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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.



«Έ
ξυπνη πόλη» εί-

ναι η πόλη που 

στηρίζεται στα 

οράματα των πολιτών 

της και αντλεί από αυ-

τούς. Προκύπτει από την 

όσμωση με την κοινωνία 

των πολιτών για την αξι-

οποίηση των ιδεών και προτάσεων όλων των 

τεχνολογικά προχωρημένων φορέων.

Οι έξυπνες πόλεις οδηγούνται από την κορυφή 

– έχουν έναν ισχυρό οραματιστή και πρωτοπό-

ρο ηγέτη που είναι υπέρμαχος της «έξυπνης 

ατζέντας» σε ολόκληρη την πόλη. Έχουν ένα 

φόρουμ ενδιαφερομένων – έχουν δημιουργή-

σει μια κοινότητα των ενδιαφερόμενων φορέ-

ων της πόλης σε ολόκληρη την έκτασή της και 

επενδύουν στην τεχνολογική υποδομή.

Κάθε πρωτοβουλία μιας έξυπνης πόλης βα-

σίζεται σε ένα σύνολο στόχων. Αυτοί συχνά 

εστιάζουν στη βιωσιμότητα, στην ένταξη και 

στη δημιουργία της κοινωνικής και οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω μιας 

στρατηγικής έξυπνης πόλης εφόσον τα αποτε-

λέσματα της στρατηγικής οδηγούν σε αλλαγές 

των συστημάτων και των υποδομών της πό-

λης που έχουν σημασία και αγγίζουν τα άτομα 

εντός της πόλης – είτε πρόκειται για τους κα-

τοίκους, τους εργαζόμενους ή τους επισκέπτες. 

Η πρόκληση για τους αρχιτέκτονες και τους 

σχεδιαστές των έξυπνων πόλεων είναι να δημι-

ουργήσουν υποδομές και υπηρεσίες που μπο-

ρούν να γίνουν μέρος του υλικού και της ζωής 

αυτού του οικοσυστήματος των κοινοτήτων και 

των ανθρώπων.

Αυτές οι υποδομές αφορούν στα πιο κάτω:

σχολείων, σχολικό δίκτυο κλπ)

line αναζήτηση εργασίας κλπ)

-

λωσης κλπ)

-

πρόνοιας και φροντίδας κλπ)

εκτάκτων αναγκών κλπ)

αναλφαβητισμός κλπ)

-

σμού και πολιτισμού κλπ)

-

ας, πάρκινγκ κλπ)

των οπτικών ινών και ασύρματων δικτύων κλπ)

Οικονομική κρίση

Στην Κύπρο του σήμερα, όπου βρισκόμαστε στο 

επίκεντρο μιας οικονομικής κρίσης η οποία έχει 

επηρεάσει τη ζωή των πολιτών αλλά και των 

θεσμικών τους εκφράσεων, σε μια περίοδο που 

οι πόροι είναι περιορισμένοι και οι πόλεις είναι 

υποχρεωμένες να ανακαλύπτουν νέες πηγές 

εισροής εισοδημάτων, τίθεται επιτακτική ανά-

γκη για έναν στρατηγικό σχεδιασμό έξυπνων 

πόλεων. 

Βασικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής των 

έξυπνων πόλεων έχει η συνεργασία όλων των 

τοπικών φορέων, και κυρίως της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης, γύρω από το στρατηγικό σχέδιο 

με την πολιτική εκπροσώπηση, την κοινωνική 

διαβούλευση, την επιστημονική στήριξη, την 

ομάδα διαμορφωτών της κοινής γνώμης και 

την εκστρατεία προώθησης του κοινού στόχου.

Μύρια Κωνσταντινίδου

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

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

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  Σ Υ Ν ΤΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ

4

«Έξυπνη πόλη»

Συντακτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΗ: Ελίζα Βασιλείου - Μηχανολόγος Μηχανικός, Μύρια Κωνσταντινίδου - Αρχιτέκτονας, Χρύσαν-

YΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: Γιάννης 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Οι έξυπνες πόλεις 
οδηγούνται από την κορυφή 

– έχουν έναν ισχυρό 
οραµατιστή και πρωτοπόρο 
ηγέτη που είναι υπέρµαχος 
της «έξυπνης ατζέντας» σε 

ολόκληρη την πόλη

© Engageappeal | Dreamstime Stock Photos





Στις δύσκολες εποχές της παγκόσμιας χρηματοοικο-

νομικής κρίσης, οι έρευνες για ανεύρεση υδρογο-

νανθράκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα αποτελέσματα 

αποτελούν μεγάλη πηγή αισιοδοξίας. Σίγουρα έγινε αρκετή 

και αθόρυβη εργασία για να φθάσουμε εδώ σήμερα και θα 

πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα σε όλους όσοι συνέβαλαν 

ουσιαστικά τόσο σε πολιτικό όσο και υπηρεσιακό επίπεδο. 

-

τρελαίου, στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, η σημασία της περιοχής αυτής 

αναβαθμίζεται σημαντικά και, εκτός από σταυροδρόμι τριών ηπείρων, φαίνεται 

ότι θα καταστεί ενεργειακός και εμπορικός κόμβος με τεράστια γεωστρατηγική, 

γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία.

Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ενισχύεται ουσιαστικά και το μεγάλο στοίχη-

μα παραμένει η ορθολογιστική αξιοποίηση των δεδομένων με αποτελεσματικό-

τητα, διαφάνεια και σύνεση.

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, μεθοδεύει τη δημιουργία 

γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, αμφισβητεί δικαιώματα άλλων χωρών της περιοχής 

Ο ευρύτερος χώρος της Μέσης Ανατολής βρίσκεται σε κατάσταση αστάθειας που 

επιδεινώθηκε λόγω και των πρόσφατων εξεγέρσεων και αναταραχών σε διάφο-

ρες χώρες της περιοχής.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν κινδύνους αλλά, ταυτόχρονα, και ευκαιρίες.

Επιβάλλεται να αξιολογήσουμε σωστά αυτές τις εξελίξεις και τα δεδομένα και να 

προχωρήσουμε μεθοδικά και με σύνεση για να αποφύγουμε τους κινδύνους και 

να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, σφυρηλατώντας συνεργασίες και συμμαχίες σε 

διάφορα επίπεδα για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της ειρήνης, της ευημερίας 

και της προόδου.

Η ορθή εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα θέμα 

-

μέτρους. Ένα θέμα που απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη σε πολλά και 

πολύ διαφορετικά μεταξύ τους επιστημονικά πεδία. 

Το θέμα είναι εξόχως πολύπλοκο καθώς πέραν του γεγονότος ότι υπάρχουν πολ-

λές πτυχές που θα πρέπει να εξεταστούν υπάρχει αλληλεξάρτηση, συνέργιες και 

περιορισμοί τόσο σε τεχνοοικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Για να μι-

έντονα μη γραμμικό πρόβλημα! 

Το γεγονός αυτό επιβάλλει ότι θα πρέπει άμεσα να στηθούν οι κατάλληλοι μηχα-

νισμοί για τον καθορισμό ενός οράματος για τα θέματα της ενέργειας, συμπερι-

λαμβανομένης της διαχείρισης των υδρογονανθράκων που βρίσκονται εντός της 

ΑΟΖ της Κύπρου που θα υλοποιηθεί στη βάση μίας ολοκληρωμένης και επιστη-

μονικά τεκμηριωμένης ενεργειακής στρατηγικής και πολιτικής.

To ETEK

Ως Τεχνικό Επιμελητήριο επισημάναμε ότι η απουσία των πιο πάνω θεμελιώδους 

σημασίας συστατικών οδηγεί σε αποσπασματικό και αναπόφευκτα σε μη βέλτι-

στο ή και μέτριο σχεδιασμό, σε συνεχείς παλινδρομήσεις, αυτοσχεδιασμούς και 

στην ακύρωση και αναθεώρηση προηγούμενων αποφάσεων με καταστροφικές 

στοιχειώδους ενημέρωσης και συμμετοχικότητας στη διαμόρφωση της πολιτικής 

για την εκμετάλλευση αυτού του εθνικού πλούτου οδηγεί στην αδιαφάνεια και 

προσφέρει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης σε ένα θέμα στο οποίο ουσιαστικές 

παράμετροι και η στρατηγική μας θα έπρεπε να καθοριστούν σε εθνικό και όχι σε 

τεχνοοικονομικά κριτήρια αφενός και αφετέρου σταθμίζοντας, αξιολογώντας και 

αξιοποιώντας τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα. 

Για την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων, κρίσιμο στοιχείο είναι, ο χειρισμός 

του θέματος να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει εμπλοκή στον μέγιστο δυνα-

τό βαθμό από την αρχή, και προοδευτικά να αυξάνεται, και κυπριακών επιχειρήσεων, 

έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το επιμέρους όφελος το οποίο θα έχει η κυπριακή οι-

κονομία βραχυπρόθεσμα αλλά και κατά τις επόμενες δεκαετίες. Πέραν τούτου, θεω-

ρείται πολύ σημαντικό και δεδομένο ότι οι ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των 

άλλες διεθνείς εμπειρίες. Υπάρχει, επίσης, το θέμα της εύρεσης της βέλτιστης λύσης 

σε ό,τι αφορά τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε φυσικό 

αέριο για ηλεκτροπαραγωγή και πώς αυτή εξυπηρετεί και θα ενταχθεί στην ευρύτερη 

στρατηγική μας, το οποίο φαίνεται να έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.

Θέσεις εργασίας

Σε ό,τι αφορά το φλέγον θέμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας, γενικά η βιομη-

χανία φυσικού αερίου, όπως και του πετρελαίου, είναι σε μεγάλο βαθμό μια διεθνής 

βιομηχανία, ενώ η απασχόληση σ’ αυτή θεωρείται εξειδικευμένη και απαιτεί ειδική 

εμπειρία. Κρίσιμη είναι και η πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων. Στα 

αρχικά στάδια οι μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης προκύπτουν από τη δημιουρ-

γία των απαραίτητων αναγκαίων υποδομών και σε μικρότερο βαθμό κατά τη λει-

τουργία και συντήρηση των υποδομών αυτών. Σε πιο μακροχρόνια βάση σημαντικές 

θα δημιουργηθούν προοπτικές για την απασχόληση σε παρεμφερείς και συμπλη-

ρωματικούς τομείς, όπως χημικών προϊόντων, λιπασμάτων, κατασκευή αγωγών κλπ. 

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι σύμφωνα και με τη μελέτη της ΑνΑΔ με 

τίτλο «Έγκαιρος Εντοπισμός Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης για Αποτελε-

σματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο (Νοέμβριος 2012)» η συντρι-

προσωπικό και όχι κατ’ ανάγκην σε διευθυντικό - επιστημονικό προσωπικό. 

Ως Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου θεωρούμε ότι λέξεις και φράσεις 

κλειδιά, τα οποία θα πρέπει να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις μας, είναι 

− Ολοκληρωμένη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη και καλά μελετημένη προ-

− Ουσιαστική αξιολόγηση των δεδομένων, τεχνική ανάλυση και επιστημονική 

τεκμηρίωση

− Εθνική συναίνεση 

− Συμμετοχικότητα και διαφάνεια στη διαμόρφωση της στρατηγικής μας με γνώ-

μονα το εθνικό συμφέρον.

Θεωρώ ότι η συζήτηση και η αχρείαστη τριβή που παρατηρείται το τελευταίο 

διάστημα για την αξιοποίηση ή όχι του λιμανιού της Λάρνακας, όπως και άλλων 

περιοχών, αναφορικά με την αδειοδότηση και τη χωροθέτηση / φιλοξενία υπο-

στηρικτικών δραστηριοτήτων προς τις κύριες δραστηριότητες ερευνών και εξό-

ρυξης θα αποφεύγονταν αν τηρούνταν τα όσα προαναφέρθηκαν για σχεδιασμό, 

προγραμματισμό, διαφάνεια και συμμετοχικότητα στις αποφάσεις. 

Οι πολίτες θα πρέπει να τηρούνται ενήμεροι, το απαιτούν και το δικαιούνται, μόνο 

έτσι θα δώσουν την αμέριστη υποστήριξη στην εθνική προσπάθεια. 

Στέλιος Αχνιώτης

Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Α Ρ Θ Ρ Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  Ε Τ Ε Κ

Αξιοποίηση υδρογονανθράκων 
για το καλό της Κύπρου



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 Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-

πρου (ΕΤΕΚ) εφιστά την προσοχή των υπο-

προγράμματα σπουδών σε κλάδους της Μηχα-

νικής στα οποία θα φοιτήσουν είναι εγκεκριμέ-

να από το ΕΤΕΚ. Η επισήμανση του ΕΤΕΚ αφορά 

τόσο κυπριακά όσο και ξένα πανεπιστήμια.

Για να μπορούν οι απόφοιτοι κλάδων της Μη-

χανικής να εργαστούν στην Κύπρο θα πρέπει 

να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ. Αυτό προϋ-

ποθέτει ότι τα προγράμματα σπουδών σε κλά-

δους της Μηχανικής στα οποία φοίτησαν είναι 

εγκεκριμένα από το ΕΤΕΚ. Το Επιμελητήριο είναι 

ο αρμόδιος φορέας που αποφασίζει σχετικά με 

την αναγνώριση τίτλων σπουδών σε κλάδους 

της Μηχανικής Επιστήμης.

Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, κάποιος δι-

καιούται να εγγραφεί μέλος του Επιμελητηρίου 

μόνο αν κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστη-

μίου σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το 

οποίο να του επιτρέπει να ασκεί επάγγελμα 

στη χώρα όπου αποκτήθηκε και να είναι ανα-

γνωρισμένο από το Επιμελητήριο. Οι κλάδοι 

σπουδών που ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ είναι 

αυτοί της Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, 

Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής 

Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμ-

βανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, 

Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων 

και Γεωλογίας, Αγρονομικής-Τοπογραφικής 

Μηχανικής, Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης και 

Πολεοδομίας-Χωροταξίας. 

προτίθενται να επιλέξουν προγράμματα σπου-

δών σε κλάδους της Μηχανικής, αν έχουν 

οποιεσδήποτε απορίες να επικοινωνήσουν με 

το ΕΤΕΚ στο τηλέφωνο 22877644 ή να επισκε-

φθούν την ιστοσελίδα του, www.etek.org.cy/site-

menu-34-el.php, στην οποία υπάρχουν αναρ-

τημένες σχετικές πληροφορίες για τα κριτήρια 

αναγνώρισης προγραμμάτων σπουδών καθώς και 

των διπλωμάτων που έχουν αναγνωριστεί μέχρι 

σήμερα. Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ είναι επίσης 

αναρτημένος κατάλογος με τα εγκεκριμένα προ-

γράμματα σπουδών σε κλάδους της μηχανικής 

που απονέμονται από κυπριακά πανεπιστήμια.

Τo ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμ-

βουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των 

μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Κύ-

προ. Για να μπορεί να ασκεί κάποιος τη Μηχανι-

κή πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του 

ΕΤΕΚ. Το Επιμελητήριο εγγράφει τα μέλη του 

βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων προς διασφάλι-

ση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχο-

νται στον Κύπριο πολίτη.

ΕΤΕΚ: Προσοχή όταν επιλέγετε 
κλάδους σπουδών Μηχανικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ

Ξένη κατασκευαστική εταιρεία εξαπατά αρχιτεκτονικά γραφεία

Μετά από καταγγελία μέλους του ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο εξέδωσε 

αμέσως εγκύκλιο με σκοπό να ενημερώσει τα μέλη του για την 

πιθανότητα ξένη κατασκευαστική εταιρεία να εξαπατά αρχιτεκτονικά 

γραφεία στην Ευρώπη και την Ασία.

Το ΕΤΕΚ, με Εγκύκλιό του στις 18 Ιουλίου 2014, τόνισε ότι «διερευ-

νούμε την πιθανότητα απάτης, κατά την οποία ξένη κατασκευαστική 

εταιρεία προσεγγίζει αρχιτεκτονικά γραφεία, κυρίως στην Ευρώπη, 

προτείνοντάς τους συνεργασία σχεδιασμού πολυτελών κατοικιών στις 

Σεϋχέλλες. Η απάτη έγκειται στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι συνεργάτες 

για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στις Σεϋχέλλες πρέπει να εγ-

γραφούν, πληρώνοντας συνδρομή, σε έναν μάλλον ανύπαρκτο τοπικό 

αρχιτεκτονικό σύλλογο (http://apa-seychelles.com).

Το ΕΤΕΚ έχει ήδη δώσει τις πληροφορίες που κατέχει στις επαγγελματι-

κές οργανώσεις αρχιτεκτόνων και μηχανικών της Κύπρου, στο υπουρ-

γείο Συγκοινωνιών και Έργων καθώς και στην αστυνομία Κύπρου.

Στα ΜΜΕ των Σεϋχελλών έχουν εντοπιστεί άρθρα που προειδοποιούν 

αρχιτέκτονες για απάτες στις Σεϋχέλλες. Συγκεκριμένα, όπως προειδο-

ποιούν, έχουν ήδη εξαπατήσει αρχιτέκτονες της Ιταλίας, της Ελβετίας 

και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και, όπως φαίνεται, έχουν στο 

στόχο τους τώρα αρχιτέκτονες στην Κύπρο.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται για λόγους πρόληψης οποιουδήποτε ενδε-

χομένου παραπλάνησης επαγγελματιών στην Κύπρο και καλείστε να 

είστε προσεκτικοί. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν περιέλθει κάτι 

παρόμοιο ή σχετικό στην αντίληψή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με το ΕΤΕΚ στον αριθμό 22 877644 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

cyprus@etek.org.cy».
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Το Επιμελητήριο, σύμφωνα με τον Νόμο, προβαίνει σε αναγνωρίσεις πτυ-

χίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίων ή άλλων ισοδύναμων προσόντων σε 

οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης.

