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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.



Όπως κάθε μεταβατικό στάδιο, έτσι κι ο 
πρώτος μήνας του φθινοπώρου θεωρεί-
ται δύσκολος. Τον χαρακτηρίζει κυρίως η 

μουρμούρα, η μελαγχολία και οι σπασμωδικές κι-
νήσεις, σαν να έχουμε μπει αναγκαστικά στον αυ-
τόματο πιλότο, που θα μας βάλει σε μια τάξη για 
να αφήσουμε πίσω τις παραλίες, τα μοχίτο και τις 
διακοπές. 
Τώρα θα μου πείτε στην Κύπρο είμαστε, οι 8 στους 12 μήνες είναι καλο-
καίρι. όπότε θα μπορούσε να μας χαρακτηρίσει κανείς ως ευνοούμενους, 
αφού έχουμε τη δυνατότητα να χαρούμε ακόμα περισσότερο τον ήλιο 
ίσως, για κάποιους πιο τολμηρούς, και τη θάλασσα. Υπάρχει όμως και η 
άλλη οπτική που σου λέει ότι όσο πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα επικρατεί 
τόσο πιο δύσκολη κάνει την επιστροφή στην καθημερινή και εργασιακή 
ρουτίνα. Σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά, έχει 36 βαθμούς κι αντί να είμαι 
κάτω από την ομπρέλα, περιφέρομαι πέρα δώθε με διάφορες υποχρεώ-
σεις κι εκκρεμότητες να με κυνηγούν σαν τις αμαρτίες μου.
Και καθώς ο καύσωνας, λίγο πιο φθινοπωρινός οφείλω να ομολογήσω, καλά 
κρατεί, σκέφτομαι μήπως αυτή η καινούργια μόδα με το λούσιμο από πα-
γάκια βοηθούσε λίγο την κατάσταση και με επανέ-
φερε στην τάξη. Τι ιστορία και αυτή αλήθεια! Πρέπει 
να λουστώ με παγάκια για να δώσω τον οβολό μου; 
Ποιανού ιδέα ήταν αυτή; Όσο πάμε αποτρελαινόμα-
στε άραγε ή μήπως υπάρχει κάποια λογική; Έχω πέ-
ντε λεπτάκια χρόνο, ας κάνω μια μικρή έρευνα.
Ψάχνοντας λίγο από εδώ και από εκεί, μαθαίνω ότι 
η νέα τάση ονομάζεται Ice Bucket Challenge (ή στα 
ελληνικά «πρόκληση του κουβά με πάγο»). ό τίτλος 

είναι αρκετά κατατοπιστικός αναφορικά με την τελετουργία (μπουγέλο 
με παγάκια). αυτό που μένει αδιευκρίνιστο είναι από πού μας ήρθε, ποιος 
τρελός το σκέφτηκε και για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο ντόρος.
Ψάχνοντας λίγο καλύτερα βρίσκω σιγά σιγά τις απαντήσεις μου. Και ξεκι-
νώ: δεν είναι ακριβώς μπουγέλο με παγάκια, είναι μια πρόκληση η οποία 
σε προκαλεί να βιντεοσκοπήσεις και να ρίξεις έναν κουβά με πάγο και 
πολύ κρύο νερό πάνω στο κεφάλι και στο σώμα σου και να το ανεβάσεις 
στα social media! ό κάθε άνθρωπος που δέχεται την πρόκληση, προκαλεί 
άλλα τρία άτομα να κάνουν και αυτοί το ίδιο μέσα σε 24 ώρες! «Ήμαρτον 
κύριε», εξακολουθώ να σκέφτομαι αλλά συνεχίζω το ψάξιμο. μαθαίνω 
τελικά πως τη δοκιμασία αυτή την εφηύρε μια φιλανθρωπική οργάνωση η 
οποία ασχολείται με τη θεραπεία του ALS και το αρχικό «δίλημμα» ήταν να 
ρίξεις έναν κουβά με πάγο στο κεφάλι σου ή να προσφέρεις 100 δολάρια 
στην οργάνωση αυτή. 
Το ALS ή αλλιώς αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (Amyotrophic 
Lateral Sclerosis) είναι μία από τις πιο σοβαρές νόσους, η οποία έχει 
εκφυλιστικό χαρακτήρα και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαλυφθεί ο 
τρόπος για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. όι άνθρωποι που 
πάσχουν από ALS βιώνουν έναν προοδευτικό εκφυλισμό των κινητι-

κών νευρώνων στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο 
μυελό. Ως αποτέλεσμα οι μύες ατροφούν και 
σταδιακά το άτομο αδυνατεί να κινηθεί κατά 
βούληση ενώ σύντομα χρειάζεται μηχανική 
αναπνευστική υποστήριξη. ανατρίχιασα… τέ-
τοια ασθένεια ούτε σε εχθρό μου.
Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να διερωτώμαι: προς 
τι τα μπουγέλα; Υπάρχει εξήγηση. με το να λου-
στεί κανείς με το παγωμένο νερό ουσιαστικά 
αισθάνεται για δευτερόλεπτα πώς είναι να ατρο-

φούν, να «παγώνουν» οι μύες του. Σαν να παίρνεις μια γεύση από την 
πραγματικότητα των ανθρώπων αυτών. 
να λοιπόν που το Ice Bucket Challenge είχε μια βάση, μια σοβαρότατη 
βάση. Η εκστρατεία αυτή μέσα από τον «χαβαλέ» γνωστοποίησε σε όλο 
τον πλανήτη αυτή την άγνωστη, μέχρι πρότινος, και τρομακτική, θα έλε-
γε κανείς, πάθηση, δίνοντας φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους. νιώθεις 
έστω και στο ελάχιστο το πώς νιώθουν, μαθαίνεις για τον τρόπο ζωής 
που είναι αναγκασμένοι να κάνουν, προβληματίζεσαι για το πώς μπορείς 
και συ να βάλεις το δικό σου λιθαράκι για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής τους.
μετά από αυτά, αλλάζω τρόπο σκέψης. ναι, εξακολουθώ να πιστεύω πως 
δεν χρειάζεται να μπουγελωθείς για να κάνεις την εισφορά σου, ούτε θα 
ήθελα να αναρτήσω στα social media τη δική μου απάντηση στην όποια 
πρόκληση. Όμως σε προκαλώ αγαπητέ συνάδελφε, λούσου έναν κουβά 
κρύο νερό για σένα, για να νιώσεις πώς νιώθουν οι λιγότερο τυχεροί από 
σένα και να αισθανθείς τυχερός για την υγεία που έχεις και πιθανό να μην 
εκτιμάς όσο θα έπρεπε. Λούσου έναν κουβά κρύο νερό για να νιώσεις για 
μερικά δευτερόλεπτα ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα της ζωής. Το ίδιο 
θα κάνω κι εγώ!
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Οι άνθρωποι που 
πάσχουν από ALS 

βιώνουν έναν 
προοδευτικό εκφυλισμό 
των κινητικών νευρώνων 
στον εγκέφαλο και τον 

νωτιαίο μυελό



Το εΤεΚ, αντιλαμβα-
νόμενο την κρίσιμη 

σημασία μακρόπνοου 
ενεργειακού σχεδιασμού 
σε κρατικό επίπεδο που 
να βασίζεται σε ανάλογη 
καλά μελετημένη και τεκ-
μηριωμένη μακροπρόθε-
σμη στρατηγική, διοργάνωσε, τον μάιο του 2011, 
εκδήλωση/συζήτηση αναφορικά με την αναγκαιό-
τητα δημιουργίας Συμβουλίου ενεργειακής Στρα-
τηγικής στην Κύπρο με αποστολή την επεξεργα-
σία και διαμόρφωση της στρατηγικής της χώρας 
μας για τις επόμενες δεκαετίες μέχρι το 2050. Η 
όλη συζήτηση βασίστηκε στην πρόταση του επι-
μελητηρίου που ετοιμάστηκε από τα μέλη της ει-
δικής επιτροπής ενέργειας του εΤεΚ 
Σύμφωνα με το πρακτικό της συζήτησης, στην 
οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών 
κομμάτων, η ραεΚ, η αΗΚ, οι ενώσεις της Τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι εκπρόσω-
ποι της βιομηχανίας και εμπορικών επιχειρήσεων, 
σύνδεσμοι επιστημόνων και σχετικών μη κυβερ-
νητικών οργανισμών, όπως το ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών, έγινε αναφορά στις δύο μακρο-
πρόθεσμες προκλήσεις της ενέργειας. Η πρώτη 
είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
από την παραγωγή και χρήση ενέργειας. Η δεύτερη 
είναι η παροχή ασφαλούς, καθαρής ενέργειας σε 
προσιτές τιμές για την υποστήριξη της οικονομικής 
ανάπτυξης, που θα είναι περιβαλλοντικά φιλική. Η 
ενεργειακή Πολιτική της Κύπρου οφείλει να επανα-
προσδιορίσει και να υιοθετήσει ένα νέο ενεργειακό 
μίγμα που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις τεχνολογι-
κές βελτιώσεις και κατευθύνσεις. Για να επιτευχθεί 
αυτό θα πρέπει πλέον οι αποφάσεις για την ενερ-
γειακή πολιτική να λαμβάνονται συλλογικά, μέσα 
από εκτεταμένο διάλογο με όλους τους θεσμικούς 
παράγοντες της αγοράς, αλλά και την απαραίτητη 
τεκμηρίωση και στοιχειοθέτηση που απαιτείται από 
τους επιστήμονες ερευνητές.
όι εκπρόσωποι των κομμάτων που προσκλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν στη συζήτηση επιδοκίμασαν 
την πρόταση του επιμελητηρίου αναγνωρίζοντας 
το κενό που υπήρχε και την αναγκαιότητα σύστα-
σης του Συμβουλίου.
Τα κύρια συμπεράσματα που καταγράφηκαν συ-
νοψίζονται ως ακολούθως:
· Συμφωνία στη χάραξη ενεργειακής πολιτικής 

με ορίζοντα το 2030. Η Κύπρος θα πρέπει να 
επιτύχει μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές 
ορυκτών καυσίμων και να λάβει μέτρα για διαφο-
ροποίηση του ενεργειακού μίγματος.
· Συμφωνία ως προς την αναγκαιότητα δημιουρ-
γίας Συμβουλίου ενεργειακής Στρατηγικής στην 
Κύπρο.
· Θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευ-
να και την τεχνολογική ανάπτυξη.
· Θα πρέπει να αυξηθούν οι δράσεις και να υπάρ-
ξει ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μείωση εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου.
· να εντατικοποιηθούν τα μέτρα για εξοικονόμη-
ση ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομί-
ας.
· Βελτίωση της παροχής κινήτρων για την προ-
ώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
προσέλκυση επενδύσεων.
· Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον τομέα 
των μεταφορών.
· Η δημιουργία του Συμβουλίου ενεργειακής 
Στρατηγικής είναι αναγκαιότητα και δεν θα πρέπει 
να είναι άσκηση επί χάρτου. 
Η πρόταση του επιμελητηρίου διαλάμβανε την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή αρμόδιων υπουρ-
γείων και κρατικών υπηρεσιών, θεσμικών φορέων 
και οργανισμών, εκπροσώπους της τοπικής αυτο-
διοίκησης, επιστημονικές και μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις, το εΤεΚ, ερευνητικά κέντρα και άλλους, 
που αποδεδειγμένα θα μπορούσαν να συμβάλουν 
κατά τρόπο ουσιαστικό και παραγωγικό σε αυτή την 
αποστολή.

Το επιμελητήριο χαιρέτισε την πρόσφατη εξαγ-
γελία της κυβέρνησης για τη σύσταση του Συμ-
βουλίου ενεργειακής Πολιτικής, έχει όμως παρα-
τηρήσει ότι η συμμετοχή σε αυτό ακολούθησε μια 
διαφορετική προσέγγιση. Θεωρούμε ότι το ΣεΠ 
θα πρέπει να αποτελεί ένα ενεργό και αποτελε-
σματικό συμβουλευτικό όργανο που μέσα από την 
ουσιαστική εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη 
ανάλυση θα καταρτίζει, θα παρακολουθεί και θα 
προσαρμόζει εισηγήσεις για τη μεσοπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη κρατική στρατηγική και πο-
λιτική η οποία θα πρέπει να δεσμεύει διαχρονικά 
τους κρατούντες και γενικά τους φορείς εξουσίας 
όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα και ταυτόχρο-
να θα εισηγείται βραχυπρόθεσμες πολιτικές επι-
λογές. είμαστε πεπεισμένοι ότι σε μεγάλο βαθμό 
η επιτυχία στην υλοποίηση της  αποστολής του 
Συμβουλίου συναρτάται από τους συμμετέχοντες 
φορείς όπως και τον μηχανισμό που θα στηθεί για 
την αξιοποίηση των όποιων προτάσεων και ειση-
γήσεων υποβάλλονται εκ μέρους του Συμβουλίου 
προς την εκτελεστική εξουσία προκειμένου να 
προωθείται η έννοια της ολοκληρωμένης ενεργει-
ακής Διαχείρισης και Στρατηγικής κατά τρόπο που 
να συνάδει με τους στόχους και τη στρατηγική της 
ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξυπηρετεί τεχνοοι-
κονομικά την κυπριακή κοινωνία με τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος ΕΤΕΚ
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Κρατικός σχεδιασμός και στρατηγική για 
τα ενεργειακά θέματα - Μια αναγκαιότητα

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) εκφράζει την ικανοποίησή του 

αφού εισήγησή του για ενεργειακή αναβάθμιση 
κυβερνητικών κτιρίων εισακούστηκε και εξαγ-
γέλθηκε από την κυβέρνηση, διά στόματος του 
υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων μάριου Δη-
μητριάδη.
Το εΤεΚ θεωρεί ότι η ενεργειακή αναβάθμιση 
κυβερνητικών κτιρίων είναι μία από τις σημα-
ντικότερες ενέργειες που θα υλοποιηθούν, 
αρχίζοντας από το 2015, καθώς τα έργα αυτά, 
εκτός από το ότι θα δημιουργήσουν σημαντικό 
αριθμό θέσεων εργασίας, τόσο για μηχανικούς 
όσο και για εργατικό προσωπικό, θα προσφέ-
ρουν μακροπρόθεσμα σημαντική εξοικονόμηση 
ενέργειας και κατ’ επέκταση μείωση εξόδων 
από τις δαπάνες λειτουργίας των κρατικών κτι-
ρίων. Σύμφωνα με την πρόταση του επιμελητη-
ρίου, τα έργα θα ανατεθούν –μέσω Συμβάσε-
ων ενεργειακής απόδοσης– σε ιδιώτες και το 
κράτος θα τα αποπληρώσει σε προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα από τις εξοικονομήσεις που 
θα επέλθουν από την υλοποίηση των έργων. Για 
το εΤεΚ η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων απο-
τελεί «επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας 

με ελκυστική υπό τις περιστάσεις απόδοση». 
με την ευκαιρία που δίδεται, το εΤεΚ υπενθυ-
μίζει ότι τον ιανουάριο του 2014, σε δημοσιο-
γραφική διάσκεψη, ανακοίνωσε προτάσεις του 
για επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω προ-
ώθησης μέτρων που αφορούν την ενεργειακή 
αναβάθμιση και των ιδιωτικών κτιρίων. όι προ-
τάσεις αυτές, που είχαν δοθεί στον Πρόεδρο 
αναστασιάδη, αφορούν τη δημιουργία καινοτό-
μου μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών 
αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών, με την 
εμπλοκή και της ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύ-
σεων.
Την ίδια ώρα, το επιμελητήριο ζητά από το κρά-
τος να συμπεριλάβει σημαντικά νέα έργα στον 
αναπτυξιακό προϋπολογισμό του υπουργείου 

