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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.



Η πόλη… καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
της κοινωνίας, αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό 
τόσο τον υλικό όσο και τον άυλο αλλά και 

την ποιότητα ζωής. Ένα δύσκολο εγχείρημα μιας και 
οι άνθρωποι έχουν ο καθένας διαφορετικές ανάγκες, 
τρόπο ζωής και προσπαθούν να έχουν καλύτερη ποι-
ότητα ζωής και αγαθά πολλές φορές εις βάρος άλλων. 
μπορούν να αναφερθούν χιλιάδες παράμετροι που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό μιας πό-
λης, όπως για παράδειγμα η αντιμετώπιση των όμβριων υδάτων, η αντιμε-
τώπιση των καιρικών συνθηκών, ο ενεργειακός-βιοκλιματικός σχεδιασμός, η 
περιβαλλοντική ρύπανση, ο θόρυβος, η προσβασιμότητα, το υπέδαφος, τα 
υλικά που είναι διαθέσιμα για οικοδομικούς και άλλους σκοπούς, οι σεισμοί, 
η χλωρίδα, η πανίδα, το κόστος της γης και των υλικών, η θέση της πόλης σε 
σύγκριση με τη γύρω περιοχή καθώς και τον αριθμό και τις συνήθειες των 
κατοίκων που θα την κατοικήσουν. 
Το κύριο μέλημα όμως των μηχανικών που σχεδιάζουν 
μια πόλη είναι ο πολίτης να είναι ευτυχισμένος και η 
πόλη να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Άρα μια πόλη είτε 
έχει ουρανοξύστες είτε έχει βαριά βιομηχανία, πρέπει 
να παρέχει την ίδια ποιότητα ζωής που παρέχεται σε 
έναν πολίτη μιας αγροτικής επαρχιακής πόλης και αντί-
στροφα. Πρέπει να υπάρχει για παράδειγμα πρόβλεψη 
για το ίδιο ποσοστό πρασίνου, νοσοκομειακές κλίνες, 
πλατείες, μουσεία, κυβερνητικές υπηρεσίες και εκθέ-
σεις τέχνης ανά κάτοικο. Πρέπει να είναι προσβάσιμες 
σε όλους, με διαφορετικό τρόπο μεν αλλά με τα ίδια 
χαρακτηριστικά ποσοστά και με τρόπο που η κατανομή να παραμένει δίκαιη. 
όι μηχανικοί καλούνται να βελτιώσουν μια πόλη και όχι να τη σχεδιάσουν, άρα 
η πρώτη τους έγνοια είναι να αξιοποιήσουν την υφιστάμενη κατάσταση ού-
τως ώστε με λίγες στοχευμένες μετατροπές και το λιγότερο δυνατό κόστος 
να πετύχουν τον στόχο τους. Για τον σχεδιασμό της αυριανής πόλης είναι 
απαραίτητο ένα όραμα για μια πόλη που θα έχει συνέχεια. 
Στην Κύπρο φανταζόμαστε πόλεις όλο και μεγαλύτερες, με πιο πολλούς δρό-
μους και νέες οικιστικές ζώνες. Η ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας είναι σχε-
διασμένη για δεκαπλάσιο πληθυσμό από όσον έχει σήμερα, αποτελεί ένα 
μόρφωμα 7-8 πόλεων με άλλα τόσα κέντρα πόλεως, εμπορικά κέντρα κτλ σε 
μόνο μία πόλη. εναλλακτικά θα μπορούσαμε να έχουμε 7-8 εξειδικευμένα 
κέντρα που θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικά και όχι 7-8 κέντρα που να 
παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και να συναγωνίζονται το ένα το άλλο. 
Τα αυτοκίνητα και οι δρόμοι πρέπει να μειωθούν, οι υπόλοιποι δρόμοι να γί-
νουν πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι και χώροι πρασίνου ενώ τα αυτοκίνητα 
να σταθμεύουν κάτω από τους δρόμους. Πρέπει να αυξηθεί η χρήση των 
μέσων μαζικής κυκλοφορίας είτε αυτά λέγονται λεωφορεία ή τραμ. Η πόλη 
όχι μόνο πρέπει να συρρικνωθεί και να αυξηθούν οι συντελεστές δόμησης 
στο κέντρο αλλά επιπλέον να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες τεμαχίων γης να 
τα εκμεταλλευτούν τόσο προς όφελός τους αλλά και προς όφελος της πόλης 
τους. Στις πόλεις μας αναλογούν περίπου 15 κάτοικοι ανά εκτάριο ενώ στην 
ευρώπη ο αριθμός αυτός είναι περίπου 100. Η μεγάλη έκταση μιας πόλης 
σημαίνει ταυτόχρονα επιπλέον κόστος υπηρεσιών, όπως κατασκευή και συ-

ντήρηση οδικού δικτύου, σημαίνει μεγάλους χρόνους μεταφοράς από το ένα 
σημείο στο άλλο αλλά συνάμα και καταστροφή της γεωργικής/κτηνοτροφικής 
γης, η οποία προμηθεύει τα προϊόντα στην πόλη. Πρέπει να βλέπουμε την 
πόλη τρισδιάστατα και να εκμεταλλευόμαστε τόσο το υπέδαφος όσο και τον 
εναέριο χώρο της γιατί σε τελική ανάλυση η γη είναι πανάκριβη. 
Η σωστή διαχείριση των πόρων και υπηρεσιών μιας πόλης είναι αυτή που 
θα την καταστήσει αειφόρο. Όμως για να δουλέψουν όλα αυτά αρμονικά και 
αποτελεσματικά πρέπει πρώτα να το θέλει ο πολίτης και κατ’ επέκταση η 
πολιτεία, αλλάζοντας κακές συνήθειες και θεμελιώνοντας Παιδεία. μια ευ-
έλικτη, πράσινη, έξυπνη, πιο ανθρώπινη πόλη που μεταλλάσσεται, εκμεταλ-
λευόμενη τα σημερινά δεδομένα για μια ακόμη ποιοτικότερη ζωή στο μέλλον. 
ενδεικτικά αναφέρω ότι η οργάνωση Citta’_slow, δηλαδή ‘αργή Πόλη’, ξεκί-
νησε το 1999 από τέσσερις ιταλικές πόλεις που είχαν ως στόχο να έχουν στο 
επίκεντρο τον άνθρωπο, την ποιοτική και γνήσια διατροφή αλλά και την υγεία 
και σήμερα αριθμούν πέραν των 192 πόλεων σε 30 χώρες. όι πόλεις μέλη 

πρέπει να έχουν παράδοση στις βιοτεχνίες παραδοσι-
ακών αντικειμένων, τα έργα τέχνης, τα εργαστήρια, τις 
πλατείες, τα θέατρα, τα καφέ, τα εστιατόρια, τις πο-
λιτιστικές υποδομές αλλά και τα ανόθευτα τοπία. Στις 
πόλεις αυτές υπάρχει σεβασμός στην παράδοση αλλά 
και ευτυχία, μέσω ενός αργού και ήσυχου τρόπου ζωής. 
Στην Κύπρο ανάπτυξη θεωρούμε κυρίως την ποσοτική 
μεγέθυνση των πόλεών μας και όχι την ποιοτική ανα-
βάθμιση. Καλό θα ήταν επιτέλους οι δήμαρχοι/έπαρχοί 
μας να ανεβάσουν τα μανίκια, να αφήσουν πίσω τα μι-
κροπολιτικά οφέλη και να δουλέψουν για την πραγματι-
κή αναβάθμιση των πόλεών μας. Στον κατάλογο των 192 

πόλεων της οργάνωσης Citta’_slow υπάρχει όντως μία κυπριακή πόλη… που 
βρίσκεται όμως στις κατεχόμενες περιοχές μας. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο να 
διανύσουμε μέχρι να καλυτερεύσουμε τις πόλεις μας. Όλα είναι και δική μας 
ευθύνη. Στις τελικές αποφάσεις που αφορούν την πόλη πρέπει να συμμετέ-
χουν ενεργά και οι μηχανικοί, όχι μόνο στη μελέτη/σχεδιασμό, γιατί δυστυχώς 
πολλοί πολιτικοί στο τέλος ενεργούν βάσει μικροπολιτικών συμφερόντων. 

Χρύσανθος Πισσαρίδης
Αρχιτέκτονας
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου - Χημικός Μηχανικός • ΜΕΛΗ: ελίζα Βασιλείου - μηχανολόγος μηχανικός, μύρια Κωνσταντινίδου - αρχιτέκτονας, χρύσαν-
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Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριάνα Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: χάρης Σταυρινού - επιστημονικός Λειτουργός εΤεΚ

«Φτάνει πια να 
δημιουργούμε 

περιφέρειες και 
προάστια, πρέπει να 
μεταμορφώσουμε ό,τι 

υπάρχει ήδη, μόνο τότε 
μπορεί πραγματικά μια 
πόλη να είναι βιώσιμη» 

Renzo Piano
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Be Renewable with us! 

SOLAR SYSTEM FOR FREE HOT 
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PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR : 
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• SELF PRODUCTION FOR HOTELS FACTORIES 

OFFICES AND OTHER BUSINESSES. 

PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR 

FREE S.POOLS FILTRATION 

AND BOREHOLE PUMPING . 



Με την ίδια φόρα που 
οι καταρρακτώδεις 

βροχές κτυπούν με μανία τις 
πόλεις και τα χωριά μας, με 
τον ίδιο ρυθμό οι δηλώσεις 
και τα σχόλια ακολουθούν 
κάθε φορά το φαινόμενο. Και 
όπως ο καιρός ξεθυμαίνει και 
έρχεται η λιακάδα, έτσι απλά ξεχνούμε τι δέον γενέ-
σθαι, τις υποσχέσεις που δίνονται και επιτρέπουμε να 
αυξάνονται οι λόγοι που η επόμενη πλημμύρα θα επι-
φέρει, ίσως, μεγαλύτερες ζημιές.
Φέτος ήταν η Λάρνακα, πέρσι η αλάμπρα, το 2010 η 
Πάφος, η Κισσόνεργα είχε νεκρούς, η αγλαντζιά, η 
αγία Άννα, τα Λατσιά. Η λίστα μεγάλη και καλύπτει 
κάθε γωνιά του μικρού μας νησιού. Του τόσο μικρού 
που η λύση του προβλήματος θα μπορούσε και έπρε-
πε να είναι ενιαία και μόνιμη.
Το επιμελητήριο είχε πάντοτε ισχυρή άποψη για το 
θέμα και την εξέφραζε όποτε κλήθηκε να γνωμα-
τεύσει. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι… εν αιθρία… 
φρόντιζε να κτυπά τον κώδωνα του κινδύνου με δικές 
του πρωτοβουλίες. μία από αυτές ήταν τον μάρτιο 
του 2010, όταν με πρωτοβουλία του εΤεΚ διοργανώ-
θηκε στην Πάφο η ημερίδα «αειφόρος Διαχείριση των 
Όμβριων Υδάτων». Στην ημερίδα οι υπηρεσίες και οι 
οργανισμοί που συμμετείχαν κατέθεσαν τα σχέδια, τις 
μελέτες και τις εισηγήσεις τους για τον εκσυγχρονισμό 
του νομοθετικού πλαισίου και τη βελτίωση των πρα-
κτικών που εφαρμόζονται. Στην ημερίδα συμμετείχαν, 
μεταξύ άλλων:
I. επίτροπος Περιβάλλοντος
II. Τμήμα αναπτύξεως Υδάτων

III. Συμβούλιο αποχετεύσεων Λεμεσού - αμαθού-
ντας
IV. Τμήμα Περιβάλλοντος
V. Τμήμα Πολεοδομίας και όικήσεως
VI. Τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης
Το σημαντικότερο συμπέρασμα της ημερίδας ήταν ότι 
όλοι οι φορείς που συμμετείχαν, κρατικοί, δημοτικοί 
ή ιδιωτικοί, είχαν εισηγήσεις. Το απογοητευτικότερο, 
όμως, συμπέρασμα είναι ότι οι πλείστες, αν όχι όλες, 
οι εισηγήσεις έμειναν ουσιαστικά σε κάποια συρτάρια.
Διαπίστωση της Ημερίδας –και αυτό ισχύει ακόμα– 
είναι ότι σε αστικό επίπεδο διαχείρισης όμβριων η 
Λεμεσός πρωτοπορεί και βρίσκεται σε πολύ καλό 
δρόμο όσον αφορά τη χρήση αειφόρων Συστημάτων 
αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων αστικών Περιοχών 
(SUDS). εφαρμόζεται δηλαδή ένας συνδυασμός πρα-
κτικών διαχείρισης και κατασκευαστικών έργων που 
αποσκοπούν στην αποχέτευση και έλεγχο των επιφα-
νειακών νερών με πιο αειφόρο τρόπο σε σχέση με τις 
παραδοσιακές πρακτικές. επιπρόσθετα, το Συμβούλιο 
αποχετεύσεων Λεμεσού - αμαθούντας (ΣαΛα), ως η 
αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των όμβριων πρω-
τοστατεί επιβάλλοντας παρατηρήσεις και όρους στις 
άδειες οικοδομής ούτως ώστε να διασφαλίζεται η μεί-
ωση και η κατακράτηση των νερών που καταλήγουν 
στους δρόμους. 

Πρόσφατα το τμήμα αναπτύξεως Υδάτων εκπόνησε 
την πρώτη φάση μελέτης για εντοπισμό των επι-
κίνδυνων περιοχών για πλημμύρες ποταμών. Όμως, 
επείγει η προώθηση και ολοκλήρωση των μελετών 
με αντικείμενο τη διαχείριση των υδάτων από το εν-
δεχόμενο πλημμύρας σε αυτές τις περιοχές όπως και 
των αντίστοιχων έργων ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος 
στο ελάχιστο.

Οι εισηγήσεις
μερικές από τις εισηγήσεις για καλύτερη αξιοποίηση 
των όμβριων που είχαν κατατεθεί στην ημερίδα του 
2010 ήταν:
• Χάραξη ενιαίας εθνικής στρατηγικής για τη διαχεί-
ριση των όμβριων και διερεύνηση της δυνατότητας 
σύστασης κεντρικού φορέα ελέγχου των τοπικών αρ-
χών.
• Διασαφήνιση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών δρά-
σης των εμπλεκόμενων φορέων και εκσυγχρονισμός 
του θεσμικού πλαισίου ούτως ώστε κάθε ανάπτυξη να 
παρέχει ορθολογικές λύσεις αποχέτευσης/διοχέτευ-
σης των όμβριων, με κυριότερο σκοπό την αξιοποίησή 
τους και τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων.
• Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν στην 
εκπόνηση «σχεδίου διαχείρισης όμβριων» στο οποίο 
θα μπορούν να βασίζονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες 
όπως και οι μελετητές για κατασκευή έργων. Το σχέδιο 
θα πρέπει ανάμεσα σ’ άλλα να καλύπτει την απορροή, 
φύλαξη, απορρόφηση κτλ των όμβριων ώστε να δια-
σφαλίζεται η μείωση ή η κατακράτηση των νερών αντί 
να καταλήγουν στους δρόμους.
• Επιβολή λεπτομερέστερων όρων από τις Πολεοδο-
μικές αρχές όπως ποσόστωση σκληρών, υδροπερατών 
και μαλακών επιφανειών των υπό ανάπτυξη τεμαχίων 
γης και περαιτέρω ζωνοποιήσεις απορροών όμβριων. 
• Τακτική επιθεώρηση των χειμάρρων και των αποχε-
τευτικών συστημάτων γενικά με σκοπό τη διασφάλιση 
της απρόσκοπτης ροής και καλής λειτουργίας τους.
Τα όμβρια ύδατα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
απόβλητα. είναι ένας από τους πολυτιμότερους πό-
ρους τον οποίο, ουσιαστικά, στερείται η χώρα μας. Γι’ 
αυτό επιβάλλεται η αξιοποίηση του νερού σε όλα τα 
στάδια –όχι μόνο για την αποφυγή πλημμυρών– προς 
όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και συνεπακό-
λουθα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μας. Πρέπει 
να συμβαδίσουμε αρμονικά με τη φύση, αφού το νερό 
δεν συγχωρεί και δεν επιτρέπει λάθη που παρεμποδί-
ζουν τη ροή του.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ
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Η διαχείριση των όμβριων επιβάλλεται 
να είναι αντικείμενο εθνικής στρατηγικής 

Το Επιμελητήριο είχε 
πάντοτε ισχυρή άποψη για 
το θέμα και την εξέφραζε 

όποτε κλήθηκε 
να γνωματεύσει





θ Ε Μ ΑΤΑ

8

Αντιπροσωπεία της Διοικούσας επιτροπής του 
επιστημονικού Τεχνικού επιμελητηρίου Κύ-

πρου (εΤεΚ), με επικεφαλής τον πρόεδρό του Στέλιο 
αχνιώτη, επισκέφθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 
2014, τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές 
της Λάρνακας. Παρόντες στην επίσκεψη ήταν και 
μέλη της επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας του εΤεΚ.
ό δήμαρχος Λάρνακας ανδρέας Λουρουτζιάτης συ-
νόδευσε την αντιπροσωπεία του εΤεΚ και παρουσί-

ασε τα προβλήματα που προκάλεσαν στην περιοχή 
Καμάρες οι καταρρακτώδεις βροχές της Παρασκευ-
ής και του Σαββάτου 12 και 13 Δεκεμβρίου 2014. 
Σε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο 
πρόεδρος του εΤεΚ είπε ότι ο «μεγάλος όγκος νερού 
και το φράξιμο γεφυριών και οχετών οδήγησαν στις 
μεγάλης έκτασης πλημμύρες». «Υπάρχει», είπε ο κ. 
αχνιώτης, «ένας ανοικτός οχετός, βέβαια από την 
πληροφόρηση που έχω, ο όγκος νερού ήταν πολύ 

μεγάλος, πολύ μεγαλύτερος από τη δυνατότητα του 
συγκεκριμένου γεφυριού κι αν υπήρξε κάποιο φρά-
ξιμο, τότε ήταν αναμενόμενο να πλημμυρίσει ευρύ-
τερα. Δεν ήταν απλώς μια υπερχείλιση». ό πρόεδρος 
του εΤεΚ υπενθύμισε πως την ευθύνη σχεδιασμού 
των έργων υποδομής έχουν οι αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες. «Τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι τέτοιας 
δυνατότητας που να εξυπηρετούν τις αναμενόμε-
νες πλημμύρες», είπε.

Το ΕΤΕΚ επισκέφθηκε τις πληγείσες από 
τις πλημμύρες περιοχές της Λάρνακας

εΤεΚ -  ΤμΗμα εΠιΘεΩρΗΣΗΣ ερΓαΣιαΣ

Ημερίδα με θέμα «Νέες εξελίξεις στη Χημική Νομοθεσία - 
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί REACH και CLP»

Το ετεΚ και το τμήμα επιθεώρησης εργασίας (τεε) διοργανώνουν Ημε-
ρίδα για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στα θέματα χημικών 

ουσιών (παρασκευαστών, εισαγωγέων / προμηθευτών, βιομηχάνων κλπ) 
σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη χημική Νομοθεσία και στην εφαρμογή 
των ευρωπαϊκών Κανονισμών με αρ. 1272/2008 (Κανονισμός CLP) και αρ. 
1907/2006 (Κανονισμός REACH).
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 
16:00 στην αίθουσα διαλέξεων του εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Κέντρου 
ετεΚ, στην Παλιά Λευκωσία. ςτην Ημερίδα θα αναλυθούν οι κυριότερες 

πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν τη χημική νομοθεσία, την ταξινό-
μηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και 
μειγμάτων καθώς και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ). ςτο πλαίσιο 
αυτό θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα για βελτίωση της σήμαν-
σης των χημικών προϊόντων (ετικέτες, σύμβολα κινδύνου κ.ά.) και της σύ-
νταξης των ΔΔΑ.  
Δηλώσεις συμμετοχής (από την ιστοσελίδα ετεΚ) να αποστέλλονται στο 
pantelitsa@etek.org.cy ή στο φαξ 22730373 μέχρι τη Δευτέρα 26.01.2015. 
Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν.
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Στη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνικών επιμελητηρί-
ων (www.ecec.net/) και στις εκδηλώσεις για τη Δεύτερη ευρωπαϊκή Ημέ-

ρα μηχανικής (2nd European Engineers’ Day, με θέμα Mobile Engineers build 
an Innovative Europe), που έγιναν στις Βρυξέλλες, το εΤεΚ εκπροσώπησαν ο 
πρόεδρός του Στέλιος αχνιώτης και ο διευθυντής του χριστόδουλος χατζηο-
δυσσέως.
Στο πλαίσιο της Συνέλευσης αλλά και της Ημέρας μηχανικής συζητήθηκαν θέ-
ματα που αφορούν τους μηχανικούς, μεταξύ άλλων:
1. ρύθμιση επαγγελμάτων
2. Δημόσιες συμβάσεις
3. Διά βίου εκπαίδευση
4. όδηγία για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
5. Πρόνοιες οδηγίας για ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών, 
με έμφαση στην ελεύθερη διακίνηση επαγγελματιών.
Στις συναντήσεις και τις άλλες εκδηλώσεις ήταν παρόντες εκπρόσωποι εθνικών 
και διεθνών τεχνικών επιμελητηρίων, εκπρόσωποι οργανισμών των μηχανικών, 
εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής επιτροπής, ευρωβουλευτές και άλλοι.
Στο περιθώριο των εκδηλώσεων οι εκπρόσωποι του εΤεΚ, μαζί με αντιπροσω-
πεία του ΣΠόΛμΗΚ (Σύλλογος Πολιτικών μηχανικών Κύπρου) αποτελούμενη 
από τον πρόεδρο Πλάτωνα Στυλιανού και τον πρώτο αντιπρόεδρο ανδρέα Θε-
οδότου, συναντήθηκαν την Πέμπτη 20 νοεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες, με 
τον επίτροπο για την ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων χρήστο 
Στυλιανίδη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του επιτρόπου καθώς και γενικότερα θέματα αμοιβαίου ενδι-
αφέροντος. ό κ. Στυλιανίδης έκανε μια γενική ενημέρωση για τα καθήκοντά 
του, αλλά και τις εξελίξεις σχετικά με το χαρτοφυλάκιό του σε θέματα ανθρω-
πιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων. επίσης, πληροφόρησε τις αντιπρο-
σωπείες των δυο οργανώσεων για τις προτεραιότητες της νέας ευρωπαϊκής 
επιτροπής υπό την προεδρία του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