Το αρμόδιο σώμα του Επιμελητηρίου που λαμβάνει απόφαση σχετικά με την 

αναγνώριση ή μη κάποιου πτυχίου ή διπλώματος πανεπιστημίου ή άλλου ισο-

δύναμου προσόντος είναι η Διοικούσα Επιτροπή κατόπιν σχετικής εισήγησης 

της Επιτροπής Εγγραφής Μελών.

Περαιτέρω και σχετικά με το θέμα, για σκοπούς εγγραφής πολιτών κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Μητρώα του Επιμελητηρίου σε οποιοδή-

ποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, ισχύουν οι διατάξεις του περί Γενικού 

Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002.

Στην ιστοσελίδα ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy/site-menu-34-el.php) κατα-

χωρούνται όλα τα προγράμματα σπουδών που έχουν αναγνωριστεί, από το 

Επιμελητήριο (Κατάλογος προγραμμάτων σπουδών που έτυχαν αναγνώρισης 

από τη Διοικούσα Επιτροπή για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ). Επιπρόσθετα, 

παρατίθενται τα κριτήρια και το πλαίσιο στη βάση του οποίου διενεργούνται 

αναγνωρίσεις ή μη πτυχίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίων ή άλλων ισοδύνα-

μων προσόντων.

Τα προγράμματα σπουδών που δεν αναγνωρίζονται για σκοπούς της περί ΕΤΕΚ 

Νομοθεσίας, δηλώνουν τη μη επάρκειά τους για σκοπούς εγγραφής στο Μη-

τρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου. Όσοι έχουν παρακο-

λουθήσει τέτοια προγράμματα σπουδών δυνατόν να μπορούν, με συμπληρω-

ματική εκπαίδευση, να αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα που σε συνδυασμό 

με τα προσόντα που ήδη κατέχουν να καθιστά δυνατή την αναγνώρισή τους, 

όπως καθορίζεται από τον Νόμο περί ΕΤΕΚ.

Ιδιωτικά πανεπιστήμια και ΤΕΠΑΚ 

αρμοδίων σωμάτων του ΕΤΕΚ, για σκοπούς αναγνώρισης πτυχίων ή διπλωμάτων 

πανεπιστημίου και εγγραφή στο μητρώο μελών του, το Τεχνικό Επιμελητήριο 

εξετάζει κατά πόσο ικανοποιούνται τα κριτήρια εγγραφής που έχουν καθοριστεί.

Οι κλάδοι σπουδών που ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ είναι αυτοί της Αρχιτεκτο-

νικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής 

Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της 

Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων και Γεωλογίας, 

Αγρονομικής-Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης και 

Πολεοδομίας-Χωροταξίας.

Για σκοπούς αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών το Επιμελητήριο διορίζει 

ειδικές συμβουλευτικές Επιτροπές με βάση την έκθεση των οποίων το ΕΤΕΚ 

ετοιμάζει και υποβάλλει προς τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια, 

τις εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις του ώστε τα προγράμματα σπουδών 

να βελτιώνονται με στόχο να δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους 

να εγγράφονται στο ΕΤΕΚ και να ασκούν επάγγελμα στη Μηχανική Επιστήμη. 

Τα προγράμματα στα οποία έχουν υιοθετηθεί από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια 

οι εισηγήσεις που το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει, μετά από σχετική μελέτη και αξιολό-

γηση, περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο.

-

φασης σε σχέση με την αναγνώριση τίτλων σπουδών στη Μηχανική Επιστήμη 

και εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου, απαιτείται απαραίτητα η 

υποβολή σχετικής αίτησης.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, κατά την εξέταση αιτήσεων εγγραφής από το 

ΕΤΕΚ, μελετούνται αναλυτικά τα μαθήματα που ο κάθε αιτητής έχει επιλέξει 

κατά τη φοίτηση προς απόκτηση του σχετικού διπλώματος, ώστε να διαπιστω-

θεί ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια εγγραφής του ΕΤΕΚ που αφορούν τον κύκλο 

σπουδών που απαιτείται για σκοπούς εγγραφής.

Αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών

ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία 
στα οποία βασίστηκε η επανεκτίμηση ακινήτων

Για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης του κοινού αλλά και για να 

αρθούν οι οποιεσδήποτε επιφυλάξεις υπάρχουν για το θέμα, το Επι-

στημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) θεωρεί πως είναι χρήσιμο 

να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί από το 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την επανεκτίμηση των αξιών 

ακίνητης ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των τιμών εκτίμησης ανά τετρα-

γωνικό μέτρο γης και κατοικίας καθώς και τους σχετικούς  συντελεστές 

αυξομείωσης των αξιών ανάλογα με την ηλικία, τη θέση, την κατάσταση, 

την προσβασιμότητα και άλλα κύρια χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων θα αποβεί προς 

όφελος της ίδιας της διαδικασίας αφού θα δώσει την ευκαιρία στον κάθε 

πολίτη να ενημερωθεί πληρέστερα και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια για το 

θέμα και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο υπολογισμός της 

αξίας της περιουσίας του. Η πληροφόρηση των πολιτών θα έχει ως άμεσο 

αποτέλεσμα τη μείωση των τυχόν ενστάσεων στις ελάχιστα απαραίτητες, 

γεγονός που θα βοηθήσει και το ίδιο το Τμήμα Κτηματολογίου στη διαχεί-

ριση του θέματος των ενστάσεων με πιο παραγωγικό τρόπο. 

Θέση του ΕΤΕΚ είναι, επίσης, πως αυτή η προσέγγιση, πέραν της γενι-

κότερης φιλοσοφίας της διαφάνειας και τεκμηρίωσης που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζει το κράτος στις συναλλαγές αλλά και γενικότερα τη σχέση 

του με τον πολίτη, αποτελεί έμπρακτη ένδειξη σεβασμού της πολιτείας 

προς τον φορολογούμενο.
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά διεξήχθη με 

επιτυχία ο διαγωνισμός Δράση για την 

Ενέργεια, για το σχολικό έτος 2013-2014, που 

διοργανώνουν το Επιστημονικό Τεχνικό Επι-

μελητήριο Κύπρου και ο Σύνδεσμος Καθηγη-

τών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθη-

τοποίηση των μαθητών σε θέματα εξοικονό-

μησης ενέργειας και σε τρόπους προστασίας 

του περιβάλλοντος και η εξοικείωσή τους με 

επιστημονικές, τεχνολογικές και πρωτοπορια-

κές διαδικασίες.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν από την Τεχνική 

Επιτροπή Αξιολόγησης τα αποτελέσματα του 

νέου διαγωνισμού. Η αξιολόγηση ακολούθη-

σε την παρουσίαση όλων των μελετών και 

Αποτελέσματα διαγωνισμού 
Δράση για την Ενέργεια

Ο σκοπός του διαγωνισµού 
είναι η ευαισθητοποίηση 
των µαθητών σε θέµατα 
εξοικονόµησης ενέργειας

Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας: Κατασκευή μηχανής με 
τη χρήση ΑΠΕ για διαχωρισμό υλικών ανακύκλωσης

H Τεχνική Επιτροπή 
Αξιολόγησης των συμμετοχών.

Γυμνάσιο Ακακίου: Τμηματικά ανελκούμενη 
γέφυρα με τη χρήση ηλιακής ενέργειας.
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ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Όροι δανειοδότησης για επενδύσεις σε υφιστάμενα ακίνητα

Αναφορικά με τους όρους δανειοδότησης για επενδύσεις σε υφι-

στάμενα ακίνητα και λόγω των οικονομικών εξελίξεων της τελευ-

ταίας διετίας, με ιδιαίτερα εμφανείς τις συνέπειές τους στην οικοδο-

μική βιομηχανία, το Επιμελητήριο απέστειλε επιστολή στη διοικήτρια 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπου επισημαίνει τα πιο κάτω:

1. Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, στον βαθμό που προσφέ-

ρονται πλέον από τις τράπεζες, ρυθμίζεται από ευνοϊκότερους όρους 

μόνο στις περιπτώσεις επενδύσεων σε νέα ακίνητα, και όχι στις πε-

ριπτώσεις επενδύσεων σε υφιστάμενα ακίνητα που αναβαθμίζονται 

στατικά, ενεργειακά ή ανακαινίζονται.

2. Το Επιμελητήριο θεωρεί πως η Πολιτεία και το τραπεζικό σύστημα 

πρέπει να ενθαρρύνουν τις ανακαινίσεις, καθώς και τις ενεργειακές και 

στατικές αναβαθμίσεις, ως αναντίρρητα αειφόρες επιλογές, οι οποίες επι-

πλέον αναζωογονούν την αγορά εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο.

3. Πέραν των προηγουμένων, αποτελεί πλέον δεδομένο πως η κατα-

σκευαστική βιομηχανία δεν αναμένεται να επανέλθει στα προηγούμε-

να επίπεδα δραστηριότητας και επενδύσεων, με αποτέλεσμα να εκτι-

μάται πως το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θα στρέφεται πια σε 

αναβαθμίσεις υφιστάμενων ακινήτων, παρά σε νέες κατασκευές. 

4. Σε κάθε περίπτωση το Επιμελητήριο θεωρεί πως εάν το τραπεζικό 

σύστημα προετοιμαστεί και στηρίξει τη στροφή αυτή, θα οδηγηθούμε 

σε βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, σε αναβάθμιση 

του δομημένου περιβάλλοντος και σε μείωση της ενεργειακής του κα-

τανάλωσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση εθνικών πόρων και την 

προστασία του περιβάλλοντος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Επιμελητήριο ζήτησε άμεση 

ακύρωση της διαδικασίας που εφαρμόζεται και να διερευνηθεί, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διοικήτριας, το ενδεχόμενο δικής της 

παρέμβασης και εμπλοκής, με στόχο τη διόρθωση αυτής της στρέβλω-

σης του μηχανισμού δανειοδότησης.

κατασκευών που συμμετείχαν στον δεύτερο 

διαγωνισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε στα 

κεντρικά γραφεία του ΕΤΕΚ, στις 28 Μαΐου 

2014.

Την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελού-

σαν οι Γιώργος Κουτσίδης και Αντρέας Τρακο-

σιής - επιθεωρητές Σχεδιασμού και Τεχνολογί-

ας, Αντρέας Μαραγκός και Ντίνος Νικολαΐδης 

- εκπρόσωποι ΕΤΕΚ, και Μάριος Κανικλίδης 

- εκπρόσωπος Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδια-

σμού και Τεχνολογίας.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για όλα τα σχο-

λεία Μέσης Εκπαίδευσης και αφορούσε ξεχω-

ριστά τον λυκειακό και τον γυμνασιακό κύκλο. 

Στον φετινό διαγωνισμό κατατέθηκαν εννέα 

συμμετοχές. Η προκήρυξη του φετινού διαγω-

νισμού είχε γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο και 

τα σχολεία είχαν δικαίωμα να καταθέσουν τις 

προτάσεις τους μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2014.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του υπουρ-

γείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Τα βραβεία

 -  1ο βραβείο (€300): Λύκειο Λατσιών (Λευ-

κωσία)

 -  2ο βραβείο (€200): Λύκειο Αγίου Γεωργίου 

Λακατάμιας (Λευκωσία)

 -  3ο βραβείο (€100): Λανίτειο Λύκειο Α’ 

(Λεμεσός).

Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημι-

ουργική κατασκευή / μελέτη, που απονέμεται 

από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και 

Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας.

Λύκειο Λατσιών: Εξοικονόμηση ενέργειας με 
αυτοματοποιημένη συναλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον

Γυμνάσιο Νεάπολης Λεμεσού: Παραγωγή ενέργειας για οικιακή χρήση.
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Το ΕΤΕΚ ζήτησε 
ακύρωση 

διαγωνισμού

Με επιστολή του στον κοινο-

τάρχη Τρεμιθούσας, το Επιμε-

λητήριο ζήτησε άμεση ακύρωση της 

διαδικασίας για εκπόνηση μελέτης 

και αρχιτεκτονικών σχεδίων για την 

ανέγερση Λαϊκού Μουσείου Πολιτι-

στικής Κληρονομιάς.

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον κοινοτάρ-

χη ότι η διαδικασία που ακολουθεί-

ται για την εξασφάλιση μελετητικών 

υπηρεσιών για το εν λόγω έργο είναι 

λανθασμένη, καθώς δεν ακολουθεί 

καμία από τις αναγνωρισμένες διαδι-

κασίες επιλογής μελετητών με βάση 

τις σχετικές νομοθεσίες. 

Ως συνέπεια των παραπάνω, η διαδι-

κασία καταργεί τις αρχές της διαφά-

νειας, της αξιοκρατίας και της συμ-

μετοχικότητας, ενώ θέτει σε έντονη 

αμφισβήτηση την ποιότητα και την 

ασφάλεια του έργου, απαξιώνοντας 

ταυτόχρονα την αξία της εργασίας 

των αρχιτεκτόνων και μηχανικών με-

λών του Επιμελητηρίου. 

Πέραν των παραπάνω, το Επιμελητή-

ριο επισημαίνει πως σε περιπτώσεις 

έργων δημόσιας ωφελείας, με έντο-

νο πολιτιστικό χαρακτήρα, ο αρχι-

τεκτονικός διαγωνισμός πρέπει να 

αποτελεί την πρώτη επιλογή για την 

ανάθεση και υλοποίησή τους. Μέσα 

από τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικών 

διαγωνισμών παράγονται αξιόλογα, 

ενδιαφέροντα, ποιοτικά και ασφαλή 

κτίρια, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζε-

ται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή 

αρχιτεκτόνων και η διαφάνεια των 

διαδικασιών αξιολόγησης των προτά-

σεών τους. 

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον κοινοτάρχη 

ότι είναι στη διάθεσή του για να προ-

σφέρει στην κοινότητα πληρέστερη 

ενημέρωση σε θέματα διαδικασίας 

διαγωνισμών, καθώς και για εκτενή 

πληροφόρηση αναφορικά με τη διε-

ξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

για το έργο.

 -  1ο βραβείο (€300): Γυμνάσιο Νεάπολης 

(Λεμεσός)

 -  2ο βραβείο (€200): Γυμνάσιο Μακεδονί-

τισσας (Λευκωσία)

 -  3ο βραβείο (€100): Γυμνάσιο Πάνου Ιω-

άννου Κοκκινοχωριών και Γυμνάσιο Ειρή-

νης και Ελευθερίας Δερύνειας.

Το βραβείο για την πιο καινοτόμο και δημι-

ουργική κατασκευή / μελέτη, που απονέμεται 

από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού 

-

θηκε, αφού κρίθηκε ότι καμιά από τις συμμε-

τοχές δεν ικανοποιούσε τα κριτήρια.

Στα σχολεία που βραβεύθηκαν, εκτός από το 

χρηματικό βραβείο, θα απονεμηθεί τιμητική 

πλακέτα και δίπλωμα. Επίσης, σε όλους τους 

καθηγητές και τους μαθητές που συμμετείχαν 

θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στον 

διαγωνισμό.

Η τελετή βράβευσης των νικητών θα πραγ-

ματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2014, στο 

Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, στη 

Λευκωσία, όπου και θα διοργανωθεί έκθεση 

των βραβευμένων κατασκευών/ προτάσεων.

Γυμνάσιο Ειρήνης και 
Ελευθερίας Δερύνειας: 
Ξενοδοχείο γαιοσκωλήκων.

Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας: Αξιοποίηση 
της χαμένης ενέργειας στους δρόμους.

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού: 
Ανεμομαζώματα - Ανεμογεννήματα.

Γυμνάσιο Πάνου Ιωάννου Κοκκινοχωρίων: Κατασκευή 
και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου μικρής 
κλίμακας για οικιακή χρήση.
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Υπό τον συντονισμό της Διεθνούς Διοικού-

σας Επιτροπής του DEMSEE, η Αρχή Ηλε-

κτρισμού Κύπρου, το Frederick University, το IET 

Cyprus και η Εθνική Επιτροπή CIGRE Κύπρου, 

συνδιοργανώνουν φέτος στην Κύπρο το ετή-

σιο Διεθνές Συνέδριο Deregulated Electricity 

Market issues in South Eastern Europe (DEMSEE 

2014), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λευ-

κωσία (ξενοδοχείο Χίλτον) στις 25 και 26 Σε-

πτεμβρίου 2014. 

Το Συνέδριο DEMSEE είναι ένα forum για συ-

ζήτηση θεμάτων Απορρυθμισμένων Αγορών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και θεμάτων Λει-

τουργίας διασυνδεδεμένων και απομονωμέ-

νων Ηλεκτρικών Δικτύων στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη.

Το DEMSEE πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 

το 2006 στην Κρήτη και από τότε έχει καταστεί 

θεσμός, και πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε 

διαφορετική χώρα της Νοτιοανατολικής Με-

σογείου. Απευθύνεται σε επαγγελματίες στον 

τομέα του Ηλεκτρισμού και άλλους σχετικούς 

ενεργειακούς τομείς όπως του Πετρελαίου 

και του Φυσικού Αερίου με τη συμμετοχή και 

Ρυθμιστών και Δημοσίων Αξιωματούχων με αρ-

μοδιότητα σε θέματα Ηλεκτρισμού και Ενέργει-

ας. Ειδικοί από την περιοχή προσκαλούνται να 

συμβάλουν στη συζήτηση στα θέματα ανάπτυ-

ξης και λειτουργίας Απορρυθμισμένων Αγορών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το Συνέδριο DEMSEE 

παρέχει επίσης εξαιρετικές ευκαιρίες επαγ-

γελματικής δικτύωσης καθώς και ευκαιρίες για 

νέες συνεργασίες ή ανάπτυξη νέων έργων στην 

περιοχή.

