
δύναμη. ό ήρωας του έργου κυνηγάει τη μεγάλη 
ζωή, το χρήμα και τον έρωτα εφαρμόζοντας τη 
ρήση «μια ζωή την έχουμε». Κατορθώνει να ζει το 
όνειρο σήμερα υποθηκεύοντας όμως το αύριο.
Υπό την αιγίδα της πρεσβείας της ελλάδος στην 
Κύπρο με την ευκαιρία της ελληνικής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεατρική Διασκευή: Έρι Κύργια. Σκηνοθεσία/Σκη-
νικά/Κίνηση: Κωνσταντίνος ρήγος. ερμηνεύουν: 
Προκόπης αγαθοκλέους, Δημήτρης αντωνίου, 
Λευτέρης Ζαμπετάκης, μαργαρίτα Ζαχαρίου, 
Λουκάς Ζήκος, Βαλεντίνος Κόκκινος, Βαρνάβας 
Κυριαζής, Γιώργος Κυριάκου, Παναγιώτης Λάρκου, 
μαρίνα μανδρή, μιχάλης μουστάκας, Πολυξένη 
Σάββα, Σώτος Σταυράκης, ανδρέας Τσέλεπος, Θέα 
χριστοδουλίδου, χριστίνα χριστόφια.
όι παραστάσεις στις 11 ιανουαρίου και 28 Φε-
βρουαρίου θα είναι με αγγλικούς και ελληνικούς 
υπέρτιτλους. μέχρι Κυριακή 2 μαρτίου 2014 - 
Ώρα: 20:30 (Κυρ.: 18:00).
• Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, 14 Ιανουαρίου
• Λάρνακα: Δημοτικό Θέατρο, 21 Ιανουαρίου
• Λεμεσός: Θέατρο Ριάλτο, 28 & 29 Ιανουαρίου
• Ελ. Αμμόχωστος: Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας, 
18 Φεβρουαρίου

Παράλληλες	Εκδηλώσεις
•	 12	Ιανουαρίου	2014 (μετά το τέλος της πα-
ράστασης)

Συζήτηση για το έργο «μια ζωή την έχουμε» του 
Γιώργου Τζαβέλλα με τον σκηνοθέτη κ. Κωνστα-
ντίνο ρήγο, τους ηθοποιούς και το κοινό.
•	 8	Φεβρουαρίου	2014
Ημερίδα με θέμα «Θέατρο και ελληνικός κινημα-
τογράφος: ένας ανοιχτός διάλογος μεταξύ των 
δύο τεχνών». Στην ημερίδα θα συμμετέχουν οι: 
Κωνσταντίνος Κυριακός, αναπληρωτής καθηγητής 
της ιστορίας του Θεάτρου και του ελληνικού Κινη-
ματογράφου, τμήμα Θεατρικών Σπουδών, σχολή 
ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπι-
στήμιο Πατρών, Κώστας Κωνσταντινίδης, επίκου-
ρος καθηγητής, τμήμα επικοινωνίας, Πανεπιστή-
μιο Λευκωσίας, αιμίλιος χαραλαμπίδης, λέκτορας, 
τμήμα Δημοσιογραφίας, σχολή ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Frederick 
(περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα θα 
ανακοινωθούν αργότερα).
Στο Νέο Κτίριο Θεάτρου ΘΟΚ (Γρηγόρη Αυξεντίου 
9 Λευκωσία), thoc@cytanet.com.cy, 22864300.
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«Μια ζωή την έχουμε»