ΣχεΔιό χόρΗΓιΩν Για ενιΣχΥΣΗ ΤΗΣ εΠιχειρΗμαΤιΚΗΣ ΚαινόΤόμιαΣ
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Το υπουργείο ενέργειας, εμπορίου, Βιομηχανίας 
και τουρισμού (ύεεΒ&τ) ανακοίνωσε την πρώτη 

πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 
του «ςχεδίου χορηγιών για ενίσχυση της επιχει-
ρηματικής Καινοτομίας - Ανάπτυξη Καινοτόμων 
Προϊόντων, ύπηρεσιών και Διεργασιών», το οποίο 
θα συγχρηματοδοτηθεί κατά την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020 από το ευρωπαϊκό ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της εε, στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-
τα και Αειφόρος Ανάπτυξη» κάτω από τον Άξονα 
Προτεραιότητας «ενίσχυση της Ανταγωνιστικότη-
τας της οικονομίας και της επενδυτικής Προτε-
ραιότητας 1: ενίσχυση της Έρευνας, τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας».
το ςχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση 
υφιστάμενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων που 
επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία για την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών, τα οποία προγραμματίζουν να δι-

αθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες 
διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προ-
ϊόντων τους.
ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την 
αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή χρηματοδοτι-
κών ενισχύσεων. 
το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του ςχεδί-
ου κατά την προκήρυξη αυτή ανέρχεται στα €10 εκ. 
ο συνολικός προϋπολογισμός του ςχεδίου, που θα 
διατεθεί την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, 
ανέρχεται στα €18 εκ.
οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιού-
χους που θα ενταχθούν στο ςχέδιο ανέρχονται σε:
• 25% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογι-
σμού του ςχεδίου για αιτήσεις στην κατηγορία 
των νεοσύστατων επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό 
χορηγίας τις €50.000 ανά επιχείρηση και ένταση 
ενίσχυσης 80%.
• 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 
του ςχεδίου για αιτήσεις στην κατηγορία των υφι-

στάμενων επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό χορηγίας 
τις €250.000 ανά επιχείρηση και μέγιστη ένταση 
ενίσχυσης 60%.
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον 
οδηγό του ςχεδίου (στον οποίο αναφέρονται όλες 
οι λεπτομέρειες) και τα Έντυπα της Αίτησης από την 
ιστοσελίδα του υπουργείου www.mcit.gov.cy, στην 
κατηγορία ύπηρεσία τεχνολογίας - Βιομηχανικές 
εφαρμογές - ςχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικής 
Καινοτομίας 2014. 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 12 Ιανουαρίου 
2015 μέχρι τις 16 Μαρτίου 2015. το ςχέδιο ή μέ-
ρος του δύναται να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή να 
αντικατασταθεί με άλλο ςχέδιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους 
λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα: 22409393, 
22409367, 22409370, 22409371, 22409312 ή να 
συμμετέχουν στις Δημόσιες Παρουσιάσεις του ςχε-
δίου, οι οποίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Το ΕΤΕΚ στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Τεχνικών Επιμελητηρίων

Στη φωτογραφία από αριστερά ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέας 
θεοδότου, ο πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ Πλάτωνας Στυλιανού, ο Ευρωπαίος επίτροπος 
Χρήστος Στυλιανίδης, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης, η επικεφαλής 
του γραφείου του επιτρόπου και πολιτικός μηχανικός θέμις Χριστοφίδου και ο 
διευθυντής του ΕΤΕΚ Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως. 
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Σεμινάριο με θέμα «αρχές σχεδιασμού και σύγχρονες τεχνολογίες εγκα-
ταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού και ζεστού νερού χρήσης, 

σε κτίρια λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχές ενεργειακής οικονομίας».
23 και 24 Ιανουαρίου 2015 
χώρος διεξαγωγής: εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο εΤεΚ, Λευκωσία
Τέλος Συμμετοχής*: 60 ευρώ συμπ. ΦΠα 
εκπαιδευτής: μιχάλης μέντζος 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών σχεδιασμού 
εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού, ζεστού νερού χρήσης, σε 
κτίρια καθώς επίσης και καταγραφή και η αξιολόγηση του πλήθους τεχνολο-
γιών και προϊόντων θέρμανσης - ψύξης και εξαερισμού που διατίθενται στην 
αγορά με στόχο την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και της κατάλληλης 
εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της ενεργειακής οικονομίας. 
Στο πλαίσιο αυτό στο σεμινάριο θα υπάρχει ειδική ενότητα σχετικά με τεχνι-
κές συμβουλές για διάγνωση σε HVAC συστήματα και αναδρομικά μέτρα για 
καλύτερη λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σεμινάριο απευθύνεται 
σε όλους τους σχετικούς με την οικοδομική βιομηχανία μηχανικούς αλλά και 
σε ειδικευμένους εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις τους στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων. 

31 Ιανουαρίου 2015 
«Συστήματα Διαχείρισης επιχειρησιακής Συνέχειας στην πράξη (με βάση 
το διεθνές πρότυπο ISO 22301: Societal security - Business continuity 
management systems -Requirements)»
χώρος διεξαγωγής: εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο εΤεΚ, Λευκωσία
Τέλος Συμμετοχής*: δωρεάν για τακτοποιημένα μέλη 
εκπαιδευτής: Διαμαντής Ζαφειριάδης 

Ως επιχειρησιακή Συνέχεια ορίζεται η στρατηγική και τακτική ικανότητα 
ενός οργανισμού να σχεδιάζει και να ανταποκρίνεται σε περιστατικά ή και 
φυσικές καταστροφές, προκειμένου να συνεχιστούν οι λειτουργίες του 
σε ένα αποδεκτό προκαθορισμένο επίπεδο. ό όρος επιχειρησιακή Συνέ-
χεια αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και στα 
μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, 
έτσι ώστε αμέσως μετά την εκδήλωση μιας διαταραχής, να διασφαλίζεται 
η συνέχιση των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών και, προοδευτικά, όλων 
των λειτουργιών της επιχείρησης. Η Διαχείριση επιχειρησιακής Συνέχειας 
(Business Continuity Management) είναι μια ολιστική διεργασία, κατά την 
οποία προσδιορίζονται οι ενδεχόμενες απειλές για έναν οργανισμό και η 
επίδρασή τους στη λειτουργία του. Ένα Σύστημα Διαχείρισης επιχειρη-
σιακής Συνέχειας παρέχει υποδομή, πάνω στην οποία βασίζονται οι λει-
τουργίες του οργανισμού ως προς την ανθεκτικότητά τους σε ενδεχόμενες 
απειλές, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η κατάρτιση των ενδιαφε-
ρόμενων, αναφορικά με το διεθνές πρότυπο ISO 22301. Στο πλαίσιο του 
σεμιναρίου θα παρουσιαστούν πρακτικές και εργαλεία που θα βοηθήσουν 
στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας 
και θα γίνει συζήτηση για συγκεκριμένα πρακτικά θέματα ή και case studies.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.etek.org.cy/site-menu-64-el.php

Εντολή 1 του 2014 περί Πολεοδομίας Νόμος, 
Πράσινος Συντελεστής Δόμησης

Ουπουργός εσωτερικών ςωκράτης χάσικος 
ενέκρινε νέα πολεοδομικά κίνητρα για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώ-
σιμες Πηγές ενέργειας (ΑΠε), για προσέλκυση 
νέων επενδύσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η εντολή του υπουργού εσω-
τερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 
του περί Πολεοδομίας και χωροταξίας Νόμου, 
στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών προσέλκυ-
σης φυσικών και νομικών προσώπων του ιδιωτι-
κού (ή και φορέων του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα) για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Αυτή συμπληρώνει, διασαφηνί-
ζει και εμπλουτίζει πρόνοιες πολιτικής που πρω-
τοδημοσιεύθηκαν σε ςχέδια Ανάπτυξης το 2011.
Η εντολή καθορίζει προϋποθέσεις και κίνητρα 
(υπό μορφή πρόσθετου συντελεστή δόμησης) 
για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας σε διάφορους τύπους αναπτύ-
ξεων.

ςτην εντολή καταγράφονται:
α) η χωροθετική πολιτική με αναφορά στους 
τύπους ανάπτυξης και το πεδίο εφαρμογής,
β) η διασαφήνιση ότι αφορά τόσο υφιστάμενες 
αναπτύξεις όσο και νέες αιτήσεις για ανάπτυξη,
γ) το είδος των συστημάτων των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για τα οποία μπορεί να ισχύσει,

δ) τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις και πώς 
αυτά σχετίζονται με τύπους ανάπτυξης και 
αριθμητικές ενεργειακές παραμέτρους, 
ε) η διαδικασία με την οποία χορηγείται στον 
ενδιαφερόμενο αιτητή η πολεοδομική άδεια και 
η διασύνδεσή της με την άδεια οικοδομής,
στ) οι περιοδικοί καθορισμένοι έλεγχοι που 
απαιτούνται για διασφάλιση λειτουργικής από-
δοσης του συστήματος παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Βασική αρχή που υιοθετήθηκε για τη διαμόρ-
φωση του περιεχομένου της εντολής είναι ο 
συνδυασμός (σε πρώτη φάση) ψηλής ενεργει-
ακής απόδοσης του κελύφους της ανάπτυξης, 
με την ικανοποίηση (σε δεύτερη φάση) μέρους 
των ενεργειακών αναγκών που απομένουν, με 
συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.etek.
org.cy/site-article-769-48-el.php

Σεμινάρια Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ 
για τον Ιανουάριο του 2015 



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



Χρηματοδοτήσεις, ύψους 800.000 ευρώ, θα δι-
αθέσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ιΠε) 

στο πλαίσιο προκήρυξης τεσσάρων νέων διεθνικών 
Προσκλήσεων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυ-
ξη. Για τον σκοπό αυτό, το Ίδρυμα καλεί ερευνητι-
κούς και ακαδημαϊκούς φορείς από τον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ερευνητι-
κές προτάσεις.
μέσα από τη συμμετοχή του ιΠε στα διεθνικά δί-
κτυα δίνεται η δυνατότητα σε κυπριακούς φορείς να 
συμμετάσχουν στις κοινές διεθνικές προσκλήσεις 
που προκηρύσσονται, συμβάλλοντας στην εξωστρέ-
φεια του εθνικού ερευνητικού συστήματος μέσα 
από την ανάπτυξη συνεργασιών και τη δικτύωση κυ-
πριακών και ευρωπαϊκών φορέων και επιχειρήσεων.
Η πρώτη ενότητα αφορά τη δυνατότητα υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης κοινής Πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού Έργου με 
τίτλο «Systems Biology Applications» («ERASysAPP») 
που στοχεύει στη διεθνική συνεργασία μεταξύ ευ-
ρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργανισμών για την 
προώθηση της έρευνας στον ευρύτερο τομέα των 
βιολογικών συστημάτων. Η συγκεκριμένη Πρόσκλη-
ση, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 14 
ιανουαρίου 2015, επικεντρώνεται στην εφαρμοσμέ-
νη έρευνα των βιολογικών συστημάτων για μικρο-
οργανισμούς, φυτά και ζώα εντός του ευρύτερου 
τομέα των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας. 

Η επόμενη Πρόσκληση είναι η 1η κοινή Πρόσκλη-
ση υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού Έργου 
με τίτλο «EURO-MEDITERRANEAN Cooperation 
through ERANET Joint Activities and Beyond» 
(ERANETMED) που στοχεύει στην προώθηση της 
ευρωμεσογειακής συνεργασίας στον τομέα της 
έρευνας σε θεματικά πεδία τα οποία αποτελούν 
σημαντικές κοινές προκλήσεις στην περιοχή της 
μεσογείου όπως η ενέργεια και η διαχείριση 
υδάτινων πόρων. όι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 2 Φεβρου-
αρίου 2015. 
Παράλληλα, το ιΠε ενημερώνει για τη δυνατότητα 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρωτοβου-
λίας Κοινού Προγραμματισμού «URBAN EUROPE» με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 17 μαρτίου 
2015. Στόχος της Πρόσκλησης είναι η χρηματοδό-
τηση Έργων έρευνας και καινοτομίας για εξέταση 
και αξιολόγηση προβλημάτων και προκλήσεων του 
αστικού περιβάλλοντος και η διαμόρφωση προτάσε-
ων για επίλυσή τους, συμβάλλοντας στη δημιουργία 
«έξυπνων πόλεων» ιδιαίτερα στα θέματα ενέργειας, 

μεταφορών, διαχείρισης δεδομένων και διακυβέρ-
νησης.
Η τελευταία πρόσκληση αφορά το δίκτυο «SOLAR-
ERA.NET» στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί 
χρηματοδότησης έρευνας από 17 ευρωπαϊκές 
χώρες και περιφέρειες με στόχο την ανάπτυξη 
αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμ-
μάτων και οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας 
και καινοτομίας στα θέματα παραγωγής ηλεκτρι-
σμού από ηλιακή ενέργεια. Η εν λόγω Πρόσκληση, 
η οποία είναι ανοικτή μέχρι τις 27 μαρτίου 2015, 
καλύπτει τις τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστη-
μάτων και συγκεντρωτικών συστημάτων ηλιακής 
ενέργειας. 
Σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τους κα-
νόνες συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
του ιΠε www.research.org.cy 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ιΠε) αποτελεί τον 
εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προ-
ώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της 
αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδια-
σμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης 
ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτή-
των, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης 
Κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες 
στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
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ΠρΩΤόΒόΥΛια εΤεΚ

Ιστοσελίδες και επαγγελματικοί φορείς για εξεύρεση εργασίας στην ΕΕ

Στο πλαίσιο μιας οργανωμένης προσπάθειάς του 
για να βοηθήσει μέλη του που είναι άνεργοι, 

το επιμελητήριο απευθύνθηκε στις πρεσβείες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες της ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την παράκληση να ενημερώσουν το επι-
μελητήριο για διαδικτυακούς χώρους ή και επαγγελ-
ματικούς φορείς/οργανισμούς μέσω των οποίων οι 
ενδιαφερόμενοι να δύνανται να πληροφορούνται για 
ευκαιρίες εργοδότησης.
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας έχουν κινητοποιήσει 
το επιμελητήριο ώστε να εντείνει τις προσπάθειές 
του για εξεύρεση ευκαιριών απασχόλησης των 
μηχανικών στην Κύπρο αλλά κυρίως σε χώρες της 
εε. οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας για τα 
επόμενα χρόνια, δυστυχώς, διαφαίνονται αρνητικές 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιμακού-
μενης κρίσης αλλά και τις ειδικές συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν στη χώρα λόγω της κρίσης στον 
τραπεζικό τομέα. οι συνέπειες της χρηματοπιστω-
τικής κρίσης έχουν επηρεάσει και τις ευκαιρίες 
εργοδότησης στην Κύπρο. τα ποσοστά ανεργίας 

παρουσιάζουν πρωτοφανή αύξηση, ιδιαίτερα στους 
νέους επιστήμονες/μηχανικούς. 
οι πρεσβείες της Κύπρου ενθουσιάστηκαν με την 
πρωτοβουλία του ετεΚ και κινητοποιήθηκαν αμέ-
σως. Ήδη αρκετές έχουν ολοκληρώσει την έρευνά 
τους και προώθησαν στο επιμελητήριο στοιχεία επι-
κοινωνίας πολλών οργανισμών που θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν. οι πρεσβείες που απέστειλαν στοι-
χεία είναι: της Αυστρίας, της ςλοβακίας, της ςλο-
βενίας, της Γερμανίας, της ολλανδίας και της Πορ-
τογαλίας. Λόγω του μεγάλου όγκου του υλικού που 

προωθήθηκε, αυτό χρειάστηκε να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ετεΚ (www.etek.org.cy/site-article-
280-52-el.php), απ’ όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να αναζητήσει τα στοιχεία που θέλει.
ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα στοιχεία που 
παραλήφθηκαν:
• Ιστοσελίδα EURES (http://eures.europa.eu): εύκο-
λος τρόπος για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με 
θέσεις εργασίας σε 32 χώρες της ευρώπης.
• Αυστρία: Δημόσια ύπηρεσία Απασχόλησης, www.
ams.at
• ςλοβακία: ύπουργείο εργασίας, www.
employment.gov.sk/en.html 
• ςλοβενία: ύπηρεσία Απασχόλησης, http://english.
ess.gov.si/
• Γερμανία: ομοσπονδιακό επιμελητήριο Μηχανι-
κών, www.bingk.de
• ολλανδία: apapantoniou@epo.org
• Πορτογαλία: Κρατικό Ινστιτούτο ύπουργείου Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, www.netemprego.gov.pt/
IEFP/index.jsp

Νέες επιχορηγήσεις €800.000 για έρευνα από το ΙΠΕ
ΠΡοςΚΛΗςεΙς ΓΙΑ εΡεύΝΗτΙΚες ΠΡοτΑςεΙς ςε τεςςεΡΙς εΝοτΗτες 
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Let Mother Nature keep you warm and cool for 365 days/year with 

one system only.  

Τα Σουθδικά γεωκερμικά ςυςτιματα τθσ Thermia ςασ εξοικονομοφν ενζργεια και χριματα χωρίσ 

περικοπζσ ςε κζρμανςθ, ψφξθ και ηεςτό νερό. 

 55% κρατικι χoρθγία για γεωκερμικά ςυςτιματα 

 75% εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Φιλικό προσ το περιβάλλον 

 Εφκολθ εγκατάςταςθ  
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Το επιστημονικό και Τεχνικό επιμελητήριο Κύ-
πρου, έχοντας γίνει δέκτης σημαντικού αριθ-

μού αναφορών και καταγγελιών αναφορικά με 
συναδέλφους οι οποίοι, ενώ εργοδοτούνται στον 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, προχωρούν 
στην εκπόνηση, ετοιμασία, ή ακόμη σε ορισμένες 
περιπτώσεις και υποβολή μελετών (αρχιτεκτονικών, 
Στατικών, μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών, ή άλ-
λων μελετών), επισημαίνει τα ακόλουθα:
1. Η εν λόγω δραστηριότητα αντίκειται τόσο στους 
σχετικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία 
τμημάτων, υπηρεσιών και οργανισμών του δημό-
σιου τομέα, όσο και στους περί δεοντολογίας των 
μελών του εΤεΚ Κανονισμούς.
2. Περαιτέρω, τέτοιου είδους συμπεριφορές δημι-
ουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ, 
αφενός, των λειτουργών της δημόσιας ή εκπαιδευ-
τικής υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δι-
καίου και, αφετέρου, των ελεύθερων επαγγελματι-
ών, αφού παρέχεται στους πρώτους η δυνατότητα 
καθορισμού της αμοιβής σε απαράδεκτα χαμηλά 
επίπεδα, δεδομένου ότι αυτή είναι επιπρόσθετη 
από τις μισθολογικές τους απολαβές.
3. Παράλληλα, και καθώς δεν μπορούν να αποκλει-
στούν περιπτώσεις σύγκρουσης του προσωπικού 

συμφέροντος με το επαγγελματικό καθήκον, δη-
μιουργούνται προϋποθέσεις δυσλειτουργίας της 
κρατικής μηχανής και ζημίας του δημοσίου συμφέ-
ροντος.
Το επιμελητήριο, συνεισφέροντας στην άρση της 
πιο πάνω δυσλειτουργίας, έχει υιοθετήσει ως πά-
για πρακτική τη μη έκδοση έγγραφων βεβαιώσεων 
στα μέλη τα οποία υπηρετούν στον δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, εκτός εάν χορηγείται 
σχετικά ειδική άδεια από την υπηρεσία τους. Η 

επιτυχής, όμως, εφαρμογή της πρακτικής αυτής 
εξαρτάται από την πληροφόρηση που είναι δια-
θέσιμη στο επιμελητήριο, η οποία προέρχεται από 
τα ίδια τα μέλη. με στόχο λοιπόν την πληρέστερη 
ενημέρωση στο συγκεκριμένο θέμα, το επιμελη-
τήριο αποφάσισε να ζητηθεί από τα μέλη, μέσω 
σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης η οποία θα πρέπει 
να υποβάλλεται σε ετήσια βάση, να δηλώνουν το 
καθεστώς εργοδότησής τους. Η υποβολή δήλωσης 
για το εκάστοτε τρέχον έτος θα αποτελεί προϋπό-
θεση για την έκδοση των έγγραφων βεβαιώσεων 
δυνάμει του Άρθρου 8(α) του περί ρυθμίσεως όδών 
και όικοδομών νόμου και της ΚΔΠ 111/2006 (μη-
χανολογικές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κα-
νονισμοί του 2006).
Σε κάθε περίπτωση, το επιμελητήριο καλεί τα μέλη 
του να συμβάλουν ενεργά και ουσιαστικά στη δια-
τήρηση του κύρους του μηχανικού σε υψηλά επί-
πεδα, μη αποδεχόμενοι υποβάθμιση του επαγγέλ-
ματος, προστατεύοντας παράλληλα τη νομιμότητα 
αλλά και την αξιοπιστία και την εκτίμηση που χαίρει 
ο τεχνικός κόσμος από το ευρύτερο κοινωνικό σύ-
νολο.
Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του εΤεΚ: 
http://www.etek.org.cy/site-article-778-35-el.php

μΗΤρΩό Και ΣΤόιχεια εΠιΚόινΩνιαΣ

Δημοσίευση επαγγελματικών στοιχείων μελών ΕΤΕΚ
Το ετεΚ, μετά από εισήγηση αρκετών μελών 

του και με στόχο την εξυπηρέτηση τόσο των 
μελών όσο και των πολιτών, δημοσιεύει στην 
ιστοσελίδα του τα επαγγελματικά στοιχεία όσων 
εκ των μελών του το επιθυμούν.
ςτόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή στο 
κοινό άμεσων πληροφοριών σε σχέση με τα άτο-
μα που έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος 
στη μηχανική επιστήμη.
Η ανάρτηση των επαγγελματικών στοιχείων προ-
ϋποθέτει τη ρητή εξουσιοδότηση του μέλους. Για 
τον σκοπό αυτό το επιμελητήριο αποτείνεται στα 
μέλη του, αφενός ενημερώνοντας και αφετέρου 
παρέχοντας τον τρόπο –σε όσους το επιθυμούν– 
να ζητήσουν τη συμπερίληψη του ονόματός τους 
στον κατάλογο αυτό. επισημαίνεται ότι η δυνατό-
τητα αυτή παραμένει σε ισχύ. 
το μητρώο μελών ετεΚ, ο κατάλογος με στοιχεία 
επικοινωνίας μελών ετεΚ, η εγκύκλιος και η σχε-
τική δήλωση είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά εδώ: 
www.etek.org.cy/site-menu-39-el.php.
το αρχείο ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα προκειμένου να περιλαμβάνει όλα τα μέλη 

που στο μεταξύ έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους 
και τους έχει εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλμα-
τος. ςκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή 
άμεσων πληροφοριών σε σχέση με τα άτομα που 
έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στη Μη-
χανική επιστήμη. 
ςημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε συ-
γκεκριμένες δραστηριότητες κάθε επαγγέλματος 
δυνατόν να περιορίζεται βάσει προνοιών άλλων 
νομοθεσιών (π.χ. περί εγγραφής και ελέγχου ερ-
γοληπτών Νόμος, Νόμος περί οδών και οικοδο-
μών).