Στο φετινό συνέδριο DEMSEE 2014, διακεκρι-

μένοι επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί και προσω-

πικότητες του επιχειρηματικού κόσμου από την 

Κύπρο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και άλλα 

μέρη του κόσμου θα παρουσιάσουν ερευνητι-

κές εργασίες τους, θα συζητήσουν και θα μοι-

ραστούν εμπειρίες και γνώση σε θέματα Αγο-

ρών Ηλεκτρισμού καθώς και σε τεχνικά θέματα 

συναφούς ενδιαφέροντος. Η θεματολογία κα-

ταπιάνεται με θέματα γενικού και ειδικού ενδι-

αφέροντος στον Ηλεκτρισμό στη Νοτιοανατο-

λική Ευρώπη και τις αναπτυξιακές ανάγκες των 

ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του τομέα. 

Θα παρουσιαστούν 40 papers (εργασίες) από 11 

χώρες (Ελλάδα, Ουγγαρία, Σερβία, Κροατία, Γερ-

μανία, Νορβηγία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Πολωνία, 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σλοβενία και Κύπρο), 

σε θέματα σχετικά με την Αγορά Ενέργειας, Φι-

λελευθεροποιήσεις, Λειτουργία και Έλεγχο Συ-

στημάτων Ηλεκτρισμού, Μελέτη και Ανάλυση 

Ηλεκτρικών Συστημάτων, Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Επί-

σης θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέ-

ζης με θέμα «Συμβολή των Παραγωγών/Κατα-

ναλωτών στην ανάπτυξη του Ηλεκτρικού Τομέα 

της Κύπρου» με τη συμμετοχή των κύριων 

stakeholders. Επίσης, αριθμός προσκεκλημένων 

επιστημόνων (keynote speakers) θα αναπτύξουν 

εξειδικευμένα σχετικά θέματα. 

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα, το οποίο περιέχει 

όλες τις σχετικές πληροφορίες έχει αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση www.demsee2014.org

Το συνέδριο, το οποίο διεξάγεται υπό την αι-

γίδα του ελληνικού υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στηρίζουν η 

υπηρεσία Ενέργειας του υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-

γειας, το ΕΤΕΚ, το ΚΕΒΕ και η ΔΕΦΑ.

Είναι σημαντικό μηχανικοί που ασχολούνται 

με τον τομέα της Ενέργειας και ειδικότερα της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού, να καταστήσουν έντονη 

την παρουσία τους σ’ αυτό το σημαντικό διε-

θνές συνέδριο, το οποίο σκοπό έχει να παρου-

σιάσει τις προσπάθειες των ερευνητικών και 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της βιομηχανίας και 

των Ρυθμιστικών Αρχών στον Ηλεκτρικό Τομέα 

και να καταδείξει τη σημασία της εργασίας και 

της έρευνας και ανάπτυξης για το μέλλον του 

Απορρυθμισμένου Ηλεκτρικού Τομέα στη Νοτι-

οανατολική Ευρώπη. 

Γιώργος Ασιήκαλης

BSc(Hons), MSc, MBA, PG cert, MIET, MCMI, 

FCyHRMA, CEng, Chartered FCIPD

Συμπρόεδρος του Συνεδρίου DEMSEE 2014

9ο Διεθνές Συνέδριο για «Θέματα 
Απορρυθμισμένων Αγορών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Χρέωση Πραγματογνωμοσύνης

Το θέμα της αμοιβής του Πραγματογνώμονα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις Διατάξεις Πραγμα-

τογνωμοσύνης ΕΤΕΚ, και συγκεκριμένα με το κεφάλαιο 4, ως εξής:

1. Το Επιμελητήριο έχει ετοιμάσει πρότυπη συμφωνία μεταξύ Αιτητή και Πραγματογνώμονα, 

όπου περιέχεται ρητή αναφορά στον τρόπο καθορισμού της αμοιβής, σύμφωνα με τα άρθρα 

(γ1) και (γ2) της συμφωνίας ως εξής:

2. Σε όλες τις περιπτώσεις επικοινωνίας του Επιμελητηρίου με πιθανούς Αιτητές δίνεται η 

οδηγία να συμφωνούν ακριβές ή τουλάχιστον ανώτερο ποσό αμοιβής για την Πραγματογνω-

μοσύνη πριν την έναρξη της διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη οδηγία έχει δοθεί και στους Πραγ-

ματογνώμονες με σχετική εγκύκλιο.

3. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισημανθεί πως το Επιμελητήριο δεν εμπλέκεται στη συμ-

φωνία μεταξύ Αιτητή και Πραγματογνώμονα, επί της οποίας δεν έχει αρμοδιότητα εφόσον 

τηρούνται οι σχετικές Διατάξεις.





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

16

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

«Πώς η Τυποποίηση δύναται να συμβάλει 

στην ανάπτυξη της οικονομίας τρίτης 

ηλικίας», ήταν το κυρίως θέμα της 3ης Πανευ-

ρωπαϊκής Σύναξης των μελών των Ευρωπαϊκών 

Οργανισμών Τυποποίησης CEN & CENELEC, που 

πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 

στις 11 Ιουνίου 2014.

Μέσα από τα πορίσματα της σύναξης, οι εν 

λόγω ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης 

αποφάσισαν να δοθεί προτεραιότητα στην εκ-

πόνηση προτύπων τα οποία θα καλύπτουν τις 

ανάγκες του ηλικιωμένου πληθυσμού και τα 

οποία θα συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στην 

ευημερία των ατόμων που συνθέτουν την «οι-

κονομία τρίτης ηλικίας».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν πέραν των 200 

εκπροσώπων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και 

διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης καθώς επί-

σης και εκπρόσωποι από τη φιλοξενούσα χώρα 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού στην 

Ευρώπη αποτελεί σήμερα ένα δεδομένο με σο-

βαρότατες κοινωνικές, οικονομικές και άλλες 

προεκτάσεις. Σήμερα, ο μέσος άνθρωπος ζει 

πολύ περισσότερο από παλιά, με συνέπεια συ-

νολικά να υπάρχει ένας σημαντικά μεγαλύτερος 

αριθμός ηλικιωμένων ατόμων απ’ ό,τι στο πα-

ρελθόν. Η προσδοκώμενη μέση διάρκεια ζωής 

έχει αυξηθεί σημαντικά και αυτό οφείλεται 

στην ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης και της 

σύγχρονες κοινωνίες. Αποτέλεσμα αυτών των 

εξελίξεων είναι ότι ο αριθμός των ατόμων άνω 

των 65 χρόνων δύναται να διπλασιαστεί μέσα 

στα επόμενα 50 χρόνια. Το έτος 2025, αναμέ-

νεται ότι οι γηραιότεροι πολίτες, δηλαδή άνω 

των 65 χρόνων, θα αντιπροσωπεύουν το 20% 

του συνόλου του πληθυσμού στις πλείστες ευ-

ρωπαϊκές χώρες.

Η έννοια της οικονομίας τρίτης ηλικίας αναφέ-

ρεται σε μια σειρά από δράσεις και δραστηρι-

ότητες οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες του 

ηλικιωμένου πληθυσμού. Ανάμεσα σε άλλα, συ-

μπεριλαμβάνονται θέματα στέγασης και περι-

βάλλοντος, υγείας και ασφάλειας, μετακίνησης, 

ποικίλες υπηρεσίες όπως η κατ’ οίκον φροντίδα.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Neelie Kroes τόνισε ότι ο τομέας της Υγειονο-

περιοχή όπου τα πρότυπα μπορούν να συμ-

βάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

των ηλικιωμένων. Υπογράμμισε επίσης ότι το 

ασήμι (όπως ονομάζεται η τρίτη ηλικία) είναι ο 

νέος χρυσός, εννοώντας φυσικά ότι τα οικονο-

μικά οφέλη για την Ευρώπη είναι τεράστια εάν 

υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον για αυτήν την 

κατηγορία πολιτών.

Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης, CEN, 

CENELEC, ETSI, έχουν δημιουργήσει πληθώρα 

δραστηριοτήτων σε συνεργασία και με άλλους 

φορείς. Μερικά από τα πιο επιτυχή προγράμμα-

τα είναι: Design for All, Accessibility in the Built 

Environment, Smart and Sustainable Cities and 

Communities. Επίσης, οι CEN & CENELEC σε συ-

νεργασία με τον ETSI έχουν εκπονήσει πρότυπα 

που αφορούν την προσβασιμότητα των συμπο-

λιτών μας της τρίτης ηλικίας, σε προϊόντα και 

υπηρεσίες του τομέα της τεχνολογίας πληρο-

φοριών.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της CEN Friedrich 

Smaxwil επεσήμανε ότι η δημογραφική γήραν-

ση που παρουσιάζεται στην Ευρώπη αποτελεί 

μεγάλη πρόκληση για τις κοινωνίες και τον δη-

μόσιο τομέα αλλά από την άλλη αποτελεί μεγά-

λη ευκαιρία για τις εταιρείες να αποδείξουν ότι 

μπορούν να σταθούν δίπλα στους ηλικιωμένους 

και να ικανοποιήσουν τις αυξημένες ανάγκες 

τους.

Την ίδια στιγμή, όμως, αποτελεί πρόκληση και 

για τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίη-

σης, να αποδείξουν ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις κοινωνίες 

που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα κράτος 

δικαίου για όλους τους πολίτες.

Τα πορίσματα της συνάντησης κρίθηκαν πολύ 

υποβοηθητικά για το περαιτέρω τυποποιητικό 

έργο των CEN & CENELEC και για τις συνέργι-

ες οι οποίες πρέπει να ενθαρρυνθούν ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές, στους 

παρόχους υπηρεσιών και εκπροσώπους των κα-

ταναλωτών. Με την ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι Ευ-

ρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης θα βρίσκο-

νται στην ευνοϊκή θέση να εκπονούν πρότυπα 

φιλικά προς τους ηλικιωμένους.

(Πηγή: CEN & CENELEC)

Μαριλένα Νικολάου 

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) 

Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων

Ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης 
στην ανάπτυξη της «οικονομίας τρίτης ηλικίας»

Η δηµογραφική γήρανση 
του πληθυσµού στην 
Ευρώπη αποτελεί 

σήµερα ένα δεδοµένο µε 
σοβαρότατες κοινωνικές, 
οικονοµικές και άλλες 

προεκτάσεις

Νέες τιμές για χρήση του Εκπαιδευτικού 

Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ

Χαμηλότερες τιμές για χρήση του Εκπαι-

δευτικού Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ, 

στην παλιά Λευκωσία, ενέκρινε η Διοικούσα 

Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

επαγγελματικές ομάδες, εκπαιδευτικούς ή 

άλλους φορείς, συλλόγους, ιδρύματα, κλπ., 

για εκθέσεις, διαλέξεις, ομιλίες, παρουσιά-

σεις, σεμινάρια, συνεδριάσεις, συνελεύσεις.

 Ο νέος τιμοκατάλογος είναι αναρτημένος 

στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy/

site-article-604-35-el.php).
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Στις 7 Ιουνίου 2014 άνοιξε τις πύλες της η Διε-

θνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Βενετίας, η οποία 

για πρώτη φορά θα είναι ανοιχτή στο κοινό για έξι 

μήνες αντί τριών. Η Έκθεση, που διεξάγεται κάθε 

δύο χρόνια, θα κλείσει στις 23 Νοεμβρίου 2014. 

Το θέμα της φετινής έκθεσης είναι «Τα Θεμε-

λιώδη». Το εισηγήθηκε ο καλλιτεχνικός διευθυ-

ντής της φετινής Έκθεσης Rem Koolhaas και 

βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Absorbing Modernity: 1914-2014

Απευθύνεται στις 65 εθνικές συμμετοχές που 

εκθέτουν, στα Giardini και Arsenale ή σε άλλα 

μέρη της Βενετίας, με στόχο να ερευνήσουν τα 

σημαντικά στάδια του κινήματος του μοντερνι-

σμού κατά τη διάρκεια ενός αιώνα. 

2. Monditalia στο Αρσενάλε

Για πρώτη φορά ο χορός, η μουσική, το θέατρο 

και το σινεμά συνεργάστηκαν με την Έκθεση 

Αρχιτεκτονικής. Σε μια στιγμή πολιτικού με-

τασχηματισμού η Ιταλία ως μια «θεμελιώδης» 

χώρα αντιπροσωπεύει όλες τις χώρες που βρί-

σκονται μεταξύ του χάους και της δυνατότητας 

ολικής εκμετάλλευσης του δυναμικού τους. 

3. Στοιχεία αρχιτεκτονικής στο κεντρικό πε-

ρίπτερο της Ιταλίας

Αυτή η έκθεση είναι αποτέλεσμα έρευνας δύο 

χρόνων από το Πανεπιστήμιο Harvard σε συνερ-

γασία με πολλούς ειδικούς στον τομέα της βιο-

μηχανίας και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην 

έκθεση αυτή παρουσιάζονται με μια μικροσκοπι-

κή ανάλυση τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής που 

χρησιμοποιεί ο κάθε αρχιτέκτονας, όπως πατώ-

διάδρομοι, σκάλες, ανελκυστήρες, ράμπες, κτλ.

Η τελετή απονομής των βραβείων της 14ης Διε-

θνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής πραγματοποιήθη-

κε στις 7 Ιουνίου 2014, στον χώρο των Τζιαρντίνι. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπιενάλε Βενετίας, 

υπό την προεδρία του Paolo Baratta, αποφάσισε 

ακόμη, κατόπιν εισήγησης του καλλιτεχνικού δι-

ευθυντή της φετινής Μπιενάλε Rem Koolhaas, να 

απονείμει τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της 

Σταδιοδρομίας και Προσφοράς της, στην καναδι-

κής καταγωγής αρχιτέκτονα Phyllis Lambert. Αι-

τιολογώντας την απόφαση για τη βράβευσή της, 

ο Rem Koolhaas ανέφερε τα εξής: «Όχι ως αρχι-

τέκτων, αλλά κυρίως ως πελάτης και θεματοφύ-

λακας, η Phyllis Lambert έχει τεράστιαa συμβολή 

στην αρχιτεκτονική. Δίχως τη δική της συμμετοχή, 

ένα από τα ελάχιστα επιτεύγματα τελειότητας του 

20ού αιώνα επάνω στη Γη –το Κτίριο Seagram 

στη Νέα Υόρκη– δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Η 

δημιουργία του Καναδικού Κέντρου Αρχιτεκτονι-

κής στο Μόντρεαλ συνδυάζει ένα σπάνιο όραμα 

με μια σπάνια γενναιοδωρία αποσκοπώντας στη 

διατήρηση σημαντικότατων επιτευγμάτων της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αλλά και τη μελέτη 

αυτών υπό ιδανικές συνθήκες. Οι αρχιτέκτονες 

δημιουργούν αρχιτεκτονική: Η Phyllis Lambert 

δημιούργησε αρχιτέκτονες...».

Η Phyllis Lambert, αρχιτέκτονας, συγγραφέας, 

φωτογράφος, ιστορικός, λέκτορας, θεματοφύ-

λακας, συντηρήτρια αρχιτεκτονικών ιστορικών 

κτιρίων, ακτιβίστρια και κριτικός σε θέματα αρ-

χιτεκτονικής και αστικού περιβάλλοντος, είναι η 

ιδρύτρια και επίτιμη διευθύντρια του Καναδικού 

Κέντρου Αρχιτεκτονικής (CCA) του Μόντρεαλ. 

Ο φετινός τίτλος της Μπιενάλε, «Τα Θεμελιώδη», 

προβάλλει τη νεωτερικότητα ως ένα «όχημα» για 

κοινωνικούς, πολιτισμικούς και γεωπολιτικούς 

μετασχηματισμούς. Καταδεικνύει ότι η νεωτε-

ρικότητα δεν έχει απλώς και μόνο αφομοιωθεί, 

αλλά επιπλέον έχει προσαρμοστεί, απορριφθεί 

αλλά και σε σημαντικό βαθμό μετασχηματιστεί. 

Η κριτική επιτροπή της 14ης Διεθνούς Έκθεσης 

Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε της Βενετίας, που 

απαρτιζόταν από τους Francesco Bandarin (πρό-

εδρος, Ιταλία), Kunlé Adeyemi (Νιγηρία), Bregtje 

van der Haak (Κάτω Χώρες), Hou Hanru (Κίνα) 

και Mitra Khoubrou (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 

αποφάσισε να απονείμει βραβεία ως εξής:

-

σώπηση στο «Crow’s Eye View: The Korean 

Peninsula / Θέα από το μάτι του κορακιού: Η 

Κορεατική Χερσόνησος - Επίτροπος/Επιμελη-

τής: Minsuk Cho. Επιμελητές: Hyungmin Pai, 

Changmo Ahn. Βοηθός Επιμελητών: Jihoi Lee.

Η επιτροπή τίμησε την Κορέα με Χρυσό Λέοντα 

για το εξαίρετο επίτευγμά της να παρουσιάσει 

ένα νέο και πλούσιο σώμα γνώσεων σε σχέση με 

την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία εν μέσω 

μιας άκρως φορτισμένης πολιτικής κατάστασης. 

Χρησιμοποιώντας ποικίλους τρόπους αναπα-

ράστασης που ενθαρρύνουν τη διάδραση, η εν 

λόγω έκθεση συνιστά έρευνα-σε-δράση, η οποία 

επεκτείνει και ανάγει τη χωρική και αρχιτεκτονι-

κή αφήγηση σε μια γεωπολιτική πραγματικότητα. 

-

τοχής στο «Monolith Controversies / Μονολι-

θικές Διαμάχες» - Επίτροπος: Cristóbal Molina 

(Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού και Τεχνών Χι-

λής). Επιμελητές: Pedro Alonso, Hugo Palmarola.

-

κό έργο της ενότητας «Monditalia» στο «Sales 

Oddity. Milano 2 and the Politics of Direct-to-

home TV Urbanism / Εκκεντρικότητα Πωλήσεων. 