μεχρι 15 ΦεΒρόΥαριόΥ 2014

Εικονογραφώντας 
την Ιστορία 
της Κύπρου

Έκθεση «εικονογραφώντας την ιστορία 
της Κύπρου. όι Συλλογές του Λεβέντειου 

Δημοτικού μουσείου Λευκωσίας σε διάλογο 
με έργα της Κυριακής Κώστα και της Λουΐζας 
Καϊμάκη».
Το Λεβέντειο Δημοτικό μουσείο Λευκωσίας 
ως το ιστορικό μουσείο της Λευκωσίας έχει 
σταθερά στις προτεραιότητές του την προβο-
λή της ιστορίας της Κύπρου και των διαφόρων 
πτυχών της ιστορικής της πορείας. Στο πλαίσιο 
αυτό το μουσείο παρουσιάζει έργα της Κυρια-
κής Κώστα και της Λουΐζας Καϊμάκη εμπνευ-
σμένα από την κυπριακή ιστορία τα οποία 
εικονογράφησαν την έκδοση «ιστορία της 
Κύπρου» της εφημερίδας «ό Φιλελεύθερος».
Τα έργα των δύο εικαστικών εκτίθενται στους 
χώρους της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, 
ακολουθώντας χρονολογικά την πορεία της 
ιστορίας της Λευκωσίας και της Κύπρου γενι-
κότερα. ό επισκέπτης κάνοντας τη διαδρομή 
και μελετώντας τις συλλογές του μουσείου 
έρχεται ταυτόχρονα σε επαφή με τα έργα - 
εικόνες. Τα έργα με την ένταξή τους στον εκ-
θεσιακό χώρο βρίσκονται σε συνομιλία με τα 
αντικείμενα των συλλογών του μουσείου, ει-
κονογραφώντας και αντικατοπτρίζοντας ιστο-
ρικά γεγονότα, ιστορικές στιγμές, ιστορικές 
προσωπικότητες κ.ά. αυτή η μικρή εικαστική 
παρέμβαση σκοπό έχει να βοηθήσει τον θεα-
τή να επανεξετάσει και να βιώσει τις συλλογές 
του μουσείου μέσα από τη σύγχρονη καλλιτε-
χνική δημιουργία.
Στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο (Ιπποκρά-
τους 15-17, Λαϊκή Γειτονιά Λευκωσία), info@
leventismuseum.org.cy, 22661475.

Δήμητρα Γαλάνη
H Δήμητρα Γαλάνη επιστρέφει στη σκηνή 

ταυτόχρονα με την κυκλοφορία της νέας 
της δισκογραφικής δουλειάς με γενικό τίτλο 
«αλλιώς», σε στίχους του Παρασκευά Καρασού-
λου. «Aλλιώς» είναι και ο τίτλος αυτών των πα-
ραστάσεων, που δίνει και τον τόνο αυτού που 
θα παρουσιάσει. μόνη της επί σκηνής με την 
μπάντα της, σε μια προσωπική αφήγηση. Ένα 
πρόγραμμα γεμάτο από τα τραγούδια που την 
ανέδειξαν, είτε τραγουδώντας τα, είτε γράφο-
ντας τη μουσική τους, και που συνθέτουν το 
soundtrack μιας ξεχωριστής ζωής και πορείας.
• Στο Ριάλτο (Ανδρέα Δρουσιώτη 19, Πλατεία 
Ηρώων Λεμεσό), στις 26 Ιανουαρίου 2014 - 
rialto@cytanet.com.cy, 77777745.

• Στη Μουσική Σκηνή RED (Διονύσου 15, Πλα-
τεία Παλιού Δημαρχείου Λευκωσία), 27 & 28 
Ιανουαρίου 2014, στις 22:00 - red@music.net.
cy, 22767711.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Coca Cola - Lanitis Bros, ιουλία Βανέζη, 
τηλέφωνο 22885000.
• Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός εταιρεία ε shop Energy, 
κ. Παντελή μπαργιωτάκη, τηλέφωνο 00306986381178.
• Τοπογράφος Μηχανικός Πολύ καλή γνώση στα GIS και τουλάχιστο 
3ετή εμπειρία στη χρήση λογισμικού ArcInfo στην εφαρμοσμένη 
χαρτογραφία. Βιογραφικό στο info@selas.com.cy. Attn: Κα Πολυβίου. 
SELAS MAPPING SERVICES, τηλέφωνο 22336633.
• Αρχιτέκτονας για Πρακτική Ασκηση Κύριο Δημήτρη ιωάννου, 
τηλέφωνο 22777666.
• Αρχιτέκτονας για Πρακτική Άσκηση Λεμεσός - Δημήτρης 
Λακαταμίτης, τηλέφωνο 99661900.

ΖΗΤΟΥΝ ΕρΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας BSc and MSc in Architectural Engineering, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
• Πολιτικός Μηχανικός MEng Civil Engineering,University of Brighton.
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου μηχανικού - ΤεΠαΚ.
• Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc in Quantity Surveying, Frederick Uni-
versity.

• Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc (Hons) Quantity Surveying Consul-
tancy, Kingston University, Postgraduate - Certificate Sustainable Con-
struction, Anglia Ruskin University.