Αναβάθμιση Μητρώου 
Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του, για 
δράσεις, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις του, το 
ετεΚ διενεργεί εκστρατεία για την αναβάθμιση 
των στοιχείων επικοινωνίας των μελών του. Για 
τον σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί σχετικό Έντυπο 
ςυλλογής Πληροφοριών (www.etek.org.cy/site-
menu-39-el.php) το οποίο μπορεί να αποστέλ-
λεται στο τηλεομοιότυπο 22730373 ή στο email 
cyprus@etek.org.cy.

Μελέτες από λειτουργούς Δημοσίου
το τεχνικό επιμελητήριο επισημαίνει τα προ-
βλήματα που προκύπτουν και τη δυσλειτουργία 
που δημιουργείται στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες μέλη του τα οποία ενώ εργοδοτούνται 
στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα 
προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία, ή υπο-
βολή μελετών.
Με απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του ετεΚ 
ζητείται από τα μέλη, μέσω της υποβολής σχετι-
κής ύπεύθυνης Δήλωσης, να δηλώνουν σε ετήσια 
βάση το καθεστώς εργοδότησής τους.

Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου
εΓΚύΚΛΙος 06/14 ετεΚ
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Στο χώρο του Hub events, στα Πετράλωνα, θα 
διεξαχθεί για πρώτη φορά στις 17 ιανουαρίου 

2015 το TEDx του εθνικού μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου. To TEDxNTUA ανακοίνωσε τον Θεοδόση Τάσιο 
ως ομιλητή του φετινού συνεδρίου.
ό καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος γεννήθηκε στην 
Καστοριά. Πήρε το δίπλωμα του Πολιτικού μηχα-
νικού από το εθνικό μετσόβιο Πολυτεχνείο (1953) 
και συνέχισε τις σπουδές του στο Centre d’Etudes 
Superieures ITBTB, στο Παρίσι, για ένα χρόνο. ανα-
γορεύθηκε διδάκτωρ του εμΠ το 1958. εξελέγη 
επιμελητής του εμΠ (1958) και στη συνέχεια έκτα-
κτος μόνιμος καθηγητής (1964) και τακτικός καθη-
γητής (1969). Ίδρυσε το εργαστήριο όπλισμένου 
Σκυροδέματος του εμΠ και το διεύθυνε μέχρι την 
αποχώρησή του (1997). Δίδαξε ακόμα στα Πανεπι-
στήμια της Βαγδάτης (1979), της Σαγκάης (1982), 
της νανκίν (1985), της Παβίας (1986) και στο 
College International des Sciences de Construction 
Paris (1979-1989).
εξέχουσα μορφή στην επιστημονική και επαγ-
γελματική ζωή της χώρας, υπήρξε δάσκαλος 
χιλιάδων μηχανικών, δημοσίευσε εκατοντάδες 

επιστημονικές εργασίες στις περιοχές της εδα-
φομηχανικής, της Τεχνολογίας του Σκυροδέμα-
τος και της αρχαίας ελληνικής Τεχνολογίας, ενώ 
ασχολήθηκε με μια ευρύτατη περιοχή επιστημο-
νικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών θεμάτων 
(ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί, αντισεισμική 
προστασία, προστασία μνημείων, δημόσια έργα) 
αλλά και με θέματα Φιλοσοφίας, Παιδείας, Γλώσ-
σας, όρολογίας, καθώς και με κοινωνικά θέματα 
ως συντάκτης επιφυλλίδων στον ημερήσιο και 
εβδομαδιαίο τύπο.
απέσπασε πολλές τιμητικές διακρίσεις, ανάμεσα 
στις οποίες αυτές του επίτιμου καθηγητή του Πα-
νεπιστημίου της νανκίν, επίτιμου διδάκτορος του 
Πανεπιστημίου της Λιέγης, Fellow του American 
Concrete Institute, επίτιμου προέδρου της CEB, επί-
τιμου μέλους της RILEM, της CIAS, του επιστημο-
νικού Τεχνικού επιμελητηρίου Κύπρου, της CICOP, 
επίτιμου διδάκτορος του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου, μέλους της ακαδημίας επιστημών του Τορίνο, 
επίτιμου προέδρου της ελληνικής Φιλοσοφικής 
εταιρείας και επίτιμο μέλος της ελληνικής εταιρεί-
ας όρολογίας. Τιμήθηκε, επίσης, με το μετάλλιο 

της Πόλεως των Παρισίων ενώ πριν λίγες ημέρες 
αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου αθηνών.
Το βιογραφικό του κ. Τάσιου δεν χωρά σε μερικές 
παραγράφους. αυτό όμως που αξίζει να σημειωθεί, 
γιατί εντυπωσιάζει, είναι ότι ο Θεοδόσης Τάσιος δεν 
έμεινε προσκολλημένος στο αντικείμενο του μηχα-
νικού αλλά διεύρυνε τη σκέψη του εξερευνώντας 
τους χώρους, της φιλοσοφίας, της τέχνης και της 
παιδείας. χωρίς καμία δόση υπερβολής θα λέγαμε 
ότι ο κ. Τάσιος ενσαρκώνει το ιδεώδες του σύγχρο-
νου homo universalis. 
Η στάση ζωής του Θεοδόση Τάσιου συνοψίζεται 
στη φράση: «Aς αναστοχαστούμε εαυτούς και αλ-
λήλους», εκφράζοντας απόλυτα τον στόχο του πρώ-
του TEDxNTUA, που είναι να επαναπροσδιορίσουμε 
τη θέση μας στο κοινωνικό σύνολο και να αποτελέ-
σουμε ενεργό κομμάτι της πολυπόθητης αλλαγής. 
Η παρουσία του στο συνέδριο αποτελεί γεγονός 
όχι μόνο για την πολυτεχνειακή κοινότητα αλλά για 
όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους.

Ειδική ενότητα για την Έρευνα στην ιστοσελίδα ΕΤΕΚ
Ενότητα για την Έρευνα διατηρεί το επιμελητήριο στην ιστοσελίδα του 

(www.etek.org.cy/site-menu-104-el.php). ςτη σελίδα φιλοξενούνται άρθρα 
σχετικά με ερευνητικές δραστηριότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησης, διάφο-
ρες ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων έναρξης και διάχυσης 
αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και όποιο άλλο περιεχόμενο σχε-
τικό 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 προχωρούν 
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, αποτε-
λούν βασικό πυλώνα στην όλη προσπάθεια καθώς διαθέτουν τη θέληση, τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες για παραγωγή ιδεών και μετατροπή τους σε λύσεις 
πραγματικών προβλημάτων.
ςτο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων του ετεΚ για την προώθηση των θε-
μάτων έρευνας και καινοτομίας και με πρωτοβουλία της επιτροπής Έρευνας 
και τεχνολογίας, έχει δημιουργηθεί αρχείο 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 προ-
φίλ των μελών σε ό,τι αφορά τα θέματα έρευνας και ακολούθως η δημιουργία 

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.
τα ενδιαφερόμενα μέλη καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο 
(www.etek.org.cy/site-menu-104-el.php), ώστε να συμπεριληφθούν στη 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

To TEDxNTUA ανακοίνωσε τον καθηγητή Θεοδόση 
Τάσιο ως ομιλητή του φετινού συνεδρίου
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Το Πολεοδομικό Συμβούλιο διοργάνωσε τον πε-
ρασμένο νοέμβριο το πρώτο του εργαστήρι, με 

αφορμή και την Παγκόσμια μέρα Πολεοδομίας (8η 
νοεμβρίου κάθε έτους), στοχεύοντας μεταξύ άλ-
λων στην ενίσχυση της επικοινωνίας με όλους τους 
εμπλεκόμενους στα πολεοδομικά δρώμενα του τό-
που μας. μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη του 
προέδρου του Πολεοδομικού Συμβουλίου κ. αν-
δρέα μαρκίδη, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον ιανουά-
ριο του 2014, το εργαστήρι αυτό ήταν η δεύτερη ανοικτή, δημόσια επαφή 
του Πολεοδομικού Συμβουλίου, αυτή τη φορά με τους επαγγελματικούς 
φορείς/οργανωμένα σύνολα που σχετίζονται με την Πολεοδομία και τον 
Πολεοδομικό Σχεδιασμό στην Κύπρο.
εκπρόσωποι τοπικών αρχών, κυβερνητικών τμημάτων, πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, επαγγελματικών φορέων και 
του εΤεΚ κατέθεσαν τις απόψεις, προβληματισμούς και εισηγήσεις γύρω 
από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που αντικατοπτρίζει τον πολυσχιδή / πολύ-
πλευρο χαρακτήρα της Πολεοδομίας και χωροταξίας. Η θεματολογία του 
εργαστηρίου περιστράφηκε γύρω από τις εξής ενότη-
τες: «όι Πόλεις μας», «Βιώσιμη Κινητικότητα», «Πολε-
οδομία και Περιβάλλον», «αρχιτεκτονικός και αστικός 
Σχεδιασμός», «Η Πολεοδομική Πρακτική στην Κύπρο» 
και το «Σχέδιο για τη νήσο», οι οποίες θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν η καθεμιά από μόνη της ξεχωριστό 
θέμα μιας ημερίδας.
Η κατάθεση ωστόσο απόψεων από ένα τόσο μεγάλο 
φάσμα ειδικοτήτων στο τραπέζι της συζήτησης και 
του προβληματισμού, ανέδειξε τον αλληλοσυσχετι-
σμό των θεμάτων και την αναγκαιότητα «οι πολεο-
δομούντες» να υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση, 
έξω από τα στεγανά ενός τομέα, μιας ειδικότητας, 
ενός πεδίου εξειδίκευσης. Δεν είναι, για παράδειγ-
μα, δυνατό η δράση για βιώσιμη κινητικότητα να αποτελεί αντικείμενο 
μελέτης μόνο των συγκοινωνιολόγων μακριά από τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, την ποιότητα του 
αστικού σχεδιασμού, την κοινωνική πολιτική και την ενεργή συμμε-
τοχή των πολιτών. όύτε είναι δυνατό να έχουμε αποτελέσματα όταν 
οι έχοντες τη θεσμική ευθύνη για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη 
λήψη αποφάσεων (οι policy makers και οι decision makers), αγνοούν 
τις ανάγκες και ανησυχίες όλων των επηρεαζομένων, οργανωμένων 
και μη, των επαγγελματικών φορέων, των επιχειρηματιών ανάπτυξης 
γης, των επενδυτών κτλ. είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία, δι-
άλογος και συνέργεια στις προσεγγίσεις για αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που έχουν σχέση με την Πολεοδομία. Όπως χαρακτηριστικά 
επισημαίνει σε πρόσφατο άρθρο του ο πρόεδρος του Πολεοδομικού 
Συμβουλίου, περιγράφοντας τι εστί Πολεοδομία, «Πολεοδομία ση-
μαίνει Πολιτισμός» και απαιτεί «ολοκληρωμένη (αντί αποσπασματική) 
προσέγγιση στον σχεδιασμό».

Ερωτήματα
από το εργαστήρι όπως ήταν αναμενόμενο προέκυψαν περισσότερο ερω-
τήματα παρά απαντήσεις. μεταξύ των κύριων θεμάτων που αναδείχθη-
καν κατά τις παρουσιάσεις / συζήτηση είναι και τα εξής:
(α) Το μοντέλο της συμπαγούς πόλης είναι κατά γενική ομολογία μια βιώ-
σιμη μορφή αστικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Ποιες όμως είναι οι προκλή-
σεις στην επιδίωξη αναστροφής του φαινομένου της αστικής διάχυσης; 
Πώς, για παράδειγμα, οι πολιτικές για «μεγάλες / Σύνθετες αναπτύξεις» 
στην περιφέρεια επηρεάζουν τις πόλεις και ειδικότερα τα αστικά κέντρα, 
που παραδοσιακά διαδραματίζουν τον ρόλο του κεντρικού λειτουργικού 
πυρήνα, του χώρου συνοχής του αστικού συμπλέγματος; μήπως με αυτό 
τον τρόπο αποδομούμε την Πόλη και ανταγωνιζόμαστε το Κέντρο; Πόσο 
«ανθεκτικές» είναι οι πόλεις μας στις κάθε λογής κρίσεις;
(β) Η βιώσιμη κινητικότητα δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη αποσπασματικών 
μέτρων, π.χ. με τη λειτουργία ενός «απομονωμένου» συστήματος λεωφορεί-
ων ή τραμ, ενόσω αυτά δεν συναρτώνται και με ένα οργανωμένο σύνολο άλ-
λων υποδομών, μέσων, λειτουργιών και πολιτικών, που η μια να συμπληρώνει 
την άλλη, παρέχοντας ελκυστικές εναλλακτικές σε σχέση με τη χρήση του ιχ.

(γ) Πόσο το Περιβάλλον έχει τρωθεί από τη σχεδόν 
ανεξέλεγκτη, εκτός των καθορισμένων ορίων ανάπτυ-
ξη, μέσα από ανορθόδοξες πρακτικές όπως η πολιτική 
για τη μεμονωμένη κατοικία; Η στόχευση για κοινωνι-
κή πολιτική μήπως ήταν το άλλοθι για εκμετάλλευση 
της συγκεκριμένης πολιτικής από πολλούς που δεν 
είχαν πραγματική ανάγκη;
(δ) μετά από πολλά χρόνια εφαρμογής της Πολεοδο-
μικής νομοθεσίας, σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι 
στόχοι και οι βασικές επιδιώξεις για βιώσιμη ανάπτυξη 
και ποιοτικό ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον;
(ε) όι πολεοδομικές πρακτικές με προεξάρχουσα την πρι-
μοδότηση αναπτύξεων με αυξημένους συντελεστές δό-
μησης, μπορεί να είναι η απάντηση στην οικονομική κρίση;

(στ) Πέρα από το θεσμικό «κενό» που υπάρχει στην Πολεοδομική νο-
μοθεσία σε σχέση με το «Σχέδιο για τη νήσο», ποια είναι η πραγματική 
ανάγκη και ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίζει ένα τέτοιο Σχέδιο; 
Πού θα πρέπει να στηριχθεί το εύρος και οι μέθοδοι/φορείς εφαρμογής 
του, ποια η προοπτική ενός τόσο σημαντικού Σχεδίου; Ποιο το όραμα 
ενός Σχεδίου νήσου και πώς αυτό θα καθοριστεί; Τι θα διαλαμβάνει και 
για ποιο χρονικό ορίζοντα;
με πρωτοβουλία του Πολεοδομικού Συμβουλίου διοργανώθηκε και δεύτερο 
εργαστήρι, μεταξύ 24 και 25 περασμένου νοεμβρίου, με αποκλειστικό αντι-
κείμενο το Σχέδιο για τη νήσο. όι στόχοι και το περιεχόμενο του εν λόγω 
εργαστηρίου θα αποτελέσουν το θέμα επόμενου άρθρου στο πλαίσιο της 
σχετικής με την Πολεοδομία αρθρογραφίας, που επιθυμεί να καθιερώσει το 
Πολεοδομικό Συμβούλιο.

Ηρακλής Αχνιώτης
Γραμματέας

Πολεοδομικού Συμβουλίου

Αναγκαιότητα «οι πολεοδομούντες» 
να υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση

«Είναι απαραίτητο 
να υπάρχει 
συνεργασία, 
διάλογος και 

συνέργεια στις 
προσεγγίσεις για 
αντιμετώπιση των 

προβλημάτων 
που έχουν σχέση με 
την Πολεοδομία»

εΡΓΑςτΗΡΙ  ΠοΛεοΔοΜΙΚού ςύΜΒούΛΙού -  22 ΝοεΜΒΡΙού 2014



⇒ Would you like to heat your pool ?  

⇒ Did you know that you can run your pool for 

free ? 

⇒ Have you serviced your Central Heating for the 

Winter Season?  

⇒ Have you considered a cover for your pool?  

 

We have proved our professionalism with our 22 

years of experience in Mechanical Engineering.   

Give us the opportunity to prove this to you !!!!! 

 

 

Phone: 26945222 

Fax: 26947386  

E-mail: mechanical@zandxgroup.com 

web: www.zandxgroup.com 

 

2 AGAPINOROS STREET  
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Κάθε τόσο πόλεις και χωριά της Κύπρου πλημμυρίζουν. Δικαιολογίες πολλές γιατί 
συμβαίνει αυτό. Όμως υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία και κυπριακή νομοθεσία που 

θεωρητικά έπρεπε να μας προστατεύσει αλλά και να δώσει προειδοποίηση. Για πα-
ράδειγμα λέει ο νόμος 70/2010:
• Προσδιορισμός περιοχών με δυνητικούς κινδύνους πλημμύρας
6. όι περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας ή 
η πιθανότητα να σημειωθεί πλημμύρα, προσδιορίζονται βάσει της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρό-
νοιες του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
• Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας
7.-(1) Η αρμόδια αρχή, για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του πα-
ρόντος νόμου, καταρτίζει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων 
πλημμύρας, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού και στην κατάλληλη 
κλίμακα.
(2) όι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που 
θα μπορούσαν να πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:
(α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων
(β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναφοράς ≥ 100 χρόνια)
(γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την περίπτωση.
(3) Για κάθε σενάριο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), οι χάρτες θα πρέπει να περι-
λαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) την έκταση της πλημμύρας
(β) το βάθος νερού ή τη στάθμη νερού ανάλογα με την περίπτωση
(γ) ανάλογα με την περίπτωση, την ταχύτητα ροής ή τη σχετική ροή των υδάτων.
(4) όι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες υπό τις 
συνθήκες των σεναρίων του εδαφίου (2), περιγράφονται στους χάρτες κινδύνου 
πλημμύρας και περιλαμβάνουν:
(α) τον ενδεικτικό αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν
(β) τη χρήση της γης και τον τύπο οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που 
ενδέχεται να πληγεί
(γ) εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 
πλημμύρας και προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται στα σημεία i), 
ii), και v), παράγραφος (1), του Παραρτήματος ιV, του περί Προστασίας και Διαχείρισης 
των Υδάτων νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι οποίες 
ενδέχεται να πληγούν, περιλαμβανομένων ευάλωτων εκτεθειμένων περιοχών με αξι-
όλογο πολιτιστικό ή και φυσικό τοπίο ή και δομημένο ή και φυσικό περιβάλλον
(δ) άλλες πληροφορίες που η αρμόδια αρχή θεωρεί χρήσιμες, όπως η επισήμανση 
των περιοχών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό με-
ταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που παρασύρουν υπολείμματα, καθώς και 
πληροφορίες για πιθανές άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.
(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει ότι, για τις παράκτιες περιοχές, στις οποί-
ες υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας, καθώς και για τις περιοχές με πλημμύρες 
που οφείλονται σε υπόγεια ύδατα, η κατάστρωση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύ-
ρας θα περιορίζεται στο σενάριο της παραγράφου (α) του εδαφίου (2).
(6) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και των 
χαρτών κινδύνων πλημμύρας να έχει ολοκληρωθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2013. 