Το Μιλάνο 2 και οι Πολιτικές μιας Πολεοδομίας 

μέσω Ψηφιακών Τηλεοπτικών Υπηρεσιών Άμε-

Ειδικές Μνείες, όσον αφορά στις Εθνικές Συμ-

μετοχές:

- Απονεμήθηκε στον Καναδά για το «Arctic 

Adaptations: Nunavut at 15 / Αρκτικές Δια-

σκευές: η Νούναβουτ στα 15 της» 

- Απονεμήθηκε στη Γαλλία για το «Modernity: 

promise or menace? / Νεωτερικότητα: υπόσχε-

ση ή απειλή;»

- Απονεμήθηκε και στη Ρωσία για το «Fair 

Enough: Russia’s past our Present / Έτσι είναι: Το 

παρελθόν της Ρωσίας είναι το δικό μας Παρόν».

Η Επιτροπή αποφάσισε να απονείμει επιπλέον 

και τρεις Ειδικές Μνείες σε ερευνητικά έργα 

που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της εκθεσια-

κής ενότητας «Monditalia»: 

· στο έργο «Radical Pedagogies: ACTION-

REACTION-INTERACTION / Ριζικές Παιδαγωγι-

κές: ΔΡΑΣΗ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ-ΔΙΑΔΡΑΣΗ», 

· στο πρότζεκτ «Intermundia / Τα Μετακόσμια»

· στο ερευνητικό έργο «Italian Limes / Ιταλικοί 

Ασβέστες».

Χρύσανθος Πισσαρίδης

Αρχιτέκτονας - Συντηρητής

Βραβεία 14ης Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής
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Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Υγρα-

ερίου (Association Europeenne des Gaz de 

στα οχήματα για κίνηση αποτελεί το πιο διαδε-

δομένο εναλλακτικό καύσιμο στην Ευρώπη, με 

πέραν των 7 εκατομμυρίων οχημάτων να χρη-

σιμοποιούν “Autogas” και 26 χιλιάδων σταθμών 

ανεφοδιασμού. Η χρήση υγραερίου για την κί-

νηση οχημάτων εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες 

στην Ευρώπη. Στην Κύπρο οι νομοθεσίες που θα 

ρυθμίζουν το θέμα αυτό βρίσκονται στα τελικά 

στάδια ετοιμασίας τους και αναμένεται να είναι 

έτοιμες στις αρχές του 2015.

Στην ετοιμασία των σχετικών νομοθεσιών 

έχουν εμπλακεί, μεταξύ άλλων, το υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων, το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και 

το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυπο-

ποίησης (CYS) λειτουργεί ως κρατική εταιρεία 

και είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της 

Κύπρου και ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης 

και διάχυσης της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυ-

ποποίησης στην Κύπρο, παρακολουθώντας τις 

εργασίες διαφόρων τεχνικών επιτροπών τυπο-

ποίησης. Μεταξύ αυτών είναι και η αρμόδια για 

επεξεργάζεται η Επιτροπή στις σχετικές νομο-

θεσίες μόνο οφέλη θα μπορούσε να προσφέρει 

ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας.

H CEN/TC286 ασχολείται με την εκπόνηση 

προτύπων που αφορούν το υγραέριο γενικό-

τερα και για τα θέματα υγραεριοκίνησης έχει 

συστήσει την Ομάδα Εργασίας 6 (Working 

Group 6) Automotive LPG System. Κάποια από 

τα πρότυπα που έχει εκπονήσει η ΟΕ6 είναι το 

EN 12805:2002 Automotive LPG components 

– Containers, που αφορά τις προδιαγραφές για 

τα δοχεία αποθήκευσης και το EN 12979:2002 

Automotive LPG-systems – Installation 

συστημάτων. Σημαντικό επίσης πρότυπο που 

έχει εκδώσει η ΟΕ6 είναι το EN 13856:2002 

the user manual for automotive LPG systems, 

το οποίο αναφέρει τις οδηγίες που πρέπει να 

υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης που δίνεται με 

την παράδοση του συστήματος στους οδηγούς 

των οχημάτων.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω πρότυπα, η ΟΕ6 

έχει επίσης εκπονήσει πρότυπα που αφορούν 

τους σταθμούς ανεφοδιασμού των οχημάτων, 

accessories – Construction and performance of 

Part 1: Dispensers και το EN 14678-3:2013 LPG 

at commercial and industrial premises.

Τα πρότυπα αποτελούν το κλειδί για την ανά-

πτυξη της παγκόσμιας αγοράς, περιέχουν τις 

αναγκαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις για 

ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, υπηρεσίες, συ-

στήματα, διεργασίες και υλικά. Βασικός τους 

στόχος είναι να παρέχουν, κάτω από καθορι-

σμένους κανόνες, ένα κοινό τεχνολογικό υπό-

βαθρο που επιτρέπει την παραγωγή αγαθών, 

υπηρεσιών και συστημάτων. H αναφορά των 

ευρωπαϊκών προτύπων στις κυπριακές νομοθε-

σίες που ετοιμάζονται για την υγραεριοκίνηση 

θα διευκόλυνε τις αρμόδιες αρχές όχι μόνο 

στην ετοιμασία τους αλλά και στον έλεγχο για 

την εφαρμογή τους, όταν αυτές τεθούν σε ισχύ.

Οι διάφορες πρόνοιες των υπό εκπόνηση ή 

αναθεωρούμενων προτύπων συζητούνται στις 

συναντήσεις των τεχνικών επιτροπών και οι 

εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τυπο-

ποίησης έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν 

έγκαιρα και να υποστηρίξουν θέσεις υπέρ των 

ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να έχει η κυπριακή 

βιομηχανία και οικονομία.

 

Μιχάλης Ζαντής, πτυχιούχος στον κλάδο 

των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Κτιρίων - Λειτουργός Τυποποίησης 

στο Τμήμα Μηχανολογίας του CYS

Το πιο διαδεδομένο εναλλακτικό 
καύσιμο στην Ευρώπη 

Η χρήση υγραερίου για 
την κίνηση οχηµάτων 
εφαρµόζεται εδώ και 

δεκαετίες στην Ευρώπη
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Βγήκε ξανά στην επιφάνεια το πρόβλημα της ανάπτυξης και επέκτα-

σης της ανάπτυξης στην περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσί-

ας. Όλα άρχισαν με τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες αδειοδότησης 

αυτής χωρίς την παραμικρή ανησυχία και προβληματισμό για το Κέντρο 

της Λευκωσίας. 

Η Πολεοδομία, ως πολιτική για την ανάπτυξη, διέρχεται κρίση και δια-

τρέχει κίνδυνο να καταστεί αναποτελεσματική επειδή στην εφαρμογή 

της είναι συχνά ανακόλουθη και σε διάσταση με το αντικείμενό της. Η 

Πολεοδομία προβλέπει, προνοεί, σχεδιάζει και παραδίνει αποτέλεσμα. 

Αντίθετα, τα Τοπικά Σχέδια Λευκωσίας, διαχρονικά, 

ακολούθησαν τα βήματα και τη ροπή των ιδιωτών 

επενδυτών προς την περιφέρεια διατηρώντας ένα 

πλαδαρό και αναποτελεσματικό πλαίσιο πολεοδομικής 

πολιτικής για την ανάπτυξη του Κέντρου «του προε-

ξάρχοντος κέντρου υπηρεσιών όλης της αστικής πε-

ριφέρειας και της Κύπρου» όπως αναφέρει το Τοπικό 

Σχέδιο. 

Η αποστολή της Πολεοδομίας ως πολιτική είναι να χω-

ροθετεί: Να καθοδηγεί και να προωθεί την κατανομή 

της ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές ανάλογα με το είδος, την έκταση, 

την ένταση και τη χρήση της, για διασφάλιση του μεγαλύτερου συνολι-

κού οφέλους για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτό σημαίνει spatial 

planning. Δηλαδή, η κάθε ανάπτυξη στη θέση της, για να το πούμε απλά. 

Είναι τα πράγματα στις θέσεις τους; Ποιος πληρώνει τώρα το κόστος αυ-

τής της πολεοδομικής στρέβλωσης με την υπερανάπτυξη της περιφέρει-

ας και τον μαρασμό περίπου του Κέντρου; Η αστικοποίηση της περιφέρει-

ας επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του Κέντρου της Λευκωσίας εφόσον 

μια εκτεταμένη περιοχή με ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών που κατοι-

κούν στις νέες αυτές περιοχές στις οποίες έγιναν μεγάλες επεκτάσεις 

οικιστικών ζωνών. Λάθος πάνω στο λάθος. Γιατί να κατέβει όλος αυτός ο 

πληθυσμός στη Μακαρίου και στις Λήδρας και Ονασαγόρου εφόσον είναι 

δίπλα τους η «είσοδος της Λευκωσίας»;

Ποια όμως είναι η απάντηση σήμερα; Οι οικονομικοί και κοινωνικοί πα-

ράγοντες της Λευκωσίας και οι Φίλοι της Λευκω-

σίας να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια του 

Δήμου Λευκωσίας να αναδείξει και να αξιοποι-

ήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Κέντρου 

της Λευκωσίας. Η κυβέρνηση να συμπαρασταθεί 

έμπρακτα στις προσπάθειες του Δήμου Λευκω-

σίας να υλοποιήσει όλα αυτά τα πολύ σημαντικά 

έργα στο Κέντρο της Λευκωσίας, όπως η Πλατεία 

Ελευθερίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το ΓΣΠ, το τρίγωνο Μακαρίου-

Στασικράτους-Ευαγόρου, το έργο των Λ. Ομήρου-Στασίνου-Σαλαμίνος 

και άλλα που προγραμματίζονται. Να αξιοποιηθεί η 

αδρανούσα κυβερνητική γη γύρω από το ΓΣΠ και το 

υπουργείο Εσωτερικών και αλλού. Κυρίως, όμως, να 

στηρίξει η κυβέρνηση την εφαρμογή των δημιουργι-

κών προτάσεων του Σχεδίου Περιοχής που έχει ετοι-

μαστεί για το Κέντρο της Λευκωσίας και που προσφέ-

ρει πολυδιάστατες λύσεις.

Γλαύκος Κωνσταντινίδης, Πολεοδόμος 

Το κέντρο της Λευκωσίας και η περιφέρεια 
- Μια πολεοδομική αποτυχία 

Η Πολεοδοµία, 
ως πολιτική για 
την ανάπτυξη, 
διέρχεται κρίση 
και διατρέχει 

κίνδυνο να καταστεί 
αναποτελεσµατική

Νέοι περιορισμοί στη χρήση ορισμένων χημικών 
ουσιών σε καταναλωτικά προϊόντα

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοι-

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι έχουν εισαχθεί νέοι 

περιορισμοί στη χρήση χημικών ουσιών σε καταναλωτικά προϊόντα στο 

Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH). 

Ειδικότερα, από την 1 Μαΐου 2015, τίθεται σε ισχύ ο ακόλουθος περι-

ορισμός για την περιεκτικότητα των δερμάτινων ειδών σε Χρώμιο (VI): 

«Τα δερμάτινα είδη που διατίθενται στην αγορά και έρχονται σε επαφή 

με το δέρμα δεν πρέπει να περιέχουν εξασθενές Χρώμιο σε συγκέ-

ντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 3 mg/Κg (0,0003% κατά βάρος)».

Επίσης, από την 1η Ιουνίου 2015 η χημική ουσία 1,4 διχλωροβενζόλιο δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται σε σκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως απο-

σμητικά χώρου ή αποσμητικά σε τουαλέτες, κατοικίες, γραφεία ή άλλους 

κλειστούς χώρους, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 1% κατά βάρος.

Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες προτρέπονται όλοι όσοι εμπορεύ-

που σύντομα θα τεθούν σε ισχύ κατά τις παραγγελίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τους περιορισμούς που έχουν εισαχθεί 

από τον Κανονισμό REACH μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην 

ειδική για τον Κανονισμό REACH ιστοσελίδα του τμήματος Επιθεώρη-

σης Εργασίας στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dli. Επίσης μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους λειτουργούς του τμήματος Επιθε-

ώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405609, 22405611 και 22405637. 
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Παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου 
ΕΤΕΚ ταχυδρομικώς

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 

Περιβάλλοντος

Περί Ρύθμισης Οδών και 

Οικοδομών Νόμος - Κατάργηση 

των άρθρων 21, 22, 23

Τα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο 

του ΕΤΕΚ εκδίδεται κανονικά 

και αποστέλλεται σε όλα τα μέλη 

του ΕTEK και σε άλλους φορείς 

και αξιωματούχους του κράτους, 

με τους εξής τρόπους:

φή, μόνο σε όσα μέλη δηλώσουν 

ότι επιθυμούν να το λαμβάνουν 

στη συγκεκριμένη μορφή και με 

τη συγκεκριμένη διαδικασία.

μέλη έχουν καταχωρήσει ή θα καταχωρήσουν 

την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο Επιμελη

τήριο για να λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση 

από το ΕΤΕΚ (εάν ήδη λαμβάνετε ενημερωτικά 

χρειάζεται να κάνετε εκ νέου αίτηση).

δελτίου να αναρτούνται στην ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου (www.etek.org.cy/

 

Δήλωση ενδιαφέροντος 

Όσα μέλη επιθυμούν να λαμβά

νουν το ενημερωτικό δελτίο τα

χυδρομικώς, σε έντυπη μορφή, 

παρακαλούμε να ενημερώσουν 

Όσα μέλη επιθυμούν να το λαμβάνουν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν έχουν 

καταχωρήσει στο Επιμελητήριο την ηλεκτρο

νική τους διεύθυνση, παρακαλούμε να το 

πράξουν μέσω της ιστοσελίδας μας (www.

etek.org.cy) στο σημείο «Εγγραφή για ενημέ

ρωση από ΕΤΕΚ».

Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε σε συνεδρία της κοινο

βουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος, από τον 

συνεδρία συζητήθηκε ο εναρμονιστικός κανονισμός 

(τροποποιητικός) του περί Απονομής του Οικολογι

κού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καθορισμός 

Τελών Αίτησης, Ετήσιου Τέλους Χρήσης και Τέλους 

Επιθεώρησης του Οικολογικού Σήματος της ΕΕ) Κα

ων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 

Ο εφαρμοστικός κανονισμός που συζητήθηκε ανα

φέρεται στον καθορισμό τελών για την έκδοση του 

Οικολογικού Σήματος. Στη διάρκεια της συνεδρίας 

συζητήθηκε το ύψος των τελών που προτείνεται 

στον Κανονισμό, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι 

είναι πολύ κατώτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η θέση του ΕΤΕΚ είναι θετική στην ανάγκη εναρμό

νισης της Εθνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία.

Το Επιμελητήριο ενημέρωσε τον αναπληρωτή 

γενικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών 

ότι, βάσει των πληροφοριών που του δόθηκαν 

να μπορούν να διατηρηθούν στον Νόμο στην 

περίπτωση που η απόφαση του Δικαστηρίου 

δεν αφορά ή/και επηρεάζει τη δυνατότητα του 

Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει διαταγή προς 

τις επαρχιακές διοικήσεις.

Αν και γίνεται αντιληπτό ότι το πεδίο πρακτικής 

εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων εκ των πραγ

μάτων περιορίζεται, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι τέτοιες 

πιθανές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, 

πέρα από την αξία που έχουν για τις επαρχιακές 

διοικήσεις, αποκτούν περαιτέρω αξία ως καθοδή

γηση για τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές παρόλο 

που αυτές θα εξαιρούνται από την υποχρέωση 

εφαρμογής τους.

Ενόψει όλων των πιο πάνω, και μέχρι να κατα

στεί εφικτή πιθανή ολοκληρωμένη ρύθμιση του 

θέματος με τέτοιο τρόπο που να δεσμεύει όλες 

τις αρμόδιες αρχές για ομοιόμορφη εφαρμογή 

του νόμου, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε να εξετάσει το 

υπουργείο την πιθανότητα διατήρησης των εν 

λόγω προνοιών στον πιο πάνω νόμο.

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

Με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού συ-

νεργάζεται το Επιμελητήριο παρέχοντας 

συμβουλές ως προς τη διοργάνωση διαγωνισμού 

για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ει-

κόνας των περιπτέρων του ΚΟΤ στις τουριστικές 

εκθέσεις. 

Το ΕΤΕΚ συνεχάρη τον ΚΟΤ για την πρωτοβουλία 

να διεξαγάγει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη 

δημιουργία ενιαίας εικόνας των περιπτέρων του. 

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η επιλογή της συγκε-

κριμένης διαδικασίας αποτελεί τη βέλτιστη λύση, 

εφόσον θα οδηγήσει σε μια πρωτότυπη, εφευ-

ρετική και ποιοτική λύση, ικανή να δημιουργήσει 

αρχιτεκτονική ταυτότητα, αλλά και κατασκευα-

στική ευελιξία με σεβασμό στον προϋπολογισμό, 

προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο την Κύπρο 

στο εξωτερικό.

Σε επιστολή του προς τον ΚΟΤ, το ΕΤΕΚ σημειώ-

νει, μεταξύ άλλων, ότι:

Βάσει της πρόσφατης έκδοσης των Κανονισμών 

Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση προτάθηκε ο διαγω-

νισμός σύντομης διάρκειας, ο οποίος ολοκληρώνε-

ται σε περίοδο 2-3 μηνών και καθορίζει μειωμένες 

απαιτήσεις ανάλυσης και παρουσίασης της πρότα-

σης των διαγωνιζόμενων (μέγιστος αριθμός τεσσά-

ρων πινακίδων), περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

το κόστος, τόσο για τον αγωνοθέτη (μειωμένα βρα-

βεία, σύντομη ολοκλήρωση, ολιγομελείς κριτικές 

επιτροπές), όσο και για τους διαγωνιζόμενους.

Το Επιμελητήριο εισηγήθηκε:

Για τις εκθέσεις του πρώτου εξαμήνου του 2015, 

κατ’ εξαίρεση και λόγω των συγκεκριμένων συν-

θηκών, να υλοποιηθεί διαγωνισμός μελετοκατα-

σκευής (design and build), εφόσον μόνο με την 

ταυτόχρονη επιλογή μελετητή και κατασκευαστή 

είναι εφικτή η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. 