Συγκοινωνιών, για το 2015. Θέση του εΤεΚ εί-
ναι ότι η απουσία μεγάλων έργων θα επιμηκύ-
νει την αδράνεια στον κατασκευαστικό κλάδο, 
με επακόλουθα στην ανεργία, και την ίδια τη 
βιωσιμότητα μελετητικών γραφείων και κατα-
σκευαστικών εταιρειών. Παράλληλα η Πολιτεία 
θα μπορούσε να προχωρήσει, με σχετικά μικρό 
κόστος, στην προκήρυξη αριθμού διαγωνισμών 
για μια σειρά από μελέτες, οι οποίες είναι απα-
ραίτητες και εκκρεμούν έτσι ώστε να διατηρη-
θεί στη ζωή ο σχετικός με την οικοδομική βιο-
μηχανία παραγωγικός ιστός, έστω και εάν αυτό 
θα επιτευχθεί με την υποαπασχόλησή του.
επίσης, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να 
ξεκινήσει το προ μηνών υποβληθέν στη Γενική 
Διεύθυνση ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συ-
ντονισμού και ανάπτυξης Σχέδιο «εξοικονομώ 
αναβαθμίζω» το οποίο θα αντλήσει κονδύλια 
ύψους 53 εκατ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Τα-
μεία, για την επιδότηση εντός της επόμενης 
εξαετίας προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθ-
μισης και εγκατάστασης συστημάτων αΠε σε 
οικίες, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια και κτίρια 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Το επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύ-
πρου, ενόψει και της εκλογής του νέου Γε-

νικού Συμβουλίου του, επιθυμεί να απευθυνθεί 
προς τα μέλη του ώστε να αφουγκραστεί τις 
απόψεις, σκέψεις και προβληματισμούς τους 
για τα θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κό-
σμο της χώρας.
Η δημόσια εικόνα του εΤεΚ, οι παρεμβάσεις 
του στα κρίσιμα τεχνικά θέματα του τόπου και 
η συμμετοχή του στον δημόσιο διάλογο απο-
τελούν σημαντικό κομμάτι της δράσης του. 
Ταυτόχρονα, σημαντικό μέρος των πόρων του 

επιμελητηρίου δαπανώνται ώστε να εξασφα-
λίζονται προς το κοινό γενικότερα και τα μέλη 
του ειδικότερα οι απαραίτητες υπηρεσίες, όπως 
καθορίζονται από τη νομοθεσία και τις αρμοδι-
ότητες του Τεχνικού επιμελητηρίου.
Το εΤεΚ θα ήθελε για τα πιο πάνω να ακούσει 
τις απόψεις, προβληματισμούς και εισηγήσεις 
των βασικότερων συντελεστών του, που δεν 
είναι άλλοι από τα 13.000, περίπου, μέλη του 
σε όλους τους κλάδους της μηχανικής επι-
στήμης.
Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί μια προ-

σπάθεια άμεσης επικοινωνίας για εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων προκειμένου το 
επιμελητήριο να ανταποκριθεί επάξια στις 
απαιτήσεις και ανάγκες των μηχανικών, να 
αξιοποιήσει τα διαθέσιμα περιθώρια βελτίω-
σής του που πάντοτε υπάρχουν με στόχο να 
ανταποκριθεί στον βέλτιστο δυνατό βαθμό 
στην αποστολή προς τα μέλη του και την κοι-
νωνία γενικότερα.
Η έρευνα θα κλείσει στις 20 όκτωβρίου 2014.
To ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο εδώ: 
www.etek.org.cy/site-article-719-35-el.php 

Το ΕΤΕΚ επικροτεί την εξαγγελία για ενεργειακή 
αναβάθμιση κυβερνητικών κτιρίων

Αξιολογήστε το ΕΤΕΚ - Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο

Αδυναμίες στην επιβολή συγκεκριμένων προνοιών της περί 
Ρύθμισης της ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων νομοθεσίας 

αναΚόινΩΣΗ εΤεΚ

σημαντική η εξαγγελία του Προέδρου Αναστασιάδη 
για σύσταση συμβουλίου ενεργειακής στρατηγικής

Με παρέμβασή του προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το ΕΤΕΚ τόνισε 

ότι 18 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου 210(I)/2012 που μας εναρ-
μόνισε με την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή οδηγία δεν έχει επιτευχθεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό η εφαρμογή συγκεκριμένων προνοιών της 
νομοθεσίας. 
Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ αναφέρει σε επιστολή του: «Έχουμε παρατη-
ρήσει ότι γίνονται αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις κτιρίων χωρίς να 
έχει εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, παρόλο 
που η νομοθεσία προνοεί ότι ‘Κατά την πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου 
ή κτιριακής μονάδας επιδεικνύεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδο-
σης κτιρίου ή αντίγραφό του στον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή 
και παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή’.
Πέραν της δυνατότητας επιβολής διοικητικών προστίμων, μία πιθα-
νή θεραπεία θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή τέτοιων προνοιών στη 
νομοθεσία έτσι ώστε στις περιπτώσεις όπου γίνεται πώληση ή και με-
ταβίβαση υφιστάμενου κτιρίου χωρίς την προσκόμιση του διά νόμου 
επιβαλλόμενου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης να ενεργοποι-
είται απαίτηση προς τον οικείο επαρχιακό κτηματολογικό λειτουργό 

για την εγγραφή σημείωσης παρατυπίας στον τίτλο ιδιοκτησίας.
Επίσης, υπάρχουν πολλές εμπορικές διαφημίσεις σε έντυπα αλλά και 
ηλεκτρονικά μέσα για πώληση ή και εκμίσθωση κτιρίων χωρίς να 
δηλώνεται η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης. Θεωρούμε ότι έχει παρέλθει το όποιο χρο-
νικό περιθώριο για σκοπούς προσαρμογής με τις νέες πρόνοιες της 
νομοθεσίας. Συνεπώς, μεταξύ άλλων μέτρων και θεραπειών που ενδε-
χομένως θα πρέπει να εξεταστούν για την επιβολή της νομοθεσίας, θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί σε τυχαία επιλεγμένες περιπτώσεις η δυνατό-
τητα που παρέχει ο νόμος για επιβολή διοικητικού προστίμου μετά τη 
διαπίστωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου, δίνοντας 
στη συνέχεια σχετική δημοσιότητα επί της ενέργειας αυτής.»

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-
πρου (ΕΤΕΚ) είχε τονίσει προ πενταετίας 

την αναγκαιότητα χάραξης μακροπρόθεσμης 
ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, στηριγ-
μένης σε εξειδικευμένες μελέτες, επιστημονικές 
γνώσεις και διεθνείς πρακτικές και εμπειρίες. Γι’ 
αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι που θεωρεί σημα-
ντική την εξαγγελία του Προέδρου Αναστασιάδη 
για τη σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Στρα-
τηγικής, την οποία και χαιρετίζει. 
Η καταγραφή ενός επιστημονικά τεκμηριω-
μένου, κοινά αποδεκτού οράματος για το πώς 
θέλουμε να είναι ο ενεργειακός χάρτης στη Δη-
μοκρατία το 2030 ή και το 2050, η κατάστρωση 

ενός οδικού χάρτη για την επίτευξη των διά-
φορων ορόσημων και μεσοπρόθεσμων στόχων 
και η τακτική παρακολούθηση και λήψη διορ-
θωτικών μέτρων είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. 
Η απουσία των προαναφερθέντων οδηγεί ανα-
πόφευκτα στην επανάληψη της μέχρι σήμερα 
επικρατούσας κατάστασης και στον αποσπα-
σματικό και συνεπώς μη βέλτιστο σχεδιασμό, 
σε συνεχείς παλινδρομήσεις, καθυστερήσεις και 
αυτοσχεδιασμούς, κάτι που οδηγεί σε αυξημένο 
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αστοχίας είναι η έλευση 
και χρήση ΦΑ για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.
Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι με τη δημιουργία του Συμ-

βουλίου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
τη θεραπεία αυτής της αδυναμίας. 
Παράλληλα, το Επιμελητήριο σημειώνει ότι 
η δημιουργία του Συμβουλίου από μόνη της 
δεν αρκεί για την επίτευξη των επιδιωκόμε-
νων στόχων. Επιβάλλεται το Συμβούλιο να έχει 
τους απαραίτητους πόρους και επιστημονική 
υποστήριξη. Επιπρόσθετα, οι τεκμηριωμένοι 
σχεδιασμοί, τα συμπεράσματα και οι εισηγή-
σεις του Συμβουλίου, αφού περάσουν από την 
απαραίτητη διαδικασία της δημόσιας διαβού-
λευσης, οριστικοποιηθούν και υιοθετηθούν, 
επιβάλλεται να καθίστανται δεσμευτική, εθνι-
κή στρατηγική επιλογή και πολιτική.

ΑΝΑΚοΙΝΩςΗ

Το Επιμελητήριο 
υπενθυμίζει ότι 

εκκρεμεί εισήγησή του 
για χρηματοδότηση 

ενεργειακών αναβαθμίσεων 
κατοικιών



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

θ Ε Μ ΑΤΑ

10

Το Γενικό Συμβούλιο καθόρισε τις προ-
τεραιότητες του εΤεΚ για την τρέχουσα 

τριετία. επιπρόσθετα, το ΓΣ αφού μελέτησε 
τις δηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στις επιτροπές που θα οριστούν για επε-
ξεργασία των θεματικών προτεραιοτήτων 
που καθορίστηκαν, έχει προχωρήσει στον 
καταρτισμό των ομάδων εργασίας (συντονι-
στής και συνεργάτης/ες) για την ετοιμασία 

πλαισίου πολιτικής ή και σχεδίου δράσης 
για τις προτεραιότητες του εΤεΚ την τριετία 
2014-2017.
όι ομάδες εργασίας που καταρτίστηκαν πα-
ρουσιάζονται σε πίνακα ο οποίος είναι αναρ-
τημένος στην ιστοσελίδα του εΤεΚ (www.etek.
org.cy/site-article-717-35-el.php).
με βάση τη σχετική απόφαση του Γενικού 
Συμβουλίου οι συντονιστές που έχουν οριστεί 

θα πρέπει:
(α) να ετοιμάσουν σχετική παρουσίαση και ση-
μείωμα που θα περιλαμβάνει επεξήγηση του 
θέματος, την προτεινόμενη στρατηγική/πο-
λιτική του επιμελητηρίου καθώς και συναφές 
σχέδιο δράσης για την προώθηση του θέματος.
Το εργαστήρι του Γενικού Συμβουλίου θα 
διοργανωθεί το διήμερο 15-16 νοεμβρίου 
2014, στον αγρό.

Στόχοι ΕΤΕΚ για την τρέχουσα 
τριετία (Διήμερο Εργαστήρι)
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Let Mother Nature keep you warm and cool for 365 days/year with 

one system only.  

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

περικοπζσ ςε κζρμανςθ, ψφξθ και ηεςτό νερό. 

 55% κρατικι χoρθγία για γεωκερμικά ςυςτιματα 

 75% εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Φιλικό προσ το περιβάλλον 

 Εφκολθ εγκατάςταςθ  

  

 

ΚενΤρό εΚΠαιΔεΥΣΗΣ εΤεΚ

 σεμινάριο «Ασφάλεια και Υγεία στον τομέα των Κατασκευών»

Το Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ διοργανώ-
νει το σεμινάριο «Ασφάλεια και Υγεία 

στον τομέα των Κατασκευών, Οι περί 
Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδια-
γραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμοί του 2002».
Σκοπός του σεμιναρίου, το οποίο απευθύ-
νεται σε όλους τους σχετικούς με τις κατα-
σκευές μηχανικούς και κυρίως στους νέους 
μελετητές, είναι η παρουσίαση της φιλο-
σοφίας και των βασικών προνοιών των πιο 
πάνω Κανονισμών, με ειδική αναφορά στις 
υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των κυρίων 
των έργων (ιδιοκτητών), αναδόχων (μελε-
τητών, επιβλεπόντων και εργολάβων), συ-
ντονιστών ασφάλειας και υγείας κατά την 
εκπόνηση της μελέτης και την κατασκευή 
των έργων και άλλων συντελεστών των 

έργων καθώς και στα απαιτούμενα μέσα 
πρόληψης (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας & 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας).
•	 Ημερομηνία	 διεξαγωγής:	 Πέμπτη	 30	
Οκτωβρίου 2014
•	 Εκπαιδευτής:	Ευαγγελίτσα	Τσουλόφτα	
•	 Στο	 Εκπαιδευτικό	 και	 Πολιτιστικό	 Κέ-
ντρο ΕΤΕΚ στην εντός των τειχών Λευκωσία.
Το σεμινάριο είναι ανοικτό προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους και δεν έχει τέλος συμ-
μετοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι 
η υποβολή δήλωσης συμμετοχής το αργό-
τερο μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινά-
ριο, ως επίσης και τη δήλωση συμμετοχής 
μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.etek.
org.cy/site-menu-64-el.php.



•	Europe	Direct
Συνάντηση με τον προϊστάμενο του γραφείου 
Europe Direct, κ. χαράλαμπο χρυσοστόμου, έγινε 
στις 4 ιουλίου 2014 στο γραφείο του κ. χρυσοστό-
μου. εκ μέρους της Περιφερειακής επιτροπής Λεμε-
σού του εΤεΚ παρευρέθηκαν ο γραμματέας της Πε-
ριφερειακής επιτροπής Λεμεσού του εΤεΚ Γιάννης 
Κακουλλής και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου του 
εΤεΚ ντίνος νικολαΐδης. Συζητήθηκαν πολλά θέμα-
τα κοινού ενδιαφέροντος όπως οι δημόσιες συγκοι-
νωνίες, οι βιώσιμες μεταφορές, η οδική ασφάλεια 
και η δημόσια διαβούλευση. αποφασίστηκε ότι θα 
ήταν χρήσιμη η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τα 
θέματα αυτά, αρχίζοντας από τις δημόσιες συγκοι-
νωνίες οι οποίες δεν έχουν αποδώσει μέχρι τώρα τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα.

•	Συνάντηση	με	τον	δήμαρχο	Λεμεσού
Η συνάντηση έγινε στις 5 ιουλίου 2014 στο γρα-
φείο του δημάρχου, ανδρέα χρίστου. εκ μέρους 
της Περιφερειακής επιτροπής Λεμεσού του εΤεΚ 
παρευρέθηκαν ο Γιάννης Κακουλλής, ο εύρος χα-
τζήπαπας (μέλος της Περιφερειακής) και ο ντίνος 
νικολαΐδης. Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν 
οι βιώσιμες μεταφορές και ειδικά οι δημόσιες συ-
γκοινωνίες. Στο θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών 
η Περιφερειακή Λεμεσού, αφού τόνισε τη σημα-
σία τους, ζήτησε την παρέμβαση του δημάρχου 
ούτως ώστε να βελτιωθεί το υφιστάμενο σύστη-
μα λεωφορείων στη Λεμεσό. ό δήμαρχος απά-
ντησε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει λόγο 
στο θέμα αυτό αλλά το χειρίζεται αποκλειστικά το 
υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. απαντώντας 
η Περιφερειακή Λεμεσού υπογράμμισε ότι η το-
πική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε με παρεμβάσεις 
να συμβάλει θετικά στη βελτίωση της υφιστάμε-
νης κατάστασης. Στη συνέχεια συζητήθηκαν θέ-
ματα βιώσιμων μεταφορών και ο δήμαρχος απά-
ντησε ότι προτάθηκε να γίνει μελέτη το 2015 για 
εφαρμογή της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη 
της Λεμεσού. Στο θέμα της παράνομης στάθμευ-
σης ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι έχουμε τον πιο 
υψηλό συντελεστή παραβατικότητας. Πρόσθεσε 
ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα και ότι οι 
τροχονόμοι του Δήμου Λεμεσού αντιμετωπίζουν 
σοβαρό πρόβλημα επιθετικότητας και σωματικής 

βίας από μερικούς πολίτες. Τέλος η Περιφερειακή 
επιτροπή έκανε προτάσεις για δημιουργία χώρων 
στάθμευσης ποδηλάτων μπροστά από δημόσια 
κτίρια και για δημιουργία περισσότερων διαβάσε-
ων πεζών στην πόλη. ό δήμαρχος απάντησε ότι 
τέτοιες προτάσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες και 
παραχώρησε τα προσωπικά του στοιχεία για άμε-
ση επικοινωνία.