Links
• Ολόκληρη η πολύ ενδιαφέρουσα νομοθεσία εδώ:
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_70/index.html
• και όλα τα σχετικά με την ΕΕ και την Κύπρο εδώ:
http://theopemptou.com/info/search-by/tags?value=Directive-60-2007
• και η ειδική σελίδα της ΕΕ για το θέμα εδώ:
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm
Η σχετική σελίδα του τμήματος αναπτύξεως Υδάτων για τις πλημμύρες είναι εδώ:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/guide2_gr/guide2_gr?OpenDocument

Άρθρο του 2009
Στις 26/11/2007 τέθηκε σε ισχύ η ευρωπαϊκή όδηγία 2007/60/EC η οποία στοχεύει 
στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημ-
μύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που 
συνδέονται με τις πλημμύρες.
όι πλημμύρες στις οποίες αναφέρεται η όδηγία περιλαμβάνουν πλημμύρες πο-
ταμών, αστραπιαίες πλημμύρες, πλημμύρες στα αστικά κέντρα και πλημμύρες 
από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. επειδή οι ζημιές που προκαλούνται 
από τις πλημμύρες ποικίλλουν στις διάφορες χώρες και περιφέρειες της εε, 
αναμένεται ότι οι στόχοι της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα καθορί-
ζονται από το κάθε κράτος μέλος, ούτως ώστε να βασίζονται στις τοπικές και 
περιφερειακές περιστάσεις.
Για να αποφευχθούν και να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που απορρέουν από 
πλημμύρες στην εκάστοτε περιοχή θα πρέπει να καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν.
ό σχεδιασμός θα πρέπει να παρέχει ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητες της κάθε περιοχής, εξασφαλίζοντας παράλλη-
λα συναφή συντονισμό εντός των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμών και 
προωθώντας την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που έχουν θεσπισθεί στην 
κοινοτική νομοθεσία.
Η όδηγία δίνει διορία στα κράτη μέλη μέχρι τις 26/11/2009 για να την εφαρμόσουν 
και περιέχει μια σειρά από σημαντικές ημερομηνίες με στόχους που θα πρέπει να 
επιτευχθούν μέχρι το 2021. Τα τρία κύρια στάδια είναι:
1. μέχρι το 2011 θα πρέπει να ετοιμαστεί έκθεση με προκαταρκτική αξιολόγηση 
κινδύνων πλημμύρας για τις περιοχές που κινδυνεύουν.
2. μέχρι το 2013 θα πρέπει να ετοιμαστούν χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας 
περιοχών με ελάχιστη πιθανότητα πλημμύρας 1 φορά στα 100 χρόνια, δεικνύοντας 
το βάθος των νερών, τον πληθυσμό που θα επηρεαστεί, τις οικονομικές επιπτώσεις, 
την περιβαλλοντική ζημιά που αναμένεται, και άλλες λεπτομέρειες.
3. μέχρι το 2015 θα πρέπει να ετοιμαστούν Σχέδια Διαχείρισης Πλημμύρας για όλες 
τις περιοχές που έχουν εντοπιστεί τα οποία θα καλύπτουν όλες τις πτυχές και θα 
εστιάζονται στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα, συμπεριλαμβανο-
μένων των προβλέψεων πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίη-
σης με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων 
Πλημμύρας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την προώθηση βιώσιμων πρακτικών 
χρήσης γης, βελτίωση της συγκράτησης υδάτων, καθώς και την ελεγχόμενη κατά-
κλιση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας.
Τα πιο πάνω θα πρέπει να αναθεωρούνται κάθε 6 χρόνια σε συγχρονισμό με την 
εφαρμογή της όδηγίας - πλαίσιο για τα νερά.
όι επιπτώσεις της πιο πάνω όδηγίας θα είναι σημαντικές:
α) Η αξία ακινήτων θα επηρεαστεί στις περιοχές που θα περιληφθούν στους χάρτες 
επικινδυνότητας που θα δημοσιευτούν σε τρία χρόνια.
β) Πιθανώς να χρειαστεί η τροποποίηση των όρων για διαχωρισμούς οικοπέδων.
γ) Θα τροποποιηθούν οι πολεοδομικές άδειες οι οποίες θα περιλαμβάνουν πλέον 
νέους όρους και περιορισμούς όπως αυτούς που έχουν υιοθετήσει και άλλες χώρες, 
για παράδειγμα περιορισμούς στην κάλυψη της γης, αποθήκευση των όμβριων υδά-
των και λιμνούλες στα σπίτια.
δ) Η όδηγία καθορίζει και τους υπεύθυνους διαχείρισης πλημμυρών, έτσι για πρώτη 
φορά ίσως οι πλημμυροπαθείς θα έχουν την ευκαιρία λήψης νομικών μέτρων ενα-
ντίον των νομικά υπευθύνων.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι συχνές πλημμύρες και η άγνοια του νόμου



Aρμόστοκοι για κεραμικά πλακίδια

weber.color

Όλα τα χρώματα 
του κόσμου!

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
P.O . BOX : 12749,     2252,   LATSIA, NICOSIA.   TEL:   00357-22575164,   FAX:   00357-22575165
KYPARISSONA 5, 4151, LIMASSOL.  TEL: 00357-25877944, FAX: 00357-25877955
EMAIL: alto@altocy.com   |   www.altocy.com
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Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό 
μέσο της ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντι-

κές και κλιματικές δράσεις. Γενικός σκοπός του προ-
γράμματος LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την 
ενημέρωση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της ευρωπα-
ϊκής Ένωσης μέσω της συγχρηματοδότησης έργων. 
Κάτω από το πλαίσιο αυτό συστάθηκε το πρόγραμμα 
QuaReSe (Quarry Resource Efficiency Demonstration 
Project) και ένας από τους κύριους στόχους του είναι 
να αναπτύξει εναλλακτικές μεθόδους για την αξιοποί-
ηση των αποβλήτων των λατομείων. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο εξετά-
ζει την αξιοποίηση της λάσπης που απορρίπτεται από 
λατομεία παραγωγής αδρανών ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή κλίνκερ, τσιμέντου και τούβλων. 
Το τσιμέντο είναι ένα από τα σημαντικότερα οικο-
δομικά υλικά στον κόσμο. Συγκεκριμένα, το τσιμέ-
ντο Portland αποτελείται κυρίως από κλίνκερ, ένα 
ενδιάμεσο προϊόν που περιέχει ως επί το πλείστον 
ενεργά πυριτικά ορυκτά ασβεστίου, τα οποία σχη-
ματίζονται μέσω της καύσης του ασβεστόλιθου και 
άλλων υλικών μέσα σε περιστρεφόμενο κλίβανο σε 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες. αυτή η διαδικασία απαι-
τεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας και πρώτων υλών 
(κυρίως ασβεστόλιθου) ανά τόνο του παραγώμενου 
κλίνκερ και συνοδεύεται από σημαντικές εκπομπές 
αερίων και ιδιαίτερα από απελευθέρωση διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) αλλά και οξειδίων του αζώτου, 
οξειδίων του θείου και αιωρούμενων σωματιδίων. 
Το συνολικό επίπεδο των εκπομπών CO2 (περίπου 
1 ton/ton κλίνκερ) οφείλεται στη συνεισφορά της 
πύρωσης του ασβεστόλιθου και της καύσης των 
καυσίμων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 
βιομηχανία του τσιμέντου να καθίσταται μία από τις 
κορυφαίες βιομηχανικές πηγές παραγωγής του CO2, 
αέριο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των αερίων 
του θερμοκηπίου. όι τεράστιες απαιτήσεις για τσιμέ-
ντο και οι μεγάλες ποσότητες ενέργειας και πρώτων 
υλών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του, 
προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης διαφόρων 
αποβλήτων άλλων βιομηχανιών ως πρώτες ύλες ή ως 
καύσιμα στην τσιμεντοβιομηχανία.

Τύποι κλίνκερ
Στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού παράγονται δύο τύποι 
κλίνκερ, κοινό Portland και Portland ανθεκτικό στα 
Θειικά, χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες ασβεστό-
λιθο, άργιλο, γύψο και ούμπρα, καθώς και πέντε είδη 
τσιμέντου, χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες κλίνκερ, 
γύψο και ασβεστόλιθο. Συγκεκριμένα, αντικείμενο με-

λέτης του προγράμματος QuaReSe ήταν η διερεύνηση 
της χρήσης λασπών που απορρίπτονται από λατομεία 
παραγωγής αδρανών στην παραγωγή κλίνκερ και τσι-
μέντου, με απώτερο σκοπό την παραγωγή προϊόντων 
ανώτερης ποιότητας από τα αντίστοιχα που παράγο-
νται με τη συμβατική μέθοδο, τη μείωση του κόστους 
της παραγωγής και την επίτευξη της μείωσης των 
εκπομπών του CO2. Δύο τύποι λάσπης χρησιμοποιή-
θηκαν για τον σκοπό αυτό: Διαβασική και ασβεστολι-
θική. Η ασβεστολιθική διαχωριζόταν σε δύο είδη, ένα 
προερχόμενο από το πλύσιμο αδρανών και άλλο από 
σφαιρόμυλο παραγωγής άμμου. μετά από χημικές 
αναλύσεις που διενεργήθηκαν στα υλικά αυτά, ώστε 
να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά τους, αποφασίστη-
καν τα εξής:
• Αντικατάσταση μέρους της αργίλου από διαβασική 
λάσπη για την παραγωγή κλίνκερ.
• Παραγωγή τσιμέντου χρησιμοποιώντας στη θέση 
του ασβεστόλιθου τις ασβεστολιθικές λάσπες σε πο-
σοστά 5%, 10%, 15% και 20%. Άλεση τσιμέντου με 
ασβεστόλιθο χρησιμοποιώντας τα ίδια ποσοστά για 
σύγκριση με τα προηγούμενα.
Σε πρώτη φάση διενεργήθηκαν εργαστηριακές δο-
κιμές, ώστε να καθοριστεί η καταλληλότητα των δι-

αφορετικών τύπων ασβεστολιθικών λασπών για την 
παραγωγή τσιμέντου. Για τον σκοπό αυτό πραγματο-
ποιήθηκε άλεση τσιμέντου χρησιμοποιώντας μόνο 
κλίνκερ και γύψο (μείγμα αναφοράς) και στη συνέχεια 
κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο τα προς εξέταση 
μείγματα τσιμέντου, με την προσθήκη ασβεστολιθι-
κής λάσπης ή ασβεστόλιθου –αφού προηγουμένως 
είχαν αλεστεί σε εργαστηριακό μύλο σε κοκκομετρία 
αντίστοιχη με αυτή του μείγματος αναφοράς– στα 
προαναφερθέντα ποσοστά. Η προετοιμασία αμμο-
κονιαμάτων, δοκιμίων, η συντήρηση και η θραύση 
τους κατά τη δοκιμή θλίψης έγιναν σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό Πρότυπο εν 196-1. επιπρόσθετα εξετά-
στηκε η ροή (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C 185) 
και η κάθιση (σύμφωνα με εσωτερική μέθοδο) των 
πιο πάνω αμμοκονιαμάτων για τον προσδιορισμό της 
εργασιμότητας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε 
ό,τι αφορά τη δοκιμή θλίψης, έδειξαν ότι η προσθή-
κη της ασβεστολιθικής λάσπης –είτε από το πλύσιμο 
αδρανών είτε από τον μύλο παραγωγής άμμου– δεν 
προκαλεί κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στη συμπεριφορά 
των δοκιμίων σε σχέση με τα δοκίμια τσιμέντου με 
ασβεστόλιθο σε αντίστοιχα ποσοστά προσθήκης. 
Παρ’ όλα αυτά, κατά τη δοκιμή της ροής και της 
κάθισης του αμμοκονιάματος μόνο το τσιμέντο με 
την ενσωμάτωση λάσπης από τον μύλο παραγωγής 
άμμου εμφάνισε συμπεριφορά αντίστοιχη με το 
ασβεστολιθικό τσιμέντο, σε αντίθεση με το τσιμέντο 
προερχόμενο από τη λάσπη πλυσίματος αδρανών το 
οποίο χαρακτηρίστηκε από σημαντικά μειωμένη ερ-
γασιμότητα. Για τον λόγο αυτό η βιομηχανική παρα-
γωγή τσιμέντου με τη χρήση ασβεστολιθικής λάσπης 
πραγματοποιήθηκε μόνο με λάσπη προερχόμενη 
από τον μύλο παραγωγής άμμου.
Η βιομηχανική παραγωγή κλίνκερ με μερική αντικατά-
σταση του ποσοστού της αργίλου από τη διαβασική 
λάσπη και η βιομηχανική παραγωγή τσιμέντου χρησι-
μοποιώντας ασβεστολιθική λάσπη, έγινε σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού Προτύπου εν 197-
1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 
για κοινά τσιμέντα, πρότυπο το οποίο εφαρμόζεται 
γενικότερα από την Τσιμεντοποιία Βασιλικού κατά τη 
συνηθισμένη παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου. από τις 
δοκιμές αυτές προέκυψαν τα ακόλουθα:
• Κλίνκερ: - Η μερική αντικατάσταση της αργίλου από 
τη διαβασική λάσπη είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
του Na2O και την ταυτόχρονη μείωση του Κ2ό. Το θει-
ικό άλας του Na είναι λιγότερο πτητικό σε σύγκριση με 
το θειικό άλας του K και, ως εκ τούτου, υψηλότερες 
συγκεντρώσεις του διευκολύνουν την απομάκρυνση 
του θείου από το σύστημα του κλιβάνου.

Αξιοποίηση του απόβλητου πολτού 
των λατομείων στην τσιμεντοβιομηχανία

Η αξιοποίηση 
εναλλακτικών 

πρώτων υλών στην 
τσιμεντοβιομηχανία 

αποτελεί καινοτομία για τα 
δεδομένα της Κύπρου

εύΡΩΠΑΪΚο ΠΡοΓΡΑΜΜΑ LIFE -  QUARESE
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- όι τιμές της απώλειας πύρωσης της φαρίνας (υλι-
κό που προκύπτει από την άλεση των πρώτων υλών) 
και οι συγκεντρώσεις CaO και MgO παρέμειναν αμε-
τάβλητες υπό την παρουσία της διαβασικής λάσπης 
και έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι η προέλευση των 
CaO και MgO από ανθρακικά και πυριτικά άλατα δεν 
διαφοροποιείται, με συνεπακόλουθο να μην επιτυγ-
χάνεται μείωση των εκπομπών CO2, λόγω της αλ-
λαγής στη σύνθεση των πρώτων υλών παραγωγής 
κλίνκερ.
 - Η χρησιμοποίηση διαβασικής λάσπης είχε σαν απο-
τέλεσμα σημαντική μείωση στην κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας της διεργασίας παραγωγής κλίνκερ, 
λόγω της κοκκομετρικής διαβάθμισης της λάσπης η 
οποία προσεγγίζει αυτή της φαρίνας.
• Τσιμέντο: - Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της 
εργαστηριακής δοκιμής, η προσθήκη στο τσιμέντο 
ασβεστολιθικής λάσπης που προέρχεται από το ξέ-
πλυμα του ασβεστόλιθου που προορίζεται για άλεση 
ασβεστολιθικής άμμου ενώ φαίνεται να μην επηρε-
άζει ιδιαίτερα τις αντοχές σε θλίψη σε σχέση με το 
ασβεστολιθικό τσιμέντο, ελαττώνει σημαντικά την 
εργασιμότητά του. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 197-
1 το συγκεκριμένο υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως κύριο συστατικό του τσιμέντου και έτσι η χρή-
ση του δεν μπορεί να ξεπερνά το 5%. ό περιορισμός 

αυτός οφείλεται στην περιεκτικότητά του σε άργιλο, 
η οποία ξεπερνά το 1,20 g/100 g και στο γεγονός ότι 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υλικό σταθερής ποιό-
τητας δεδομένου ότι διαφορετικά δείγματα έχουν 
διαφορετικό περιεχόμενο σε ανθρακικό ασβέστιο 
και συνεπώς δεν τηρείται πάντα η προδιαγραφή του 
προτύπου εν 197-1 για την ελάχιστη περιεκτικότητα 
σε CaCO3 (≥ 75%).
- Η αξιοποίηση της ασβεστολιθικής λάσπης ως εναλ-
λακτικό υλικό στην παραγωγή του τσιμέντου είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του μεταβλητού κόστους, η 
οποία οφείλεται σε σημαντικά υψηλότερο κόστος με-
ταφοράς και προεπεξεργασίας (ξήρανση) σε σύγκριση 
με τον ασβεστόλιθο.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα αν και είναι 
φανερό ότι ο στόχος του προγράμματος QuaReSe 
για την παραγωγή τσιμέντου και κλίνκερ βελτιωμένης 
ποιότητας και την επίτευξη μειωμένων εκπομπών του 
CO2 λόγω αλλαγής των πρώτων υλών δεν επιτεύχθη-
κε, εντούτοις σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας 
μείωση των εκπομπών CO2 επιτεύχθηκε λόγω της 
μείωσης της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για 
άλεση της φαρίνας η οποία υπολογίστηκε σε 0,8 kg/
ton κλίνκερ (μείωση από 13,1 kg/ton κλίνκερ σε 1,23 
kg/ton κλίνκερ). Λόγω του κόστους μεταφοράς της 
διαβασικής λάσπης στο Βασιλικό και του αυξημένου 

κόστους διαχείρισης του υλικού λόγω της υψηλής 
υγρασίας του, η μείωση του συνολικού κόστους για 
μηδενικό κόστος υλικού (πλην της μεταφοράς) είναι 
οριακή. ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση χρη-
σιμοποίησης παρόμοιου υλικού το οποίο θα βρίσκεται 
σε μικρότερη απόσταση από το Βασιλικό και θα απο-
μακρύνεται υπό τη μορφή σκόνης και όχι λάσπης ή η 
χρησιμοποίηση της διαβασικής λάσπης με επιχορήγη-
ση του κόστους μεταφοράς. 

Καινοτομία
Η αξιοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών στην τσιμε-
ντοβιομηχανία αποτελεί καινοτομία για τα δεδομένα 
της Κύπρου και η εφαρμογή της για πρώτη φορά στην 
Τσιμεντοποιία Βασιλικού αποτελεί από μόνη της ένα 
σημαντικό γεγονός. Η παραγωγή τσιμέντου μπορεί να 
απαιτεί την κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων υλικών 
και ενέργειας, με ταυτόχρονη εκπομπή αέριων ρύπων, 
αλλά παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρείας 
ποικιλίας και μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων υλικών 
είτε ως πρώτες ύλες είτε ως καύσιμα. Το γεγονός αυτό 
δίνει την ευκαιρία και το κίνητρο στην τσιμεντοβιομη-
χανία να συμμετάσχει σε οικολογικές βιομηχανικές 
πρακτικές, με αποτέλεσμα να αποτελεί τον καλύτερο 
οδηγό τέτοιων πρακτικών από οποιαδήποτε άλλη με-
ταποιητική βιομηχανία.



Το ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει στον 
ισπανό δικηγόρο μάριο Κοστέγια Γκονζάλεθ το 

«δικαίωμα να ξεχαστεί» από τα αποτελέσματα ανα-
ζήτησης του ονόματός του στην Google η πληρο-
φορία ότι η εφορία απειλούσε προ εικοσαετίας να 
του πάρει το σπίτι. ό Άγγλος μαξ μόσλεϊ, κάποτε 
ισχυρός άνδρας της Φόρμουλα 1 διαπομπευθείς για 
κατ’ οίκον όργιο, δικαιώνεται από γαλλικό και γερ-
μανικό δικαστήριο, υποχρεώνοντας τον ιντερνετικό 
κολοσσό να «φιλτράρει» το σχετικό περιεχόμενο: 
«Λόγω της Στάζι», δηλώνει, «οι Γερμανοί κατανοούν 
ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά είτε σε παρακολου-
θεί ένα καθεστώς είτε η Google». ό πανίσχυρος Γερ-
μανός εκδότης ματίας ντέφνερ ομολογεί ανοιχτά 
ότι φοβάται την ισχύ της Google και καταγγέλλει την 
προσπάθειά της να γίνει ένα ψηφιακό υπερ-κράτος, 
αψηφώντας τους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού 
και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Περί τις 30 εταιρείες, αμερικανικές και ευρωπα-
ϊκές, μαζί και η ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών 
BEUC έχουν προσφύγει στην Κομισιόν εναντίον 
της – αριθμός ρεκόρ για υπόθεση παραβίασης μο-
νοπωλιακής θέσης. Η νέα επίτροπος ανταγωνισμού 
μαργκρέτ Βεστάγκερ δηλώνει αποφασισμένη να 
μελετήσει τα στοιχεία από την αρχή και να συνα-
ντηθεί με όλους τους εμπλεκομένους, για να δώσει 
τέλος σε ένα σίριαλ που συνεχίζεται ήδη επί τετρα-
ετία. Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μια βαρύνουσα 
συμβολικά αν και πρακτικά ανεφάρμοστη απόφαση, 
εισηγείται με ευρεία πλειοψηφία τη διάσπαση της 
Google. ό Σίγκμαρ Γκάμπριελ, «νο 2» της κυβέρνη-
σης μέρκελ, ξεσπαθώνει εναντίον της με άρθρο 
του στη FAZ, προειδοποιώντας ότι η δημοκρατία, η 
ελεύθερη οικονομία, η ίδια μας η υπόσταση απει-
λούνται. Ότι καμιά υπηρεσία της και κατ’ επέκταση 
του δικτυωμένου κόσμου, στον οποίο οικειοθελώς 
και σαγηνευμένοι περνάμε το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής μας, δεν είναι «δωρεάν», όπως φαίνεται: 
«Πληρώνουμε με τα προσωπικά μας δεδομένα και, 
αν δεν προσέξουμε, στο τέλος θα στερηθούμε τις 
προσωπικές και κοινωνικές μας ελευθερίες». Την ίδια 
ώρα, η κατακραυγή για τα «παράθυρα» που επιτρέ-
πουν την κολοσσιαία φοροαποφυγή της (καταβάλλει 
μόλις το 3% των διεθνών κερδών της) κορυφώνε-
ται και ο Βρετανός υπουργός όικονομικών Τζορτζ 
Όσμπορν εξαγγέλλει τη θέσπιση συντελεστή 25% 
εντός του 2015.
Καμία εταιρεία δεν συμβολίζει το τέλος της αθωότη-
τας του Ίντερνετ όσο η Google, που διακήρυττε στο 
ξεκίνημά της ότι αποστολή της είναι να «οργανώσει 
τις πληροφορίες του κόσμου και να τις καταστήσει 
οικουμενικά προσβάσιμες και χρήσιμες». Όπως κα-
νένας αυτοδημιούργητος κροίσος της ψηφιακής οι-
κονομίας δεν διχάζει την κοινή γνώμη όσο η ισχυρή 
τριανδρία των Λάρι Πέιτζ, Σεργκέι μπριν και Έρικ 