Επισημαίνεται πως το ΕΤΕΚ δεν θεωρεί πως αυτή 

η μέθοδος είναι βέλτιστη για τους σκοπούς της 

δημιουργίας αρχιτεκτονικής ταυτότητας των πε-

ριπτέρων του ΚΟΤ.

Για τις εκθέσεις του δεύτερου εξαμήνου του 

2015 και έπειτα, να διεξαχθεί αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός σύντομης διάρκειας, του οποίου οι 

όροι θα ετοιμαστούν από την υπηρεσία σας με 

την υποστήριξη και συνεργασία του Επιμελητη-

ρίου. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα 

έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις των περιπτέρων, από κατασκευαστι-

κή, οικονομική, αρχιτεκτονική πλευρά, καθώς και 

από την πλευρά της ποιοτικής και αποτελεσματι-

κής προβολής της χώρας στις εν λόγω εκθέσεις. 

Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό 
και δημιουργία ενιαίας εικόνας 

των περιπτέρων του ΚΟΤ
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Υπόμνημα στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερι-

κών απέστειλε το ΕΤΕΚ, σχετικά με τον περί Πολεοδομίας και Χω-

ροταξίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014.

Αναφορικά με το θέμα και σε συνάρτηση με την παρουσίαση των βασι-

κών σημείων της τροποποίησης στην αιτιολογική έκθεση, το Επιστημο-

νικό Τεχνικό Επιμελητήριο ενημέρωσε την επιτροπή Εσωτερικών για τις 

Συμβουλίων ως ακολούθως:

1. Το Επιμελητήριο υποστηρίζει την εφαρμογή δημοκρατικών / συμμε-

τοχικών διαδικασιών στον πολεοδομικό σχεδιασμό / προγραμματισμό, 

ώστε με την ενεργό εμπλοκή των πολιτών να διασφαλίζεται και η ουσι-

αστική συνδρομή και συναίνεσή τους. 

2. Τα Κοινά Συμβούλια θεσμοθετήθηκαν με στόχο την προώθηση της 

διαφάνειας και της συμμετοχικότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Το Επιμελητήριο συμφωνεί πως ενδεχομένως λόγω της σύνθεσης και 

του τρόπου λειτουργίας τους, της απουσίας αυστηρών χρονοδιαγραμ-

μάτων ολοκλήρωσης των εργασιών τους κλπ, δεν έχουν επιτύχει τον 

σκοπό της δημιουργίας τους. Ωστόσο, η κατάργησή τους, χωρίς την 

αντικατάστασή τους με άλλο πιο ευέλικτο συμβουλευτικό σώμα (τε-

χνική επιτροπή κ.ο.κ.) παραπέμπει σε ακρωτηριασμό της επιθυμητής 

και αναγκαίας συμμετοχικότητας και δεν προάγει την ενθάρρυνση των 

πολιτών στη συνδιαμόρφωση του οράματος και των πολιτικών υλοποί-

ησης ενός καλύτερου κοινού μέλλοντος. Η καθιέρωση των Κοινών Συμ-

βουλίων αποτελούσε συν τοις άλλοις και ευκαιρία επιμόρφωσης των 

πολιτών, παράλληλα με τη συνδρομή των πολύτιμων, τοπικών, εμπειρι-

ών και γνώσεών τους.

3. Στην προτεινόμενη τροποποίηση, η κατάργηση των Κοινών Συμβου-

λίων κρίνεται ότι περιορίζει τη συμμετοχή του κοινού / πολίτη μέσα σε 

πλαίσια ασφυκτικά, χωρίς την επικαλούμενη στην αιτιολογική έκθεση 

«ευελιξία», που θα έπρεπε να προσφέρεται και δικαιωματικά να έχει 

πρώτιστα ο κάθε πολίτης, παράλληλα με την προσφορά από την πολι-

τεία επαρκούς πληροφόρησης, σε βάθος ενημέρωσης και ευκαιριών για 

παραγωγικό διάλογο. Είναι αμφίβολο αν στο πλαίσιο της λειτουργίας 

του το Πολεοδομικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαδραματίσει ικανο-

ποιητικά αυτό τον ρόλο. 

4. Tο ΕΤΕΚ διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις σε σχέση με την προτεινό-

μενη κατάργηση των Κοινών Συμβουλίων, όχι ως προς τις προθέσεις 

βελτίωσης ενός θεσμού που φαίνεται να μην αποδίδει τα αναμενόμε-

να, αλλά ως προς τη διαφαινόμενη συρρίκνωση στη συμμετοχικότητα 

και αποκλεισμό της επιθυμητής, καθολικής παρουσίας των πολιτών 

στον καταρτισμό σχεδίων και προγραμμάτων που κατά κύριο λόγο 

αφορούν και επηρεάζουν κατ’ εξοχήν τις τοπικές κοινωνίες. Εύλο-

γα τίθεται το ερώτημα πώς το Πολεοδομικό Συμβούλιο μπορεί να 

ανταποκριθεί πρακτικά και ουσιαστικά (λόγω χρόνου, φόρτου εργα-

σίας, σύστασης, αρμοδιοτήτων κτλ) στον νέο ρόλο που προορίζεται 

για αυτό. Πώς γεφυρώνεται το κενό μεταξύ της βάσης των πολιτών 

και του Πολεοδομικού Συμβουλίου του οποίου ο ρόλος είναι και θα 

πρέπει να παραμείνει επιτελικός στην όλη διαδικασία; To ETEK κρίνει 

ότι είναι απαραίτητο να εξακολουθεί να υπάρχει ένα ενδιάμεσο «φίλ-

τρο» μεταξύ πολιτών / κοινοτήτων και Πολεοδομικού Συμβουλίου, τον 

-

κού σώματος / τεχνικής επιτροπής που θα υποστηρίζει το Πολεοδο-

μικό Συμβούλιο και θα εμπλέκει άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις, και 

από τον ιδιωτικό τομέα.

5. Tο ΕΤΕΚ δεν θεωρεί ότι το δικαίωμα του πολίτη και των τοπικών αρ-

αποτελεσματικό σχεδιασμό και παραγωγική συμμετοχή. To Eπιμελητή-

ριο θεωρεί ότι είναι ευθύνη του κράτους να παρέχει ευκαιρίες ενεργό-

τερης συμμετοχής και πεδίο δράσης στον πολίτη ώστε να αναλαμβάνει 

το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί και να ενεργοποιεί το ενδια-

φέρον του για τα κοινά. 

6. Το Επιμελητήριο κρίνει ιδιαίτερα σημαντικό να θεσμοθετηθεί η υπο-

χρέωση των οργάνων που λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις (υπουρ-

γός, Πολεοδομικό Συμβούλιο) να αιτιολογούν τις θέσεις τους και να 

που κατατέθηκαν. Υπογραμμίζεται επίσης πως η διαδικασία συζήτησης 

των προτάσεων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και η διαδικασία δια-

μόρφωσης των τελικών αποφάσεων, πρέπει να καταγράφεται μέσω της 

τήρησης πρακτικών και να είναι διαθέσιμη σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος 

στη διαδικασία, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Στο πλαίσιο αυτής 

της λογικής σημειώνεται πως εξίσου απαραίτητη κρίνεται και η δημό-

σια παρουσίαση από τις αρμόδιες αρχές των τελικών τους θέσεων και 

η τεκμηρίωση της συνάφειάς τους με τον ευρύτερο και ολιστικό σχεδι-

ασμό που πρέπει να έχει προηγηθεί, καθώς και τους ενιαίους στόχους 

που έχουν τεθεί. 

7. Θέση του ΕΤΕΚ είναι πως θα πρέπει να αποφεύγονται οι ουσιώδεις 

βαθμό που αυτές είναι απόλυτα αιτιολογημένες και αναγκαίες, σε κάθε 

περίπτωση, θα πρέπει να αναπέμπονται στο αρμόδιο σώμα για έλεγχο 

και μελέτη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΤΕΚ προσκλήθηκε και συμμετείχε σε συ-

νεδρίες της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών για το συγκεκρι-

μένο θέμα. Το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε από τον Α’ αντιπρόεδρό 

του, αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Κωνσταντή, και την επιστημονική λει-

τουργό Μυρτώ Βορεάκου.

Τροποποίηση του περί Πολεοδομίας Νόμου 
- Κατάργηση Κοινών Συμβουλίων 



Μετά από παράπονο που υπέβαλε αρχιτέ-

κτονας από τη Λεμεσό, το Επιμελητήριο 

ενημέρωσε το Γραφείο Επίτροπου Διοικήσεως 

για τις συνδρομές και τις ενέργειές του προς 

διευκόλυνση των άνεργων μελών του:

1. Με βάση την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία όλα τα 

μέλη του Επιμελητηρίου οφείλουν να καταβάλ-

συνδρομής είναι €90,00 για μέλη άνω των 30 

ετών και €35,00 για μέλη κάτω των 30 ετών. 

Περαιτέρω, μέλη του Επιμελητηρίου που επι-

θυμούν να ασκήσουν επάγγελμα θα πρέπει 

επιπρόσθετα να καταβάλουν το τέλος που 

αφορά την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλμα-

τος, το οποίο μειώθηκε για το 2014 στα €30,00. 

2. Το Επιμελητήριο, αφουγκραζόμενο τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του, την 

ανεργία που έχει επηρεάσει άμεσα τους κλά-

δους της μηχανικής και την ύφεση που μα-

στίζει γενικότερα τη χώρα, με βάση απόφαση 

του Γενικού του Συμβουλίου, ημερομηνίας 

15/10/2013, καθόρισε το ποσό των €50,00 ως 

τέλος ετήσιας συνδρομής για το έτος 2014 

για άνεργα μέλη του. 

3. Για σκοπούς αξιοποίησης της εν λόγω από-

φασης του Επιμελητηρίου και μείωσης του 

ποσού ετήσιας συνδρομής από τα €90,00 που 

είναι για τα μέλη που ασκούν επάγγελμα σε 

άνεργα μέλη, τα μέλη θα πρέπει να καταθέ-

σουν στο Επιμελητήριο αποδεικτικά στοιχεία 

από το τμήμα Εργασίας ή τα γραφεία Εργασί-

ας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

επωφελούνται από την εν λόγω μειωμένη 

συνδρομή είναι άνεργα απαλλάσσονται αυτό-

ματα από την άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Ωστόσο, τα μέλη αυτά δύνανται να ζητήσουν 

και να εξασφαλίσουν την εν λόγω άδεια εφό-

σον εργοδοτηθούν ή όποτε άλλοτε το επιθυ-

μούν, νοουμένου ότι εξοφλήσουν το υπόλοι-

πο της συνδρομής που αφορά τα μη άνεργα 

μέλη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επιση-

μανθεί πως η εν λόγω άδεια δεν μπορεί να 

χορηγείται σε άτομα που έχουν επωφεληθεί 

του ωφελήματος της μειωμένης συνδρομής 

ως άνεργοι, αφού με την παραχώρησή της αυ-

τόματα δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα 

ενώ έχουν επωφεληθεί ωφελήματος ανέργου 

και, ως εκ τούτου, το Επιμελητήριο δεν θα 

έχει πρακτικά οποιονδήποτε άλλο τρόπο να 

ενημερωθεί πως έχουν εξασφαλίσει εργασία 

ώστε να μην συνεχίσουν να επωφελούνται 

της μειωμένης συνδρομής. 

5. Ανεξάρτητα των πιο πάνω, το Επιμελητήριο 

έχει αποφασίσει, μετά και από σχετική συνεν-

νόηση με τον επίτροπο Προστασίας Προσω-

πικών Δεδομένων, να αναρτήσει στην ιστο-

σελίδα του κατάλογο με το ονοματεπώνυμο 

και τον αριθμό μητρώου των μελών του που 

κατέχουν άδεια και δύνανται να ασκούν νόμι-

μα επάγγελμα σε κλάδο μηχανικής επιστήμης 

προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. Νο-

είται πως, δεδομένου του ότι τα άνεργα μέλη 

έχουν απαλλαγεί από την άδεια αυτή δεν πα-

ρουσιάζονται στον εν λόγω κατάλογο αφού 

δεν έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. 

Ωστόσο επισημαίνεται πως ο κατάλογος αυ-

τός δεν περιλαμβάνει όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ 

παρά μόνο εκείνα που πληρούν τις πιο πάνω 

προϋποθέσεις. Μέλη που για οποιοδήποτε 

λόγο δεν κατέχουν άδεια ή έχουν παλαιότε-

ρες οφειλές και δεν παρουσιάζονται στον εν 

λόγω κατάλογο, παραμένουν βεβαίως μέλη 

του Επιμελητηρίου. 

-

ευκολύνει τα άνεργα μέλη του στην εξεύρεση 

εργασίας, το Επιμελητήριο έχει αποφασίσει την 

παραχώρηση δωρεάν βεβαίωσης μέλους στα 

εν λόγω μέλη και έχει υλοποιήσει μια σειρά 

από άλλες βοηθητικές δράσεις στην προσπά-

θειά τους. Στο πλαίσιο αυτό, και μεταξύ άλλων 

δράσεων, το Επιμελητήριο δημοσιεύει στην 

ιστοσελίδα και το ενημερωτικό του δελτίο αγ-

γελίες από άτομα που ζητούν εργασία ή εργο-

δότες που επιθυμούν να εργοδοτήσουν μέλη 

του, υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να αξιο-

ποιήσουν όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου. Επι-

πρόσθετα, όλα τα μέλη, εφόσον το επιθυμούν, 

δύναται να περιληφθούν σε ειδικό κατάλογο 

που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Επιμε-

λητηρίου και στον οποίο περιλαμβάνονται και 

τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών, κάτι που 

απαιτεί τη ρητή τους εξουσιοδότηση.
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Προτεινόμενοι Κανονισμοί 
περί Ελάχιστων 

Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας για Προσωρινά 

ή Κινητά Εργοτάξια 

Συνάντηση ICT Investment Event «Silicon Stroll 

Bootcamp», στο Δουβλίνο 3-4 Νοεμβρίου

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην ιστο

σελίδα του τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας του προσχεδίου των Κανονισμών 

περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 

και Υγείας για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτά

ξια, το Επιμελητήριο υπέβαλε στο αρμόδιο 

τμήμα τα σχόλιά του.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Στόχος της Συνάντησης, που απευθύνεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

καινοτόμες ιδέες τους επενδυτές που θα παρευρίσκονται στην συνάντηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα συμμετοχής τους.

Συναφώς αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι μέλος του Ευ

συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των 

ας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν πλήρως το 

δυναμικό τους και την ικανότητά τους για καινοτομία. Το Δίκτυο απαρτίζεται από περισσότερα από 

Κυπριακού Κέντρου.

Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ανέργων



Η ΕΕ πρότεινε πιο φιλόδοξους στόχους ανα-

την Ευρώπη σε μια οικονομία μηδενικής σπατάλης, 

στηρίζοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βάσει των 

νέων στόχων οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει:

· να απαγορεύσουν την ταφή ανακυκλώσιμων απο-

βλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μετά το 2025

· να επιτύχουν την ανακύκλωση του 70% των αστι-

κών αποβλήτων (καθημερινά σκουπίδια) και του 

80% των απορριμμάτων συσκευασίας έως το 2030

· να μειώσουν τα θαλάσσια απορρίμματα και τα 

απορρίμματα τροφίμων.

Ποια τα οφέλη

· Μια οικονομία με μικρότερη περιβαλλοντική επι-

βάρυνση και μειωμένες εκπομπές CO2

· μικρότερη ζήτηση για δαπανηρούς και σπάνιους 

πόρους

· 580.000 νέες θέσεις εργασίας στη διαχείριση 

αποβλήτων.

«Κυκλική» οικονομία 

Η ΕΕ επιδιώκει τη στροφή προς μια «κυκλική» οικο-

νομία στην Ευρώπη, στην οποία η επαναχρησιμο-

ποίηση, η επιδιόρθωση και η ανακύκλωση υλικών 

θα είναι ο κανόνας – αντί της εξόρυξης πρώτων 

υλών, της χρήσης τους μόνο για μία φορά και της 

Το 2010, περίπου 400 έως 500 εκατομμύρια τόνοι 

απόβλητα που θα μπορούσαν να επαναχρησιμο-

ποιηθούν ή να ανακυκλωθούν στην Ευρώπη κα-

τέληξαν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτε-

φρώθηκαν. Η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μας 

θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα 

της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή και να μειώσει την 

εξάρτησή μας από όλο και σπανιότερες –και ακρι-

βότερες– πρώτες ύλες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να τεθεί ένας νέος 

στόχος για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των 

πόρων, δηλαδή του λόγου μεταξύ του ΑΕγχΠ μιας 

χώρας και της κατανάλωσής της σε πρώτες ύλες.

Βελτίωση αποδοτικότητας

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η μετάβαση προς μια κυκλική 

οικονομία μπορεί να επιτευχθεί με τα εξής:

· τον σχεδιασμό προϊόντων που μπορούν ευκολό-

τερα να επιδιορθωθούν, να βελτιωθούν ή να ανακυ-

κλωθούν

· τη δημιουργία προϊόντων με καλύτερες επιδό-

σεις, που διαρκούν περισσότερο, και την καθιέρω-

ση αποδοτικότερων διαδικασιών παραγωγής

· τη μείωση της χρήσης υλικών που είναι επικίν-

δυνα ή δύσκολο να ανακυκλωθούν

· την παροχή κινήτρων για τη μείωση των απο-

βλήτων

· τη μετατροπή αποβλήτων σε χρήσιμους πόρους, 

χάρη σε νέες τεχνικές.