•	Επιτροπή	Ανάπτυξης	και	Τουρισμού	Δήμου	
Λεμεσού
Στις 23 ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση με τον κ. Γιάννη αρμεύτη, αρχιτέκτονα και 
πρόεδρο της επιτροπής ανάπτυξης και Τουρισμού 
του Δήμου Λεμεσού. εκ μέρους της Περιφερεια-
κής επιτροπής Λεμεσού του εΤεΚ παρευρέθηκαν 
ο Γιάννης Κακουλλής, η νίκη Γεωργίου (μέλος της 
Περιφερειακής) και ο ντίνος νικολαΐδης. Συζητή-
θηκαν πολλά θέματα που έχουν σχέση με την ανά-
πτυξη της Λεμεσού αλλά το κυριότερο θέμα ήταν 
το θέμα της ακταίας οδού, η οποία όπως παρουσι-
άζεται στο τοπικό σχέδιο αλλά και στην πρόταση 
του μελετητικού γραφείου Πολυτία αρμός θα είναι 
τεσσάρων λωρίδων. όι εκπρόσωποι της επιτροπής 
Λεμεσού εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους τόσο 
για το μέγεθος του δρόμου όσο και για τη χωροθέ-
τησή του αφού σε πολλά σημεία εφάπτεται στην 
παραλία. ό Γιάννης αρμεύτης διασαφήνισε ότι δεν 
έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση και ότι θα ήταν 
καλό να προκηρυχθεί διαγωνισμός για τον σχεδια-
σμό του εν λόγω έργου. Πρόσθεσε ότι στόχος είναι 

να δημιουργηθεί, κατά την έκφρασή του, ένας πε-
ριβαλλοντικά σχεδιασμένος δρόμος, ήπιας κυκλο-
φορίας τύπου πλατείας. εξέφρασε τις επιφυλάξεις 
του σε περίπτωση που δημιουργηθούν δύο μόνο 
λωρίδες και τα προβλήματα που θα προκαλούνται 
όταν τα αυτοκίνητα χρειαστεί να κάνουν στάσεις. 
όι εκπρόσωποι της Περιφερειακής επιτροπής Λε-
μεσού του εΤεΚ επανέλαβαν τις θέσεις του εΤεΚ 
οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας 
διαβούλευσης που έγινε τον μάρτιο του 2012 και 
οι οποίες ταυτίζονται σε γενικές γραμμές με τις 
θέσεις που εκφράστηκαν από τους ομιλητές στο 
αρχιτεκτονικό συνέδριο του νοεμβρίου 2013. όι 
θέσεις αυτές στηρίζονται στην αειφορία, στη δη-
μιουργία πρασίνου, στη συνύπαρξη του πρασίνου 
στον δομημένο χώρο, στη δημιουργία ανοικτών 
δημόσιων χώρων και στη δημιουργία πεζοδρόμων 
και ποδηλατοδρόμου κατά μήκος του παραλιακού 
μετώπου.
Στη συνέχεια ο κ. αρμεύτης παρουσίασε κάποιες 
προτάσεις που ετοιμάζει για το κέντρο της Λε-
μεσού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το φλέ-
γον θέμα της σύνδεσης του παραλιακού δρόμου 
με τη λεωφόρο Φραγκλίνου ρούσβελτ. ό κ. αρ-
μεύτης τόνισε την ανάγκη σύνδεσης της περι-
οχής του κάστρου με το παλιό λιμάνι και ότι θα 
πρέπει να επανεξεταστεί η βύθιση του παραλι-
ακού δρόμου. ανέφερε την πιθανότητα κατεδά-
φισης παλιών κτιρίων και την επαναδόμησή τους 
με ανοικτούς χώρους μεταξύ τους αφού δοθεί 
σαν κίνητρο η αύξηση του ύψους των κτιρίων. 
εν κατακλείδι ο Γιάννης αρμεύτης δήλωσε ότι ο 
Δήμος Λεμεσού στην αντιμετώπιση των πολλών 
προβλημάτων της πόλης χρειάζεται συμμάχους. 
Η Περιφερειακή επιτροπή Λεμεσού του εΤεΚ 
εξέφρασε την ετοιμότητα και την προθυμία της 
να συμβάλει εποικοδομητικά στο έργο του Δή-
μου Λεμεσού.
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συμμετοχή ετεΚ ως εταίρος στο IPMS

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, στη συνεδρία της ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2014, απο-
φάσισε ότι το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο θα αποδεχτεί την πρόσκληση και θα 

συμμετάσχει ως εταίρος στον συνασπισμό για Διεθνή Πρότυπα Μετρήσεων Ακινήτων (IPMS).

Δραστηριότητες της Περιφερειακής 
Επιτροπής Λεμεσού του ΕΤΕΚ (ΠEΛ)

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

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

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

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

MTV Water Services Ltd
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Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο εσωτερικών, στο πλαίσιο 
έναρξης της διαδικασίας αναθεώρησης του Κεφαλαίου «όικιστική ανάπτυξη» 

της Δήλωσης Πολιτικής, το επιμελητήριο κατέθεσε τις απόψεις του ως ακολούθως:
«1. από τη συσσωρευμένη εμπειρία στην εφαρμογή του μέτρου της μεμονω-
μένης κατοικίας το επιμελητήριο έχει εντοπίσει μια σειρά αδυναμιών αυτής της 
πολιτικής που έχει οδηγήσει σε:
 i. Υπονόμευση των στρατηγικών στόχων των Σχεδίων ανάπτυξης που αφο-
ρούν τον ορθολογικό πολεοδομικό προγραμματισμό και σχεδιασμό 
 ii. Διάσπαρτη, ανεξέλεγκτη και απρογραμμάτιστη οικοδομική ανάπτυξη και 
επιβάρυνση της χώρας με περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος 
 iii. Κατασπατάληση παραγωγικής γης και αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων 
φυσικών πόρων που υπονομεύουν τη δυνατότητα ορθολογικής χρήσης της γης 
στη βάση και των μελλοντικών αναγκών και προτεραιοτήτων 
 iv. όικονομική επιβάρυνση του κράτους και κατ’ επέκταση της κοινωνίας, 
σημείο ιδιαίτερα κρίσιμο στην περίοδο που διανύουμε, με την υποχρέωση επέ-
κτασης ή και συντήρησης υποδομών ή και δικτύων εξυπηρέτησης των μονά-
δων αυτών (υδατοπρομήθεια, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες-διαδίκτυο), και την 
υπονόμευση της δυνατότητας δημιουργίας και βιώσιμης, ορθολογικής διαχείρι-
σης υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς, μελλοντικά δί-
κτυα παροχής φυσικού αερίου κ.ο.κ.) με πλήρη σχεδόν εξάρτηση από τη χρήση 
ιδιωτικού αυτοκινήτου
 v. ενίσχυση του φαινομένου της κοινωνικής απομόνωσης 
2. Ως συνέπεια των παραπάνω το επιμελητήριο θεωρεί ότι η πολιτική αυτή, που 
ενδεχομένως να στόχευε στην εξυπηρέτηση των ασθενέστερων οικονομικά 
τάξεων του πληθυσμού, έχει αποτύχει αφού δεν κατέστη δυνατό η εφαρμογή 
του μέτρου αυτού να περιοριστεί σε απόλυτα αιτιολογημένες και κατ’ εξαίρε-
ση περιπτώσεις. αντί αυτού, το μέτρο συχνά αξιοποιείται στο να διευκολύνει 
μεταξύ άλλων και τις πιο εύπορες οικονομικά τάξεις του πληθυσμού, να προ-
χωρήσουν σε αναπτύξεις σε μεγάλα τεμάχια στην περιφέρεια των πόλεων και 
των χωριών με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχουν προαναφερθεί. Ως εκ 
τούτου το επιμελητήριο υποστηρίζει θερμά πως η εφαρμογή της πολιτικής της 
μεμονωμένης κατοικίας πρέπει να τερματιστεί και το κράτος να αντιμετωπίσει 
τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μέσω άλλων μηχανισμών και πολεοδο-
μικών εργαλείων, όπως είναι η περαιτέρω αξιοποίηση της ενεργού οικιστικής 
πολιτικής, μέσω της κοινωνικής στέγης, η αξιοποίηση του μέτρου του αστικού 
αναδασμού καθώς και η ενεργοποίηση της αδρανούσας γης εντός των καθορι-
σμένων ορίων ανάπτυξης. Παράλληλα με την κατάργηση της εν λόγω πολιτικής 
θα πρέπει να εμπεδωθεί στις αρχές αλλά και στο ευρύ κοινό η αντίληψη πως η 
συμπαγής και συγκεντρωμένη ανάπτυξη συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, τη 
συνετή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, και γενικότερα στη διασφάλιση της αειφόρου, 
ισόρροπης και ορθολογικής ανάπτυξης των οικισμών.
3. εφόσον οι πιο πάνω αρχές γίνονται αντιληπτές και υιοθετούνται, και νο-
ουμένου ότι η πολιτεία θα επιδιώξει την εφαρμογή τους μετά από πάροδο 
ενός σύντομου μεταβατικού σταδίου (μέγιστο διάστημα μιας διετίας), θα 
πρέπει η συγκεκριμένη πολιτική να καταργηθεί πλήρως. νοείται πως, στο 
μεταξύ, οι Πολεοδομικές αρχές θα αντιμετωπίζουν τις σχετικές αιτήσεις με 
ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρότητα, περιορίζοντας την εφαρμογή της πολι-
τικής σε απόλυτα δικαιολογημένες περιπτώσεις και στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων. με στόχο τον δραστικό περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων 
από την εφαρμογή της πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας, τα ακόλουθα 
θα ήταν δυνατό να αποτελέσουν ένα πλαίσιο αρχών αντιμετώπισης αιτημά-

των για ανέγερση κατοικίας εκτός ορίου ανάπτυξης για τη μεταβατική περί-
οδο που προαναφέρεται:
 i. Όλες οι περιπτώσεις θα αφορούν αποδεδειγμένα αιτήματα για την πρώ-
τη/μόνιμη κατοικία οικογένειας
 ii. Θα συντρέχουν ειδικοί λόγοι στη βάση οικονομικών και κοινωνικών κρι-
τηρίων (ο αιτητής πρέπει να αποδείξει πως δεν κατέχει άλλη κατάλληλη για 
οικιστική αξιοποίηση γη εντός υφιστάμενων πολεοδομικών ζωνών)
 iii. Θα επιτρέπεται μόνο μία κατοικία ανά τεμάχιο (σε περίπτωση συνιδιοκτη-
σίας για τεμάχιο εγγεγραμμένο στα βιβλία του Κτηματολογίου πριν την 1/12/90, 
θα επιτρέπεται η ανέγερση και δεύτερης κατοικίας νοουμένου ότι αναλογεί εμ-
βαδόν της τάξης των 4.000 τ.μ. [ανά κατοικία] και πληρούνται όλες οι υπόλοιπες 
προϋποθέσεις)
 iv. Τα δεδομένα του τεμαχίου θα διασφαλίζουν και δεν θα επηρεάζουν αρ-
νητικά τον εκτός ορίου ανάπτυξης χαρακτήρα του (ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ.)
 v. ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας θα επιτρέπεται σε τεμάχια που απέ-
χουν απόσταση της τάξης των 300 μ. από όριο ανάπτυξης και νοουμένου ότι 
δεν θα εμπίπτουν σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, περιοχές αναδα-
σμού, αρδευόμενες περιοχές κτλ. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται και στη 
τήρηση κατάλληλης απόστασης από καθορισμένες Ζώνες Προστασίας ή άλλες 
ζώνες όπου επιτρεπόμενες αναπτύξεις πιθανό να επηρεάζουν αρνητικά την οι-
κιστική χρήση
 vi. Τα εν λόγω τεμάχια θα πρέπει να εφάπτονται σε εγγεγραμμένο δημόσιο 
δρόμο
 vii. Το μέγιστο δομήσιμο εμβαδόν κατοικίας δεν θα ξεπερνά τα 250 τ.μ.
 viii. Θα τηρείται ελάχιστη απόσταση 10 μέτρων από τα σύνορα του τεμαχίου
 ix. Η παραχώρηση πρασίνου θα είναι της τάξης του 20%, ενώ θα διασφα-
λίζεται και απουσία επιπτώσεων στο τοπίο και το ανάγλυφο της περιοχής από 
το οδικό δίκτυο προσπέλασης στην ιδιοκτησία της ανάπτυξης αλλά και από τη 
χωροθέτηση της ίδιας της ανάπτυξης.
4. Σε κάθε περίπτωση, το επιμελητήριο θεωρεί δεδομένο ότι η διαδικασία ανα-
θεώρησης της πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας θα συνεχίσει να είναι απο-
τέλεσμα διαβούλευσης και να χαρακτηρίζεται από την απαραίτητη διαφάνεια σε 
όλα τα στάδιά της. Τα δε κριτήρια και οι ερμηνείες των διατάξεων θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αλλά και για σκοπούς 
αντικειμενικής και ομοιόμορφης εφαρμογής του μέτρου. Ταυτόχρονα θα πρέπει 
να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο νέο πλαίσιο που θα 
διαμορφωθεί».

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

14

Α Π ο Ψ ε Ι ς  ε τ ε Κ

θ Ε Μ ΑΤΑ

Πολιτική για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας εκτός 
των καθορισμένων Ορίων Ανάπτυξης στην ύπαιθρο 

A P θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Σκοπός του αρχιτεκτονικού Βραβείου 
Pritzker, που θεσμοθετήθηκε το 1979, από 

τον εκλιπόντα Jay A. Pritzker και τη σύζυγό του 
Cindy, είναι η ετήσια βράβευση ενός εν ζωή 
αρχιτέκτονα, το υλοποιημένο έργο του οποίου 
καταδεικνύει έναν συνδυασμό ιδιοτήτων, όπως 
ταλέντο, όραμα και αφοσίωση, που, μέσω της 
τέχνης της αρχιτεκτονικής, αποτέλεσαν το 
εφαλτήριο για την επίτευξη μιας συνεπούς και 
σημαντικής προσφοράς τόσο στην ανθρωπότη-
τα όσο και στο δομημένο περιβάλλον. 
ό 57χρονος, ιαπωνικής καταγωγής, αρχιτέκτο-
νας Shigeru Ban αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμε-
νο δημιουργού στην παγκόσμια αρχιτεκτονική 
σκηνή. Σχεδιάζει και υλοποιεί έργα που απο-
πνέουν εξίσου κομψότητα και καινοτομία, ενώ 
παράλληλα επιλέγει να χρησιμοποιεί την ίδια 
ευρηματική και ευφάνταστη σχεδιαστική προ-
σέγγιση στις εκτεταμένες ανθρωπιστικές προ-
σπάθειές του. εδώ και είκοσι ολόκληρα χρόνια, 
ο Ban ταξιδεύει ανά τον πλανήτη σε περιοχές 
που έχουν πληγεί είτε από φυσικές είτε από 
ανθρωπογενείς καταστροφές, με σκοπό να συ-
νεργαστεί με ντόπιους κατοίκους, εθελοντές ή 
σπουδαστές για τον σχεδιασμό και την ανοικο-
δόμηση λιτών, αξιοπρεπών, χαμηλού κόστους, 
ανακυκλώσιμων καταφυγίων αλλά και κοινοτι-
κών κτιρίων για τα θύματα καταστροφών. 
Σε ολόκληρο το φάσμα της αρχιτεκτονικής δη-
μιουργίας του, ο Ban επινοεί μια ευρεία ποικιλία 
σχεδιαστικών λύσεων, που συχνά περιστρέφο-
νται γύρω από τις δομές, τα υλικά, το τοπίο, τον 
φυσικό αερισμό και φωτισμό, ενώ κινητήριο 
μοχλό έμπνευσής του αποτελεί η θέλησή του 
για δημιουργία άνετων χώρων για τους ανθρώ-
πους που τους χρησιμοποιούν. από τις ιδιωτι-
κές κατοικίες και τα εταιρικά γραφεία, μέχρι τα 
μουσεία, τα μέγαρα μουσικής και λοιπά πλείστα 
δημόσια κτίρια, ο Ban φημίζεται για την πρωτο-
τυπία, την οικονομία καθώς και την επινοητικό-
τητα των έργων του, τα οποία δε αντιτάσσονται 
σθεναρά στις συμβατικές λύσεις υψηλής τεχνο-
λογίας του σήμερα.
χαρακτηριστικό δείγμα της ιδιαιτερότητας του 
προσωπικού αρχιτεκτονικού του ύφους συνι-
στά η περίπτωση του Κέντρου Πομπιντού στην 
πόλη της μετς στη Λοραίνη της Γαλλίας, όπου 
ο Ban, θέλοντας να αναπαραστήσει το σχήμα 
ενός κινεζικού καπέλου, επέλεξε να σχεδιάσει 
ένα ευάερο, ακανόνιστο, κυματοειδές πλέγμα 
από επικολλημένα μεταξύ τους φύλλα κόντρα 
πλακέ για τη διαμόρφωση της εξαγωνικού σχή-
ματος οροφής του κτίσματος, η οποία αιωρείται 