Σμιντ, των ιδιοφυών συνιδρυτών και του εκλεκτού 
τους μάνατζερ και νυν προέδρου της εταιρείας. Η 
ιστορία της πορείας τους, από τα φοιτητικά δωμάτια 
του Stanford μέχρι την παγκόσμια κυριαρχία σε πολ-
λαπλά μέτωπα (αναζήτηση, browser, Gmail, ΥouTube, 
εφαρμογές, Android κ.ά.), διαβάζεται σαν παραμύθι. 
Η τομή που προκάλεσαν στον τρόπο εργασίας, με 
τη διαδικασία προσλήψεων να παραπέμπει σε έντα-
ξη σε «αδελφότητα», τα παιχνίδια και τα πικνίκ στο 
γραφείο, την ανατροπή κάθε συμβατικής ιεραρχίας 
και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας με πρα-
κτικές που ξεκινούν απ’ το ντύσιμο και φτάνουν έως 
τον κανόνα του ακατάστατου γραφείου (θεωρείται 
ένδειξη καινοτόμου πνεύματος), χαρακτήρισε το 
«οικοσύστημα» της Silicon Valley – και μαζί μια ολό-
κληρη εποχή.
όι χαρακτήρες τους, διαφορετικοί και αλληλοσυ-
μπληρούμενοι, μοιάζουν βγαλμένοι από ταινία. O 
Λάρι, 41 ετών, είναι ο «τρελός επιστήμονας», ο πιο 
φιλόδοξος CEO στον κόσμο, που πιστεύει ότι στην 
τεχνολογία δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο και θέλει να 
αλλάξει τις ζωές μας.
ό συνομήλικός του Σεργκέι, παιδί μεταναστών από 
την πρώην εΣΣΔ, είναι το «μυαλό», ο άνθρωπος που 
στο άκουσμα της είδησης ότι μπορεί να έχει «κληρο-
νομήσει» Πάρκινσον απ’ τη μητέρα του δεν ίδρωσε, ο 
επιφορτισμένος πλέον με τα απόρρητα πρότζεκτ της 
εταιρείας (από πόσιμα νανοσωματίδια που θα προσ-
δένονται στα κύτταρα και θα βοηθούν στην έγκαιρη 
διάγνωση ασθενειών μέχρι αυτοοδηγούμενα αμάξια 
και αερόστατα που θα φέρουν το Ίντερνετ στις πιο 
απρόσιτες γωνιές του πλανήτη). ό Έρικ, 59 ετών, εί-
ναι ο βετεράνος της τεχνολογίας, η πατρική φιγούρα 
που ανέλαβε να βάλει τα «αγόρια» σε μια σειρά, να 
τους «τρέξει» την επιχείρηση, ο παντρεμένος πατέ-
ρας που πιλοτάρει αεροπλάνα και συλλέγει πανάκρι-
βα σπίτια και, όπως φημολογείται, ερωμένες...
είναι επίσης ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών, 
είτε απαιτεί από τον Πρόεδρο όμπάμα να προστα-
τεύσει την Google από τον «θερισμό» δεδομένων 
από την NSA είτε ταξιδεύει από την Κούβα έως τη 
Βόρεια Κορέα ως άτυπος πρέσβης του Διαδικτύου. 
Και όσο η εταιρεία του βρίσκεται στο στόχαστρο, 
παίζει τον ρόλο του «Κυρίου Όχι»: χειραγωγεί η 
Google τα αποτελέσματα αναζητήσεων για να εξα-
φανίσει τον ανταγωνισμό; «Όχι». Συλλέγει προσωπικά 

δεδομένα από το Gmail; «Όχι, αλλά επειδή πρόκειται 
για δωρεάν υπηρεσία, θα βλέπετε τις διαφημίσεις 
μας». Συνεργάστηκε με την NSA; «Όχι».
εν τω μεταξύ, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, επι-
χειρήσεις, θεσμικοί φορείς έχουν συνειδητοποιήσει 
ότι το ανεπίσημο σύνθημα της εταιρείας («Don’t be 
Evil») δεν είναι παρά ένα κούφιο σλόγκαν. Η αυτο-
κρατορία Google εκπροσωπεί το Κακό: τον σκληρό 
καπιταλισμό των πληροφοριών, που είναι στις μέρες 
μας το πολυτιμότερο αγαθό. Τον μέγα Θεριστή των 
προσωπικών δεδομένων που παρέχουμε οικειοθε-
λώς κάθε φορά που δικτυωνόμαστε. Τον μεσάζοντα 
στην κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, τον ρυθμιστή 
όλης της κίνησης στο Ίντερνετ, των «κλικ», των δια-
φημίσεων, των πληροφοριών που αναζητούμε.
Την εν εξελίξει σύγκρουση με την εε κάποιοι προ-
σπαθούν να την υποβαθμίσουν, κάνοντας λόγο για 
απέλπιδες προσπάθειες του «παλιού κόσμου» να 
υψώσει ανάστημα στον «νέο», τον οποίο δεν μπο-
ρεί να ανταγωνιστεί στο τεχνολογικό πεδίο. Θεω-
ρούν ότι πίσω της κρύβεται ο αντιαμερικανισμός 
των ευρωπαίων, η αμηχανία τους απέναντι στις 
εξελίξεις, ο τρόμος που τους προκαλεί η σκέψη 
να γίνουν μια ψηφιακή αποικία της Silicon Valley. 
Η αλήθεια είναι ότι στην Κομισιόν έχουν προσφύ-
γει και εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων που 
βρίσκουν στις ευρωπαϊκές αρχές ευήκοα ώτα για 
να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους και, πιθανώς, 
την πολιτική βούληση να επιτύχουν αποτελέσμα-
τα. «αυτό το εύρος καταγγελιών δεν έχει συμβεί 
ποτέ στα δεδομένα του ευρωπαϊκού Δικαίου περί 
ανταγωνισμού και πιθανότατα παγκοσμίως», λέει 
ανδριανή Φέρτη, δικηγόρος στην εταιρεία Clifford 
Chance με πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις αντα-
γωνισμού σχετικές με θέματα τεχνολογίας, όπως 
η υπόθεση της Microsoft και τώρα της Google. 
«αυτό που ενώνει όλους τους καταγγέλλοντες είναι 
η βαθιά ανησυχία για τις δραστηριότητες του κο-
λοσσού. Πιθανώς ποτέ μέχρι τώρα μια εταιρεία δεν 
έχει χρησιμοποιήσει τη δύναμή της όπως η Google 
προκειμένου να εισέλθει σε τόσο πολλές βασικές 
αγορές – και σίγουρα δεν υπάρχει σήμερα καμία 
άλλη που να μπορεί να το κάνει».
μπορεί να συμμορφωθεί το «υπερ-κράτος Google» 
σε μια πιθανώς αρνητική απόφαση; «Η επιτροπή 
έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι είναι διατεθειμένη 
να εποπτεύσει την εφαρμογή των αποφάσεών της 
(και αν χρειαστεί, να επιβάλει ακόμη και πρόστιμα)», 
λέει η κ. Φέρτη. «μια εταιρεία όπως η Google δεν θα 
έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της. Γι’ αυτόν όμως 
το λόγο είναι εξίσου σημαντικό οποιαδήποτε τελική 
απόφαση να είναι τέτοια ώστε να μην αφήνει περι-
θώρια μη συμμόρφωσης. μια επιχείρηση με τη δύ-
ναμη της Google μπορεί να ανακαλύψει ‘διεξόδους 
διαφυγής’ σε περίπτωση μιας αδύναμης απόφασης».
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Προσφυγές κατά του ψηφιακού υπερ-κράτους…
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Ερευνητές της IBM ανέπτυξαν μια συσκευή που 
αξιοποιεί τις παλιές μπαταρίες των λάπτοπ, για 

να καλύψει ένα μέρος των βασικών αναγκών σε ρεύ-
μα όσων νοικοκυριών στον αναπτυσσόμενο κόσμο 
δεν έχουν σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο ή βρί-
σκονται σε περιοχές όπου οι διακοπές είναι καθη-
μερινό φαινόμενο. Η συσκευή ονομάζεται UrJar και 
το βασικό της εξάρτημα είναι κυψέλες ιόντων λιθίου 
από μεταχειρισμένες μπαταρίες φορητών υπολογι-
στών, οι οποίες θα κατέληγαν στην ανακύκλωση ή, 

στη χειρότερη περίπτωση, στις χωματερές. Η UrJar 
λειτουργεί ουσιαστικά σαν μια επαναφορτιζόμενη 
γεννήτρια, για να ηλεκτροδοτήσει λαμπτήρες LED, 
μικρούς ανεμιστήρες ή κινητά τηλέφωνα. Στις δυ-
τικές χώρες, κάθε χρόνο πετιούνται εκατομμύρια 
μπαταρίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, 
κατά κανόνα δεν είναι άχρηστες, αφού το 70% από 
αυτές μπορούν να δώσουν ρεύμα σε ένα σύστημα 
φωτισμού LED για τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα, 
για έναν ολόκληρο χρόνο.

To Facebook ανέλυσε τα θέματα με τα 
οποία καταπιάστηκαν περισσότερο τα 

μέλη του από τον Ιανουάριο έως τον Δε-
κέμβριο του 2014 και κατέληξε σε μερικές 
ενδιαφέρουσες λίστες θεμάτων που φαί-
νεται ότι απασχόλησαν το κοινό παγκο-
σμίως. Η ανασκόπηση της χρονιάς ολο-
κληρώνεται με θέματα που αναδείχτηκαν 
από τα post των Αμερικανών.
Τα θέματα που σχολιάστηκαν περισσότερα 
διεθνώς:
• το Παγκόσμιο Κύπελλο
• ο ιός Ebola 
• οι εκλογές στη Βραζιλία
• Η αυτοκτονία του Robin Williams
• το Ice Bucket Challenge
• οι ταραχές στη Γάζα
• Η πτήση της Malaysia Airlines
• το Super Bowl
• Η υπόθεση των Michael Brown/
Ferguson
• οι χειμερινοί Αγώνες στο Sochi
Ξέρατε ότι: Η ετήσια ανασκόπηση των 
φίλων σας είναι μια συλλογή με τις με-
γαλύτερες στιγμές τους στο Facebook για 
αυτή τη χρονιά (π.χ. οι σημαντικές προσω-
πικές στιγμές τους και οι πιο δημοφιλείς 
δημοσιεύσεις τους). Μπορείτε να δείτε 
την ετήσια ανασκόπηση των φίλων σας 
στη σελίδα https://www.facebook.com/
yearinreview/friends.
επίσης, το Facebook δημοσιεύει τη λίστα 
των 10 δημοφιλέστερων αναφορών σε 
παιχνίδια, διεθνώς:
• Cookie Jam
• Bubble Witch 2 Saga
• Candy Crush Soda Saga
• Klondike
• Kim Kardashian: Hollywood
• Old Vegas Slots
• League of Angels
• Hero Defense
• SuperCity
• Sparta: War of Empires
Μπορείτε να δείτε επίσης τις λίστες που 
προέκυψαν από την ανάλυση των post 
Αμερικανών χρηστών στο yearinreview.
fb.com

Ανασκόπηση του 2014, 
με βάση το περιεχόμενο 
των post στο Facebook

Μία από τις προβλέψεις της Samsung για τα 
επόμενα χρόνια αναφέρεται στη διάδοση 

των συστημάτων οικιακού αυτοματισμού. Η εται-
ρεία υποστηρίζει ότι όσο η διαδικασία απλουστεύ-
εται, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα επιλέγουν 
την αυτοματοποίηση των κατοικιών τους.
Δύο στους πέντε έχουν ήδη κάποιας μορφής 
αυτοματοποιημένη κατοικία, σύμφωνα με τις με-
τρήσεις του κατασκευαστή. ό κλιματισμός (22%) 
και η ψυχαγωγία (16%) είναι οι πιο δημοφιλείς 
κατηγορίες.
Η Samsung προβλέπει πως θα αυξηθεί ο αριθμός 
των ανθρώπων που θα προτιμούν την αυτοματο-

ποίηση των κατοικιών τους, καθώς η διαδικασία 
απλουστεύεται. 
όι βελτιώσεις στην εμπειρία του χρήστη θα ξεκι-
νήσουν να δείχνουν την οικιακή αυτοματοποίηση 
ως έναν εύκολο και αποδοτικό τρόπο χειρισμού 
των οικιακών συσκευών και ρυθμίσεων, συμπλη-
ρώνει η εταιρεία. 
όι συσκευές της Samsung διευκολύνουν τους 
καταναλωτές να μετατρέψουν το σπίτι τους σε 
«έξυπνο» με τη χρήση μιας εφαρμογής μέσω της 
κινητής τους συσκευής, η οποία συνδέει και ελέγ-
χει διάφορες οικιακές και μη συσκευές. Πρόκειται 
για το Samsung Smart Home.

Όσο απλουστεύεται η τεχνολογία, τόσο 
θα αυξάνονται τα «Έξυπνα Σπίτια»

Έρευνα της IBM: Ρεύμα 
από παλιές μπαταρίες
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Η ανακάλυψη της τρύπας του όζοντος το 1985 
οδήγησε στην υπογραφή μιας Διεθνούς 

Συμφωνίας, του Πρωτοκόλλου του μόντρεαλ, από 
130 χώρες. με τη Συμφωνία αυτή οι χώρες δε-
σμεύονταν σε μια κοινή προσπάθεια για εξάλειψη 
των χλωροφθορανθράκων (chlorofluorocarbons 
- CFCs), χημικών ουσιών οι οποίες είναι η κύρια 
αιτία της καταστροφής της στοιβάδας του όζο-
ντος. όι χημικές αυτές ουσίες είχαν μεταξύ άλλων 
χρήση ως ψυκτικά υγρά και ως στεγνοκαθαριστικά 
υλικά. Το πρώτο βήμα για την εξάλειψη των CFCs 
ήταν η ατικατάστασή τους με υδροχλωροφθοράν-
θρακες (HCFCs), οι οποίοι διασπώνται πιο γρήγορα 
προκαλώντας λιγότερα προβλήματα στη στοιβάδα 
του όζοντος. να σημειωθεί ότι και οι δύο ομάδες 
χημικών ουσιών, δηλαδή τα CFCs και HCFCs είναι 
επίσης αέρια θερμοκηπίου, συμβάλλουν δηλαδή 
στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμό-
σφαιρας με μάλιστα πολύ πιο ισχυρές επιδράσεις 
στο κλίμα από αυτές του διοξειδίου του άνθρακα.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ακόμα τέσσερις χη-

μικές ουσίες να επηρεάζουν τη στοιβάδα του όζο-
ντος (ODSs) που δεν είχαν εντοπισθεί προηγου-
μένως. Τα αέρια αυτά εντοπίσθηκαν σε δείγματα 
που είχαν συλλεχθεί στην Τασμανία μεταξύ των 
ετών 1978 και 2012 και προέρχονταν από αέρα 
παγιδευμένο σε πάγο για τουλάχιστον 100 χρόνια. 
όι τρεις χημικές ουσίες είναι CFCs και χαρακτηρί-
ζονται ως CFC-112, CFC-112a και CFC-113a ενώ 
η τέταρτη είναι ένας νέος HCFC, το HCFC-133a. 
Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 74.000 τόνοι 
των ουσιών αυτών έχουν απελευθερωθεί στην 
ατμόσφαιρα μέχρι τώρα. Παρόλο που πολύ δύ-
σκολα εντοπίζονται οι πηγές απελευθέρωσης των 
ουσιών αυτών, υπάρχουν κάποια σχετικά δεδομέ-
να, όπως για παράδειγμα ότι το CFC-113a εξαι-
ρείται από το Πρωτόκολλο του μόντρεαλ λόγω 
της χρήσης του στην παραγωγή φυτοφαρμάκων. 
Υπάρχουν επίσης περίοδοι αυξομείωσης των 
εντοπιζόμενων συγκεντρώσεων HCFC-133a, κάτι 
που ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα διακυμάνσεων 
και αλλαγών στη βιομηχανική διαδικασία.

Και άλλοι ένοχοι για 
την τρύπα του όζοντος

Ο τομέας των μεταφορών συνεχίζει να 
παράγει σημαντικές ποσότητες αερίων 

θερμοκηπίου καθώς επίσης σημαντικό αριθμό 
ρύπων και υψηλά επίπεδα θορύβου. 
ςτατιστικά δεδομένα που παραθέτει ο Transport 
and Environment Reporting Mechanism 
(TERM) 2014 καταδεικνύουν ότι οι ευρωπαίοι 
το 2012 ταξίδεψαν συνολικά 6,4 τρισεκατομμύ-
ρια χιλιόμετρα. Η οδική μεταφορά είναι ένοχη 
για το 70% περίπου της απόστασης αυτής και 
σταδιακά μειώνεται ενώ οι αερομεταφορές αυ-
ξάνονται πολύ γρήγορα.
Ένας παράγοντας που ερμηνεύει την τάση αυτή 
είναι οι διαφοροποιούμενες συνήθειες των κα-
ταναλωτών. Μια σχετική έρευνα έδειξε ότι οι 
νεότερες γενιές προτιμούν να ξοδεύουν μέρος 
του εισοδήματός τους σε μακρινά ταξίδια παρά 
σε καταναλωτικά αγαθά όπως είναι τα οχήματα. 
Λόγω της τάσης αυτής υπάρχει και πτώση στη 
ζήτηση για οδικές μεταφορές και κατά συνέ-
πεια πτώση στις ενεργειακές απαιτήσεις του 
τομέα αυτού αφού από το 2007 παρατηρείται 
συστηματική μείωση της κατανάλωσης. 
Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που ερμηνεύουν 
την πτώση ως απότοκο της οικονομικής κρίσης 
και αναμένουν να δουν τα στατιστικά δεδομένα 
μετά την ανάκαμψη. Πάντως οι εκπομπές αερί-
ων θερμοκηπίου έπεσαν κατά 3,3% το 2012 και 
θα πρέπει να συνεχίσουν την ίδια πτωτική πο-
ρεία για να πετύχουν τους στόχους που έχουν 
τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. είναι επίσης ση-
μαντικό να αναφερθεί ότι όλοι οι αέριοι ρύποι 
που προέρχονται από οδικές μεταφορές έχουν 
μειωθεί σε αντίθεση με αυτούς που απελευθε-
ρώνονται από τις αεροπορικές μεταφορές. 
Παρά τα μερικώς θετικά δεδομένα η ποιότητα 
του αέρα στην ευρώπη δεν παύει να προβλη-
ματίζει. τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου και 
αιωρούμενων σωματιδίων πολλές φορές υπερ-
βαίνουν τα όρια λόγω της κυκλοφορίας αυτοκι-
νήτων με κινητήρες ντίζελ. 

Η ενοχή 
των μεταφορών!

Πηγές: ΕΕΑ
Επιμέλεια: Δρ Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου
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«Ο περί των Προμηθειών των Φορέων 
που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς 

του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών 
και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
για Συναφή θέματα Νόμος του 2015» 

Tο επιμελητήριο παρέθεσε εισηγήσεις στο 
πλαίσιο διαβούλευσης για το νομοσχέδιο «ο 

περί των Προμηθειών των Φορέων που Δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς του Ύδατος, της 
ενέργειας, των Μεταφορών και των ταχυδρομι-
κών ύπηρεσιών και για ςυναφή θέματα Νόμος 
του 2015». το ετεΚ σημείωσε τα ακόλουθα, σε 
σχέση με τα κατώτατα όρια που έχουν περιλη-
φθεί στο προσχέδιο του νόμου καθώς και τις 
πρόνοιες που σχετίζονται με τα κριτήρια ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων για υπηρεσίες:
1. Η αγορά επαγγελματικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών έχει ιδιαιτερότητες και διαφέρει από 
την προμήθεια προϊόντων ή τη σύναψη σύμ-
βασης έργου και συνεπώς θα πρέπει αυτές οι 
ιδιαιτερότητες να αποτυπώνονται στις πρόνοιες 
της νομοθεσίας. 
2. Η εμπειρία, ειδικότερα των τελευταίων χρό-
νων, έχει, δυστυχώς, δείξει πως η χρήση της 
διαδικασίας του μειοδοτικού διαγωνισμού, ιδι-
αίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οδη-
γεί αναπόφευκτα σε εξευτελιστικές αμοιβές που 
δεν διασφαλίζουν, κατά κανόνα, το επίπεδο των 
υπηρεσιών που το κράτος θα πρέπει να επιδιώ-
κει. 
3. είναι αξιοσημείωτο πως οι υπηρεσίες, ενώ 
αποτελούν μικρό μόνο μέρος της συνολικής δα-
πάνης ενός έργου, εντούτοις αφορούν και επη-
ρεάζουν άμεσα την ποιότητά του, όπως επίσης, 
τον προϋπολογισμό κατασκευής του, καθώς και 
το κόστος συντήρησης και λειτουργίας κατά τη 
διάρκεια της ζωής του.
4. Για όλους τους πιο πάνω λόγους σας καλού-
με να διασφαλίσετε την αφαίρεση της όποιας 
δυνατότητας των αναθετουσών αρχών να χρη-
σιμοποιούν την τιμή ως το μοναδικό κριτήριο 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ακόμα και σε 
έργα μικρότερου προϋπολογισμού, χωρίς να 
υπάρχει εκ των προτέρων η σχετική έγκριση της 
Αρμόδιας Αρχής ςυμβάσεων.
5. Ανεξάρτητα των πιο πάνω και σχετικά με την 
πρόνοια που αφορά τις ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές (Άρθρο 83) θεωρούμε πως, στο στά-
διο αυτό, θα πρέπει να προβληματίσει την Αρ-
μόδια Αρχή ςυμβάσεων ο τρόπος με τον οποίο 
η εν λόγω ευχέρεια θα ενεργοποιείται. τούτο 

καθίσταται αναγκαίο ενόψει των προβλημάτων 
που έχουν παρουσιαστεί με βάση τις πρόνοιες 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι οποίες είναι 
ανάλογες με εκείνες του προτεινόμενου νόμου. 
Με βάση τις εν λόγω πρόνοιες φαίνεται, δυστυ-
χώς, πως οι αναθέτουσες αρχές δεν αξιοποιούν 
την ευχέρειά τους αυτή και σε τούτο το πλαίσιο 
πιθανόν να πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αυτόματης ενεργοποίησης της διαδικασίας λή-
ψης διευκρινίσεων σε περιπτώσεις ασυνήθιστα 
χαμηλών προσφορών. Περαιτέρω, εισηγούμαστε 
το Γενικό Λογιστήριο να εξετάσει συναφώς το 
ενδεχόμενο καθορισμού, πιθανόν μέσω εγκυ-
κλίου, του πλαισίου βάσει του οποίου η εν λόγω 
αυτόματη ενεργοποίηση θα υλοποιείται, καθώς 
και την πιθανότητα εμπλοκής του στη διαδικα-
σία αξιολόγησης των διευκρινίσεων που θα δο-
θούν από τους προσφοροδότες.
το επιμελητήριο εισηγείται να εκδώσει η Αρ-
μόδια Αρχή Δημοσίων ςυμβάσεων καθοδηγη-
τικά έγγραφα προς τις Αναθέτουσες Αρχές, με 
οδηγίες που να αφορούν τη διαμόρφωση των 
κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης των Διαγωνι-
σμών, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ αρνητικές 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης των τελευ-
ταίων ετών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 
και αγαθών.