Με τον τρόπο αυτό, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμ-

βάνουν ένα πιο καθαρό και υγιεινό περιβάλλον, καθώς 

και προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αλλά και 

οι επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα μειώσουν τις δαπάνες 

τους κατά 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Οι προτάσεις αυτές συμπληρώνουν μια σειρά πρω-

τοβουλιών της ΕΕ για την αξιοποίηση των ευκαι-

ριών απασχόλησης και ανάπτυξης που προσφέρει 

η μετάβαση στην πράσινη οικονομία και για την 

κατασκευή κτιρίων πιο φιλικών προς το περιβάλλον.

(Πηγή: Ευρωπ. Επιτροπή)
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Πιο φιλόδοξοι στόχοι 
ανακύκλωσης για την Ευρώπη

Το ταντάλιο πέρα από την παρουσία του σε κινητά τηλέφωνα, εμφυτεύ

ματα και ηλεκτρονικά μικροεξαρτήματα, συνδέθηκε κάποια στιγμή με 

τις λεγόμενες «αλατισμένες πυρηνικές βόμβες», που είναι κάτι άλλο από τις 

«βρόμικες βόμβες».

κανέναν πλέον ζωντανό κάτοικο, εξαιτίας μιας νέας βόμβας που, έπειτα από 

σχάση και σύντηξη στον τόπο ρίψης, θα παρήγαγε αναρίθμητα νετρόνια που 

θα συναντούσαν το περίβλημα από υλικό ώστε να μετατραπεί σε ραδιενεργό 

και να εκπέμπει για μήνες θανατηφόρα ιονίζουσα ακτινοβολία. 

Το ταντάλιο ανακάλυψε ο Σουηδός καθηγητής της Χημείας στο Πανεπι

αυτός, όντας γνώστης της ελληνικής μυθολογίας, ονόμασε το νέο στοιχείο 

ταντάλιο, διότι, όπως παραστατικά περιγράφει ο κ. Ν. Κλούρας στο βιβλίο «Η 

ταυτότητα των χημικών στοιχείων» (εκδόσεις Τραυλός), «το πεντοξείδιο του 

τανταλίου δεν σχημάτιζε άλατα με κανένα από τα γνωστά οξέα, πράγμα που 

δυσκόλευε την ανάλυσή του. Το πεντοξείδιο αυτό υπέφερε από δίψα και εν 

τούτοις δεν μπορούσε να σβήσει τη δίψα του». Εντελώς καθαρό ταντάλιο 

Θεωρείται ακίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον το σώμα μας 

δείχνει ανοχή σε αυτό το στοιχείο και έτσι βρήκε αρκετές χρήσεις στη χει

ρουργική. Σε σοβαρά κατάγματα στο κρανίο μπορεί να προστεθεί ένα μικρό 

κομμάτι, για οστά με κατάγματα να χρησιμοποιηθούν βίδες από αυτό το υλι

κό και με τη μορφή σύρματος να αντικαθιστά συνδέσμους. Διευκολύνει επί

σης σε ακτινογραφίες θώρακος να σκιαγραφούνται καλύτερα οι πνεύμονες.

αυτό εξάγεται το καθαρό ταντάλιο, ως παραπροϊόν όμως της παραγωγής 

τόνοι. Υπάρχει μια δυσκολία στον διαχωρισμό του από το πολύ συγγενές 

νιόβιο και όταν είναι καθαρό χρησιμοποιείται κυρίως σε τέσσερις διαφο

ρετικούς τομείς: σε εφαρμογές όπου εμφανίζονται υψηλές θερμοκρασίες 

ηλεκτρονικές συσκευές και εκεί όπου οι χημικές ουσίες είναι πολύ διαβρω

τικές. Αυτή άλλωστε η ικανότητα το έχει κάνει περιζήτητο όταν χρειάζεται 

να προφυλαχθούν οι επιφάνειες άλλων μετάλλων από τη διάβρωση. Ακόμη 

και σε πάχος 100 εκατομμυριοστών του μέτρου παρέχει προφύλαξη. Και 

όχι μόνο προφυλάσσει αλλά μονώνει κιόλας. Άρα λειτουργεί σαν διηλεκτρι

κό υλικό που επιτρέπει την κατασκευή πολύ μικρών σε όγκο πυκνωτών. Οι 

πυκνωτές τανταλίου σήμερα βρίσκονται και σε φορητούς υπολογιστές αλλά 

και σε κινητά τηλέφωνα.

Οξείδια του τανταλίου που έχουν μεγάλο δείκτη διάθλασης, δηλαδή επιτρέ

πουν σε φωτεινές ακτίνες να περνούν αλλάζοντας όμως πορεία με αρκετά 

μεγάλη γωνία, χρησιμοποιούνται στην κατασκευή φακών για φωτογραφικές 

μηχανές.

Ταντάλιο: βρίσκεται παντού

Δ I E Θ N H
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Η ΕΕ διαμορφώνει ένα σχέδιο για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών 

απασχόλησης σε τομείς φιλικούς προς το περιβάλλον και για τη 

στήριξη των εργαζομένων καθώς η οικονομία γίνεται πιο «πράσινη».

Οι «πράσινες» θέσεις εργασίας –που έχουν σχέση με την πληροφόρηση, 

τις τεχνολογίες ή τα υλικά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλ-

λοντος– αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους 

απασχόλησης στην Ευρώπη. Αφορούν, μεταξύ άλλων, τους εξής τομείς:

· ανακύκλωση

· βιοποικιλότητα

· μονώσεις για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

· βελτίωση της ποιότητας του αέρα

· τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της ύφεσης, ο αριθμός των θέσεων απασχό-

λησης στους τομείς αυτούς αυξήθηκε κατά 20%. Η ΕΕ θεωρεί τη στρο-

φή της οικονομίας προς αυτούς τους τομείς καθοριστική για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Εκτιμά δε ότι μέχρι το 2020 θα έχουν δημιουργηθεί 20 εκα-

τομμύρια θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Στήριξη

Ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός της οικονομίας συνεπάγεται τη δημιουρ-

γία νέων μορφών εργασίας και τη μεταβολή των ήδη υφιστάμενων. Θα χρει-

αστούν εργαζόμενοι με εξειδικευμένες δεξιότητες, γνώσεις και εκπαίδευση.

Το σχέδιο της ΕΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πράσινους το-

μείς, και την παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους να προσαρμοστούν 

στις αλλαγές στον χώρο της απασχόλησης, περιλαμβάνει τα εξής:

· έγκαιρο προσδιορισμό των δεξιοτήτων και των γνώσεων που θα χρει-

αστούν σ’ αυτούς τους τομείς και παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους 

για να τις αποκτήσουν

· μετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία στη ρύπανση

Πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο 
τις ευκαιρίες «πράσινης» απασχόλησης

Όταν βρίσκεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, η ευ

ρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας σας 

διευκολύνει αν θέλετε να πάτε στον γιατρό ή 

στο νοσοκομείο. Χάρη σε αυτή, μπορείτε να 

εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. 

Όταν βρίσκεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, η ΕΚΑΑ 

σας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε δη

μόσια υγειονομική περίθαλψη και ιατρική 

φροντίδα με τους ίδιους όρους που ισχύουν 

για τους ασφαλισμένους κατοίκους αυτής της 

χώρας. Το κόστος των υπηρεσιών υγείας δια

φέρει μεταξύ των χωρών ανάλογα με το σύ

στημα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά η κάρ

τα μπορεί να μειώσει το κόστος ή ακόμη να 

εξασφαλίσει δωρεάν υγειονομική περίθαλψη 

σε ορισμένες χώρες.

Οι κάρτες, τις οποίες χορηγούν οι εθνικοί 

φορείς παροχής υγειονομικής ασφάλισης, 

ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην 

χτενστάιν.

Προσοχή

Όταν ταξιδεύετε με την ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης υγείας, θα πρέπει να έχετε υπόψη 

σας ότι εξακολουθείτε να χρειάζεστε ασφά

λεια ταξιδιού. Η κάρτα δεν καλύπτει την ιδι

ωτική υγειονομική περίθαλψη, την απώλεια 

ή κλοπή τιμαλφών, ούτε τα έξοδα διάσωσης 

ορειβατών ή επαναπατρισμού. Επίσης, η κάρ

τα δεν καλύπτει την προγραμματισμένη ιατρι

κή περίθαλψη.

Η κάρτα χορηγείται δωρεάν, αλλά έχουν ανα

φερθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες μεσάζοντες 

προσφέρουν βοήθεια για την υποβολή της σχε

τικής αίτησης έναντι πληρωμής. 

Εφαρμογή ΕΚΑΑ

σας περιμένει σε πολλά καταστήματα εφαρμο

γών. Η εφαρμογή αυτή σας λέει:

· πώς να χρησιμοποιήσετε την ΕΚΑΑ σε 

κάθε χώρα και πώς να ζητήσετε επιστροφή 

των χρημάτων που πληρώσατε για υπηρεσίες 

υγείας

· σε ποιον να τηλεφωνήσετε / απευθυνθείτε 

εάν χάσετε την κάρτα σας.

Η εφαρμογή δεν οδηγεί στην έκδοση της ΕΚΑΑ 

ούτε υποκαθιστά την κάρτα. 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας: απαραίτητο εφόδιο στο ταξίδι
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Η είναι ικανή να σας πείσει να το πουλή

σετε για να πάτε διακοπές, προηγουμένως 

όμως είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι 

και τα μηνύματά σας, τις επαφές και τα έγ

γραφά σας. Αν νομίζατε ότι όλα γίνονται με 

των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πλανάστε 

πλάνην οικτράν. Θυμηθείτε επίσης: 

· Να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης 

Θα έχετε σίγουρα ακούσει ότι υπάρχουν 

εφαρμογές που μπορούν να ανακτήσουν 

δεδομένα ακόμα και από σκληρούς δίσκους 

H ανάκτηση προσωπικών δεδομένων από 

ναι εφικτή με αντίστοιχα εργαλεία. Αυτό μά

προσωπικό έχει προστεθεί στο τηλέφωνο.

πείραμα με ενοχλητικά αποτελέσματα που 

αποδεικνύουν τον ισχυρισμό ότι η επα

ναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων 

δεν επαρκεί για την πλήρη και μόνιμη δι

να ανακτήσει περισσότερες από:

διών

γυναικών

στον ιδιοκτήτη του κινητού

· 1000 λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιή

ιδιοκτήτες των μεταχειρισμένων κινητών

· μία αίτηση χορήγησης δανείου πλήρως 

συμπληρωμένη, έτοιμη να υποβληθεί στην 

τράπεζα

Η εταιρεία σημειώνει ότι ο αριθμός των 

νται από τον δικτυακό τόπο δημοπρασιών 

και να κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα σας 

πριν τα διαγράψετε με την επαναφορά 

εργοστασιακών ρυθμίσεων, εάν η έκδοση 

ται συνήθως στην ενότητα Ασφάλεια των 

θούν τα δεδομένα και να προβληθούν (με 

συνέπειες στις επιδόσεις του τηλεφώνου). 

Την ισχυρότερη προστασία προσφέρουν 

δικοί συνιστούν να μπείτε στη διαδικασία 

να φορτώσετε τυχαίες φωτογραφίες και 

άχρηστες επαφές μετά την κρυπτογράφη

ση και την πρώτη επαναφορά εργοστασι

ακών ρυθμίσεων. Έπειτα, συστήνεται να 

επαναλάβετε τη διαδικασία της επαναφο

ράς εργοστασιακών ρυθμίσεων όσες φορές 

θέλετε για να νιώσετε καλύτερα...

(Πηγή: http://tech.in.gr)

Τι πρέπει να κάνετε πριν 
πουλήσετε το smartphone σας

Διαγωνισμός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαγωνι

σμό για την υποβολή προτάσεων εικονογρα

φημένου σεναρίου για βίντεο. Η καλύτερη ιδέα 

θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός 

βιντεοκλίπ που θα εξηγεί τα οφέλη της κάρτας 

στους Ευρωπαίους πολίτες και τους παρόχους 

(Πηγή: Ευρωπ. Επιτροπή)

· ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των εργο-

δοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων για 

να διασφαλιστεί η στήριξη των εργαζομένων

· βελτίωση της διεθνούς ανταλλαγής γνώσεων 

σχετικά με την ανάπτυξη των «πράσινων» τομέων 

· παροχή καθοδήγησης σε μικρές επιχειρήσεις, 

προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να ανταπο-

κριθούν στην αλλαγή των συνθηκών, να συμμορ-

φωθούν με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς 

Πράσινη οικονομία

Η πράσινη οικονομία έχει ως στόχο την αντιμε-

τώπιση της κλιματικής αλλαγής και της παγκό-

-

ναι η τεχνολογική καινοτομία, η εμφάνιση νέων 

αγορών και οι αλλαγές στη ζήτηση από πλευράς 

καταναλωτών και βιομηχανίας.

Η ΕΕ θεωρεί ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οι-

κονομία έχει καίρια σημασία: η μη αποδοτική 

χρήση των πόρων και οι μη βιώσιμες πιέσεις 

στο περιβάλλον συνιστούν προκλήσεις για τη 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. 

Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση από τις αναδυ-

όμενες οικονομίες σημαίνει ότι οι τιμές των 

πρώτων υλών και της ενέργειας, αναπόφευκτα, 

θα αυξηθούν. Η οικονομία της Ένωσης πρέπει 

να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις 

μεταβολές αυτές.

Το σχέδιο, το οποίο προτάθηκε από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, θα υποβληθεί τώρα στο Συμ-

βούλιο Υπουργών της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο προς έγκριση.

(Πηγή: Ευρωπ. Επιτροπή)
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Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο

Oι πράσινες συμβάσεις είναι ένα χρήσιμο ερ-

γαλείο για τους δημόσιους οργανισμούς και 

τις ιδιωτικές εταιρείες καθώς συμβάλλουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις 

εκπομπές επικίνδυνων ουσιών και αερίων του 

θερμοκηπίου. Η επιλογή και η αγορά πράσινων 

προϊόντων και υπηρεσιών αποφέρει εξοικονό-

μηση ενέργειας, μείωση των αέριων ρύπων που 

απελευθερώνονται στο περιβάλλον, διατήρηση 

των φυσικών πόρων καθώς και προστασία της δη-

μόσιας υγείας. 

Ο δημόσιος τομέας δαπανά περίπου 2 τρισεκα-

τομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί 

περίπου με το 19% του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος της ΕΕ. Συνεπώς, η ζήτηση αποδοτι-

κών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, 

υπηρεσιών και έργων θα αποτελέσει κίνητρο για 

τους προμηθευτές στην ανάπτυξη προϊόντων, 

υπηρεσιών και έργων που να συμμορφώνονται 

με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

και ταυτόχρονα να πληρούν τις ελάχιστες τεχνι-

κές προδιαγραφές. Επιπλέον, η εδραίωση των 

πράσινων δημόσιων συμβάσεων αναμένεται να 

προσφέρει την ανάπτυξη καινοτόμων, ενεργειακά 

αποδοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και έργων που 

θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αναθετουσών 

αρχών / αναθετόντων φορέων.

Στις 27 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η ευ-

ρωπαϊκή ημερίδα του έργου Buy Smart+ για τις 

Πράσινες Συμβάσεις. Στο έργο Buy Smart+, που 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής 

Ενέργεια για την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, συμμετέχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρί-

ων Πολιτών ως εταίρος. Η ημερίδα διοργανώθηκε 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Βι-

ώσιμη Ενέργεια 2014 και πραγματοποιήθηκε στο 

κτίριο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στην ευρωπαϊκή ημερίδα εντάχθηκε συζήτηση 

στρογγυλής τραπέζης με κύριους ομιλητές από 

Ουγγαρία, Κύπρο, Λετονία και Λιθουανία. Την Κύ-

προ στη συζήτηση εκπροσώπησε η κυρία Άννα 

Παντοπίου, λειτουργός Ασφάλειας, μέλος της 

Ομάδας Ενέργειας του Δήμου Στροβόλου. Η συ-

ζήτηση περιλάμβανε σημαντικά ζητήματα για τη 

και προκλήσεις, καθώς επίσης και τις υφιστάμε-

νες ανάγκες των Αναθετουσών Αρχών προκειμέ-

Πράσινων Συμβάσεων. Στην ημερίδα συμμετείχαν 

εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τοπικών 

Αρχών, Ενεργειακών Γραφείων, από Ευρωπαϊκούς 

Οργανισμούς και Συνδέσμους.

Για την προώθηση των πράσινων αγορών, το 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το τμή-

μα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη διεύθυν-

ση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστη-

ρίου της Δημοκρατίας, τις υπηρεσίες Κρατικών 

Αγορών και Προμηθειών, το τμήμα Ηλεκτρομη-

χανολογικών Υπηρεσιών, την Ένωση Δήμων, την 

Ένωση Κοινοτήτων, το ΕΤΕΚ, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, 

την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 

Κύπρου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλω-

τών, οργανώνουν για πρώτη φορά στην Κύπρο 

Δημόσιων Συμβάσεων για συγκεκριμένες κατη-

γορίες αγορών. 

Οι Κατηγορίες Αγορών για τις οποίες θα εφαρμο-

στούν σε πρώτη φάση τα Βραβεία Πράσινων Δη-

μόσιων Συμβάσεων - CY GPP Awards είναι:

1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικές 

Συσκευές Οικιακής Χρήσης

2. Φωτισμός

3. Επιβατικά Οχήματα

4. Κλιματιστικά

5. Κτιριακές Κατασκευές

Σε πρώτο στάδιο τα βραβεία CY GPP Awards 

απευθύνονται στις Αναθέτουσες Αρχές και Ανα-

θέτοντες Φορείς, όπου περιλαμβάνονται οι Κρα-

τικές Αρχές - Δημόσιος Τομέας, οι Οργανισμοί 

Δημοσίου Δικαίου και οι Αρχές της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Buy 

Smart+ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 

έργου

www.buy-smart.info ενώ φωτογραφίες της ημε-

ρίδας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Βιώσιμη Ενέργεια 

2014 www.eusew.eu. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα Βραβεία Πρά-

σινων Δημόσιων Συμβάσεων είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου www.

cea.org.cy και του τμήματος Περιβάλλοντος www.

moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf

Μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο και την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπι

των ερευνητών σε πολλά διεπιστημονικά πεδία και λειτουργεί συμπληρωματι

κά των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστήριξης της έρευνας.