ΓΙΑ ΠρΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας BA in Architecture, Brighton University, MA in Archi-
tecture, Brighton University.
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Το επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκο-
πό αυτό, ενημερώνει τα μέλη του και το κοινό μέσω του ενημερωτικού του Δελτίου για ενδιαφέροντα ερευνητικά 
προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μέλη του εΤεΚ και άλλους όμορους οργανισμούς. 
Η δημοσίευση άρθρων που αναφέρονται σε ερευνητικά προγράμματα εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής 
επιτροπής. Θα ήταν επιθυμητό τα άρθρα αυτά να αποστέλλονται στη Συντακτική επιτροπή του ενημερωτικού 

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 
χρηματοδοτούν 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
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θεωρήθηκε δεδομένο ότι η χρήση μηχανών ντίζελ συμβάλλει στη μείωση 
των	εκπομπών	αερίων	του	θερμοκηπίου	(GHG)	στον	τομέα	των	μετα-

φορών. Ωστόσο μελέτες δείχνουν ότι η απόδοση καυσίμου είναι χαμηλότερη 
από ό,τι πιστευόταν, ενώ οι εκπομπές αιθάλης και οξειδίων του αζώτου είναι 
υψηλότερες.
Η μείωση στις επιπτώσεις υπερθέρμανσης του πλανήτη από τα αυτοκίνητα 
ντίζελ μπορεί να είναι αμελητέα, ίσως ακόμη και αρνητική – 23% των πα-
γκόσμιων εκπομπών CO2 προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών, με 
την οδική κυκλοφορία να ευθύνεται για 74% από αυτές. Σε διεθνές επίπεδο, 
οι πολιτικές μεταφορών για την αύξηση της αποδοτικότητας των καυσίμων 
και τη μείωση των εκπομπών έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Για παράδειγμα, 
στην Ιαπωνία τα αυτοκίνητα ντίζελ έχουν καταργηθεί εντελώς και γίνεται μια 
προσπάθεια για την προώθηση υβριδικών αυτοκινήτων με κινητήρα βενζί-
νης-ηλεκτρικό.
Ωστόσο, στην Ευρώπη τα αυτοκίνητα ντίζελ έχουν προωθηθεί με βάση την 
υπόθεση ότι είναι πιο αποδοτικά από πλευράς καυσίμου από ό,τι τα βεν-
ζινοκίνητα αυτοκίνητα και πολλές χώρες μέλη της ΕΕ έχουν μειώσει τους 
φόρους για το πετρέλαιο ντίζελ και τις πωλήσεις αυτοκινήτων ντίζελ. Αυτό 
είχε οδηγήσει σε έντονη αύξηση στην αγορά των πετρελαιοκίνητων οχη-
μάτων μεταξύ 1995 και 2009, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα αυτοκίνητα 
ντίζελ στους δρόμους κατά 46,95 εκατομμύρια από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990. Τα αυτοκίνητα αυτά ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώ-
σεις σε σχέση με εκπομπές, αφού ο χρόνος χρήσης κάθε αυτοκινήτου είναι 
περίπου 16 χρόνια. Στη μελέτη αυτή, οι ερευνητές αναθεώρησαν τα στοιχεία 
που ισχυρίζονται ότι τα αυτοκίνητα ντίζελ είναι καλύτερα για το περιβάλλον 
από ό,τι τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
Εργαστηριακές μελέτες δείχνουν ότι το πετρέλαιο είναι 35% πιο αποτελε-
σματικό από τη βενζίνη. Ωστόσο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η «έντα-