ειΣΗΓΗΣειΣ εΤεΚ

Αιτήσεις για 
Πολεοδομική Άδεια 
κατά παρέκκλιση

Το ςυμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ζή-
τησε τη θέση του ετεΚ για αιτήσεις έκδο-

σης Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση:
• Αίτηση της εταιρείας S.A. Focus Capital Ltd 
και των Georgiade Elizabeth και Γεωργιάδη 
ςτέβεν, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας 
κατά παρέκκλιση των προνοιών του τοπικού 
ςχεδίου Λεμεσού, για εμπορική και γραφεια-
κή ανάπτυξη, στον Δήμο Αγίου Αθανασίου, 
με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 
26(3) του περί Πολεοδομίας και χωροταξίας 
(τροποποιητικού) Νόμου 142(1)/99 και των 
περί Πολεοδομίας και χωροταξίας (Παρεκκλί-
σεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) 
και των περί Πολεοδομίας και χωροταξίας 
(Παρεκκλίσεις) (τροποποιητικών) Κανονι-
σμών του 2005 (Κ.Δ.Π. 120/2005).
το ετεΚ λαμβάνοντας υπόψη και τις θετικές 
εισηγήσεις όλων των αρμοδίων τμημάτων, 
εισηγήθηκε η αίτηση να αντιμετωπισθεί θε-
τικά. Για τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω προϋποθέ-
σεις:
α) ο σχεδιασμός του χώρου στάθμευσης να 
είναι εσωστρεφής ώστε να μην επηρεάζονται 
οι ανέσεις των περιοίκων, περιμετρικά και 
ενδιάμεσα των χώρων στάθμευσης, να γίνει 
πυκνή φύτευση ψηλών δέντρων και ενδιά-
μεσα να δημιουργηθούν νησίδες πρασίνου. 
β) οι επιφάνειες δαπέδων των χώρων στάθ-
μευσης και διακίνησης οχημάτων να είναι 
επιστρωμένες με σκληρά υλικά, τα οποία να 
συνάδουν με τον χαρακτήρα της περιοχής. 
γ) Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι 
όροι που εισηγούνται τα αρμόδια τμήματα 
και υπηρεσίες. 
το επιμελητήριο εισηγήθηκε επίσης, στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας και σε συνεννόηση 
με την αρμόδια Αρχή, να επιβληθούν αντι-
σταθμιστικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατα-
βολή από τον αιτητή των εξόδων ή μέρους 
αυτών για την αναβάθμιση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος της περιοχής – για τη 
διαμόρφωση χώρου πρασίνου ή για τη βελ-
τίωση του οδικού δικτύου ή/και για άλλα κοι-
νωφελή έργα. 

νόμόΣχεΔιό 
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Εκπόνηση Μελέτης Σχεδίου Περιοχής μεταξύ 
Παλιού και Νέου Λιμανιού Λεμεσού 

Το εΤεΚ απέστειλε στο τμήμα Πολεοδομίας, στον Δήμο Λεμεσού και στο Πο-
λεοδομικό Συμβούλιο Έκθεση, που ετοιμάστηκε εκ μέρους του επιμελητηρί-

ου για το υπό εκπόνηση Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου Λεμεσού, στην περιοχή 
μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη μελέτη που 
εκπόνησε το γραφείο ΠόΛΥΤια-αρμός για τον Δήμο Λεμεσού. 
Η Έκθεση άπτεται σειράς σημαντικών θεμάτων για την ορθή διαχείριση του δυ-
ναμικού της περιοχής, όπως, μεταξύ άλλων, την επέκταση του κέντρου πόλης με 
όρους βιωσιμότητας, τη διαχείριση του παραλιακού μετώπου ως δημόσιου χώρου 
προσβάσιμου στους πολίτες, την αναγνώριση της αξίας και την αξιοποίηση της 
βιομηχανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τον ρόλο του ορθολογικού πολεοδο-
μικού σχεδιασμού στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τις διαδικασίες και τα 
εργαλεία του σχεδιασμού που μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα μιας 
ανάπτυξης και τον σεβασμό του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της τοπικής 
κοινωνίας.
Η ομάδα εργασίας που εκπόνησε την Έκθεση αποτελείτο 
από τους κ. Ηρακλή αχνιώτη, αρχιτέκτονα - πολεοδόμο, 
χρήστο μαραθοβουνιώτη, αρχιτέκτονα, και χριστάκη 
Σεργίδη, αρχιτέκτονα. Στην Έκθεση αναφέρεται:
1. Η υπό αναφορά περιοχή αποτελεί μια εξαιρετικά ενδια-
φέρουσα ενότητα στο αστικό σύμπλεγμα της Λεμεσού. Η 
μοναδικότητά της έγκειται μεταξύ άλλων και στο γεγονός 
ότι:
• Είναι πολύ σημαντικό μέρος του ευρύτερου παραλια-
κού μετώπου της Λεμεσού που, όπως και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, 
αποτελεί τον καθρέφτη μιας παράκτιας πόλης και κατ’ εξοχήν δημόσιο χώρο με 
απαραίτητη τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης/απόλαυσής του 
από όλους.
• Βρίσκεται κοντά στον πυρήνα, στην καρδιά της παλιάς πόλης και φιλοξενεί 
αριθμό αξιόλογων διατηρητέων κτιριακών εγκαταστάσεων/συνόλων, αντιπροσω-
πευτικών δειγμάτων του βιομηχανικού παρελθόντος της πόλης.
• Βρίσκεται δίπλα από το νέο λιμάνι της Λεμεσού, που είναι μία από τις κύριες πύ-
λες εισόδου στο νησί και το συνδέει με το κέντρο της πόλης, τη μαρίνα Λεμεσού, 
το παλιό λιμάνι και το πολυλειτουργικό πάρκο του μόλου.
• Σε συνδυασμό με τη μαρίνα και με το έργο αναδιαμόρφωσης του χερσαίου 
χώρου του παλιού λιμανιού και της ακτής όλυμπίων με το παραθαλάσσιο πολυ-
λειτουργικό πάρκο, συνθέτουν το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης της Λεμεσού, 
αναδεικνύοντάς την ως έναν αξιόλογο τουριστικό και επιχειρηματικό προορισμό, 
ως ένα σημαντικό πόλο αναψυχής και πολιτισμού, αλλά και ως μια ελκυστική 
εναλλακτική δυνατότητα, μόνιμης ή εποχικής, ποιοτικής διαμονής.
• Ο συνολικός, και όχι αποσπασματικός, σχεδιασμός και προγραμματισμός της 
ανάπτυξης στην περιοχή, παρέχει την ευκαιρία εφαρμογής επιτυχημένων προ-
τύπων αστικού σχεδιασμού και αποφυγής λανθασμένων επιλογών και προσεγγί-
σεων, που προέκυψαν σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν.
2. Το εΤεΚ θεωρεί ότι οι κύριες προκλήσεις που προκύπτουν κατά την επεξερ-
γασία του Σχεδίου Περιοχής είναι άμεσα συνυφασμένες με τη δυνατότητα 
εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προτύπου αειφόρου αστικής ανάπτυξης, για το 
οποίο θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση οι ακόλουθες στρατηγικές και πολιτικές 
ανάπτυξης του χώρου:
• Η ιεράρχηση των αναγκών των κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών, και της 
πόλης ως σύνολο, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου παράκτιου αστικού 
τοπίου, του οποίου η σχέση ιδιαίτερα με το παραδοσιακό κέντρο της πόλης να 

είναι ουσιαστική και ισορροπημένη, η σχέση με τη θάλασσα να είναι οργανική, 
η σχέση με τη βιομηχανική κληρονομιά να εγγυάται την προστασία, διατήρηση 
και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων και συνόλων, παρέχοντας ευκαιρίες για 
ποικίλες δραστηριότητες και επιλογές, τόσο σε ό,τι αφορά την επαγγελματική 
στέγη, τη μόνιμη ή περιοδική στέγαση, αλλά και την αναψυχή, τον πολιτισμό, την 
εκπαίδευση κτλ.
• Η ορθολογική επιλογή και συνδυασμός των επιθυμητών κύριων και επιμέρους 
υποστηρικτικών χρήσεων, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη περιοχή. 
• Η διατήρηση και ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής/πολιτιστικής κληρονομιάς με την 
αξιοποίηση των διατηρητέων κτιρίων και τεμαχίων που βρίσκονται στην περιο-
χή, και τον σεβασμό και την ανάδειξή τους, σε σχέση με νέες αναπτύξεις που 
δυνατόν να δημιουργηθούν. Η διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου με ήπιες 

επεμβάσεις και η κάθετη σύνδεσή του με τον ιστό της 
πόλης μέσα από σχεδιαστικές λογικές αειφόρου προσπε-
λασιμότητας. 
• Η ενσωμάτωση των λειτουργιών των κοινωνικών ομά-
δων στον ευρύτερο αστικό ιστό και η αποφυγή δημιουρ-
γίας θυλάκων αποκλεισμού. 
• Η ορθολογική διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος.
• Η ανάπτυξη μέσων πρόσβασης φιλικών προς το περι-
βάλλον και η εφαρμογή αντικινήτρων χρήσης του ιδιωτι-
κού αυτοκινήτου.

• Η δημιουργία, σύμφωνα και με τα πιο πάνω, ενός πλαισίου αρχών ανάπτυξης 
στη βάση του οποίου θα ενσωματωθεί λεπτομερής αστικός σχεδιασμός για τη 
συγκεκριμένη περιοχή, που θα λαμβάνει υπόψη τη σημαντικότητα/μοναδικότητά 
της στο αστικό σύμπλεγμα, αλλά και την ιστορικότητα και τον μελλοντικό ρόλο 
που επιδιώκει να διαδραματίσει η Λεμεσός, ως ένα προεξάρχον επιχειρηματικό 
κέντρο και ‘πόλη-πύλη εισόδου’ για το νησί μας.
3. Καταληκτικά, με βάση και τα όσα προαναφέρθηκαν, το εΤεΚ θεωρεί ότι:
• H εκπονηθείσα από τους ΠΟΛΥΤΙΑ-Αρμός μελέτη φαίνεται κατ’ αρχήν ότι ανα-
δεικνύει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ιδιαιτερότητες και προκλήσεις που προκύ-
πτουν από τα χαρακτηριστικά του χώρου μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού, αλλά 
και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Θα ήταν χρήσιμο να δοθεί περισσό-
τερη σημασία στις ιδιαιτερότητες της χλωρίδας της περιοχής και του φυσικού 
τοπίου, ιδιαίτερα στις εκβολές του χείμαρρου. 
• Το όραμα για την υπό αναφορά περιοχή (με τις αρχές του οποίου το Επιμελητή-
ριο συμφωνεί), συγκρούεται με επιμέρους στοιχεία της πρότασης των μελετητών. 
Συγκεκριμένα, ο βασικός πυλώνας του οράματος που αφορά ‘…στην ανάδειξη και 
ενδυνάμωση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα…’ και ‘…στη λειτουργική και 
αντιληπτική σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα...’, καθώς και την ήπια παρέμβαση 
στην ακτογραμμή, αναιρείται με την υιοθέτηση της πρότασης για δρόμο πρωταρ-
χικής σημασίας (ακταίας όδού) κατά μήκος της παραλίας. Το στοιχείο αυτό, ενώ και 
από τους ίδιους τους μελετητές αναγνωρίζεται ως αρνητικό, αποτελεί δεδομένο 
στην οργανωτική δομή της υπό μελέτη περιοχής. Το εΤεΚ θεωρεί ότι, όσο επιτυ-
χημένες και αν θα είναι οι προσεγγίσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη των δύο, 
ξεχωριστών ουσιαστικά, υποπεριοχών που δημιουργούνται λόγω της προτεινόμε-
νης χάραξης της ακταίας όδού, η κυκλοφοριακή σημαντικότητα που της προσδί-
δεται συμπαρασύρει σε αποτυχία κάθε προσέγγιση και προσπάθεια για δημιουργία 
ή ανάκτηση μιας ιδιαίτερης σχέσης πόλης-θάλασσας. Πέραν τούτου προκύπτει 
στέρηση σημαντικού, ζωτικής σημασίας, παραθαλάσσιου χώρου, που, ακόμα και με 
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συνεισφορά ιδιωτικής γης, ιδιαίτερα όπου το πλάτος της δημόσιας παραλίας είναι 
οριακό, θα πρέπει να διατεθεί στους πεζούς και όχι στα τροχοφόρα. Η αναφορά δε 
των μελετητών στην ακταία όδό ως ‘πρωταρχικό άξονα περιβαλλοντικού χαρακτή-
ρα’, δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις που θα 
προκύψουν λόγω του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Το θέμα της ακταίας όδού θα 
πρέπει να επαναμελετηθεί και να μην αποτελεί δεδομένο, τόσο στον καθορισμό 
της εφικτής πυκνότητας, όσο και στην ευρύτερη οργανωτική δομή της υπό μελέτη 
περιοχής, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. 
• Η περιοχή μελέτης κρίνεται κατάλληλη (πολεοδομικά και σημειολογικά) για την 
ανέγερση ψηλών κτιρίων, υπό σαφείς προϋποθέσεις ως προς τη χωροθέτηση 
και τη σχέση με γειτονικές ιδιοκτησίες και κυρίως διατηρητέες οικοδομές, καθώς 
και συγκεκριμένους περιορισμούς και αντισταθμίσματα. Η θέση και το ύψος των 
ψηλών κτιρίων, σύμφωνα με τη μελέτη, φαίνεται να προκύπτει κυρίως βάσει των 
μεγεθών των τεμαχίων. αυτό ενδεχομένως να συγκρούεται με την επιδίωξη προ-
στασίας, σεβασμού και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς/διατηρητέων 
κτιρίων, αλλά και τους ορθούς συσχετισμούς κτιστού και αδόμητου χώρου και των 
ίδιων των ψηλών κτιρίων μεταξύ τους. Για μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη του 
θέματος θα ήταν βοηθητική η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, πάνω στα 
οποία θα φαίνεται η σχέση των ψηλών κτιρίων με τα υφιστάμενα κτίρια και τους 
ελεύθερους ανοικτούς χώρους. 
• H ανάπλαση του δημόσιου παραλιακού μετώπου, ώστε να ‘μπορέσει να απελευ-
θερώσει τη δυναμική της περιοχής’, είναι μια αναγκαιότητα και πρέπει να τεθεί 
ως άμεση προτεραιότητα. είναι γεγονός ότι η σημασία του παραλιακού μετώπου 
της περιοχής, ‘ξεπερνά τα όρια της πόλης’. Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένο το 
παραλιακό μέτωπο να τύχει εξειδικευμένης μελέτης/αστικού σχεδιασμού, ώστε 
να προωθηθεί ως έργο προς υλοποίηση το ταχύτερο δυνατό, με επιδίωξη τη 
συγχρηματοδότησή του και από ευρωπαϊκά Ταμεία. ό συγκεκριμένος σχεδιασμός 
πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο Διαγωνισμού.
• Οι προβληματισμοί που εκφράζονται από την Ομάδα Μελέτης για το ενδεχό-
μενο επέκτασης του νέου λιμανιού προς ανατολάς, όπως σημειώνεται στη στρα-

τηγική της αρχής Λιμένων Κύπρου, είναι εύλογοι και αποτελούν βασικό θέμα που 
είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί το ταχύτερο, δεδομένων και όσων επισημαίνονται 
αμέσως πιο πάνω. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με την τύχη του σημερινού Καρνά-
γιου, καθώς και τη χωροθέτηση του σκοπούμενου Συνεδριακού Κέντρου.
• Πολύ ορθά προσδίδεται μεγάλη έμφαση στην αξία και τον ρόλο που είναι δυ-
νατό να διαδραματίσει η αρχιτεκτονική κληρονομιά, με τα πολύ αξιόλογα παρα-
δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στην περιοχή μελέτης. Προς την ορθή 
κατεύθυνση επίσης και η προσέγγιση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους 
του Δήμου Λεμεσού, τόσο όσον αφορά στην επανάχρηση υφιστάμενων βιομη-
χανικών κτιρίων, όσο και στην προβολή και ανάδειξη με ποικίλους τρόπους, των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
• Συμπληρωματικά με τις εισηγήσεις των Μελετητών περί άσκησης αισθητικού 
ελέγχου κτλ., παρουσιάζεται μια ευκαιρία για καταρτισμό και δημοσιοποίηση ενός 
όδηγού με πρότυπα αστικού σχεδιασμού (Urban Design Guidelines) και αστικού 
εξοπλισμού για τη συγκεκριμένη περιοχή, που θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί 
ως πρότυπο και για άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις.
• Κρίνεται αναγκαία η ετοιμασία ενός λεπτομερούς καθοδηγητικού σχεδίου για 
την περιοχή (Master Plan), το οποίο, τόσο οι ιδιοκτήτες/μελετητές των αναπτύ-
ξεων που θα φιλοξενηθούν σε αυτήν, όσο και οι Πολεοδομικές αρχές που θα 
εξετάζουν τις σχετικές αιτήσεις για ανάπτυξη, θα έχουν ως πλαίσιο αναφοράς. 
Σε αυτό θα προσδιορίζονται τα επιδιωκόμενα/προτιμητέα χαρακτηριστικά των 
αναπτύξεων (θέσεις οικοδομών, ύψη, αποστάσεις κτιρίων από σύνορα, τυχόν επι-
θυμητά συνεχή οικοδομικά μέτωπα κτλ.), καθώς και παράμετροι αναφορικά με τη 
χωροθέτηση/συσχετισμό και διασύνδεση των ανοικτών δημόσιων χώρων, πεζο-
δρόμων και άλλων στοιχείων δημόσιας υποδομής που υπάρχουν, αλλά και που 
θα προκύψουν με τις αναπτύξεις των ιδιοκτησιών, τις επιθυμητές σχέσεις των 
διατηρητέων κτιρίων με τις εν δυνάμει αναπτύξεις στα ίδια ή γειτονικά τεμάχια 
κ.ο.κ. επισημαίνεται πως το εν λόγω καθοδηγητικό σχέδιο (Master Plan) θα πρέπει 
να ετοιμαστεί πριν την οριστικοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου Περιοχής, απο-
τελώντας επί της ουσίας τη βάση για τη σύνταξη του δεύτερου. 
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Ανάλυση στατιστικών στοιχείων των εργατικών 
ατυχημάτων που συνέβησαν το 2013

Το τμήμα επιθεώρησης εργασίας δημοσί-
ευσε έκθεση με ανάλυση των στατιστικών 

στοιχείων των ατυχημάτων που συνέβησαν σε 
εργοδοτούμενα πρόσωπα, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους και γνωστοποιήθηκαν στο τμήμα 
κατά το έτος 2013. 
Διευκρινίζεται ότι με βάση τη σχετική νομοθε-
σία για τη γνωστοποίηση των εργατικών ατυ-
χημάτων, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να 
γνωστοποιεί όλα τα εργατικά ατυχήματα που συ-
νέβησαν στους εργοδοτούμενούς του και προ-
κάλεσαν την απουσία τους από την εργασία για 
περισσότερες από 3 ημέρες. Η ανάλυση αφορά 
τις πιο κάτω μεταβλητές:
1. αρμόΔιό εΠαρχιαΚό ΓραΦειό
2. ΠρΩΤΗ ΠΛΗρόΦόρΗΣΗ Για Τό αΤΥχΗμα
3. μεΓεΘόΣ ΥΠόΣΤαΤιΚόΥ 
4. όιΚόνόμιΚΗ ΔραΣΤΗριόΤΗΤα (NACE 2) - 
αριΘμόΣ αΤΥχΗμαΤΩν
5. όιΚόνόμιΚΗ ΔραΣΤΗριόΤΗΤα (NACE 2) - Δει-
ΚΤΗΣ ΣΥχνόΤΗΤαΣ
6. ΦΥΛό ΠαΘόνΤόΣ
7α. ΗΛιΚια (αριΘμόΣ αΤΥχΗμαΤΩν) ΠαΘόνΤόΣ
7Β. ΗΛιΚια (ΔειΚΤΗΣ ΣΥχνόΤΗΤαΣ) ΠαΘόνΤόΣ
8. εΠαΓΓεΛμα ΠαΘόνΤόΣ
9. ΥΠΗΚόόΤΗΤα ΠαΘόνΤόΣ
10. Ωρα αΤΥχΗμαΤόΣ
11. Ημερα αΤΥχΗμαΤόΣ
12. μΗναΣ αΤΥχΗμαΤόΣ
13. ΚαΘεΣΤΩΣ αΠαΣχόΛΗΣΗΣ ΠαΘόνΤόΣ
14. ερΓαΣιαΚό ΠεριΒαΛΛόν (ειΔόΣ χΩρόΥ 
όΠόΥ ΣΥνεΒΗ Τό αΤΥχΗμα)
15. ΘεΣΗ ερΓαΣιαΣ ΠαΘόνΤόΣ
16. ΦΥΣΗ ΚαΚΩΣΗΣ εΞαιΤιαΣ ΤόΥ αΤΥχΗμαΤόΣ
17. μερόΣ ΣΩμαΤόΣ ΠόΥ ΥΠεΣΤΗ ΚαΚΩΣΗ

18. αΠόΚΛιΣΗ (αΦΥΣιΚό ΓεΓόνόΣ ΠόΥ όΔΗΓΗΣε 
ΣΤό αΤΥχΗμα)
19. εΠαΦΗ - ΤρόΠόΣ ΤραΥμαΤιΣμόΥ ΠαΘό-
νΤόΣ
20. ΥΛιΚόΣ ΠαραΓόνΤαΣ εΠαΦΗΣ ΠαΘόνΤόΣ
21. ΗμερεΣ ΠόΥ χαΘΗΚαν εΞαιΤιαΣ ΤόΥ αΤΥ-
χΗμαΤόΣ - ΔειΚΤΗΣ ΣόΒαρόΤΗΤαΣ
Κατά το 2013 γνωστοποιήθηκαν στα πέντε επαρ-
χιακά Γραφεία επιθεώρησης εργασίας συνολικά 
1538 ατυχήματα ως ακολούθως: Λευκωσίας 
29,2%, Λεμεσού 30,0%, Λάρνακας 18,3%, Πάφου 
12,7% και αμμοχώστου 9,8%. 
Φαίνεται ότι κατά σειρά, στις επαρχίες αμμoχώ-
στου, Πάφου, Λάρνακας και Λεμεσού, ο Δείκτης 
Συχνότητας παρουσιάζεται υψηλότερος από τον 
μέσο όρο, ενώ στην επαρχία Λευκωσίας χαμηλό-
τερος. Κατά το 2012 οι Δείκτες Συχνότητας, με 
βάση τα διορθωμένα στοιχεία, κατά σειρά είχαν 
ως ακολούθως: αμμόχωστος (931,11), Πάφος 
(753,94), Λάρνακα (580,55), Λεμεσός (560,37) και 
Λευκωσία (413,02) με μέσο όρο Δείκτη Συχνότη-
τας το 537,18.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο υψηλότερος ΔΣ ατυ-
χημάτων κατά το έτος 2013, όπως και κατά τα 
έτη 2012 και 2011, παρουσιάστηκε στα υποστα-
τικά όπου απασχολούνταν 250 μέχρι 499 πρό-

σωπα (1260,0 σε σχέση με τον μέσο όρο 497,3). 
ακολουθούν τα υποστατικά με αριθμό απασχο-
λουμένων από 50-249 (719,0), τα υποστατικά με 
αριθμό απασχολουμένων 1 μέχρι 9 (422,7), τα 
υποστατικά με αριθμό απασχολουμένων 500 ή 
μεγαλύτερο (413,0), και τέλος τα υποστατικά με 
αριθμό εργαζομένων από 10-49 (386,2). Συγκρί-
νοντας τα αποτελέσματα του έτους 2013 με αυτά 
του 2012, παρατηρείται ότι ο ΔΣ παρουσιάζεται 
ελαφρώς αυξημένος στις κατηγορίες υποστατι-
κών με αριθμό απασχολουμένων 250-499 (3,0%) 
και 50-249 (0,6%), ενώ παρατηρείται σημαντική 
μείωση του ΔΣ στα υποστατικά όπου απασχο-
λούνται περισσότεροι από 500 εργοδοτούμενοι 
(21,3%) και από 1-9 εργαζόμενοι (17,7%).