πάνω από το ιδιότυπο μουσειακό σύμπλεγμα, 
ενώ συνάμα δημιουργεί και μια ανοιχτή και 
άκρως προσβάσιμη δημόσια πλατεία.
Το μεγάλο ανθρωπιστικό έργο του Ban ξεκί-
νησε με αφορμή τις εθνοτικές συγκρούσεις 
το 1994 στη ρουάντα, οι οποίες εξανάγκασαν 
εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν υπό τραγικές 
συνθήκες διαβίωσης. Κατόπιν πρότασής του 
προς την Ύπατη αρμοστεία του όΗε για τους 
Πρόσφυγες που αφορούσε στην κατασκευή κα-
ταφυγίων από χάρτινους σωλήνες, εκείνοι τον 
προσέλαβαν σε ρόλο συμβούλου. Συγκλονισμέ-
νος από τις καταστροφικές συνέπειες του σει-
σμού το 1995 στην πόλη Κόμπε της ιαπωνίας, 
ο Ban επέλεξε, για άλλη μία φορά, να σταθεί 
στο πλευρό των ανθρώπων που επλήγησαν και 
να τους συμπαρασταθεί, προσφέροντας απλό-
χερα τόσο τον χρόνο του όσο και το ταλέντο 
του. εκεί, οικοδόμησε το περίφημο «χάρτινο 
Καταφύγιο/Paper Log House» για τη συγκρό-
τηση των καταυλισμών των Βιετναμέζων προ-
σφύγων της περιοχής, η θεμελίωση του οποίου 
έγινε με κιβώτια μπίρας που παραχωρήθηκαν 
γεμισμένα με σάκους άμμου, ενώ στη θέση των 
τοίχων τοποθετήθηκαν κάθετοι χαρτοσωλήνες. 
Παράλληλα, σχεδίασε και την περίφημη «χάρτι-
νη εκκλησία/Paper Church» για τα θύματα του 
καταστροφικού σεισμού του Κόμπε, ένα κοινο-
τικό κέντρο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από 
χάρτινους σωλήνες. μετέπειτα, η εν λόγω εκ-
κλησία αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε 

στην Ταϊβάν, όπου και επανασυναρμολογήθηκε 
το 2008.
Το 1995, ο Shigeru Ban προχώρησε στην ίδρυση 
μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης (μΚό) με την 
επωνυμία «εθελοντικό Δίκτυο αρχιτεκτόνων/
Voluntary Architects’ Network (VAN)», με σκο-
πό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε 
πληθυσμούς που δοκιμάζονται από σεισμούς, 
τσουνάμι, τυφώνες, πολέμους και λοιπά κατα-
στροφικά φαινόμενα. 
ιδιαίτερη μνεία έγινε εκ μέρους της επιτροπής 
στο έργο του «Γυμνό Σπίτι/Naked House» στην 
επαρχία της Σαϊτάμα στην ιαπωνία, που ολο-
κληρώθηκε το 2000. Στο εν λόγω κτίσμα, ο Ban 
κάλυψε τους μεν εξωτερικούς τοίχους με δύο 
στρώσεις διαφανούς, κυματοειδούς πλαστικού, 
ενισχυμένου με ίνες, τους δε εσωτερικούς με 
λευκό νάιλον, που αμφότεροι στηρίζονται σε 
ξύλινα κουφώματα. Καθόσον ο πελάτης είχε 
απαιτήσει κανένα μέλος της οικογένειάς του να 
μην είναι απομονωμένο από το άλλο, το σπίτι 
κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να απο-
τελείται από έναν και μοναδικό, ενιαίο μεγάλο 
χώρο, ύψους δύο ορόφων, μέσα στον οποίο το-
ποθετήθηκαν τέσσερα τροχήλατα δωμάτια, τα 
οποία έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται 
ελεύθερα εντός του χώρου.

Χρύσανθος Πισσαρίδης
Αρχιτέκτονας

Αρχιτεκτονικά Βραβεία Pritzker

«Χάρτινη Εκκλησία», 1995, Kobe Ιαπωνία

Κέντρο Πομπιντού, 2010, Metz Γαλλία «Γυμνό Σπίτι», 2000, Saitama Ιαπωνία



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

Τα όρια έχουν τεθεί προ πολλού και όχι από τον άνθρωπο αλλά από τη 
φύση. όι διαθέσιμοι πόροι είναι πεπερασμένοι και η συνεχιζόμενη υπερ-

κατανάλωση σε συνάρτηση με τους βραχυπρόθεσμους οραματισμούς οδηγεί 
με ακρίβεια στην εξάντλησή τους μαζί με τις πιθανότητες επιβίωσης της αν-
θρωπότητας, στον κατά τ’ άλλα φιλόξενο γαλάζιο βράχο που ονομάζουμε Γη. 
όι συμβατικές αντιλήψεις περί ανάπτυξης και οικονομίας αν μη τι άλλο μας 
έχουν οδηγήσει στο σημείο όπου βρισκόμαστε σήμερα, σε ένα αδιέξοδο 
με δυσοίωνες προβλέψεις. απαιτείται άμεση στροφή τόσο στις αντιλήψεις 
όσο και στις πρακτικές, τουλάχιστο για το δικαίωμα στην ελπίδα. απαιτείται 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, απαιτείται συμβιβασμός των αναγκών 
σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους, απαιτείται πράσινη ανάπτυξη, πρά-
σινη επιχειρηματικότητα. 
Συμφέρει να πάει κανείς «πράσινα»; Για πολλές επιχειρήσεις, μικρές και με-
γάλες, το να κάνουν στροφή προς την πράσινη αντίληψη δεν είναι απλώς 
τάση της εποχής ή μόδα αλλά αποτελεί και αφετη-
ρία προβληματισμού. αναμφισβήτητα, η πράσινη 
στροφή συνεπάγεται βελτίωση του περιβάλλοντός 
μας, αλλάζει την ίδια τη βιομηχανία και βελτιώνει 
στην πορεία την οικονομική απόδοση. 
Για τις επιχειρήσεις που σκέφτονται να στραφούν 
προς την πράσινη διαχείριση, οι λόγοι περισσεύουν 
ώστε να δικαιολογήσουν μια τέτοια κίνηση: 
• Αυξημένες πωλήσεις
• Νομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα
• Μειωμένα απόβλητα
• Βελτιωμένος χώρος εργασίας
• Βελτιωμένη δημόσια εικόνα 
• Βιωσιμότητα
• Βραβεύσεις και αναγνώριση
• Κανονιστική συμμόρφωση
• Διαχείριση κινδύνων
• Αυξημένη εμπορική αξία
• Και περισσότερο από όλα, επειδή είναι το σωστό πράγμα να κάνουν!
Σημαντικές εταιρείες οι οποίες έχουν ενσωματώσει πράσινες πρακτικές, 
όπως η κομποστοποίηση και η ανακύκλωση, η βελτιστοποίηση των δρομο-
λογίων διανομής, η ελάττωση υλικών συσκευασίας κτλ., είχαν ως αποτέλε-
σμα τόσο την αύξηση των πωλήσεών τους όσο και τη σημαντική μείωση των 
κινδύνων βιωσιμότητάς τους και τη μερική απεξάρτησή τους από υψηλού 
κόστους αναλώσιμα όπως είναι τα συμβατικά καύσιμα. 
εφαρμόζοντας πράσινες διεργασίες στο χώρο εργασίας δημιουργείται ένα 
υγιεινό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, μειώνονται τα παραγόμενα από-
βλητα και ταυτόχρονα συμβάλλουμε στην καλλιέργεια πράσινης συνείδησης 
οδηγώντας στην επιβεβλημένη κοινωνική μεταμόρφωση. 
Η βιομηχανία μεταφορών, κρίσιμης σημασίας στην εμπορική αλυσίδα, απο-
τελεί ένα παράδειγμα ενεργοβόρας και ρυπογόνας βιομηχανίας. ό Διεθνής 
όργανισμός Τυποποίησης (ISO) ανταποκρινόμενος στην πρόκληση, έχει 
εκπονήσει ένα Διεθνές Workshop Agreement σχετικά με την ανάπτυξη 
ενός πλαισίου για τη δημιουργία περισσότερο βιώσιμων και περιβαλλοντικά 
φιλικών πρακτικών, που περιλαμβάνουν την επιλογή μεταφορικών μέσων 
και μοντέλων αποδοτικής κατανάλωσης καυσίμων, αναφορά εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου, και ταυτοποίηση των πιο βιώσιμων τεχνολογιών και 
στρατηγικών ελάττωσής τους, καθώς και τη δημιουργία ενός κοινού τρόπου 

υπολογισμού του περιβαλλοντικού κόστους για προ-
ϊόντα που διακινούνται σε όλο τον κόσμο. Το πρότυ-
πο ISO/TS 14067 που αφορά στον υπολογισμό του 
αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μπορεί να 
συμβάλει, εντούτοις απαιτείται αρκετή δουλειά ακό-
μα για έναν εναρμονισμένο τρόπο ποσοτικοποίησης 
των εκπομπών CO2 που αφορούν στη μεταφορά 
φορτίων. 
Η ποσοτικοποίηση αποτελεί το κλειδί για περισσότε-

ρο βιώσιμες επιχειρήσεις και προϊόντα, εντούτοις αποτελεί απλώς ένα βήμα. Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι ούτε τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως 
το ISO 14001, ούτε η ανάλυση κύκλου ζωής μπορούν από μόνα τους να εγγυη-
θούν περιβαλλοντικές και κατ’ επέκταση οικονομικές βελτιώσεις. αυτό οφείλε-
ται κυρίως σε περιοριστικούς παράγοντες εντός των επιχειρήσεων οι οποίοι δεν 
αφορούν μόνο τα τεχνικά εμπόδια. όι φραγμοί αυτοί σχετίζονται με επιχειρη-
ματικές στρατηγικές, εταιρικές δομές, διεργασίες λήψης αποφάσεων, διαχείριση 
πληροφοριών, εταιρικές νοοτροπίες κτλ. είναι πάντως δεδομένο ότι θα πρέπει οι 
επιχειρήσεις να προχωρήσουν από το επίπεδο της αξιολόγησης στο στάδιο της 
λήψης δράσεων με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη. 
Πέρα από τα άμεσα επιχειρηματικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την 
εφαρμογή πράσινων πρακτικών, σύμφωνα με το Harvard Business Review, 
η στροφή στην πράσινη οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί τόσο θέσεις ερ-
γασίας όσο και νέες βιομηχανίες. αποτελεί καταλύτη για την καινοτομία, 
τη δημιουργία νέων αγορών και πλούτου. Το 2014 επενδύθηκαν περίπου 
$214 δισεκατομμύρια παγκοσμίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι 
που στις ΗΠα μόνο έχει δημιουργήσει σχεδόν 80.000 νέες θέσεις εργασίας 
το ίδιο έτος. 
Η αλαζονική ασέλγεια του ανθρώπου στα περιορισμένα φυσικά διαθέσιμα 
του πλανήτη μας είναι τουλάχιστον αυτοκαταστροφική. Το πλήρωμα του 
χρόνου για την οικονομία έχει φτάσει για να προσαρμοστεί στα όρια που 
θέτει η φύση. Τα πρότυπα είναι σε θέση να εναρμονίσουν τις πρακτικές 
σε παγκόσμια κλίμακα ώστε να υλοποιηθεί μια συνολική διαχείριση που θα 
διασφαλίσει το μέλλον όλων μας. 
Πηγή: ISO

Μάριος Μαυρόγιαννος 
Χημικός Μηχανικός 

Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS

«Πράσινο επιχειρείν» 
Στρατηγική επιλογή και όχι απλώς μόδα 

Εφαρμόζοντας πράσινες 
διεργασίες στον χώρο 

εργασίας δημιουργείται 
ένα υγιεινό περιβάλλον 
για τους εργαζόμενους

⇒ 

⇒ 


⇒ 


⇒ 
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Με βάση τον «ό περί αποβλήτων νόμος του 2011» (αρ. 185(ι) του 
2011) και τον «ό περί Στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων νόμος» 

(ΚΔΠ 159/2011) προκύπτουν σημαντικές ευθύνες για τις οποίες ιδιοκτή-
τες, μελετητές και εργολάβοι δεν είναι επαρκώς ενήμεροι. Στόχος των 
πιο πάνω νόμων είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (αεΚΚ) μέσω: (1) της εξάλει-
ψης ή / και μείωσης της παραγωγής τους, (2) της επαναχρησιμοποίησης 
ή / και ανακύκλωσής τους και (3) της ορθής απόρριψής τους σε χώρους 
ταφής, έτσι ώστε μέχρι το 2020 λιγότερο από το 30% των αεΚΚ να απορ-
ρίπτεται (Πίνακας 1).
Σημειώνεται ότι πλέον ουδείς δικαιούται να αποθηκεύει, να μεταφέρει 
ή να επεξεργάζεται αεΚΚ, εάν δεν έχει την απαιτούμενη από τον νόμο 
άδεια και δεν υποβάλει τη σχετική εγγύηση. ό νόμος προβλέπει πολύ 
αυστηρές ποινές για τους παραβάτες (μέχρι €4.000.000 σε περίπτωση 
πρόκλησης σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς), ενώ ήδη έχουν επιβληθεί 
τα πρώτα εξώδικα πρόστιμα από ειδικούς επιθεωρητές (μέχρι €4.000). Τα 
αεΚΚ διαχωρίζονται σε 8 γενικές κατηγορίες οι οποίες υποδιαχωρίζονται 
σε διάφορες άλλες υποκατηγορίες (Πίνακας 2).
ό ιδιοκτήτης (ως «Κάτοχος αποβλήτων») έχει την ευθύνη για τη διαχείριση 
των παραγόμενων αποβλήτων και ως εκ τούτου πριν την έναρξη των ερ-
γασιών πρέπει είτε: α) να ετοιμάζει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και να 
υποβάλλει τραπεζική εγγύηση στον υπουργό εσωτερικών από €80.000 μέ-
χρι €120.000 ανάλογα με την τάξη του έργου, ή β) να απαλλάσσεται από τις 
ανωτέρω υποχρεώσεις με υπογραφή ειδικής προς τούτο σύμβασης με τον 
εργολάβο (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μόνο ένας εργολάβος, μέλος του 
μητρώου εργοληπτών του Συμβουλίου εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών). 
Στο στάδιο του σχεδιασμού ενός έργου, ο μελετητής (ως το πρόσωπο 
το οποίο εφαρμόζει μέτρα για την «Προαγωγή του όικολογικού Σχεδια-
σμού») οφείλει να σχεδιάσει το έργο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε: α) να 
εξαλειφθεί ή / και να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων (π.χ. με μείωση 
απαιτούμενου όγκου εκσκαφών) και β) να επαναχρησιμοποιηθούν ή / και 
να ανακυκλωθούν τα απόβλητα (π.χ. με χρήση υλικών κατεδάφισης σε 
υποθεμελιώσεις / με χρήση υλικών ανακύκλωσης σε ασφαλτοστρώσεις).
ό εργολάβος (ως «Παραγωγός αποβλήτων») οφείλει: α) να ετοιμάζει σχέ-