ση» των εκπομπών συχνά παραβλέπεται και όταν οι βελτιώσεις μετριούνται 
σε γραμμάρια CO2 που εκπέμπονται ανά χιλιόμετρο (g CO2/km), έρευνες 
κατέδειξαν ότι το πετρέλαιο είναι μόνο 15% πιο αποδοτικό. Επιπλέον, όταν 
εξετάζεται ο πραγματικός στόλος των αυτοκινήτων, τα πλεονεκτήματα των 
αυτοκινήτων ντίζελ μειώνονται ακόμη περισσότερο.
Οι ερευνητές τονίζουν το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα ντίζελ εκπέμπουν πε-
ρισσότερη αιθάλη, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στην υπερθέρ-
μανση του πλανήτη από ό,τι το CO2. Για αυτοκίνητα που παρήχθησαν μεταξύ 
1995 και 2003, οι αρνητικές επιδράσεις στην ατμόσφαιρα από αιθάλη είναι 
περισσότερες σε σχέση με αυτές από CO2. 
Εκτός από τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, οι ερευνητές τονίζουν ότι 
τα αυτοκίνητα ντίζελ εκπέμπουν περισσότερα οξείδια του αζώτου, τα οποία 
είναι εξαιρετικά τοξικοί ρύποι. Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι η 
πραγματικές εκπομπές στον δρόμο μπορεί να είναι 20 φορές υψηλότερες 
από ό,τι τα αποτελέσματα των επίσημων εργαστηριακών εξετάσεων. Το γε-
γονός αυτό αγνοήθηκε κατά τη δημιουργία της οικονομικής πολιτικής για το 
πετρέλαιο κίνησης και τις πωλήσεις αυτοκινήτων ντίζελ.
Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ενώ η μείωση της χρήσης 
των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η αντικατάστασή τους με πετρελαιοκί-
νητα αυτοκίνητα δεν είναι η λςύση. Αναφέρουν ότι η ιαπωνική προσέγγιση 
της παραγωγής σχετικά προσιτών υβριδίων έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μετα-
φορών.

Source: Cames, M. & Helmers, E. (2013). Critical evaluation of the European 
diesel car boom - global comparison, environmental effects and various national 
strategies. Environmental Sciences Europe, www.enveurope.com/content/25/1/15

Δεν ανταποκρίθηκε… το ντίζελ
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Τεχνικός Διευθυντής 
Ομίλου Εταιρειών 
Γαλαταριώτη

H επωνυμία Premier Guarantee αποτελεί το εμπορικό όνομα του προγράμματος της MD Insurance Services Ltd. Είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο
 Βασίλειο με αριθμό εγγραφής 3642459  και λειτουργεί στην Κύπρο μέσω του τοπικού της παραρτήματος με αριθμό εγγραφής 2653. 

Η MD Insurance Services Ltd είναι ο γενικός πράκτορας για τα σχέδια ασφάλισης Κρυφών Ελαττωμάτων. Η MD Insurance Services Ltd έχει άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύεται από την FCA (Αρχή Χρηματοπιστωτικών Οδηγιών) του Ηνωμένου Βασιλείου.

H ποιότητα των έργων μας 
και οι υψηλές προδιαγραφές 

και απαιτήσεις του Ομίλου 
μας επιβεβαιώνονται για μια 

ακόμη φορά με την χρήση 
10-ετούς ασφαλιστικής 

δικλείδας / εγγύησης για τις 
κατασκευές μας.

Γι’αυτό συνεργαζόμαστε με 
την Premier Guarantee

Η Premier Guarantee κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά ως παροχέας Ασφάλειας 
για Κρυφά Ελαττώματα (Latent or Inherent Defects). Από το 1997 έχει εκδώσει καλύψεις 
σε ακίνητα πέραν των €47δις σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία και Κύπρο ενώ 
είναι πολύ κοντά στην εγκατάσταση της σε νέες αγορές. Η 10-ετής εγγύηση/ασφάλιση για 
Κρυφά Ελαττώματα (Latent or Inherent Defects) της Premier Guarantee παρέχει πλήρη 
προστασία έναντι σοβαρών ζημιών που είναι αποτέλεσμα ελαττωμάτων στον σχεδιασμό 
ή/και στα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή/και στις τεχνικές και μεθόδους που 
ακολουθήθηκαν για την ανέγερση του ακινήτου όσον αφορά τα κατασκευαστικά σημεία.  
Αν ο κατασκευαστής/επενδυτής έχει επιλέξει τις επιπρόσθετες καλύψεις θα έχει επιπλέον  
10-ετή εγγύηση/ασφάλιση στην (1) Στεγανοποίηση Οροφών, (2) Στεγανοποίηση Εξωτερικών 
Τοίχων, (3) Στεγανοποίηση Υπογείων Χώρων, (4) Κόστος Εναλλακτικού Καταλύματος, και 
(5) Απώλεια Εσόδων από Ενοίκια.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους 
τρόπους που η Premier Guarantee 
μπορεί να σας βοηθήσει στα μελλοντικά 
σας έργα επικοινωνείστε μαζί μας στο  
25378100 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας www.premierguarantee.com.cy

Premier Guarantee Cyprus | 120 Gladstonos Street | Foloune House | 2nd Floor | 3032 Limassol
 T  25378100  |  E  info@premierguarantee.com.cy |  W  www.premierguarantee.com.cy