Οικονομική Δραστηριότητα - Αριθμός Ατυ-
χημάτων 
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία ο μεγαλύτερος 
αριθμός ατυχημάτων κατά το έτος 2013 συνέ-
βη στον τομέα Ξενοδοχείων - εστιατόριων (324, 
21,1%) και ακολουθούν ο τομέας της μεταποί-
ησης (306, 19,9%), οι Κατασκευές (250, 16,3%) 
και το χονδρικό και Λιανικό εμπόριο (180, 11,7%). 
Σημειώνεται ιδιαίτερα η σημαντική πτώση του 
ποσοστού των ατυχημάτων στον τομέα των Κα-
τασκευών, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια 
(2011: 20,8%, 2012:18,8%).

Οικονομική Δραστηριότητα - Δείκτης Συ-
χνότητας 
Σε ό,τι αφορά τον Δείκτη Συχνότητας ατυχημά-
των, ο υψηλότερος δείκτης παρουσιάζεται στον 
τομέα των όρυχείων και μεταλλείων (1391,04) 
(σε σύγκριση με 497,33 που είναι ο μέσος 
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Σύνολο 1538 ατυχήματα: 
Λευκωσία 29,2%, 

Λεμεσός, 30,0%, Λάρνακα 
18,3%, Πάφος 12,7% και 

Αμμόχωστος 9,8%
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Όρος) και ακολουθούν οι τομείς της μεταποίη-
σης (1369,01), των Ξενοδοχείων - εστιατορίων 
(1250,58), των Κατασκευών (1074,62), της Παρο-
χής Ηλεκτρικού ρεύματος (953,39) και της μετα-
φοράς και αποθήκευσης (743,71).
Σε σχέση με το έτος 2012, κατά το έτος 2013 
παρατηρήθηκε μείωση του Δείκτη Συχνότητας 
σε όλους τους βασικούς τομείς οικονομικής δρα-
στηριότητας, εκτός του τομέα των Κατασκευών 
όπου παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση (7,3%), 
ως ακολούθως: χονδρικό και Λιανικό εμπόριο 
(23,3%), μεταφορά και αποθήκευση (18,2%), 
μεταποίηση (8,0%), Ξενοδοχεία - εστιατόρια 
(4,7%).
 
Φύλο παθόντος
Το 70,4% των ατυχημάτων συνέβη σε άνδρες και 

το υπόλοιπο 29,6% σε γυναίκες. Σημειώνεται ότι 
τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης ήταν, σύμ-
φωνα με την Έρευνα εργατικού Δυναμικού 2013 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, 48,6% άνδρες και 
51,4% γυναίκες και ο αντίστοιχος Δείκτης Συχνό-
τητας 720,4 και 286,7 (Σημ.: μέσος Όρος: 497,3).

Ηλικία παθόντος
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων συ-
νέβη στις ηλικίες των 25-44 (764 ατυχήματα, 
49,7%) και ακολουθούν οι ηλικίες των 45-64 
(635, 41,3%) και οι ηλικίες 18-24 (120, 7,8%). 
Παρόμοια ήταν η εικόνα και κατά το έτος 2012. 
ό υψηλότερος Δείκτης Συχνότητας παρουσιάζε-
ται κατά σειρά στις ηλικιακές ομάδες 65+ (771,6) 
και 45-64 (625,4) και ακολουθούν οι ηλικιακές 
ομάδες 15-24 (527,2) και 25-44 (419,3).

Επάγγελμα παθόντος
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων κατά 
το έτος 2013 συνέβη στην ομάδα των ανειδίκευ-
των εργατών (36,7%) και ακολουθεί η ομάδα των 
ειδικευμένων τεχνιτών με ποσοστό (19,1%).
Σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια πα-
ρατηρείται αύξηση στο ποσοστό ατυχημάτων 
της ομάδας ανειδίκευτων εργατών και μείωση 
στο ποσοστό ατυχημάτων της ομάδας των ειδι-
κευμένων τεχνιτών. Κατά το έτος 2012 για την 
ομάδα των ανειδίκευτων εργατών ήταν 33,3% 
και για την ομάδα των ειδικευμένων τεχνιτών 
21,9%, ενώ για το έτος 2011 τα αντίστοιχα ποσο-
στά ήταν 33,0% και 25,0% 

Υπηκοότητα παθόντος
Το 76,7% των ατυχημάτων συνέβη σε Κύπριους, 
18,7% σε πολίτες άλλων κρατών μελών της ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (εε), και το υπόλοιπο 4,6% σε 
αλλοδαπούς εκτός εε. 

Εργασιακό περιβάλλον
Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων κατά το 
2013 συνέβη σε χώρους τριτογενών δραστηρι-
οτήτων όπως γραφεία, χώροι ψυχαγωγίας κτλ. 
(35,0%). ακολουθούν τα ατυχήματα σε χώρους 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων (23,3%) και τα 
ατυχήματα σε χώρους εργοταξίων και λατομείων 
(18,6%). αθροιστικά τα ατυχήματα στους τρεις 
αυτούς χώρους αφορούν το 76,9% του συνόλου 
των ατυχημάτων. Ένα θετικό στοιχείο που παρα-
τηρείται, σε σύγκριση με το 2012, είναι η μείωση 
κατά 2,5% επί του συνόλου, στα ατυχήματα που 
συνέβησαν σε χώρους εργοταξίων. 

θέση εργασίας παθόντος
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το 64,8% των 
ατυχημάτων αφορούσε ατυχήματα που συνέβη-
σαν ενώ ο εργαζόμενος βρισκόταν στη συνήθη 
θέση εργασίας του, ενώ ένα επίσης μεγάλο πο-
σοστό της τάξης του 34,7% συνέβη σε περιστα-
σιακή ή κινητή θέση εργασίας. Διευκρινίζεται ότι 
στην κατηγορία «περιστασιακή ή κινητή θέση ερ-
γασίας» συμπεριλαμβάνονται και όλες οι θέσεις 
εργασίας σε εργοτάξια. 

Υλικός παράγοντας επαφής παθόντος
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων 
(32,4%) προέκυψε ως αποτέλεσμα επαφής του 
θύματος με κτίρια, κατασκευές ή επιφάνειες, 
ένα μικρότερο ποσοστό (19,2%), λόγω επαφής 
με υλικά, αντικείμενα, προϊόντα κτλ. και ένα άλλο 
ποσοστό 11,4% ως αποτέλεσμα επαφής με χερ-
σαία οχήματα. 
όλόκληρη η Έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστο-
σελίδα του εΤεΚ (http://www.etek.org.cy/site-
article-803-34-el.php).
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Συνάντηση των Εθνικών Επιτροπών της FEANI 

Η Omantel βράβευσε Κέντρο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 
που ιδρύθηκε από Κύπριο στο Ομάν 

Αντιπροσωπεία του ςυλλόγου Πολιτικών Μηχα-
νικών Κύπρου αποτελούμενη από τον πρόεδρο 

Πλάτωνα ςτυλιανού και τον πρώτο αντιπρόεδρο 
Ανδρέα Θεοδότου συμμετείχαν στη συνάντηση των 
εθνικών επιτροπών της FEANI που πραγματοποιή-
θηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Νοεμβρίου 2014.
H FEANI (Fédération Européenne d’Associations 
Nationales d’Ingénieurs / European Federation of 
National Engineering Associations) είναι η ομοσπον-
δία στην οποία συμμετέχουν εθνικοί επαγγελματικοί 
φορείς που εκπροσωπούν τους κλάδους της μηχα-
νικής στις ευρωπαϊκές χώρες. Ιδρύθηκε το 1951 και 
έχει ως στόχο να προωθήσει την αναγνώριση, την 
κινητικότητα και τα συμφέροντα του επαγγέλματος 
του μηχανικού στην ευρώπη. επιπρόσθετα η FEANI 
απονέμει τον τίτλο του European Engineer «Eur. Ing.» 
σε μηχανικούς που έχουν την απαιτούμενη εκπαί-
δευση και πείρα. Ένας τίτλος ο οποίος αναγνωρίζεται 
σε πολλές χώρες, εντός και εκτός ευρώπης.
ςτη συνάντηση των εθνικών επιτροπών συζητήθηκαν 
διεξοδικά αρκετά από τα θέματα που απασχολούν τους 
μηχανικούς στην ευρώπη. Αναλυτικά έγινε ανταλλαγή 
απόψεων για την κινητικότητα των μηχανικών, για τη 
ρύθμιση ή απορρύθμιση του επαγγέλματος, για την 
ανάγκη αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών 
των Πανεπιστημίων και την Διά Βίου Μάθηση και για 

το ενδεχόμενο έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
Κάρτας Μηχανικής. επίσης, τονίστηκε η ανάγκη οι μη-
χανικοί να μιλούν με μία φωνή στην ευρώπη και τέλος 
συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τους 
νέους μηχανικούς σε όλη την ευρώπη. 
Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας 
εργασίας για τα θέματα των νέων μηχανικών. ςτη 
συγκεκριμένη ομάδα, μαζί με τη Γερμανία και την 
ολλανδία, συμμετέχει και η Κύπρος μετά από την 
πολύ τιμητική πρόταση του προέδρου της FEANI 
José Manuel Vieira. 

Επιθεώρηση εργοστασίων 
παραγωγής και εμπορίας 
έτοιμου σκυροδέματος

Στις 25 Νοεμβρίου 2014 έγινε συνάντηση της 
τεχνικής επιτροπής για την Έκδοση Αδειών 

Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής και εμπορίας 
Έτοιμου ςκυροδέματος.
ςτην επιτροπή το ετεΚ εκπροσωπείται από τον 
πολιτικό μηχανικό Μιχάλη Πίττα από το 1999. 
ςτη συνάντηση συζητήθηκαν τα αποτελέσματα 
της τελευταίας επιθεώρησης των εργοστασίων 
παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος.
Κατά τη συνάντηση λήφθηκαν οι εξής απο-
φάσεις:
1) Δύο νέα εργοστάσια που υπέβαλαν αίτηση 
είχαν εκκρεμότητες και θα τους σταλεί σχετική 
επιστολή. Μέχρι την επίλυση των εκκρεμοτήτων 
δεν θα εκδοθεί άδεια και δεν θα επιτρέπεται να 
διαθέτουν σκυρόδεμα.
2) Αποφασίστηκε η αναστολή της άδειας στα 
εργοστάσια 113-Trans Beton Ltd και 121-Αφοί 
Παμπούκα Λτδ. τα εργοστάσια αυτά έκλεισαν.
3) Παρατηρήθηκαν αποκλίσεις στα υπόλοιπα 
εργοστάσια, οι οποίες διαχωρίστηκαν από την 
επιτροπή σε ελαφρές Αποκλίσεις και ςοβαρές. ςε 
22 εργοστάσια που οι αποκλίσεις ήταν ελαφριάς 
μορφής θα σταλούν επιστολές με τις αποκλίσεις 
που παρατηρήθηκαν ζητώντας την άρση των 
αποκλίσεων. ςε άλλα επτά εργοστάσια, θα στα-
λούν επιστολές, αλλά παρόλο που οι αποκλίσεις 
τους είναι ελαφριάς μορφής θα τους τεθεί προ-
θεσμία μέχρι την οποία θα πρέπει να άρουν τις 
αποκλίσεις. ςε άλλα πέντε εργοστάσια, που πα-
ρουσιάζουν ςοβαρές Αποκλίσεις, θα σταλεί επι-
στολή με προθεσμία στην οποία θα αναφέρεται 
ότι αν δεν αρθούν οι αποκλίσεις θα ανασταλεί η 
άδεια λειτουργίας τους.
Για ευνόητους λόγους δεν αναγράφονται τα ονό-
ματα των εργοστασίων που αναφέρονται στην 
παράγραφο (3).

Την άμεση έναρξη διαδικασίας σύνταξης και θεσμοθέτησης ενός εθνι-
κού Πλαισίου ενεργειακής Πολιτικής με τη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων μερών στην Κύπρο, το οποίο θα αποτελεί και τη διαχρονική 
δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των μελλοντικών επενδυ-
τών στον τομέα της ενέργειας, ζητεί το Μεσογειακό Ινστιτούτο τεχνολο-
γίας ύδρογονανθράκων.
ςε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει την πρόσφατη απόφαση της επιτροπής 
Ανταγωνισμού του Ισραήλ εναντίον των εταιρειών NOBLε και DELEK, το Με-
σογειακό Ινστιτούτο τεχνολογίας ύδρογονανθράκων αναφέρει ότι η απόφαση 
επιβεβαιώνει τη θέση του Ινστιτούτου «όπως αυτή εκφράστηκε στο παρελθόν, 
ότι οι σχεδιασμοί της Κύπρου στο θέμα της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των 
υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑοΖ, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και να 

θεσμοθετηθούν έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο στους συνεργάτες μας και στους 
μελλοντικούς επενδυτές, ποια είναι η επίσημη και διαχρονική θέση του κρά-
τους μας στο θέμα αυτό».
«Η απόφαση του Ισραήλ δεν επηρεάζει τους δικούς μας σχεδιασμούς», σύμ-
φωνα με το Ινστιτούτο, αντίθετα μας δίδεται η ευκαιρία, όπως αναφέρει, «να 
προβάλουμε τον σταθεροποιητικό ρόλο της Κύπρου αλλά και την αξία της ως 
ενεργειακού Κόμβου για τα ενεργειακά δρώμενα της Ανατολικής Μεσόγειου».
τέλος, το Μεσογειακό Ινστιτούτο τεχνολογίας ύδρογονανθράκων αναφέρει 
ότι «είναι αδιανόητη αλλά και αποτρεπτική για τους μελλοντικούς επενδυτές, 
που τόσο πολύ περιμένουμε να δραστηριοποιηθούν στο νησί μας, η απουσία 
μακροχρόνιου και ξεκάθαρου σχεδιασμού αναφορικά με την αξιοποίηση των 
υδρογονανθράκων».

Εθνικό Πλαίσιο Ενεργειακής Πολιτικής ζητεί το Μεσογειακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων 

Το πρώτο βραβείο της Omantel απέσπασε το White Hands Center for Assistive Technology, που εδρεύει 
στο Μουσκάτ, του ομάν, με εμπνευστή, ιδρυτή και σύμβουλο τον Παντελή Μακρή, πρώην επιθεωρητή 

ειδικής εκπαίδευσης.
ςύμφωνα με ανακοίνωση, με τη συμβολή άλλων δύο Κυπρίων επιστημόνων, το Κέντρο κατάφερε σε οκτώ 
μήνες εργασίας να διακριθεί και να κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του, προσφέροντας τις υπηρεσίες του 
σε άτομα με ιδιαιτερότητες, κάθε ηλικίας, τα οποία στηρίζει με μεθοδικότητα με ύποστηρικτική τεχνολογία σε 
τομείς εκπαίδευσης, επικοινωνίας και αποκατάστασης. οι υπηρεσίες του επεκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο και παραπέρα εκπαίδευση.
Η βράβευση έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου, από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Omantel, η οποία αναγνώρισε 
τη συμβολή του Κέντρου στην κοινωνία με την πρωτοποριακή και επιστημονική εφαρμογή υποστηρικτικής 
και άλλης τεχνολογίας.
ο σύμβουλος του Κέντρου Παντελής Μακρής έχει στο ενεργητικό του άλλα πέντε διεθνή βραβεία για την 
προσφορά του στην ειδική εκπαίδευση και στην ποιότητα ζωής ατόμων με ιδιαιτερότητες. είναι ο δημι-
ουργός αρκετών εργαλείων (λογισμικών και συσκευών) που διευκολύνουν την ένταξη στο εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό σύνολο.

Στη φωτογραφία, από αριστερά ο πρώτος αντιπρόεδρος 
του ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέας θεοδότου, ο πρώην πρόεδρος 
του European Council of Civil Engineers (ECCE) 
και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη FEANI Βασίλης 
Οικονομόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ Πλάτωνας 
Στυλιανού και ο πρόεδρος της FEANI José Manuel Vieira.
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Ενημέρωση και κατάρτιση των μηχανικών
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, στο Κέντρο Περιβαλ-

λοντικής ενημέρωσης Σκαρίνου, το ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή 
απόδοση Δημόσιων Κτιρίων: «Υπερβαίνοντας τους ενεργειακούς στόχους μέσω 
της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα και διαθέσιμοι μηχανισμοί υλοποίησης έργων». Το εργαστήριο διοργάνωσε το 
ενεργειακό Γραφείο σε συνεργασία με την υπηρεσία ενέργειας του υπουργείου 
ενέργειας, εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το τμήμα Ηλεκτρομηχα-
νολογικών Υπηρεσιών του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Το εργαστήριο 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου SERPENTE 
- «Υπερβαίνοντας τους ενεργειακούς Στόχους μέσω της ενεργειακής απόδοσης 
Δημόσιων Κτιρίων», που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας 
INTERREG IVC. 
Σκοπός του εξειδικευμένου εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση και η κατάρτιση των 
μηχανικών που απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες δημόσιων οργανισμών 
και τοπικών αρχών σε θέματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων 
κτιρίων, νομοθεσίας και στους μηχανισμούς υλοποίησης μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.
όι στόχοι του ήταν να κατανοήσουν τις νομοθετικές απαιτήσεις για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων, να διακρίνουν τις τεχνολογίες και 
τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων, να επιλέγουν 
ιεραρχικά τις επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και τις καταλλη-
λότερες τεχνολογίες λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τη χρήση και τη λειτουργία 
του δημοσίου κτιρίου, να κατανοούν τους μηχανισμούς χρηματοδότησης ή άλ-
λους διαθέσιμους μηχανισμούς υλοποίησης έργων και να ενθαρρυνθούν στην 
προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια.
Στο ειδικό εργαστήριο οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες έτσι ώστε στην 
κάθε ομάδα να υπάρχουν εκπρόσωποι από Τοπικές αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίας 
και Τμήματα, Ημικρατικοί όργανισμοί καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες. Στην 
κάθε ομάδα δόθηκε φύλλο εργασίας για εξέταση συγκεκριμένης μελέτης πε-
ρίπτωσης. Στις τρεις ομάδες που είχαν να μελετήσουν κτίρια δόθηκε η μελέτη 
περίπτωσης: Δημοτικό μέγαρο Δήμου αραδίππου και στην ομάδα που είχε να 

μελετήσει κολυμβητήριο δόθηκε η μελέτη περίπτωσης: Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Λακατάμιας. αφού μελετήθηκε η κάθε περίπτωση από τις ομάδες, στο τέλος πα-
ρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα βάσει των περιορισμών που τέθηκαν και αυτό 
είχε πραγματικά ενδιαφέρον.
Για περισσότερες πληροφορίες και τις παρουσιάσεις του ειδικού εργαστηρί-
ου μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του έργου SERPENTE http://www.
serpente-project.eu ή του ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών www.cea.org.
cy . Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανά-
πτυξης της εε.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Meshartility, 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014 

Ημέρα Βιώσιμης ενέργειας του Δημοτικού ςχολεί-
ου επισκοπής. το έργο Meshartility είναι το πρώτο 
έργο της «ευφυούς ενέργειας για την ευρώπη», 
η οποία ασχολείται με τις προκλήσεις συλλογής 
αξιόπιστων ενεργειακών δεδομένων που αντι-
μετωπίζουν οι τοπικές Αρχές κατά την ετοιμασία 
των ςχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη ενέργεια. το 
έργο φιλοδοξεί να απαντήσει σε αυτές τις προκλή-
σεις, εξερευνώντας καλές πρακτικές συνεργασίας 
μεταξύ τοπικών Αρχών και παρόχων ενέργειας, 
υποστηριζόμενων από Δομές ύποστήριξης, όπως 
τα ενεργειακά Γραφεία. Η κοινοπραξία του έργου 
αποτελείται από 17 εταίρους από 12 κράτη μέλη 
στους οποίους περιλαμβάνονται ενεργειακά Γρα-
φεία, ενώσεις τοπικών Αρχών, πάροχοι ενέργειας 

και τεχνικοί εμπειρογνώμονες. 
Η Ημέρα Βιώσιμης ενέργειας του Δημοτικού ςχο-
λείου επισκοπής περιλάμβανε επίσκεψη στο αιο-
λικό πάρκο στους ορείτες. εκεί τους υποδέχτηκε 
λειτουργός του αιολικού πάρκου και μέσα από μια 
σύντομη παρουσίαση τους ενημέρωσε για το αιο-
λικό πάρκο. ςτη συνέχεια οι μαθητές επισκέφθη-

καν φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πραστειό-Αυδήμου 
όπου ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων ενημέρωσε τους μαθητές για τη 
φωτοβολταϊκή τεχνολογία και για το πώς μπορεί 
να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιώντας 
την ηλιακή ακτινοβολία. οι μαθητές μέσα από τα 
ερωτηματολόγια που ετοίμασαν, απηύθυναν ερω-
τήσεις στους δύο λειτουργούς των πάρκων και 
πήραν τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζο-
νταν για την έρευνά τους, έβγαλαν φωτογραφίες 
των πάρκων και ευχαριστημένοι πήραν τον δρόμο 
της επιστροφής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-
σκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα του προγράμ-
ματος (www.meshartility.eu) ή να επικοινωνή-
σετε με το ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
22667716/26.