διο διαχείρισης αποβλήτων, β) να υποβάλλει τραπεζική εγγύηση στον 
υπουργό εσωτερικών από €5.000 μέχρι €50.000 ανάλογα με την τάξη του 
έργου (εφόσον δεν συμμετέχει σε ομαδικό σύστημα) και γ) να αποδει-
κνύει ότι πέτυχε τους στόχους που περιγράφηκαν στον Πίνακα 1. Για τον 
σκοπό αυτό, οφείλει να τηρεί αρχείο με τις ποσότητες των παραχθέντων 
αποβλήτων και τον τρόπο διαχείρισής τους. 
Προς αποφυγή προβλημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (ιδιοκτή-
της / μελετητής / εργολάβος / επιθεωρητής) θα πρέπει:
α) Στο στάδιο των προσφορών να ζητούνται από τους εργολάβους πέρα 
από τα συνήθη έγγραφα (π.χ. ετήσια άδεια από το Συμβούλιο εγγρα-
φής και ελέγχου εργοληπτών τουλάχιστον ίση με την τάξη του έργου 
/ Πιστοποιητικά χρηματοοικονομικής κατάστασης) και άδεια λειτουργίας 
ατομικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ή έγγραφο συμμετοχής σε 
συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Το μοναδικό αδειοδοτημένο 
μέχρι στιγμής συλλογικό σύστημα είναι αυτό του όργανισμού ανακύκλω-
σης Κύπρου - όαΚ (www.oak.org.cy). 
β) με την υπογραφή των κυρίως συμβολαίων ο ιδιοκτήτης να υπογράφει ειδική 
σύμβαση μεταβίβασης της κατοχής των αποβλήτων στον επιτυχόντα εργολάβο.
γ) Πριν από την έναρξη των εργασιών ο εργολάβος να υποβάλλει πέρα 
από τα συνήθη έγγραφα (π.χ. Πρόγραμμα εργασιών / Σχέδιο ασφάλειας 
και Υγείας / εγγυητικές / ασφάλειες) και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. 
ό μελετητής θα πρέπει να περιλάβει όλα τα ανωτέρω ως όρους στα έγ-
γραφα των προσφορών έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρες οι ευθύνες που 
μεταβιβάζονται από τον ιδιοκτήτη στον εργολάβο.

Δημήτρης Χριστοφίδης 
MEng, MBA, DIC 

Διευθυντής εργοληπτικής εταιρείας

Απόβλητα από κατασκευαστικές εργασίες και 
υποχρεώσεις ιδιοκτητών, μελετητών και εργολάβων

Πίνακας 1: Διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)

Κωδικός Κατηγορία

17 01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17 03  μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα 
και προϊόντα πίσσας

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)

17 05  χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μο-
λυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών

17 06  μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περι-
έχουν αμίαντο

17 08 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

17 09 Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

Πίνακας 2: Κατηγορίες και κωδικοί αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
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Το 2008 μια σειρά από μεσογειακά κράτη υπέγρα-
ψαν το πρωτόκολλο για την όλοκληρωτική Διαχεί-

ριση της Παράκτιας Ζώνης - όΔΠΖ. 
Η Κύπρος δεν υπέγραψε τότε το πρωτόκολλο γιατί 
οι πρόνοιες της συνθήκης θα έφερναν τα πάνω κάτω 
ή όπως έλεγε τότε ο υπουργός χρειαζόταν μελέτη! 
Όμως το 2009 η ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη 
συνθήκη εκ μέρους όλων των κρατών (απόφαση 
2009/89) και έτσι είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να 
την εφαρμόσουμε.
Η συνθήκη για την όλοκληρωτική Διαχείριση της 
Παράκτιας Ζώνης (όΔΠΖ) πέρα από τις πρόνοιες που 
περιέχει για την προστασία του περιβάλλοντος, βασί-
ζεται και στη συνθήκη του Άαρχους η οποία δίνει το 
δικαίωμα στους πολίτες να πληροφορούνται, να συμ-
μετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να έχουν πρό-
σβαση στη δικαιοσύνη για αποφάσεις με τις οποίες 
διαφωνούν.
μια σοβαρή διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο, 
Κύπρου και ευρώπης, είναι ο καθορισμός της «παρά-
κτιας ζώνης».
Στον περί Παραλιών νόμο καθορίζεται η παραλία με 
βάση τις υάρδες! όρίζεται ότι η «παραλία» περιλαμ-
βάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των 
εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης 
παλίρροιας, ως ο υπουργός ήθελε καθορίσει με γνω-
στοποίηση που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερί-
δα της Δημοκρατίας. 
Στην όλοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης 
αντί παραλίας καθορίζεται η Παράκτια ζώνη:
«Παράκτια ζώνη», η γεωμορφολογική περιοχή εκατέ-
ρωθεν της ακτογραμμής στην οποία η αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος 
αποκτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολο-
γικών στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιο-
τικές και αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και 
αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις 
σχετικές κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες.
Στην Κύπρο με βάση των περί Παραλιών νόμο, ο 
απόλυτος άρχοντας των παραλιών είναι ο έπαρχος 

ο οποίος μπορεί να μεταβιβάσει εξουσίες στους δή-
μους. 
Βασικά, έπαρχος και δήμοι έχουν την εξουσία να 
κάνουν ό,τι θέλουν, αν και κάποτε χρειάζονται και τη 
βοήθεια του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το αποτέλεσμα είναι τα περίπτερα και τα club στην 
παραλία, ομπρέλες παντού ακόμη και σε ευαίσθη-
τες περιοχές, οχετοί να καταλήγουν στη θάλασσα 
ακόμη και σε τουριστικές περιοχές. μπουλντόζες 
αφαιρούν βράχους, αφαιρούν βλάστηση για να 
κατασκευάσουν χώρους στάθμευσης, ανοίγουν 
δρόμο στην παραλία για εύκολη πρόσβαση στη 
θάλασσα. 
Άλλοι κατασκευάζουν παράνομες αποβάθρες, πεζό-
δρομους, επεκτάσεις μέσα στη θάλασσα και άλλοι 
μεταφέρουν άμμο από αλλού ή ακόμη και από πιο 
βαθιά νερά. Συχνά χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες και 
κάποτε παραβιάζοντας άλλες νομοθεσίες και πάντα 
με την ανοχή της πολιτείας.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, δεν είναι έκπληξη το ότι 
ως κράτος αρνηθήκαμε να υπογράψουμε τη συνθήκη 
για την όλοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώ-

νης μερικοί από τους στόχους της οποίας είναι:
α) η διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης των πα-
ράκτιων ζωνών μέσω του λογικού σχεδιασμού των 
δραστηριοτήτων, λαμβανομένου υπόψη ότι η οικονο-
μική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη συνάδει με 
το περιβάλλον και τα τοπία
β) η διατήρηση των παράκτιων ζωνών προς όφελος 
των σημερινών και μελλοντικών γενεών
γ) η εξασφάλιση της αειφόρου εκμετάλλευσης των 
φυσικών πόρων, ιδίως όσον αφορά τα ύδατα. Και η 
διατήρηση της ακεραιότητας των παράκτιων οικοσυ-
στημάτων, των τοπίων και της γεωμορφολογίας των 
παράκτιων ζωνών.
ακόμη πιο δύσκολο, ιδιαίτερα για τα πολιτικά κόμματα 
και τις τοπικές αρχές, είναι να γίνει αποδεκτή η διαδι-
κασία που προτείνει η όΔΠΖ στην οποία:
1) Για να εξασφαλιστούν οι πιο πάνω στόχοι θα πρέπει 
για κάθε απόφαση να γίνεται περιβαλλοντική μελέτη 
όπου να αναλύονται επίσης και οι επιπτώσεις στην οι-
κονομία, στον πολιτισμό, στην κοινωνία και στο τοπίο.
2) Θα πρέπει να ενημερώνεται ο τοπικός πληθυσμός 
και η τελική απόφαση να παίρνεται μετά από Δημόσια 
Διαβούλευση. να μην ξεχνούμε επίσης ότι με βάση 
τη σύμβαση του Άαρχους το κοινό έχει και το δικαί-
ωμα να προσβάλλει στο δικαστήριο οποιεσδήποτε 
αποφάσεις έχουν σχέση με το περιβάλλον.
με την ένταξή μας στην εε έχουμε αποδεχτεί ότι το 
ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι υπεράνω του εθνικού δικαί-
ου. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να αγνοούμε άλλο τις 
υποχρεώσεις μας και ούτε να βλέπουμε τις φυσικές 
ομορφιές του τόπου μας να καταστρέφονται.
ό κόσμος πλέον γνωρίζει τα δικαιώματά του και αντι-
δρά, και μια καταγγελία στην εε θα πετύχει αυτό που 
το κράτος έχει υποχρέωση αλλά εδώ και χρόνια αρ-
νείται να κάνει.

 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Τα αρωματικά χώρου είναι μια κατηγορία 
χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται 

ευρέως, σε οικιακούς, δημόσιους και επαγ-
γελματικούς χώρους. Βρίσκονται παντού και 
κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές: αεροζόλ, 
καθαριστικά χαλιών και ταπετσαρίας, αρωματικά 
κεριά, δοσιμετρικές συσκευές μέχρι και αρω-
ματικά αυτοκινήτων. χρησιμοποιούνται σε χώ-
ρους αναμονής, σε νοσηλευτήρια, σε οχήματα, 
ακόμη και σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους 
υγιεινής. Η χρήση τους θεωρείται πλέον δεδο-
μένη και κανείς δεν προβληματίζεται από την 
εκτεταμένη χρήση τους. Τα τελευταία χρόνια 
η διάθεση στην αγορά αυτών των προϊόντων 
αυξάνεται καθώς θεωρείται ότι ένας καλά αρω-
ματισμένος χώρος είναι πιο ευχάριστος στους 
ανθρώπους που κινούνται σε αυτόν. 
Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αυξη-
μένη διεθνής ανησυχία για τη χρήση των συγκε-
κριμένων προϊόντων και για τους κινδύνους που 
αυτά εμπερικλείουν. επίσης τον τελευταίο καιρό 
έχουν δημοσιευθεί πολλά άρθρα που εξετάζουν 
την έκθεση στις χημικές ουσίες που αυτά περι-
έχουν καθώς και την απουσία σχετικής πληρο-
φόρησης. Oι κύριες αιτίες ανησυχίας είναι (α) η 
ευχάριστη οσμή των εν λόγω προϊόντων που κα-
λύπτει τις οσμές από τις περιεχόμενες επικίνδυ-
νες χημικές ουσίες και (β) η ετικέτα των εν λόγω 
προϊόντων, στην οποία δεν αναγράφονται με 
κατανοητό τρόπο όλες οι περιεχόμενες χημικές 
ουσίες και οι κίνδυνοί τους. Δηλαδή, συχνά ανα-
φέρεται στην ετικέτα η λέξη «άρωμα», η οποία 
μπορεί να καλύπτει πολλές χημικές ουσίες.
Παράλληλα με την αύξηση της χρήσης των εν 
λόγω προϊόντων αυξάνεται και ο αριθμός των 
ατόμων που εκδηλώνουν σωματικές αντιδρά-
σεις όταν τα εισπνέουν. Ως αποτέλεσμα τίθενται 
σε κίνδυνο κατηγορίες ανθρώπων με ιδιαίτερες 
ευαισθησίες, όπως άνθρωποι με αλλεργίες σε 
διάφορες χημικές ουσίες ή αρώματα, άνθρω-
ποι που υποφέρουν από άσθμα και άνθρωποι 
με άλλες χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες, 
π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Για 
αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πλέον 
αυξημένη ευαισθησία και αντίδραση στη χρή-
ση των προϊόντων αυτών, ειδικά σε δημόσιους 
και επαγγελματικούς χώρους στους οποίους 
κυκλοφορούν ελεύθερα (και ανυποψίαστα!) 
αυτές οι κατηγορίες ασθενών. μεγάλες μη Κυ-
βερνητικές όργανώσεις όπως π.χ. η ευρωπαϊκή 
όμοσπονδία αλλεργιών και ο Σύνδεσμος ασθε-
νών με αναπνευστικές ασθένειες θέτουν επί 
χρόνια το αίτημα για απαγόρευση της χρήσης 

των αρωματικών χώρου σε δημόσιους χώρους 
και της ελεύθερης χρήσης αρωμάτων σε κατα-
ναλωτικά προϊόντα. 
Πέραν των πιο πάνω κινδύνων τα αρωματικά 
χώρου αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα 
προϊόντος με πιθανό cocktail effect. Δηλαδή 
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, που η 
συγκέντρωση της κάθε μίας είναι εντός του 
νομοθετικά επιτρεπόμενου για την κάθε ουσία 
ποσοστού. Δηλαδή παρόλο που μερικές από 
τις συστατικές τους ουσίες ταξινομούνται ως 
Καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή επικίνδυνες 
στην αναπαραγωγή (ΚμΤ), η περιεκτικότητα της 
κάθε μίας είναι μικρότερη από το περιοριστικό 
όριο που προβλέπει η νομοθεσία. επίσης πρέπει 
να αναφερθεί ότι για πολλές από αυτές τις χη-
μικές ουσίες υπάρχουν κοινοτικά όρια έκθεσης 
εργαζομένων, συνεπώς έστω και εάν πρόκειται 
για καταναλωτικά προϊόντα η χρήση τους σε 
χώρους όπου βρίσκονται εργαζόμενοι πρέπει 
να γίνεται με έλεγχο και φειδώ, αφού οι εργα-
ζόμενοι εκτίθενται στις χημικές αυτές ουσίες 
καθημερινά επί οκταώρου βάσεως. 
χαρακτηριστικά παραδείγματα επικίνδυνων χη-
μικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε αρω-
ματικά χώρου είναι η φαινόλη, το βενζόλιο, το 
ξυλόλιο, η φορμαλδεΰδη, οι φθαλικοί εστέρες 
(συγκεκριμένα ο φθαλικός διβουτυλεστέρας-
DBP και το φθαλικό διισοβουτύλιο-DIBP), η 

ακεταλδεΰδη και οι ισοπαραφινικοί υδρογονάν-
θρακες. Για πολλές από αυτές τις χημικές ουσίες 
υπάρχουν συγκεκριμένοι νομοθετικοί περιορι-
σμοί για άλλη χρήση τους (Παράρτημα XVII του 
ευρ. Κανονισμού REACH) αλλά όχι για τη χρήση 
σε αρωματικά χώρου.
Πολλά αρωματικά χώρου ταξινομούνται και ση-
μαίνονται ως «ερεθιστικά», δηλαδή σε μια από 
τις χαμηλότερες κατηγορίες ταξινόμησης της 
επικινδυνότητας και συνεπώς επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται. αυτή η ταξινόμηση προέκυ-
ψε γιατί δεν υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
επαρκείς πληροφορίες και μέθοδοι αξιολόγη-
σης της συνεργιστικής (αθροιστικής) δράσης 
των χημικών ουσιών, ειδικότερα αυτών που 
ταξινομούνται ως KMT, στις οποίες οι κατανα-
λωτές ή οι εργαζόμενοι εκτίθενται μέσω ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος. Δηλαδή επί του πα-
ρόντος η ταξινόμηση των προϊόντων αυτών γί-
νεται συνήθως με βάση τις επιμέρους ιδιότητες 
των συστατικών τους χημικών ουσιών και όχι τις 
ιδιότητες του όλου μείγματος.
Για όλους τους πιο πάνω λόγους συστήνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των αρωματικών 
χώρου, τόσο από τους καταναλωτές στα σπίτια 
τους, όσο και από τους εργοδότες/κατά νόμο 
υπεύθυνους σε μεγάλους δημόσιους χώρους 
όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες 
και ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους χωρίς άμεσο 
εξωτερικό εξαερισμό, π.χ. εσωτερικές αίθουσες, 
συνεδριακούς χώρους, δωμάτια σε κρουαζιερό-
πλοια κτλ. Η βασική συμβουλή στην προκειμένη 
περίπτωση είναι ή ίδια με αυτή για χρήση όλων 
των επικίνδυνων χημικών προϊόντων: περιορί-
στε την έκθεση. Δηλαδή πρέπει να προτιμώ-
νται οι φυσικότερες και οι ακίνδυνες μέθοδοι 
εξαερισμού, όπως ο φυσικός ή ο μηχανικός 
εξαερισμός (παράθυρα, ανεμιστήρες). Πρέπει 
επίσης να τονιστεί ότι η χρήση των αντίστοιχων 
φυσικών προϊόντων π.χ. συμπυκνωμένα αιθέρια 
έλαια, δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι απόλυτα 
ασφαλής. Τα αιθέρια έλαια είναι ένα πολύπλοκο 
μείγμα που συνδυάζει συμπυκνωμένες χημι-
κές ουσίες φυσικής προέλευσης. Παρόλο που 
η προέλευσή τους είναι από φυσικές πηγές, η 
συγκέντρωση στην οποία απαντώνται στη φύση 
είναι κατά πολύ μικρότερη από ό,τι στα έλαια 
αυτά. επίσης πολύ λίγα από τα συμπυκνωμένα 
αιθέρια έλαια έχουν αξιολογηθεί σε σχέση με 
την επικινδυνότητά τους κατά την εισπνοή, δη-
λαδή την κυριότερη οδό έκθεσης όσον αφορά 
τα αρωματικά χώρου. 
Η ευρωπαϊκή επιτροπή, αναγνωρίζοντας την αυ-