μια άκρως ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής πρότασης σε δύο στάδια (πε

ρίληψης πρότασης και πλήρους πρότασης) καθώς και στάδιο ακροάσεων στις 

διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου «Νηρέας».

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επιχορήγηση Προγραμμάτων Πολυτεχνικής 
Σχολής από Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

Πράσινες Συµβάσεις 
στην Ευρώπη - 
Αγορά πράσινων 

προϊόντων 
και υπηρεσιών
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Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες)

17 01     σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

17 01 01 σκυρόδεμα

17 01 02   τούβλα

17 01 03   πλακάκια και κεραμικά

17 01 06*    μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια 

και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 01 07   μείγμα από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά εκτός εκεί-

νων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06

17 02     ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17 02 01   ξύλο

17 02 02   γυαλί

17 02 03   πλαστικό

17 02 04*  γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές

17 03       μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και 

προϊόντα πίσσας

17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα 

17 03 02    μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 17 03 01

17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

17 04     μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 01   χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 

17 04 02   αλουμίνιο

17 04 03   μόλυβδος 

17 04 05   σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06   κασσίτερος 

17 04 07   ανάμεικτα μέταλλα

17 04 09*  απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες 

17 04 10*   καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επι-

κίνδυνες ουσίες

17 04 11   καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10

17 05      χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυ-

σμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών

17 05 03*  χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 04   χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03

17 05 05*  μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 06   μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05

17 05 07*  έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

17 05 08    έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 

17 05 07

17 06      μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν 

αμίαντο 

17 06 01*  μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 

17 06 03*   άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις 

περιέχουν

17 06 04    μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 

06 01 και 17 06 03

17 06 05  υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

17 08     υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

-

κίνδυνες ουσίες

περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01

17 09     άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

17 09 01*   απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν 

υδράργυρο

17 09 02*   απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν 

ΡCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση 

ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφρα-

ξης που περιέχουν ΡCΒ, πυκνωτές που περιέχουν ΡCΒ)  

17 09 03*   άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβα-

νομένων μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 09 04    μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκεί-

νων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

* Πρόκειται για εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο το οποίο δεν μπορούμε να 

διαχειριστούμε ως τα υπόλοιπα απόβλητα ΑΕΚΚ. Tα απόβλητα αυτά διέπονται 

από τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν τα επικίνδυνα απόβλητα.

Στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων 

του ΕΤΕΚ για την προώθηση των θεμάτων 

έρευνας και καινοτομίας και με πρωτοβου-

λία της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογί-

ας, το Επιμελητήριο απευθύνεται στα μέλη 

του για τη δημιουργία Καταλόγου Μελών 

του ΕΤΕΚ που ασχολούνται ή που θα ενδι-

αφέρονταν να ασχοληθούν με την έρευνα 

και την καινοτομία σε διάφορους τομείς 

της μηχανικής επιστήμης.

Τα μέλη που ήδη επέδειξαν ενδιαφέρον πε-

ριλαμβάνονται στον κατάλογο του εν λόγω 

μητρώου μελών (www.etek.org.cy/site-

article-431-54-el.php).

Απώτερος σκοπός της πιο πάνω προσπά-

θειας είναι η δημιουργία δικτύου επικοι-

νωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Με-

λών για ανταλλαγή απόψεων, καθώς και 

εκκόλαψη συνεργασιών προς αναζήτηση 

χρηματοδότησης καινοτόμων προτάσεων 

έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης.

Προς τον σκοπό αυτό, τα Μέλη που εν-

διαφέρονται να περιληφθούν στο αρχείο 

μελών του ΕΤΕΚ που ασχολούνται με την 

έρευνα καλούνται να συμπληρώσουν το 

σχετικό έντυπο (www.etek.org.cy/site-

article-431-54-el.php).

Κατάλογος Μελών ΕΤΕΚ 

που ασχολούνται με την έρευνα
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Στο πλαίσιο του ευρύτερου ρόλου του ως θε-

σμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος του κρά-

τους και του πολίτη, αλλά και της εκπλήρωσης των 

σκοπών του ως προς την προαγωγή της επιστήμης, 

της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την 

ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοι-

νωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας, 

το Επιμελητήριο έχει προχωρήσει στη δημιουργία 

Υπηρεσίας για την Εξυπηρέτηση των μελών καθώς 

και των πολιτών, για θέματα τα οποία άπτονται των 

αρμοδιοτήτων του ή σχετίζονται με την επαγγελμα-

τική δραστηριότητα των μελών του ή που αφορούν 

υπηρεσίες που το Επιμελητήριο προσφέρει προς τα 

μέλη του και τους πολίτες.

Στόχος του ΕΤΕΚ είναι η επίλυση των όποιων απο-

ριών και η παροχή των κατάλληλων διευκρινίσεων 

προς τα μέλη και τους πολίτες, μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα. Για τη διευκόλυνση κάθε ενδι-

αφερόμενου έχει ετοιμαστεί, στην ιστοσελίδα του 

ΕΤΕΚ, πίνακας με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις 

που αφορούν τα προαναφερόμενα ζητήματα, τον 

οποίο σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε πριν 

απευθυνθείτε προς το Επιμελητήριο.

Σε περίπτωση που η απάντηση στο ερώτημα που 

θέτετε δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα παρακα-

λούμε να υποβάλετε το ερώτημά σας προς το Επι-

μελητήριο με την ένδειξη ΕΤΕΚ -ΥΕΜΠ, ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση yemp@etek.org.cy ή με τηλεομοιό-

τυπο (φαξ) στο 22730373 ή ταχυδρομικά στη διεύ-

θυνση Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία.

Όλες οι εισηγήσεις για βελτίωση της υπηρεσίας 

αυτής είναι ευπρόσδεκτες. Περαιτέρω τόσο τα 

μέλη του Επιμελητηρίου όσο και το κοινό δύνανται 

να απευθύνονται στο Επιμελητήριο για σκοπούς 

υποβολής ανώνυμων ή/και επώνυμων καταγγελιών 

για οτιδήποτε αφορά θέματα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου και τα οποία θε-

ωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθούν από το ΕΤΕΚ. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά τις περιπτώσεις ανώνυμων 

καταγγελιών το κοινό καλείται να αποστέλλει κατά 

το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες με στόχο 

να διευκολυνθεί το Επιμελητήριο στη διερεύνησή 

τους.

Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, 

με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

μελών του αλλά και των πολιτών, σε σχέση με τις 

υπηρεσίες που προσφέρει, έχει καθορίσει το ακό-

λουθο ωράριο:

· Καθημερινά

08:30 - 13:30

· Δευτέρα και Τετάρτη

08:30 - 13:30

15:00 - 17:30*

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ωραρίου εξυπη-

ρέτησης έχει σκοπό την αποφυγή ταλαιπωρίας των 

μελών και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας 

του ΕΤΕΚ. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του ωρα-

ρίου αφορά όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το 

ΕΤΕΚ οι οποίες περιλαμβάνουν:

Εγγραφές Μελών

Μητρώο Μελών (έκδοση ΑΑΕ, χρεώσεις, απαλλαγές 

κτλ.)

Έκδοση εγγράφων βεβαιώσεων και άλλων εντύπων

Ταμείο

Λογιστήριο

*Παρακαλούμε τα μέλη του ΕΤΕΚ και το κοινό να επι-

τους σε απογευματινές ώρες, ώστε να βεβαιώνο-

νται ότι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΕΤΕΚ
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Πρωτοβουλία 50/50 για την προώθηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας σε σχολικά κτίρια και μη εκπαιδευτικά κτίρια

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμ-

μετείχε σε συνάντηση των εταίρων του έργου 

EURONET 50/50 max που πραγματοποιήθηκε στις 3 

και 4 Ιουλίου 2014 στην πόλη Huelva της Ισπανίας. Το 

έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και συγχρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη. 

Στο έργο συμμετέχουν 16 ευρωπαϊκοί εταίροι, με συ-

ντονιστή του έργου το Περιφερειακό Συμβούλιο της 

Βαρκελώνης (Barcelona Provincial Council). 

Οι βασικοί στόχοι της EURONET 50/50 max είναι 

η ευρύτερη διάδοση της έννοιας 50/50 σε τουλά-

χιστον έξι νέες χώρες σε όλη την Ευρώπη και της 

στρατηγικής roll out, που σημαίνει την υιοθέτηση 

από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και 

την ολοκλήρωση σε σχετικές στρατηγικές ή σχέδια 

(π.χ. τοπικές ή περιφερειακές πολιτικές για το κλίμα 

ή βιώσιμες ενεργειακές στρατηγικές και προγράμ-

ματα, εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα επίπε-

δα διακυβέρνησης, τα εθνικά σχέδια δράσης για 

την ενεργειακή απόδοση ή άλλων σχετικών εθνι-

κών στρατηγικών).

Ένας ακόμη βασικός στόχος του έργου EURONET 

50/50 max είναι να οικοδομηθεί ένα ευρωπαϊκό 

δίκτυο τουλάχιστον 500 σχολείων και 48 μη εκ-

παιδευτικών κτιρίων, με στόχο να ενθαρρύνει την 

ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συνόρων, να 

βελτιωθούν οι μεθοδολογίες, να προσδιορισθούν 

οι βέλτιστες πρακτικές και να υποστηρίξουν την 

εξάπλωση της έννοιας πηγή έμπνευσης για άλλα 

σχολεία και τοπικές αρχές να ακολουθήσουν το 

παράδειγμά τους. Το έργο φιλοδοξεί να δημιουρ-

γήσει ένα βιώσιμο δίκτυο που να διαρκεί και πέρα 

από τη λήξη της δράσης τους. Παρέχει μια σταθερή 

υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων για την 

ενέργεια και το κλίμα της ΕΕ.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στο πλαί-

σιο υλοποίησης του έργου EURONET 50/50 max θα 

πρέπει να εφαρμόσει τους στόχους του έργου σε 10 

σχολεία και σε 2 μη εκπαιδευτικά κτίρια της Κύπρου. 

Στη συνάντηση αξιολογήθηκε η πρόοδος των μέχρι 

σήμερα εργασιών του προγράμματος για την επίτευξη 

των στόχων αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέρ-

γειας στα σχολεία και στα μη εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

μέσω της αλλαγής της συμπεριφοράς των χρηστών.

Επίσης συζητήθηκαν και προσδιορίστηκαν οι βέλ-

τιστες πρακτικές εκ μέρους των 16 Ευρωπαίων 

εταίρων για την ανάπτυξη στρατηγικών σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επίτευξη των στό-

χων για το 2020 αναφορικά με την εξοικονόμηση 

ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και 

την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. 

Μέσα από το έργο ετοιμάστηκαν εκπαιδευτικά πα-

κέτα και οδηγοί για τα σχολεία και για τα μη εκ-

παιδευτικά κτίρια τα οποία θα διανεμηθούν στους 

συμμετέχοντες προς διευκόλυνση της υλοποίησης 

των στόχων του έργου.

Ο εξοπλισμός που θα διανεμηθεί στα σχολεία και 

στα μη εκπαιδευτικά κτίρια θα βοηθήσει στην πα-

ρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και στην 

αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 

το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα τη-

λέφωνα: 22667716/22667726 ή επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του προγράμματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Διαγωνισμός πράσινης τεχνολογίας CleanLaunchpad

Πρόσκληση ενδιαφέροντος και δήλω-

ση συμμετοχής των μελών του ΕΤΕΚ 

στον διαγωνισμό πράσινης τεχνολογίας 

CleanLaunchpad. Η προθεσμία για αιτήσεις εί-

ναι στις 23 Αυγούστου 2014.

Η Chrysalis LEAP, με τη στήριξη και συνερ-

γασία της ΕΥ Κύπρου, ανακοινώνει την έναρ-

ξη του CleanLaunchpad, του μεγαλύτερου 

ευρωπαϊκού διαγωνισμού επιχειρηματικών 

ιδεών στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας 

(cleantech), στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο 

πανευρωπαϊκός διαγωνισμός διοργανώνεται 

από το Climate-KIC, την κύρια πρωτοβουλία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική 

καινοτομία. Οι χώρες που συμμετέχουν εί-

ναι η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία, η 

Πολωνία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Δανία και 

η Ολλανδία.

Η Chrysalis LEAP (Launching Entrepreneurship 

Acceleration Platform) είναι ο πρώτος κυπρια-

κός οργανισμός που εκπαιδεύει νεοφυείς εται-

ρείες παρέχοντάς τους τα αναγκαία εργαλεία 

και δεξιότητες για να μετατρέψουν τις ιδέες 

τους στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών σε 

σταθερές, αναπτυσσόμενες και εμπορικές επι-

χειρηματικές ιδέες.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για αιτήσεις, 

θα γίνει επιλογή 10 ιδεών που θα συμμε-

τέχουν στο bootcamp που θα πραγματο-

ποιηθεί στην Κύπρο στις 13-14 Σεπτεμβρί-

ου, το οποίο θα περιλαμβάνει mentoring, 

μαθήματα από έμπειρους επαγγελματίες, 

networking και προετοιμασία για τον εθνικό 

τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 

17 Οκτωβρίου. Στον εθνικό τελικό οι ομάδες 

θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε 

κριτική επιτροπή που θα δώσει χρηματικό 

έπαθλο στις τρεις καλύτερες ομάδες και την 

ευκαιρία να συμμετέχουν στον πανευρωπαϊ-

κό τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 29-

31 Οκτωβρίου στη Βαλένσια στην Ισπανία. 

Ο μεγάλος νικητής του CleanLaunchpad θα 

λάβει το ποσό των 10,000ΕΥΡ. Οι ιδέες που 

θα καταλάβουν τη δεύτερη και την τρίτη 

θέση θα κερδίσουν τα ποσά των 5,000ΕΥΡ 

και 2,500ΕΥΡ αντίστοιχα. Εκτός από τα χρη-

ματικά έπαθλα, στους τρεις πρώτους νικη-

τές θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα acceleration του Climate-KIC, 

που περιλαμβάνει 18μηνη επιχειρηματική 

εκπαίδευση, που θα τους επιτρέψει να ανα-

πτύξουν και να εμπορικοποιήσουν την ιδέα 

τους χρησιμοποιώντας μέχρι και 95,000ΕΥΡ 

ως αρχικό κεφάλαιο.

Περισσότερες πληροφορίες: www.chrysalisleap.com



Διοργανώθηκε εκδήλωση στην οποία τα 

Ενεργειακά Γραφεία της Ευρώπης ανα-

γνωρίστηκαν ως βασικοί εταίροι και υποστη-

ρικτές των τοπικών αρχών που υπογράφουν 

το «Σύμφωνο των Δημάρχων» ή παρόμοιων 

πρωτοβουλιών, ειδικά στην εκπόνηση και υλο-

ποίηση των Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη 

Ενέργεια. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την 

Ένωση Ενεργειακών Γραφείων της Ευρώπης 

(FEDARENE), τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Γραμματεία 

του Συμφώνου των Δημάρχων, στο πλαίσιο της 

Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας του 2014.

Από το 2008, περισσότερες από 5.700 τοπικές 

-

χων» και δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν βιώ-

σιμες ενεργειακές πολιτικές για να υπερβούν 

τον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των εκπομπών 

CO2 κατά 20% με την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. Οι περισσότερες από αυτές 

τις τοπικές αρχές είναι πολύ μικρές και δεν 

έχουν το προσωπικό ή τους πόρους για να εκ-

πληρώσουν τις δεσμεύσεις τους. Περισσότερα 

από 100 Ενεργειακά Γραφεία που εργάζονται 

καθημερινά με την τοπική αυτοδιοίκηση των 

περιοχών τους, έχουν αναλάβει να βοηθήσουν 

τις τοπικές αρχές ώστε να ξεκινήσουν τις 

απογραφές εκπομπών τους, να εφαρμόσουν 

τα σχέδια δράσης τους και να βοηθήσουν με 

καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις.

Από την Κύπρο ο οργανισμός που έχει αναλά-

βει αυτόν τον ρόλο είναι το Ενεργειακό Γρα-

φείο Κυπρίων Πολιτών, που εκπονεί και πα-

ρακολουθεί την υλοποίηση των Ενεργειακών 

Σχεδίων Δράσης Τοπικών Αρχών, αναδεικνύο-

ντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 

νέες τεχνολογικές προκλήσεις και τα περιβαλ-

λοντικά ζητήματα. 

Συγκεκριμένα, 22 Σχέδια Δράσης για τη Βιώ-

σιμη Ενέργεια των Τοπικών Αρχών της Κύπρου 

εκπονήθηκαν από το Ενεργειακό Γραφείο 

Κυπρίων Πολιτών. Αυτό σημαίνει μείωση εκ-

πομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 

598.815 τόνους και μείωση στην κατανάλωση 

ενέργειας 1.838.974 MWh μέχρι το 2020 από 

την υλοποίησή τους. 