Ημέρα Βιώσιμης Ενέργειας Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής

εΙΔΙΚο εΡΓΑςτΗΡΙο ΓΙΑ τΗΝ εΝεΡΓεΙΑΚΗ ΑΠοΔοςΗ ΔΗΜοςΙΩΝ ΚτΙΡΙΩΝ
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Ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης 
σε νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα 

Το ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει 
ως εταίρος στο στρατηγικό έργο ELIHMED που συγ-

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διακρατικής συνερ-
γασίας MED και εμπίπτει στον άξονα προτεραιότητας για 
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη λεκάνη 
της μεσογείου.
Συγκεκριμένα το έργο αφορούσε τον εντοπισμό και 
υλοποίηση πρακτικών, τεχνικών λύσεων και καινοτόμων 
μηχανισμών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη έργων 
ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο 
εισόδημα.
Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι από ισπανία, Γαλλία, 
ιταλία, ελλάδα, Σλοβενία, μάλτα και Κύπρο με προϋπο-
λογισμό περίπου 10 εκατομμύρια. Το έργο έχει χρημα-
τοδοτήσει για πιλοτική εφαρμογή, την ενεργειακή ανα-
καίνιση σπιτιών 500 ευάλωτων καταναλωτών, τα οποία 
επιλέγηκαν με καθορισμένα κριτήρια καθώς επίσης και 
την εγκατάσταση 110 έξυπνων μετρητών (smart meters). 
Στην Κύπρο έχουν πραγματοποιηθεί επεμβάσεις αύ-
ξησης της ενεργειακής απόδοσης σε 25 νοικοκυριά 
με χαμηλό εισόδημα και εγκαταστάθηκαν 25 έξυπνοι 
μετρητές. Έχουν επενδυθεί περίπου 300.000 ευρώ σε 
εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 25 κατοικιών ευ-
άλωτων καταναλωτών. όι επεμβάσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ήταν ποικίλες και εξαρτήθηκαν 
από την αρχική κατάσταση της κατοικίας, όμως σε γενι-
κές γραμμές μπορούν να συνοψισθούν στην εγκατάστα-
ση θερμομόνωσης, αντικατάσταση μονών παραθύρων 
με διπλά, ενεργειακά αποδοτικών συσκευών θέρμανσης 
και κλιματισμού, ενεργειακές εστίες κτλ, που έχουν απο-
φέρει εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του 40% σε κάθε 
κατοικία.
Στις 28 νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο κτίριο 
του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες το τελικό 
συνέδριο του έργου ELIHMED. από την Κύπρο συμμετεί-
χε το ενεργειακό Γραφείο και ο δήμαρχος αγίου αθανα-
σίου Κυριάκος χατζηττοφής, ο οποίος εκπροσώπησε την 
Ένωση Δήμων Κύπρου.

Στην ομιλία του ο κ. χατζηττοφής τόνισε ότι η στήριξη 
των προσπαθειών για τη βελτίωση της ενεργειακής από-
δοσης νοικοκυριών ευάλωτων ομάδων στον δήμο του 
αποτελεί μέρος της ενεργειακής Πολιτικής που εφαρ-
μόζει και συνοψίζεται στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη 
Βιώσιμη ενέργεια του Δήμου αγίου αθανασίου. απόδει-
ξη των προσπαθειών αυτών ήταν η συμμετοχή στο έργο 
ELIHMED με την ανακαίνιση τριών κατοικιών στον δήμο 
αλλά και η απαίτηση του δήμου να κατεδαφίσει η κυβέρ-
νηση παλιά κτίρια στους προσφυγικούς οικισμούς και να 
ανεγείρει νέα, τα οποία πληρούν τις ελάχιστες απαιτή-
σεις ενεργειακής απόδοσης.
Τέλος, ο δήμαρχος δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προ-
σπάθειες που σχετίζονται με την προώθηση πολιτικών 
και μέτρων στήριξης για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε 
νοικοκυριά, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων πλη-
θυσμού, αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή φτώχεια, και 
δίνοντας λύσεις που θα διασφαλίζουν καλύτερο τρόπο 
ζωής και ένα πιο υγιεινό περιβάλλον για τις μελλοντικές 
γενεές. Η δέσμευση αυτή εκφράστηκε με την υπο-
γραφή της «Δήλωσης της Λουμπλιάνας», μια δήλωση η 
οποία περιγράφει τις προτάσεις πολιτικής για στήριξη 
των ενεργειακών ανακαινίσεων στη μεσόγειο.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
Ενεργειακού Γραφείου www.cea.org.cy

Ο υπουργός ςυγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριος 
Δημητριάδης εκπροσώπησε την Κύπρο στο 

Άτυπο ςυμβούλιο των ύπουργών, αρμόδιων για 
θέματα τηλεπικοινωνιών της εε, το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε μεταξύ 2-3 οκτωβρίου στο Μιλάνο.
ςτο πλαίσιο του δείπνου που παρατέθηκε από την 
Ιταλική Προεδρία, στις 2 οκτωβρίου, συζητήθηκε 
το θέμα της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών και 
της ασφάλειας του διαδικτύου.
ςε παρέμβασή του, ο υπουργός ςυγκοινωνιών και 
Έργων τόνισε ότι προτεραιότητα του ςυμβουλίου 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της έγκρισης της 
πολιτικής για θέματα ασφάλειας του διαδικτύου 
από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ςημείωσε δε ότι η 
πρόταση της Ιταλικής Προεδρίας για το θέμα της 
ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να τύ-
χει περαιτέρω μελέτης.
ςτις 3 οκτωβρίου η συζήτηση επικεντρώθηκε στο 
θέμα της διακυβέρνησης του διαδικτύου. Η ευρω-
παϊκή Ένωση προωθεί, σε όλα τα διεθνή βήματα, 
το μοντέλο της πολυμερούς (multi-stakeholder) 
συνεργασίας, αναφορικά με τη διακυβέρνηση 
του διαδικτύου, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω μιας 
συμμετοχικής, ανοιχτής και διαφανούς διαδικασί-
ας, με στόχο την κατάληξη σε συναινετικές λύσεις.
«οι αρχές στις οποίες βασίζεται το κεκτημένο της 
εε τυγχάνουν της μεγαλύτερης δυνατής αποδο-
χής, όταν η ευρωπαϊκή Ένωση μιλά με μία φωνή», 
επισήμανε στην τοποθέτησή του ο κ. Δημητριά-
δης. Αυτό προϋποθέτει, κατέληξε, τη συναίνεση 
εντός της εε επί θεμάτων αρχής, ούτως ώστε οι 
κοινές θέσεις να μην επηρεάζονται από τυχόν 
εθνικά συμφέροντα.

Η υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (ύΑ&ΠΚ) του 
υπουργείου ενέργειας, εμπορίου, Βιομηχανίας και τουρισμού, ως αρ-

μόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του ευρωπαϊκού 
ςυστήματος ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα 
που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα 
22-28/12/2014 (GRAS-RAPEX - Report 51) κοινοποιήθηκαν στο ςύστημα 
89 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
των χρηστών. τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές 
διαφόρων κρατών μελών της ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινο-
ποιήθηκαν στο ςύστημα GRAS-RAPEX.
οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου (ύΑ&ΠΚ) στη διεύθυνση www.mcit.
gov.cy ή στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής επιτροπής στη διεύθυνση 
www.ec.europa.eu/rapex.
τα 89 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακο-

λούθως:
• σαράντα τέσσερα (44) στην υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Κα-
ταναλωτών, 
• είκοσι οκτώ (28) στο τμήμα επιθεώρησης εργασίας,
• δέκα (10) στο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών ύπηρεσιών,
• επτά (7) στο τμήμα οδικών Μεταφορών.
τα προϊόντα που αφορούν στην υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Κα-
ταναλωτών, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 
επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξοντα αριθμό 44 έχει αξιολογηθεί από την 
ευρωπαϊκή επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου. 
ςημειώνεται ότι ένα (1) από τα σαράντα τέσσερα (44) προϊόντα (με αύξοντα 
αριθμό 44) έχει εντοπιστεί αρχικά από την υπηρεσία Ανταγωνισμού στην 
αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες 
μέλη) και έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex.

Ο υπ. Συγκοινωνιών 
και Έργων στο Άτυπο 
Συμβούλιο Υπουργών 

της ΕΕ για τις 
Τηλεπικοινωνίες 

Mη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
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ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 
του Σοφοκλή 

Μια καινούργια προσέγγιση στο έργο του Σοφοκλή που διαβάζει τον 
μύθο αλλιώς. Τέσσερις νέοι ηθοποιοί υπό την ανατρεπτική καθο-

δήγηση του Παναγιώτη Λάρκου συναντούν τον όιδίποδα στο σήμερα και 
μέσα από μια θυελλώδη σύγκρουση σώματος και συναισθημάτων, επινοούν 
καινούργιες θεατρικές φόρμες δίνοντας απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. 
Η μουσική του Δημήτρη Σπύρου επιτίθεται στο κείμενο και ντύνει με φως 
τη μοίρα των ηρώων του. Ένας βασιλιάς θα πέσει για να σωθεί ο λαός του. 
Ένας εραστής θα χαθεί για να ξαναγεννηθεί ένας γιος. Ένας άνθρωπος θα 
σταθεί απέναντι στους θεούς και θα ανταλλάξει το φως των ματιών του 
για το φως του μυαλού. Θα αθροίσει τη ζωή του και θα μετρήσει μηδέν. ό 
άνθρωπος ονομάζεται όιδίποδας και αυτή είναι η ιστορία του.
Τους ρόλους ερμηνεύουν: ανδρέας Κούτσουμπας, Πέτρος Γιωρκάτζης, 
Τζωρτζίνα Τάτση, ανδρέας μακρής.

Παραστάσεις / Εισιτήρια 
Λευκωσία
Θέατρο ΘόΚ, Σκηνή 018: 17, 23, 24, 30 & 31 ιανουαρίου. Ταμείο Θεάτρου 
ΘόΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10.00 π.μ.-1.30 μ.μ., 4.00 μ.μ.-6.00 μ.μ.).
Ελ. Αμμόχωστος
Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας, 22 ιανουαρίου. Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας, από 
το ταμείο το βράδυ της παράστασης.
Λάρνακα
Δημοτικό Θέατρο, 28 ιανουαρίου. Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου, τηλ. 
24665795 (Δευτέρα-Παρασκευή 10.00 π.μ.-1.00 μ.μ., 4.00 μ.μ.-6.00 μ.μ. και 
Σάββατο 10.00 π.μ.-1.00 μ.μ.)
Πάφος
μαρκίδειο Θέατρο, 4 Φεβρουαρίου. Πολιτιστικό Τμήμα Δήμου Πάφου, τηλ. 
26932014 (Δευτέρα-Παρασκευή 7.30 π.μ.-2.30 μ.μ.).
Λεμεσός 
Θέατρο ριάλτο, 10 Φεβρουαρίου. Ταμείο Θεάτρου ριάλτο, τηλ. 77777745 
(Δευτέρα-Παρασκευή 10.00 π.μ.-1.00 μ.μ., 4.00 μ.μ.-6.00 μ.μ. και Σάββατο 
10.00 π.μ.-1.00 μ.μ.)
Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 8.30 μ.μ. Τιμή εισιτηρίου €6 (παιδιά και 
γονείς).

Μουσικό Ρολόι του 
Χτες και του Σήμερα
O συνδυασμός του κλασικού με πιο σύγχρονα μουσικά στυλ έχει 

πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το μουσικό μας ρολόι κτυπά πρώ-
τα για τη Σερενάτα για έγχορδα του σύγχρονου Κύπριου συνθέτη νί-
κου Τρούλλου. Στη συνέχεια μας μεταφέρει στη δεκαετία του ’50 με το 
κοντσέρτο για βιόλα του Martinů, ιδιαίτερα αγαπητό για τη ζεστασιά 
των μελωδικών του γραμμών και τις έντονες συναισθηματικές του κο-
ρυφώσεις. Τέλος, μας ταξιδεύει περισσότερο από δύο αιώνες πριν με 
τη δημοφιλή Συμφωνία του Haydn «Το ρολόι», στο δεύτερο μέρος της 
οποίας επικρατεί ένας χαρακτηριστικός ρυθμός σαν κτύπος ρολογιού, 
ενώ ολόκληρη η συμφωνία ξεχειλίζει από εγκάρδια χαρά.
• Ν. ΤΡΟΥΛΛΟΣ: Σερενάτα για έγχορδα
• B. MARTINŮ: Κοντσέρτο-ραψωδία για βιόλα και ορχήστρα
• J. HAYDN: Συμφωνία αρ. 101 («Το Pολόι»)
• Σολίστ: Yuri Zhislin (βιόλα)
• Μαέστρος: Plamen Djouroff
€12 / €7 (νέοι 18-26 ετών και συνταξιούχοι) / δωρεάν για παιδιά κάτω 
των 18
εισιτήρια, Κάρτες Φίλων ΣόΚ, προσκλήσεις και δελτία ελεύθερης εισό-
δου διατίθενται στα ταμεία των Θεάτρων (Τηλ. 26932571, 77777745, 
22410181). Υποστηρικτές: Δήμος Πάφου, Δήμος Λεμεσού, Θέατρο ρι-
άλτο. Σε συνεργασία με τον όργανισμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
ευρώπης - Πάφος 2017».
• 28 Ιανουαρίου 2015, 20:30: μαρκίδειο Θέατρο (ανδρέα Γερούδη 
27, Πάφος)
• 29 Ιανουαρίου 2015, 20:30: ριάλτο (ανδρέα Δρουσιώτη 19, Πλα-
τεία Ηρώων, Λεμεσός)
• 30 Ιανουαρίου 2015, 20:30: Κινηματοθέατρο Παλλάς (ρηγαίνης 
και αρσινόης, Πύλη Πάφου, Λευκωσία).
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Το επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκοπό 
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

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

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων που 
έχει λάβει το Επιμελητήριο από άτομα 

τα οποία, για να εγγραφούν στο μητρώο 
μελών του ΕΤΕΚ, αναζητούν θέσεις εργασί-
ας για την πραγματοποίηση της πρακτικής 
τους άσκησης και κατανοώντας τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία 
εξεύρεσης εργασίας για τον σκοπό αυτό, 
το Επιμελητήριο έχει δημιουργήσει σελί-
δα στην ιστοσελίδα του (www.etek.org.cy/
site-menu-100-el.php) όπου δημοσιεύο-
νται οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης σε 
διάφορες υπηρεσίες, ώστε να ικανοποιηθεί 
η απαίτηση για πρακτική άσκηση στους 
κλάδους Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής 
Μηχανικής.
Προς τούτο έχει καταρτιστεί πίνακας στον 
οποίο περιλαμβάνονται, ανά υπηρεσία, 
επαρχία και κλάδο οι διαθέσιμες θέσεις 
στα τμήματα που έχουν ανταποκριθεί.
Σημειώνεται ότι τις εν λόγω θέσεις δύνα-
νται να διεκδικήσουν άτομα που έχουν ήδη 
υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο 
Μελών του ΕΤΕΚ στους κλάδους της Αρ-
χιτεκτονικής και της Πολιτικής Μηχανικής, 
αντίστοιχα, και έχουν εγκριθεί τα ακαδη-
μαϊκά τους προσόντα από τη Διοικούσα 
Επιτροπή του Επιμελητηρίου.
Για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνο-
νται απευθείας στην αντίστοιχη υπηρεσία, 
τμήμα ή οργανισμό.

Πρακτική άσκηση 
σε υπηρεσίες για 

εγγραφή στο Μητρώο 
Μελών του ΕΤΕΚ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Αρχιτέκτονας Άριστη γνώση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και προγράμματα 2D + 3D. αρχιτε-
κτονικό Γραφείο Γ. Ψωμά, τηλέφωνο 26220226. 
Βιογραφικά σημειώματα στο gpsomas@
cytanet.com.cy.
• Πολιτικός μηχανικός Lois Builders. Δεκαπέ-
ντε χρόνια πείρα στην οικοδομική βιομηχανία 
στον τομέα των Προσφορών και αγορών. Βιο-
γραφικά σημειώματα στο hr@loisbuilders.com.
• Πολιτικός μηχανικός εργασία στο εξωτερι-
κό (νιγηρία). Πέντε χρόνια πείρα σε διεύθυν-
ση έργων. Τηλέφωνο 22499519 και 99530842 
ioannoumichalakis@gmail.com, κ. μ. ιωάννου.
• Επιμετρητής ποσοτήτων Θέσεις εργασίας 
στο μπαχρέιν. G P Zachariades Overseas Ltd. 
χρίστο χριστοφόρου, τηλέφωνο 99442618, 
25358222.
• Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος μηχανικός 
Bernouli Trading Co Ltd, τηλέφωνο 22313116.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡγΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Πτυχίο στην αρχιτεκτονική, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα στην αρχιτεκτονική, 
εμΠ.
• Αρχιτέκτονας BSc and MSc in Architectural 
Engineering, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
• Πολιτικός μηχανικός BEng in Civil 

Engineering, University of Nottingham, UK, MSc 
in Civil Engineering - University of East London, 
UK.
• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικής μη-
χανικής, εμΠ, μεταπτυχιακό στην Πολιτική μη-
χανική, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα στην Πολιτική 
μηχανική, αΠΘ. MSc in Design and Management 
of Traffic and Transportation Systems, αΠΘ.
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός BEng (Hons) 
Electrical & Electronic Engineering with System 
for Environmental Services, London South 
Bank University, MEng Electrical Engineering, 
University of Cyprus.
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός BSc and MEng in 
Electrical Engineering, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρο-
λόγου μηχανικού - ΤεΠαΚ.

γΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας BA in Architecture, Brighton 
University, MA in Architecture, Brighton 
University.
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρο-
λόγου μηχανικού και μηχανικού Υπολογιστών, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνι-
κή Σχολή Ξάνθης.
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρο-
λόγου μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.



You build. We [guard].
                  Βασιστείτε σε μια νέα λύση 
εξωτερικών τοιχοποιιών.

SAKRET ZEIPEKKIS LTD
Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: 
Δίπλα στο πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Λεμεσός. ΤΘ 54579, 3725 Λεμεσός
Τηλ.:  +357-25821040, Fax: +357-25821043, www.knauf.gr, info@sakret.com.cy



Ολοκληρωμένες λύσεις δόμησης για ξενοδοχεία από την Knauf και την SAKRET ZEIPEKKIS.  
Με την τεχνολογική υπεροχή της και την εγχώρια παραγωγή καινοτομικών συστημάτων δόμησης, η SAKRET 
ZEIPEKKIS, μέλος του ομίλου Knauf, απευθύνεται στο χώρο των ξενοδοχείων και σας προσφέρει λύσεις επικόλλη-
σης πλακιδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αυξημένης υγρασίας και απαιτήσεων, συστήματα εξωτε-
ρικής θερμομόνωσης και ανακαίνισης όψεων καθώς και συστήματα έτοιμων σοβάδων για γρήγορο και ποιοτικό 
αποτέλεσμα σε απαιτητικές εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Η Knauf, με την πολυετή εμπειρία και ποιότητα 
των συστημάτων ξηράς δόμησης, προσφέρει λύσεις για όλους τους χώρους του ξενοδοχείου εύκολα και γρήγορα, 
καλύπτοντας απαιτήσεις ηχομόνωσης, ακουστικής, θερμομόνωσης και πυραντοχής με πιστοποιημένο αποτέλεσμα.

SAKRET ZEIPEKKIS LTD
Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: 
Δίπλα στο πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Λεμεσός. ΤΘ 54579, 3725 Λεμεσός
Τηλ.:  +357-25821040, Fax: +357-25821043, www.knauf.gr, info@sakret.com.cy

Σας περιμένουμε 

στο “37ο ετήσιο 

Ξενοδοχειακό Συνέδριο 

του ΠΑΣΥΞΕ” 

Τρίτη 17/02/2
015

 Ξενοδοχείο Hilton Park, 

Λευκωσία

Περίπτερο 12 & 13