Πόσο ασφαλή είναι τα αρωματικά χώρου;

Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η Κύπρος

Tα αρωματικά χώρου 
αποτελούν χαρακτηριστικό 
παράδειγμα προϊόντος με 

πιθανό cocktail effect

 Έπαρχος και δήμοι έχουν 
την εξουσία να κάνουν 

ό,τι θέλουν, αν και κάποτε 
χρειάζονται και τη βοήθεια 
του Υπουργικού Συμβουλίου

ξανόμενη χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων, 
υιοθέτησε πρόσφατα τον πρώτο νομοθετικό 
περιορισμό για την περιεκτικότητα των αρωμα-
τικών χώρου: από την 1.6.2015 η χημική ουσία 
1,4-διχλωροβενζόλιο (ή π-διχλωροβενζόλιο) 
απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε ποσοστό 
πέραν του 0,1% σε αρωματικά χώρου ή σε 
αρωματικά για τουαλέτες, κατοικίες, γραφεία 
ή άλλους κλειστούς δημόσιους χώρους. Το 1,4 
δίχλωροβενζόλιο ταξινομείται ως ερεθιστικό 
των οφθαλμών κατηγορίας 2 (προκαλεί σοβαρό 
οφθαλμικό ερεθισμό) και Καρκινογόνο κατηγο-
ρίας 2 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου).

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι η αυξανόμενη 
χρήση διαφόρων χημικών προϊόντων είναι φαι-
νόμενο της σύγχρονης εποχής. Η ευρωπαϊκή 
επιτροπή έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα 
την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων: 
με την εισαγωγή και την εφαρμογή του ευρω-
παϊκού Κανονισμού για την Καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Περι-
ορισμούς των χημικών Προϊόντων (REACH) και 
την ίδρυση του ευρωπαϊκού όργανισμού χημι-
κών Προϊόντων (European Chemicals Agency-
ECHA) στοχεύει, μεταξύ άλλων, να ολοκληρώσει 
μέχρι το 2020 την αξιολόγηση περίπου 440 

πολύ επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησι-
μοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Συνεπώς, 
οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι και οι ευαίσθη-
τες ομάδες πληθυσμού δεν είναι μόνοι τους σε 
αυτή την προσπάθεια. Η ελαχιστοποίηση στην 
έκθεση σε χημικές ουσίες πρέπει να γίνεται σε 
όλα τα επίπεδα, από τους καταναλωτές, τους 
συνειδητοποιημένους εργοδότες και εργαζό-
μενους μέχρι και τους αρμόδιους για την εφαρ-
μογή της νομοθεσίας σε κάθε κράτος μέλος.

Δρ Μαρία Ορφανού
Χημικός 



23
τ ε ύ χ ο ς  1 81   •   ς ε Π τ ε Μ Β Ρ Ι ο ς  2 01 4w w w. e t e k . o r g . c y  

22

ΘεΤιΚΗ ΓνΩμαΤεΥΣΗ εΤεΚ

Νέο μεταλλείο στο Απλίκι

Αιτήσεις για 
Πολεοδομική Άδεια 
κατά παρέκκλιση

Σε απαντητική του επιστολή προς τον διευθυντή 
της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του υπουργεί-

ου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 
το Επιμελητήριο τοποθετήθηκε θετικά στο αίτημα 
της Hellenic Copper Mines Ltd για λειτουργία νέου 
μεταλλείου στο Απλίκι.
Η γνωμάτευση του ετεΚ, που έγινε στο πλαίσιο του 
περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της εξορυκτικής 
Βιομηχανίας Νόμου (Ν. 82(Ι)/2009), αφορούσε συ-
γκεκριμένα τη χορήγηση πιστοποιητικού κατάλλη-
λης χωροθέτησης για την Εταιρεία Hellenic Copper 
Mines Ltd.
Το θέμα εξετάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή 
εκτίμησης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (στην 
οποία συμμετέχει και το ΕΤΕΚ με εκπρόσωπό του 
ως μόνιμο μέλος). Η εξέταση έγινε στο πλαίσιο αξι-
ολόγησης της σχετικής ΜεεΠ καθώς και Δέουσας 
Εκτίμησης. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος εξε-
τάσθηκαν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, τόσο από 
τις εξορυκτικές εργασίες του μεταλλείου όσο και 
εργασίες για απόρριψη των απόβλητων (μπάζων) 
που προκύπτουν από την όλη μεταλλευτική δρα-
στηριότητα. οι χώροι εναπόθεσης των αποβλήτων 
καθώς και η ποιότητα αυτών αναφέρονται στη 
ΜεεΠ.
Η θέση του ετεΚ αναφορικά με το αίτημα της 
Hellenic Copper Mines Ltd ήταν θετική όπως θε-
τική ήταν και η τελική γνωμάτευση που εξέδωσε 
η Περιβαλλοντική Αρχή, εφόσον σειρά όρων (που 
αναφέρονται στη γνωμάτευση) τηρούνται από τον 
αιτητή.
Το ΕΤΕΚ τόνισε στην επιστολή του ότι όλοι οι όροι 
που αναφέρονται στη Γνωμάτευση της Περιβαλλο-
ντικής Αρχής πρέπει να διατηρηθούν και να εφαρ-
μοστούν.

Το Συμβούλιο μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε 
τη θέση του εΤεΚ για αιτήσεις έκδοσης Πολε-
οδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση:
 •	 Αίτηση	 της	 εταιρείας	 Κεραμείον	 Κακο-
γιάννης και των κ. Νικολάου Κακογιάννη και 
Ανδριάνθης Κακογιάννη για χορήγηση πολε-
οδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προ-
νοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή 
Νότια της Λευκωσίας (2013) για προσθήκες 
και μετατροπές σε υφιστάμενο κεραμείο (βι-
ομηχανία παραγωγής τούβλων), στη Νήσου.
Το εΤεΚ στη γνωμάτευσή του τόνισε ότι η αίτη-
ση αφορά ανάπτυξη η οποία έχει ολοκληρωθεί 
και λειτουργεί παράνομα, χωρίς την εξασφάλι-
ση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων με 
απόφαση του αιτητή, γεγονός που θα πρέπει 
να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιο. 
αυτό επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την 
αδυναμία των αρμόδιων αρχών να επιβάλουν 
τους νόμους και να ασκήσουν έλεγχο των ανα-
πτύξεων. Γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
όταν αφορά τέτοιου είδους αναπτύξεις, όπου η 
τυχόν μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας 
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία 
των ανυποψίαστων χρηστών και εργαζομένων.
Παρ’ όλα ταύτα το επιμελητήριο, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις κατ’ αρχήν θετικές εισηγήσεις 
των αρμοδίων τμημάτων, εισηγήθηκε η αίτηση 
να αντιμετωπισθεί θετικά με τις πιο κάτω προ-
ϋποθέσεις: 
• Στο πλαίσιο της αίτησης για εξασφάλιση 
Άδειας όικοδομής να ετοιμαστεί και να κατα-
τεθεί στην αρμόδια αρχή μελέτη για τη στατική 
επάρκεια των υφιστάμενων οικοδομών.
• Να γίνει αισθητική αναβάθμιση των όψεων 
των υφιστάμενων κτιρίων.
• Να διευθετηθεί το θέμα των απαιτούμενων 
χώρων στάθμευσης.
• Να γίνει περιμετρική δεντροφύτευση του 
τεμαχίου. 
• Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι όροι 
που εισηγούνται τα αρμόδια τμήματα και υπη-
ρεσίες.
Το Τεχνικό επιμελητήριο θεωρεί, μεταξύ άλλων, 
ότι η προαναφερόμενη αίτηση:
(i) Δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την 
πολιτική του Σχεδίου ανάπτυξης για την περιοχή. 
(ii) Η προτεινόμενη ανάπτυξη είχε εξασφαλίσει 
άδεια οικοδομής το 1979 για την ίδια χρήση.
(iii) Η προτεινόμενη ανάπτυξη έχει πιο χαμηλό 
συντελεστή δόμησης από τον επιτρεπόμενο, 
γεγονός που μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις 
σε βάρος της φιλοξενούσας περιοχής. 
(iv) Η λειτουργία της βοηθά στην ανασύνταξη 
της οικοδομικής βιομηχανίας σε περίοδο κρίσης.
(v) Δεν υπάρχουν ενστάσεις από τους περίοι-
κους για οχληρία. 
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Τις θέσεις του ανέπτυξε το επιμελητήριο προς 
τον διευθυντή του τμήματος Περιβάλλοντος 

του υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, σε διάφορες περιπτώσεις που τέ-
θηκαν ενώπιόν του, για την Προκαταρκτική Έκθεση 
επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠεεΠ) - επιτροπή 
εκτίμησης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων νόμος 
140(ι)/2005-Άρθρο 15(7).
• ΠΕΕΠ για κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης 
υπόγειας αποθήκευσης πετρελαιοειδών και βοηθη-
τικούς χώρους στη Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου.
Tο εΤεΚ τοποθετήθηκε θετικά στην αίτηση.
• ΠΕΕΠ για την επέκταση των εγκαταστάσεων 
υφιστάμενου ιδιωτικού ζωολογικού πάρκου στο 
Παραλίμνι.
Tο εΤεΚ τοποθετήθηκε θετικά στην αίτηση.
• ΠΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία ποιμνιο-
στασίου δυναμικότητας 500 παραγωγικών αιγο-
προβάτων στο Γέρι.
Tο εΤεΚ τοποθετήθηκε θετικά στην αίτηση.
• ΠΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 
στον Δήμο αγίας νάπας.
Tο εΤεΚ τοποθετήθηκε θετικά.
• ΠΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 
με βιολογικό σταθμό επεξεργασίας υγρών αποβλή-
των στην Πόλη χρυσοχούς.
Tο εΤεΚ τοποθετήθηκε θετικά.
• ΠΕΕΠ για αίτηση για πολεοδομική άδεια για 
απόρριψη απόβλητων (μπάζα και λάσπη) από την 
εξόρυξη και επεξεργασία διαβασικού πετρώματος 
από τα Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια εταιρεία Λτδ.

Tο εΤεΚ τοποθετήθηκε θετικά.
• ΠΕΕΠ για ανέγερση Ναού στο Πισσούρι 
Tο εΤεΚ τοποθετήθηκε θετικά. Όμως, στην επιστο-
λή του σημείωσε ότι τόσο εντός του Πισσουρίου 
όσο και στον γειτνιάζοντα με αυτό χώρο έχουν πα-
ρατηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν κατολισθήσεις 
και άλλα φαινόμενα αστάθειας και προέτρεψε να 
μελετηθεί το γεγονός αυτό και να ληφθεί υπόψη 
κατά τον τελικό σχεδιασμό του έργου.
Σε όλες τις περιπτώσεις που τάχθηκε θετικά το 
επιμελητήριο τόνισε ότι θα πρέπει να τηρηθούν 
όλοι οι όροι που αναφέρονται στο Προσχέδιο Γνω-
μάτευσης. επίσης, σημείωσε ότι αναμένει πως από 
πλευράς της κυβέρνησης θα τηρούνται όλες οι δια-
δικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εργασι-
ών του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
του, έτσι που να διαπιστώνεται ότι οι όποιοι όροι 
καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή και συνοδεύ-
ουν την πολεοδομική άδεια τηρούνται.

Επιτροπή Εκτίμησης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Η επιτροπή ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου Λακατάμιας έχει τον κα-
τεξοχήν ρόλο του συντονισμού και υποστήριξης των προσπαθειών του 

Δήμου για διείσδυση και άντληση χορηγιών από τα ευρωπαϊκά Προγράμματα 
και Ταμεία. με τη σύσταση του Γραφείου ευρωπαϊκών Θεμάτων στον Δήμο, στις 
αρχές 2011, και την ανάλογη πλήρωση της θέσης Υπεύθυνης ευρωπαϊκών Θε-
μάτων από τη κ. νατάσα Ξενοφώντος Κουδουνά, η πιο πάνω αποστολή άρχισε 
δειλά αλλά σταθερά να παίρνει σάρκα και οστά. μέσα σε μόνο τρία έτη, ο Δή-
μος Λακατάμιας, είτε υπό την ιδιότητα του ως συνεργαζόμενος φορέας, είτε ως 
τελικός αποδέκτης (δικαιούχος), έχει καταφέρει να αντλήσει ένα αξιοσέβαστο 
ποσό, αλλά και σημαντικά παρεμφερή οφέλη, μέσα από ένα διευρυμένο αριθμό 
ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
• Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-2013 - Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 
σε κτίρια του Δήμου. Συγκεκριμένα, έχει επιτευχθεί η εγκατάσταση φωτοβολτα-
ϊκών πλαισίων σε όλη την οροφή του Δημοτικού μεγάρου. εκτός από την ετή-
σια εξοικονόμηση σε ηλεκτρική ενέργεια μέσα στους ισολογισμούς του Δήμου, 
το καθαρό αρχικό όφελος (κόστος εγκατάστασης) για τον Δήμο είναι της τάξης 
των €50.000.
• Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (MED). Αφορά 
την εφαρμογή ενεργειακών προγραμμάτων από τον Δήμο με στόχο τη μείωση 
δαπανών σε ηλεκτρισμό και πετρέλαιο. χαρακτηριστικό και πρωτοπόρο (του-
λάχιστον για τα κυπριακά δεδομένα) παράδειγμα εφαρμογής του πιο πάνω 
προγράμματος από τον Δήμο, είναι η αξιοποίηση βιομάζας (κλαδευμάτων) 
για θέρμανση κτιρίων του Δήμου. Η αρχή γίνεται με τη θέρμανση του νερού 
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Ένα αρχικό όφελος της τάξης των €150.000 (με 
επιπρόσθετο κέρδος σημαντική ετήσια εξοικονόμηση πετρελαίου άνω των 
€50.000).
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Για δεύτερη συνεχόμε-
νη χρονιά ο Δήμος Λακατάμιας έχει επιτύχει την άντληση πόρων από το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα, για τη χρηματοδότηση μαθημάτων (γλώσσας, πρώτων 
βοηθειών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολιτικών δικαιωμάτων, ιστορίας και 
πολιτισμού κ.ά.) σε άτομα τρίτων χωρών, με σκοπό τη πιο ομαλή ένταξή τους 
στην κοινωνία μας, αλλά και την καλύτερη προσφορά τους στην οικονομία της 
χώρας μας. Και για τις δυο χρονιές, πέραν των πιο πάνω θετικών κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, το καθαρό χρηματικό όφελος προς τον Δήμο είναι της τάξης 
των €21.000.
• Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της 
χρήσης ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας. μέσω αυτού του προγράμματος έχει 
εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η αγορά θερμικού σκέπαστρου για το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο. εκτός από την ετήσια εξοικονόμηση σε κόστος πετρελαίου (για 
τη θέρμανση του νερού τους χειμερινούς μήνες), το χρηματικό όφελος στον 
Δήμο (υπό τη μορφή χορηγίας) ανέρχεται στα €70.000.
• Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (MED). Για δεύ-
τερη φορά (αλλά σε αυτή την περίπτωση ως τελικός αποδέκτης), μέσω του εν 
λόγω προγράμματος ο Δήμος Λακατάμιας έχει πετύχει την ενεργειακή ανακαί-
νιση αριθμού οικιών χαμηλού εισοδήματος στην περιφέρειά του. Η εν λόγω 
ανακαίνιση περιλάμβανε εφαρμογή διπλών παραθύρων, μονώσεις ταρατσών, 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κ.ά. Το συνολικό όφελος προς τον Δήμο, αλλά και 
τους συγκεκριμένους δημότες είναι της τάξης των €25.000.
• Σύμφωνο Νησιών για Προώθηση της Μείωσης των Εκπομπών Διοξειδίου 
του Άνθρακα στον Δήμο (τόσο στις εργασίες του ίδιου του Δήμου, όσο και της 
καθημερινότητας των δημοτών). Το αποτέλεσμα της εμπλοκής του Δήμου σε 
αυτό το πρόγραμμα είναι το αποκαλούμενο «ενεργειακό Σχέδιο Δράσης», αλλά 