Έτσι, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολι-

τών συμμετείχε στην πρώτη τελετή υπογρα-

φής Μνημονίου μεταξύ της Γραμματείας του 

Συμφώνου των Δημάρχων, της Γενικής Διεύ-

θυνσης Ενέργειας και Ενεργειακών Γραφείων, 

όπου τα Ενεργειακά Γραφεία δεσμεύτηκαν:

-

νου των Δημάρχων από περισσότερες τοπικές 

και περιφερειακές αρχές

τους υπογράφοντες για την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή των σχεδίων δράσης για βιώσιμη 

ενέργεια 

-

λία του Συμφώνου προωθώντας τα εργαλεία 

που αναπτύχθηκαν αλλά και παρέχοντας πα-

ραδείγματα καλών πρακτικών τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές.

 w w w. e t e k . o r g . c y  
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Τα Ενεργειακά Γραφεία έχουν 
αναγνωρισθεί επίσημα ως υποστηρικτές 

του Συμφώνου των Δημάρχων

Με την ευκαιρία της εκλογής των Κύπριων βουλευτών στο Ευ

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ΕΤΕΚ απέστειλε τα συγχαρητήριά του.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές μπορούν 

να συνδράμουν κατά τρόπο θετικό προς μια Ευρώπη με λιγότερη 

γραφειοκρατία, πιο προσιτή δημόσια διοίκηση, ευημερούσα για τους 

κατοίκους όλων των κρατών μελών και με θετικούς ρυθμούς αειφό

Κύπριους ευρωβουλευτές, στους οποίους προώθησε υπόμνημα που 

ετοιμάστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνικών Επιμελητηρίων 

θέσεις και εισηγήσεις του Συμβουλίου για αντιμετώπιση της οικονομι

κής κρίσης στην Ευρώπη.

Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσι

ών του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έρ

γων, στο πλαίσιο εφαρμογής των προνοιών της 

βάθμιση Κυβερνητικών Κτιρίων, έχει ετοιμάσει 

πρότυπα έγγραφα διαγωνισμού για τη σύναψη 

συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης είναι η 

συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του 

παρόχου μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και παρα

κολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγμα

τοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις (έργο, 

προμήθεια ή υπηρεσία) για το μέτρο αυτό, οι 

οποίες συνδέονται με ένα συμβατικώς συμ

φωνηθέν επίπεδο ενεργειακής απόδοσης ή με 

άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής από

δοσης όπως η εξοικονόμηση χρημάτων.

Οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης αποτε

λούν ένα χρήσιμο και καινοτόμο εργαλείο για 

την υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων 

Τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα, σε ηλε

κτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του τμή

Οι εισηγήσεις μπορούν να κατατεθούν, σε ειδικό 

Μετά την οριστικοποίηση των εγγράφων 

συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, το τμήμα 

προτίθεται να προκηρύξει δύο διαγωνισμούς 

για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σε 

πιλοτική βάση, στο πλαίσιο του Προγράμμα

τος Εφαρμογής Ενεργειακών Υπηρεσιών της 

Κυβέρνησης.

Σκοπός του τμήματος είναι η επιτυχής έκβαση 

της πιλοτικής εφαρμογής των συμβάσεων ενερ

γειακής απόδοσης και απώτερος στόχος η ευρύ

τερη εφαρμογή των υπό αναφορά συμβάσεων, 

τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επιστολές προς τους Κύπριους Ευρωβουλευτές

Δημόσια Διαβούλευση 

για τις Συμβάσεις 

Ενεργειακής Απόδοσης
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T I M E  O U T

1ο Μουσικό Φεστιβάλ Windcraft 
22-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 

ΛΕΒΕΝΤΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Είναι γεγονός ότι 
η Λευκωσία 

δεν έχει θάλασσα

Μπορείτε όμως να περπατήσετε στην 
«Παραλία της Trouville» μέσα από το 

έργο του Boudin ή να αρμενίσετε σε μια όμορ-
φη «Ρεγκάτα στη Θάλασσα της Μάγχης» με τον 
Dufy. Μπορείτε να περιηγηθείτε τη μαγευτική 
Βενετία με μια γόνδολα του Canaletto ή του 
Χατζή. Μπορείτε ακόμη να απολαύσετε τα νη-
σιά του Αιγαίου και το απέραντο γαλάζιο στην 
Ύδρα του Προσαλέντη, στη «Σαντορίνη» του 
Γερμενή, αλλά και στην «Κέρκυρα» και στο «Αί-
γιο» του Γιαλλινά.
Όλα αυτά στη Λεβέντειο Πινακοθήκη. Μαζί σας 
και το καλοκαίρι σε ένα μοναδικό ταξίδι στις 
θάλασσες της Τέχνης. Τον Αύγουστο η Πινακο-
θήκη θα παραμείνει ανοιχτή, ενώ κάθε Δευτέ-
ρα και Τετάρτη θα υποδέχεται το κοινό της από 
τις 10.00 το πρωί έως τις 10.00 το βράδυ.

Έκθεση Φωτογραφίας 
στην Αθηένου

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα την Αθηένου, 
στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου. 

Εκτίθενται 65 φωτογραφίες, που επιλέχθηκαν 
από κριτική επιτροπή, από τον Παγκύπριο Φωτο-
γραφικό Διαγωνισμό με θέμα την Αθηένου, που 
προκήρυξαν, τον Μάρτιο του 2014, ο Σύνδεσμος 
Γονέων του Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγεί-
ου Αθηένου, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική 
Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ - www.cps.com.cy) Τμήμα 
Λευκωσίας. Ο διαγωνισμός τελούσε υπό την αιγί-
δα του Δήμου Αθηένου (www.athienou.eu).
Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν 26 συμμετοχές και 
συνολικά 154 φωτογραφίες, από φωτογράφους 
από Αθηένου, Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.
Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή 8:00 π.μ.-3:00 μ.μ.
Σάββατο-Κυριακή κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης
Κλειστά: Δημόσιες Αργίες

Κότσιρας, Μικρούτσικος, Αντωνοπούλου

Μετά τις πολύ επιτυχημένες χειμερινές εμφανίσεις 

νης Κότσιρας σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία! Μαζί 

επί σκηνής, ενώνουν τις καρδιές και το ταμπεραμέντο 

τους, τις εμπειρίες και την αγωνίες τους και αφηγούνται 

τις πιο δυνατές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής τραγου

θερή συνεργάτιδα του Θάνου Μικρούτσικου τα τελευταία 

χρόνια, σε τραγούδια του συνθέτη από όλο το φάσμα της 

καλλιτεχνικής πορείας του. Οι τρεις τους υπενθυμίζουν το 

επίκαιρο πολιτικό τραγούδι, ανατρέχουν στους μεγάλους 

ποιητές και ζωντανεύουν με σεβασμό το γνήσιο λαϊκό τρα

κοινή τους αισθητική, ανατρέχουν σε σημαντικά τραγούδια και δημιουργούς και παρουσιάζουν ανανεω

μένο το προσωπικό τους ρεπερτόριο.

Δύο καλοκαιρινές βραδιές γεμά-
τες ήχους, φωνές και στίχους 

θα ξαναφέρουν κοντά χωριανούς 
και «ξενοχωρίτες» στο γραφικό χω-
ριό Κατύδατα –το πιο απομονωμένο 
χωριό της κοιλάδας Σολέας– στην 
αυλή του πανδοχείου που κάποτε 
αποτελούσε κέντρο συνάντησης τα-
ξιδιωτών και ντόπιων… 
Το Windcraft Music Centre μετακο-
μίζει στην ύπαιθρο για να διοργα-
νώσει το πρώτο του διήμερο μου-
σικό φεστιβάλ, με τη συμμετοχή 
σχημάτων που προσεγγίζουν με 
τον δικό τους τρόπο παραδοσιακές μουσικές, δημι-
ουργώντας νέους ήχους και πρωτότυπες μουσικές 
εκτελέσεις: Οι TRI-COOL-ORE «φλερτάρουν» με τζαζ 
και παραδοσιακές μουσικές αποχρώσεις, το Ioannis 
Vafeas Project φιλοξενεί μουσικούς και μουσικές της 
τζαζ παράδοσης, οι The Amalgamation Trio διασκευ-
άζουν μουσικές της Μεσογείου και των Βαλκανίων 
με τζαζ επιρροές, το πρότζεκτ Acapella Solo Loop 
χρησιμοποιεί φωνές, αυτοσχέδια όργανα και λούπες 
για να παρουσιάσει τις «ανήσυχες ιστορίες ενός ήρε-
μου μυαλού», οι Rumba Attack εμπνέονται από το 
παραδοσιακό φλαμένκο για να συνθέσουν τις δικές 
τους ρούμπες για δυο κιθάρες και κρουστά, ενώ οι 
ΝΤΟΥΟ ΛΕΛΑΛΕ τραγουδούν την παράδοση της Μι-
κράς Ασίας και της Μεσογείου. 
Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν δωρεάν μουσικά εργαστήρια, να γνωρί-
σουν παραδοσιακούς οργανοπαίκτες και τραγουδιστές, 
ενώ οργανωμένοι περίπατοι στο χωριό θα αποκαλύ-

και των ανθρώπων του.

Στον χώρο θα διατίθενται διάφορα 
παραδοσιακά εδέσματα καθώς και 
φαγητό. Κατά τη διάρκεια του φεστι-
βάλ θα λειτουργήσει ειδικά διαμορ-
φωμένος κατασκηνωτικός χώρος ο 
οποίος θα παρέχεται δωρεάν.
Συνδυάζοντας το εκπαιδευτικό του 
έργο με την ανάγκη του για προώθη-
ση της πρωτότυπης εγχώριας μουσι-
κής δημιουργίας, το Windcraft Music 
Centre διοργανώνει το συγκεκριμέ-
νο φεστιβάλ σε μια προσπάθεια να 
φέρει σε επαφή την καλλιτεχνική 
δημιουργία του τόπου με το παρα-

δοσιακό περιβάλλον της υπαίθρου και να συμβάλει στη 
δημιουργία ενός χώρου πολιτιστικής αλληλοκατανόη-
σης και αλληλεπίδρασης.
Τα εισιτήρια για τις συναυλίες κοστίζουν €10 για μια 
βραδιά και €15 και για τις δύο βραδιές. Για παιδιά κάτω 
των 12 χρονών είσοδος δωρεάν.

Η προπώληση εισιτηρίων 

Λευκωσία
Καφενείο 7 Κλειδιά, 22 103857
Café Velo y siesta, Τσερίου 129, 22 321234
Λεμεσός
Kαφενείο Μάλλον Γλυκύς, 25 355325
Pentayitis Car Rentals & Kiosk (τουριστική περιοχή), 
25326226
Λάρνακα
Τρία Πουλάκια Κάθονταν, 24 255880
Εστιατόριο Το γαλάζιο κύμα, 24 646311
Για περισσότερες πληροφορίες: Windcraft Music 

Centre, 22 377748, info@windcraftmusic.com, www.

windcraftmusic.com



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτρονικός  Sigint Solutions Ltd, 

Βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
sigintsolutions.com, τηλέφωνο 22325240.

Ηλεκτρολόγος μηχανικός Coca Cola - Lanitis Bros, Ιου-
λία Βανέζη τηλέφωνο 22885000.

Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος μηχανικός Εται-
ρεία Ε shop Energy, κ. Παντελή Μπαργιωτάκη, τηλέφωνο 
00306986381178.

Τοπογράφος μηχανικός  Πολύ καλή γνώση στα GIS και 
τουλάχιστο 3ετή εμπειρία στη χρήση λογισμικού ArcInfo 
στην εφαρμοσμένη Χαρτογραφία. Βιογραφικό στο info@
selas.com.cy. Attn: Κυρία Πολυβίου. SELAS MAPPING 
SERVICES, τηλέφωνο 22336633.

Επιμετρητής ποσοτήτων Θέσεις εργασίας στο Μπα-
χρέιν, G P Zachariades Overseas Ltd, Χρίστο Χριστοφόρου, 
τηλέφωνο 99442618, 25358222.

Εκτιμητής ακινήτων Αθηνά Δανού, τηλέφωνο 22317031.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτονας Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική, ΕΜΠ
Αρχιτέκτονας BSc and MSc in Architectural Engineering, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Πολιτικός Μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικής Μηχανικής, 

ΕΜΠ, Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική, Πανεπιστή-
μιο Κύπρου.

Πολιτικός Μηχανικός Δίπλωμα στην Πολιτική Μηχα-

Transportation Systems, ΑΠΘ.
 Πολιτικός Μηχανικός Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και 

μηχανικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μετα-
πτυχιακό Πολιτική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πολιτικός Μηχανικός MEng Civil Engineering, 
University of Brighton.

Μηχανολόγος Μηχανικός BSc in Mechanical 
Engineering, Umist, MSc in Mechanical Engineering, Umist.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός BEng (Hons) Electrical and 
Electronic Engineering, University of Manchester, MSc 
Power Systems Engineering, University of Manchester.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Diploma Electrical & 
Computer Engineering, University of Patras, MSc Electrical 
Engineering, University of Cyprus.

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 Ηλεκτρολόγου Μη-

χανικού - ΤΕΠΑΚ.
Μηχανικός Πληροφορικής BSc in Computer 

Engineering, Frederick University, Cyprus.
Επιμετρητής Ποσοτήτων BA (Hons) Business 

Administration, University of Portsmouth, ΜSc Quantity 
Surveying, University of Portsmouth.

Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc (Hons) Quantity 

Sustainable Construction, Anglia Ruskin Univ, UK.
Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc in Quantity Surveying, 

Frederick University.
Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc (Hons) Quantity Surveying 

Sustainable Construction, Anglia Ruskin University.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Αρχιτέκτονας BA in Architecture, Brighton University, 

MA in Architecture, Brighton University. 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μη-

χανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μη-
χανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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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

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
Άννα Ιακώβου Στυλιανού, για την οικονομική διαφορά μεταξύ των μελετητών και των ιδιοκτητών για μελέτη και 

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

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

Ομαδική Έκθεση 
Κυπρίων 

Καλλιτεχνών

ΗΓκαλερί Κυπριακή Γωνιά και ο Ερυθρός 

Σταυρός Κύπρου διοργανώνουν ομαδική 

έκθεση Κυπρίων καλλιτεχνών με έργα ζωγρα-

φικής, κεραμικής, χαρακτικής και φωτογρα-

φίας.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αναστασία Λα-

μπασκή, Ανδρέας Καλογήρου, Ανδρέας Παρα-

σκευάς, Ανθή Φαρμακά, Άννα Βαρέλλα, Άννα 

Βασιλείου, Άντρη Ιωνά, Άντρη Χριστοφίδη, 

Αντρούλα Αντωνιάδου, Αντρούλλα Κτωρή, 

Άντρος Ευσταθίου, Αντώνης Τζιαρρίδης, Αχιλ-

λέας Χρίστου, Βάσος Δημητρίου, Γιάννης Κα-

τσούρης, Γιάννης Πελεκάνος, Γιώργος Αχιλλέ-

ως, Γιώργος Γεωργιάδης, Γιώργος Κτωρή, Γιώτα 

Ιωαννίδου, Γκαρθ Φροστ, Δημήτρης Μενοί-

κου, Δημήτρης Μίχλης, Δώρα Φαρμακά, Δώ-

ρος Ηρακλέους, Έλενα Ιασονίδου, Έλενα Τσι-

γαρίδου, Εύρος Α. Ευρυβιάδης, Ηρώ Φαρμακά, 

Θέκλα Παπαδοπούλου, Θεοδόσης Θεοδοσίου, 

Ίρμα Βούλγαρη, Ιωάννα Κυθραιώτου, Ιωσήφ 

Χατζηκυριάκος, Κατερίνα Φουκαρά, Κριστί-

να Σρέτκοβα, Κυριάκος Αχιλλέως, Κυριάκος 

Παπασάββας, Κωνσταντίνος Πτωχόπουλος, 

Κώστας Ιωακείμ, Λιάνα Σπανού Ζαντή, Λεω-

νίδας Παπασάββας, Λοΐζος Κυριτσόπουλος, 

Μαργαρίτα Λουκά, Μαρία Αναξαγόρα, Μαρία 

Γεωργίου, Μαρία Τούρου, Μάριος Βαρέλλας, 

Μάρλεν Καρλετίδου, Μηνάς Αλεξίου, Μιχα-

ήλ Ηλία, Μύρω Ψαρά, Νεφέλη Πτοχωπούλου, 

Νικολέτα Παπαμιχαήλ, Νίκος Βουλγαρέλης, 

Nικόλας Αντωνίου, Πάμπος Μίχλης, Πασχάλης 

Αναστάση, Πέτρος Παπασάββας, Ρεβέκκα Γε-

ωργίου, Ρήνος Στεφανή, Σαββίνος Παρασκευά, 

Σούζαν Βάρκας Στεφανή, Σούζαν Kερρ, Σπύρος 

Αγαθού, Φώτος Δημητρίου, Χριστίνα Χριστο-

φή, Χρίστος Μίχλης, Gllo, Rodica Lomnasan, 

Valentina Cican.

Η τιμή πώλησης των έργων είναι μέχρι €200. Το 

ήμισυ των καθαρών εσόδων θα διατεθεί στον 

Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

Στην Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (Σταδίου 45 Λάρ-

νακα, 24621109). Ανοικτή μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 

2014. Επισκέψεις: Δευτέρα-Σάββατο, 10.00 π.μ.-

1.00 μ.μ. & 4.30 μ.μ.-8.00 μ.μ.

Αφουγκραζόμενο την οικονομική δυσκολία που 
παρουσιάζει πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά 
τους να προμηθεύονται Ευρωπαϊκά Πρότυπα, το Δ.Σ. 
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) απο-
φάσισε οι τιμές των Ευρωπαϊκών και Κυπριακών Προ-
τύπων να προσφέρονται με 15% μείωση.
H δυνατότητα αγορών με τις αναπροσαρμοσμένες 
τιμές ισχύει από 1/7/2014 τόσο για αγορές που γί-
νονται από τα γραφεία του Οργανισμού όσο και μέσω 

των ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-sales).
Ο CYS πιστεύει ότι εφαρμόζοντας τις μειωμένες τιμές 
συμβάλλει τόσο στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων 
να μειώσουν μέρος των εξόδων τους όσο και στη 
διατήρηση, αλλά και περαιτέρω αναβάθμιση, της ποι-
ότητας στη λειτουργία τους και στα προσφερόμενα 
προϊόντα και υπηρεσίες.
Προσδοκούμε ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
του τόπου θα αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία προς 
όφελός τους.

CYS: 15% μείωση στις τιμές των προτύπων
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