και ένα χρηματικό όφελος €7.500 από το ενεργειακό Γραφείο Πολιτών Κύπρου.
• Πρόγραμμα εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-governance) στην 
Τοπική αυτοδιοίκηση. Στόχος η ενοποίηση όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων 
του Δήμου, αλλά και η ενίσχυση μέσω ενσωμάτωσης επιπρόσθετων υφιστά-
μενων συστημάτων (π.χ. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφόρησης - Geographic 
Information System) για καλύτερη χρήση των πληροφοριών από τον Δήμο και 
ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Πέραν των πιο πάνω θετικών αποτε-
λεσμάτων, το χρηματικό όφελος στον Δήμο (για την εφαρμογή) ανέρχεσαι στα 
€50.000.
• Πρόγραμμα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την Εκμετάλλευση Ανανεώσι-
μων Πηγών ενέργειας στις Τοπικές αυτοδιοικήσεις. ό Δήμος έχει επωφεληθεί 
μέσω αυτού του προγράμματος, μέσω της βελτίωσης της τεχνογνωσίας και 
πρακτικών της υπηρεσίας του Δήμου.
• Πρόγραμμα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για Βελτίωση της Ποιότητας των 
Υπηρεσιών του Δήμου προς τους Πολίτες. Η διαδικασία της τελικής έγκρισης 
του εν λόγω προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Τόσο το τελικό χρηματικό 
όφελος προς τον Δήμο, όσο και η προοπτική αναβάθμισης των υπηρεσιών προς 
τους δημότες αναμένονται με την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
• Πλήρης χρηματοδότηση για Συμμετοχή σε Σεμινάρια Κατάρτισης Προσωπι-
κού του Δήμου Λακατάμιας με θεματολογία:
1. Διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο.
2. εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για ενεργειακή αποδοτικότητα και χρήση 
ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας.
3. Διαχείριση της αλλαγής στον χώρο εργασίας.
μέσω των πιο πάνω σεμιναρίων/προγραμμάτων, έχει επιμορφωθεί το προσωπι-
κό του Δήμου, αποκτώντας περαιτέρω γνώσεις και καλές πρακτικές.
Για τα ακόλουθα προγράμματα πραγματοποιήθηκε όλη η διαδικασία αίτησης και 
υποστήριξης του αιτήματος (proposal), αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η 
συνέχιση και υλοποίησή τους:
- ανάπλαση της Δυτικής Όχθης του Πεδιαίου ποταμού.
- Διαχείριση αστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
- εκπαίδευση Άνεργων Πολιτών για ταχύτερη και ομαλότερη ένταξη/επανέ-
νταξή τους στην αγορά εργασίας.
με ένα συνολικό ποσό (όφελος) της τάξης των €500.000, ο Δήμος Λακατάμιας 
έχει καταφέρει μέσα σε τρία έτη να κερδίσει ένα σημαντικό κομμάτι από τα 
προσφερόμενα ευρωπαϊκά Προγράμματα. Δεδομένης της κρίσης που περνά 
η χώρα μας, και ειδικότερα η Τοπική αυτοδιοίκηση, η εν λόγω οικονομική, και 
όχι μόνο, ανάσα στον Δήμο Λακατάμιας εισπράττεται με αρκετή ανακούφιση. 
Η προοπτική για το μέλλον είναι ακόμη μεγαλύτερη, λαμβάνοντας υπόψη την 
αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία. με τη συνέχιση της συνεργασίας όλων, ο Δή-
μος Λακατάμιας έχει τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερα ευρωπαϊκά οφέλη.

Ανδρέας Γλαύκου Ανδρέου
Δημοτικός Σύμβουλος 

Πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Δήμος Λακατάμιας

Για λόγους τάξης και ομαδικότητας, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ευρωπα-
ϊκών Θεμάτων του Δήμου Λακατάμιας είναι: ο αντιδήμαρχος Ζαχαρίας Πατσα-
λίδης, και οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Βασιλείου, Μιχάλης Κονόμου, Θωμάς 
Θωμά, Ειρήνη Γελαστού, Ανδρέας Καϊλής, Άλκης Αλκιβιάδης και Θεοχάρης Γιά-
κουμος.

Α Π ο τ ε Λ ε ς Μ Α τ Α  Κ Α Ι  Π Ρ ο ο Π τ Ι Κ ε ς 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων Δήμου Λακατάμιας 



Αναφορικά με το θέμα της μεταγραφής σε 
προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακού επι-

πέδου, βάσει άλλης μεταλυκειακής φοίτησης ανώ-
τερου επιπέδου το επιμελητήριο ενημέρωσε τον 
περασμένο αύγουστου τους πρυτάνεις όλων των 
εγκεκριμένων πανεπιστημίων στην Κύπρο ότι:
Σύμφωνα με τα κριτήρια και το πλαίσιο εγγρα-
φής του εΤεΚ:
«Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύ-
ναμο προσόν είναι δυνατό να αναγνωριστεί για 
σκοπούς του νόμου του εΤεΚ εφόσον:
• Έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε αναγνω-
ρισμένο στη χώρα λειτουργίας του πανεπιστη-
μιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης μετά από 
πλήρη φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσά-
ρων ετών και στην περίπτωση που προηγείται 
μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου δι-
άρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημι-
ακό επίπεδο
• είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης 
του αντίστοιχου επαγγέλματος από τη χώρα έκ-
δοσής του
• ο κάτοχός του κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
για απόκτησή του έχει παρακολουθήσει επιτυ-
χώς μαθήματα βασικής μηχανικής
• ο κάτοχός του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για 
απόκτησή του έχει παρακολουθήσει και επιτύχει 
σε τουλάχιστον έξι (6) χρονιαία ή σε δώδεκα (12) 
εξαμηνιαία μαθήματα του βασικού κύκλου σπου-

δών του κλάδου στον οποίο αιτείται εγγραφή.»
με βάση την παράγραφο (i) πιο πάνω, για σκο-
πούς εγγραφής στο μητρώο μελών του εΤεΚ, 
κάτοχοι τίτλων που αποκτούνται μετά από μετα-
λυκειακή φοίτηση ανωτέρου επιπέδου (π.χ. Τει, 
κολεγίων κτλ), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 
τίτλους πανεπιστημιακού επιπέδου, θα πρέπει να 
αποκτήσουν τους τίτλους αυτούς συμπληρώνο-
ντας μαθήματα που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 
120 ECTS. Τυχόν αιτήσεις εγγραφής από άτομα 
που θα αποκτήσουν τίτλο σπουδών αξιοποιώντας 
την εν λόγω πρόνοια, νοείται ότι θα αξιολογηθούν 
ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο:
ικανοποιούν τα κριτήρια εγγραφής του εΤεΚ που 
αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόμενο 
σπουδών 
Έχουν αποκτηθεί μετά από ελάχιστη φοίτηση 
δύο χρόνων.
ενόψει των πιο πάνω και με βάση σχετική 
απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του εΤεΚ 

ημερομηνίας 27.05.2014, διευκρινίζεται ότι η 
εν λόγω πρόνοια εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου η μεταλυκειακή φοίτηση 
ανώτερου επιπέδου οδηγεί σε απόκτηση τίτλου 
σπουδών, βάσει του οποίου έχει εξασφαλισθεί η 
εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημι-
ακού επιπέδου. 
ανεξάρτητα των πιο πάνω, σε εκείνες τις περι-
πτώσεις όπου η μεταλυκειακή φοίτηση ανώτε-
ρου επιπέδου δεν οδηγεί σε απόκτηση τίτλου 
σπουδών, το επιμελητήριο θα αποδέχεται προς 
εγγραφή, αιτήσεις που αφορούν άτομα των 
οποίων τα προσόντα πανεπιστημιακού επιπέ-
δου, που θα είναι το αντικείμενο αναγνώρισης, 
θα πληρούν τα πιο κάτω:
α) έχουν αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε πα-
νεπιστημιακό επίπεδο διάρκειας τουλάχιστον 2 
χρόνων και
β) οι τυχόν διδακτικές μονάδες που θα τύχουν 
απαλλαγής σε ουδεμία περίπτωση θα ξεπερνούν 
το ήμισυ των διδακτικών μονάδων που έχουν 
αποκτηθεί κατά τη μεταλυκειακή φοίτηση ανώ-
τερου επιπέδου.
νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν τηρουμένων 
των κριτηρίων που αφορούν την αναγνώριση και 
το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών.
Η προαναφερόμενη ρύθμιση ισχύει για μετα-
γραφές που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος που 
ξεκινά τον Σεπτέμβριο 2014 και μετέπειτα.

Κατ’ αρχήν αρνητική ήταν η γνωμάτευση 
του εΤεΚ στο αίτημα εταιρείας για κατα-

σκευή και λειτουργία αιολικού πάρκου στην κοι-
νότητα μοναγρούλι. Το θέμα απασχόλησε την 
επιτροπή εκτίμησης Περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων, νόμος 140(ι)/2005-αρθρο15(7) - μεεΠ.
Σε επιστολή του προς τον διευθυντή του τμή-
ματος Περιβάλλοντος το εΤεΚ σημειώνει ότι 
1. Στα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρεται 
ότι η μεταφορά των μεγάλων τεμαχίων (πτερύ-
για της ανεμογεννήτριας) θα μεταφερθούν από 
το λιμάνι στα σημεία εγκατάστασης των ανεμο-
γεννητριών με ελικόπτερο έτσι που να αποφευ-
χθεί η ανάγκη κατασκευής μεγάλων δρόμων 
προσπέλασης. Το εΤεΚ θεωρεί ότι αυτό τεχνικά 
είναι πολύ δύσκολο αλλά και προκαλεί μεγάλες 
εκσκαφές και καταστροφή του περιβαλλοντος.
2. Παρόλο που τα πτερύγια θα μεταφερθούν 
με ελικόπτερο η ανάγκη κατασκευής μεγάλης 
πλατείας (της τάξης των 50 χ 100 μ.) στον χώρο 
κάθε ανεμογεννήτριας παραμένει.
3. Όπως αναφέρει και ο μελετητής του έργου, 

η κατασκευή των δρόμων προσπέλασης είναι 
δύσκολη λόγω του απότομου τοπογραφικού 
ανάγλυφου.
4. Πλησίον του αιολικού πάρκου (προς δυσμάς 
και προς ανατολάς) υπάρχουν δυο ανενεργά 
λατομεία, οι εκσκαφές των οποίων έχουν ήδη 
αλλοιώσει το περιβάλλον.
με βάση τα πιο πάνω, θέση του εΤεΚ ήταν 
ότι μια ανάπτυξη ως η προτεινόμενη, δεν εν-
δείκνυται στον χώρο αυτό ο οποίος είναι ήδη 
βεβαρημένος.
Ωστόσο, το εΤεΚ σημείωσε ότι «σε περίπτωση 
που για οποιονδήποτε λόγο κριθεί ότι θα πρέ-
πει να προχωρήσει περαιτέρω η εξέταση προς 
έγκριση της αίτησης για το υπό εξέταση έργο, 
θα πρέπει να απαιτηθεί πριν από μια τέτοια 
έγκριση, να υποβληθούν λεπτομερή σχέδια και 
υπολογισμοί που να δείχνουν το μέγεθος των 
εκσκαφών που απαιτούνται για την κατασκευή 
των δρόμων προσπέλασης και των απαραίτη-
των πλατειών, προκειμένου να σταθμιστούν οι 
πραγματικές επιπτώσεις».

Το επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύ-
πρου (εΤεΚ), ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός 

σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων 
των Κυπρίων μηχανικών, αποφάσισε να μελετή-
σει την τεχνική πτυχή του θέματος, για προβλή-
ματα εθνικής ασφάλειας, τα οποία ενδέχεται να 
προκύψουν λόγω ιδιωτικοποίησης της Cyta.

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ανατεθεί στα ακό-
λουθα μέλη του Γενικού Συμβουλίου (ΓΣ) του 
εΤεΚ τα οποία τυγχάνει να είναι και λειτουργοί 
της Cyta: 
• Πόλυς Ανθούσης (Εθνική & Διεθνής Χονδρική 
αγορά)
• Γιάννης Ζαπίτης (Υποδομές Πληροφορικής)
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Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

ΥΠόμνΗμα 

Θέσεις ετεΚ για τις τροποποιήσεις του περί Μεταβιβάσεως 
και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (τροποποιητικού) Νόμου 2014

Tο Επιμελητήριο, μετά από πρόσκληση και παρουσία εκπροσώπου του 
στην Κοινοβουλευτική επιτροπή εσωτερικών, καθέσε -ανάμεσα σ' 

άλλα- τα ακόλουθα σχόλια και προβληματισμούς:
1. εάν ένα ακίνητο δεν εκποιηθεί κατά τους πρώτους 12 μήνες όπως προβλέ-
πεται στο νομοσχέδιο και ξεκινήσουν οι διαδικασίες ξανά τότε, σύμφωνα με 
το άρθρο 44ΙΑ, ο ενυπόθηκος δανειστής θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει 
το ακίνητο. Θα γίνει νέα επανεκτίμηση της αγοραίας αξίας του με ενδεχόμενο 
αυτό να πωληθεί στο 50% της νέας εκτιμημένης αξίας και με δυνατότητα 
αυτή η διαδικασία να επαναλαμβάνεται κάθε 12 μήνες;
Κίνδυνος: λόγω της υπερπροσφοράς ακινήτων προς πώληση και των οι-
κονομικών συνθηκών που επικρατούν με μαθηματική ακρίβεια οι τιμές 
θα καταβαραθρωθούν και ο Αττίλας για τους Κυπρίους, αυτή τη φορά, θα 
φορά κοστούμι. ουσιαστικά θα είναι οι τράπεζες που ο λαός κλήθηκε το 
2013 να σώσει με τις καταθέσεις του.
2. εφόσον, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ο σκοπός 
της τροποποίησης του βασικού νόμου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών 
εκποίησης των ενυπόθηκων ακινήτων, εννοείται αυτών που οι ενυπόθη-

κοι οφειλέτες δεν εξοφλούν τα δάνειά τους, τότε πώς αντιμετωπίζονται οι 
περιπτώσεις όπου ο ενυπόθηκος οφειλέτης π.χ. developer έχει πωλήσει το 
ακίνητο ή μέρος του (π.χ. διαμερίσματα) και ενώ αυτός δεν ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα, ο αγοραστής του ακινήτου (και 
αυτός ενυπόθηκος οφειλέτης) ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι 
της τράπεζας, η τράπεζα αρνείται να προχωρήσει στη μεταβίβαση προς τον 
αγοραστή. Θα μπορεί να προχωρήσει στην εκποίηση του ακινήτου; Πώς 
προστατεύεται ο συνεπής αγοραστής σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι δικαι-
ώματα θα πρέπει να έχουν όλοι και αυτά των ασθενέστερων θα πρέπει να 
προστατεύονται από την ασυδοσία των ισχυρότερων.
3. Άρθρο 44Ιε ερμηνευτικές Διατάξεις
Στον ορισμό «εκτιμητής» να απαλειφθεί ...τον εξ επαγγέλματος εκτιμητή, ο 
οποίος… και να αντικατασταθεί με …το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο… 
4. ςτο άρθρο 44Η εδάφιο 5 να προστεθεί και ο εκτιμητής
δηλ. το ενυπόθηκο ακίνητο δεν πωλείται σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευ-
θυντή, εργαζόμενο, αντιπρόσωπο ή συγγενή μέχρι τέταρτου βαθμού, του 
εκτιμητή.

Μεταγραφή σε προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, 
βάσει άλλης μεταλυκειακής φοίτησης ανώτερου επιπέδου

Αιολικό πάρκο στο Μοναγρούλι
Κ Ρ Ι τ Η Ρ Ι Α  ε Γ Γ Ρ Α Φ Η ς  ς τ ο  ε τ ε Κ Μ ε ε Π 

Θ ε ς ε Ι ς  ε τ ε Κ  Γ Ι Α  τ ε χ Ν Ι Κ Α  Θ ε Μ Α τ Α

Αξιολόγηση 
προγράμματος σπουδών 

«Bachelor of Science 
in Oil & Gas Energy 

Engineering» του Παν/
μίου λευκωσίας 

H Διοικούσα επιτροπή του ετεΚ, λαμβά-
νοντας υπόψη και το πόρισμα της Επι-

τροπής Αξιολόγησης, στη συνεδρία της ημε-
ρομηνίας 01.07.2014, αποφάσισε την έγκριση 
του προγράμματος σπουδών «Bachelor of 
Science in Oil & Gas Energy Engineering» του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Περαιτέρω αποφασίστηκε ότι οι απόφοιτοι 
του εν λόγω κλάδου θα εγγράφονται στον 
κλάδο Πολιτικής Μηχανικής, ως τον πλησιέ-
στερο κλάδο, ως ενεργειακοί Μηχανικοί Πε-
τρελαίου & Φυσικού Αερίου.
Νοείται ότι για λήψη απόφασης για αναγνώ-
ριση προγραμμάτων σπουδών και εγγραφή 
στο Μητρώο Μελών του, το επιμελητήριο 
εξετάζει τα μαθήματα που έχει επιλέξει ο 
κάθε αιτητής και αποφασίζει κατά πόσο ικα-
νοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών σε 
σχέση με τα ακόλουθα:
i. επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων βα-
σικής μηχανικής κατά τη διάρκεια της φοίτη-
σής του
ii. επιτυχία σε τουλάχιστον οκτώ (8) χρονιαία 
ή σε δεκαέξι (16) εξαμηνιαία μαθήματα του 
βασικού κύκλου σπουδών του κλάδου στον 
οποίο αιτείται εγγραφή κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης προς απόκτηση του διπλώματος.
Σημειώνεται ότι για τους κλάδους / ειδικότη-
τες Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της 
Πληροφορικής, Μηχανικής Μεταλλείων και 
Πολεοδομίας - χωροταξίας απαιτούνται δώ-
δεκα (12) εξαμηνιαία μαθήματα του βασικού 
κύκλου σπουδών.

οδικός Φωτισμός με Φωτοβολταϊκά 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, 
με αφορμή και αντίστοιχη σχετική πρωτοβουλία 

του Δήμου Αγίας Νάπας να αντικαταστήσει ολό-
κληρο τον υφιστάμενο οδικό φωτισμό της οδού Ευ-
αγόρα Παλληκαρίδη με φωτοβολταϊκά, στο πλαίσιο 
της συνεργασίας του Δήμου Αγίας Νάπας με επι-
χειρήσεις της περιοχής, εισηγήθηκε στον δήμαρχο 
Λευκωσίας να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης 
παρόμοιας πρωτοβουλίας εντός της πρωτεύουσας 
και σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή και άλλους 
φορείς.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του, το Επιμελητήριο 
σημειώνει ότι στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πο-
λιτικής του Δήμου Λευκωσίας θα μπορούσε να αξι-
οποιηθεί για σκοπούς φωτισμού κύριων εμπορικών 
δρόμων ή και πάρκων/πλατειών της πρωτεύουσας 
η τεχνολογία φωτοβολταϊκών.
το ετεΚ θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή, εκτός από 
το σημαντικό όφελος ως προς την εξοικονόμηση 
ενέργειας, θα συμπαρασύρει και άλλους φορείς δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα να αναλάβουν παρόμοι-
ες πρωτοβουλίες.

Προβλήματα εθνικής ασφάλειας 
λόγω ιδιωτικοποίησης Cyta
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Δ I E θ N H

Ο υδράργυρος θεωρείται μέταλλο μεγά-
λης επικινδυνότητας που εμφανίζεται 

στο περιβάλλον ως παραπροϊόν φυσικών ή 
ανθρωπογενών διαδικασιών, σε στοιχειακή 
μορφή ή σε χημικές ενώσεις. Ο υδράργυρος 
προκύπτει κυρίως από διεργασίες σε διυλι-
στήρια, από διαδικασίες ανακύκλωσης, από 
καύση υλών που τον περιέχουν, από εξόρυξη 
σε μεταλλεία κ.ά. 
Ο υδράργυρος ανήκει σε εκείνη την ομάδα 
βαρέων μετάλλων που συσσωρεύονται στον 
οργανισμό προκαλώντας σοβαρές αρνητικές 
επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία (νευρικό 
σύστημα, νεφρά, γαστρεντερικό σύστημα, 
στο έμβρυο σε περίπτωση κατανάλωσης ρυ-
πασμένου προϊόντος από εγκυμονούσα κτλ.). 
Σε πρόσφατες μελέτες έχει φανεί ότι η συ-
γκέντρωση του υδραργύρου σε τρόφιμα ξε-

περνά τα όρια ασφαλούς έκθεσης που έχουν 
καθοριστεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με 
βάση τις πληροφορίες αυτές, πολλές αρμόδι-
ες ευρωπαϊκές αρχές προτίθενται να προχω-
ρήσουν σε περαιτέρω μελέτες και αξιολόγη-
ση των προϊόντων της διατροφικής αλυσίδας 
που μπορεί να περιέχουν υδράργυρο.

Πρόσφατα εκδόθηκε η πρώτη απόφαση 
της ευρωπαϊκής επιτροπής με την οποία 

αδειοδοτείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό Κανονι-
σμό REACH, η χρήση για ορισμένο χρονικό 
διάστημα από την εταιρεία Rolls-Royce της 

χημικής ουσίας Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
(DEHP). Η χημική αυτή ουσία χρησιμοποιείται 
στη διαδικασία παραγωγής των πτερυγίων 
του ανεμιστήρα του κινητήρα αεροπλάνων. Η 
αδειοδότηση θα ισχύει μέχρι τις 21 Φεβρου-
αρίου του 2022.

Αύξηση της εισόδου υδραργύρου 
στη διατροφική αλυσίδα

Πρώτη απόφαση για αδειοδότηση 
της χρήσης χημικής ουσίας

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει υποβληθεί 
πρόταση για εισαγωγή νέου περιορισμού 

στη χρήση της χημικής ουσίας Δισφαινόλης 
Α (Bisphenol A) σε θερμοευαίσθητο χαρτί. 
Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ενταχθεί 
στο Παράρτημα χVII του ευρωπαϊκού Κανο-
νισμού με αρ. 1907/2006 (REACH). 
Η Δισφαινόλη Α (αρ. εΚ 201-245-8) χρη-
σιμοποιείται ευρέως στο θερμοευαίσθητο 
χαρτί (χαρτί φαξ, αποδείξεων, εισιτηρίων, 
ετικετών, κτλ.), δηλαδή σε χαρτί καλυμμένο 
με ειδική στρώση που αλλάζει χρώμα εφό-
σον θερμανθεί. Ο περιορισμός απαγόρευ-
σης της Δισφαινόλης Α σε θερμοευαίσθητο 
χαρτί προτείνεται με βάση τους αποδεδειγ-
μένους κινδύνους για τους καταναλωτές 
και ειδικότερα τις έγκυες γυναίκες. Συγκε-
κριμένα, έχει αποδειχθεί ότι λόγω της έκθε-
σης των εμβρύων στην ουσία αυτή κατά τη 
διάρκεια της κύησης, υπάρχουν επιπτώσεις 
στο αναπαραγωγικό τους σύστημα, στους 
μαστικούς αδένες, στον εγκέφαλο και στη 
συμπεριφορά, και επιδράσεις στον μεταβο-
λισμό, με πρόκληση παχυσαρκίας. 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 
περισσότερες πληροφορίες στον φάκελο 
του προτεινόμενου περιορισμού και επί-
σης να υποβάλουν σχόλια τόσο για τον 
προτεινόμενο περιορισμό όσο και για την 
επικινδυνότητα και τη διαθεσιμότητα των 
προτεινόμενων εναλλακτικών ουσιών (π.χ. 
της Δισφαινόλης-S) στην ιστοσελίδα του 
ευρωπαϊκού οργανισμού χημικών Προϊό-
ντων (ECHA). 

είναι το χαρτί 
των αποδείξεων 

επικίνδυνο;

Οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 
- PAHs παράγονται από ατελή καύση 

διαφόρων καυσίμων και αναγνωρίζονται ως 
ένας από τους πλέον διαδεδομένους ρύ-
πους. Μερικοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα 
τοξικοί τόσο για τον άνθρωπο όσο και για 
την άγρια ζωή. οι άνθρωποι εκτίθενται σε 
αυτούς λόγω της ρύπανσης του αέρα αλλά 
και λόγω της κατανάλωσης προϊόντων που 
μεταφέρονται στους ανθρώπινους οργανι-
σμούς μέσω της τροφικής αλυσίδας. Τέτοια 
επικίνδυνα τρόφιμα μπορεί να είναι συγκε-
κριμένα ψάρια που προέρχονται από λίμνες 
και ποτάμια στα οποία υπάρχουν υψηλές 
συγκεντρώσεις PAHs. ειδικά ορισμένα είδη 
ψαριών, όπως το γατόψαρο, μπορούν να 
συσσωρεύσουν στο σώμα τους PAHs σε 
συγκεντρώσεις πολύ μεγαλύτερες από αυ-
τές που εντοπίζονται στο νερό. ερευνη-

τές εξέτασαν τους ιστούς 54 ψαριών που 
προέρχονταν από λίμνες και ποταμούς της 
βόρειας Ιταλίας. Από τις σχετικές αναλύσεις 
διαπίστωσαν την ύπαρξη 9 διαφορετικών 
PAHs, υψηλής τοξικότητας. Λόγω αυτών των 
διαπιστώσεων προτάθηκε η βελτίωση των 
διαδικασιών επεξεργασίας των αποβλήτων 
που προέρχονται από τις βιομηχανίες της 
περιοχής.

Υψηλές συγκεντρώσεις PAHs σε ψάρια σε 
ιταλικές λίμνες και ποτάμια
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Το εΤεΚ αφού επεξεργάστηκε περαιτέρω και προσάρμοσε ανάλογα την πρόταση 
που κατέθεσε δημόσια μαζί με άλλους φορείς για την επανεκκίνηση της οικο-

νομίας μέσω της δημιουργίας ενός ανατροφοδοτούμενου ταμείου ενεργειακών 
αναβαθμίσεων, απευθύνθηκε τον περασμένο μάιο απευθείας στην ευρωπαϊκή 
Τράπεζα επενδύσεων (εΤεπ). Η εΤεπ ανταποκρινόμενη έκρινε ως επιλέξιμη και εν-
διαφέρουσα την πρόταση όπως υποβλήθηκε. επιπρόσθετα, κλιμάκιο της εΤεπ κατά 
την παρουσία του στη Δημοκρατία ζήτησε να συναντηθεί με το εΤεΚ για συζήτηση 
της πρότασης και λήψη πρόσθετων πληροφοριών/διευκρινίσεων. 
ενόψει των πιο πάνω, την Τετάρτη 23 ιουλίου το εΤεΚ είχε συνάντηση με κλιμάκιο 
της ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων για να παρουσιάσει και να συζητήσει τη 
σχετική πρόταση. Στη συνάντηση ήταν παρόντες εκπρόσωπος της όεΒ, η οποία 
συμμετείχε στην ετοιμασία της αρχικής πρότασης που παρουσιάστηκε δημόσια, 
αλλά και του υπουργείου ενέργειας. με το πέρας της συνάντησης επιβεβαιώθηκε 
το ενδιαφέρον της εΤεπ και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα. Η εΤεπ δεσμεύ-
τηκε να εξετάσει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια την πρόταση και να εκπονήσει διά-
φορα σενάρια σε σχέση με τις επιλογές υλοποίησής της και το εΤεΚ ανέλαβε να 
παρουσιάσει την πρόταση στα αρμόδια υπουργεία όικονομικών και ενέργειας με 
στόχο την υιοθέτησή της και την εξασφάλιση των πόρων για τη λειτουργία του 
συμπληρωματικού σχεδίου επιδότησης. 
Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός καινοτόμου ανατροφοδοτούμενου μηχανι-
σμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων οικιστικών μονάδων. ό μηχα-
νισμός αφορά τον δανεισμό από την εΤεπ και την εμπλοκή των εμπορικών τραπε-
ζών έτσι ώστε να προικοδοτηθεί με 120 εκατ. ευρώ ένα δανειοδοτικό «ταμείο» το 
οποίο να παρέχει σε νοικοκυριά πολύ ελκυστικά 5ετή δανειοδοτικά σχέδια για στο-
χευμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις. ό μηχανισμός χρηματοδότησης θα είναι ανα-
τροφοδοτούμενος. Δηλαδή, μέχρι και τη λήξη του προγράμματος τα δάνεια που 

αποπληρώνονται θα επιστρέφουν στον λογαριασμό του προγράμματος, με στόχο 
την αύξηση του αριθμού των τελικών δικαιούχων. Συμπληρωματικά η Πολιτεία θα 
δημιουργήσει ένα σχέδιο επιδότησης των ενεργειακών αναβαθμίσεων. με βάση 
τις εκτιμήσεις και τους υπολογισμούς που έγιναν κατά τη σύνταξη της πρότασης 
που έχει σταλεί στην εΤεπ, σε έναν χρονικό ορίζοντα επταετίας, τα 4 εκατ. ευρώ σε 
ετήσια βάση, τα οποία αφορούν το κρατικό σχέδιο επιδότησης, θα κινητοποιήσουν 
με άμεσο τρόπο επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης 22 χιλιάδων οικιστικών μο-
νάδων, αξίας 350 εκατ. ευρώ. επίσης πέραν των υπόλοιπων θετικών επιπτώσεων 
θα δημιουργήσουν πέραν των 5 χιλιάδων ετήσιων θέσεων εργασίας. 

Συνάντηση ΕΤΕΚ με κλιμάκιο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
χαιρέτισε την απόφαση του Υπουργικού Συμ-

βουλίου για την έναρξη των εργασιών αποκατά-
στασης του Δημοτικού Θεάτρου της Λευκωσίας, 
με στόχο τη διάσωση της αρχιτεκτονικής του 
ταυτότητας, την επαναφορά του σε λειτουργία 
και την αξιοποίησή του ως χώρου φιλοξενίας 
μουσικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλών προδιαγραφών. 
Σε επιστολή του προς το υπουργείο Συγκοινωνι-
ών και Έργων το ΕΤΕΚ τόνισε πως «η υλοποίηση 
του εν λόγω έργου αναμένεται να αναζωογονήσει 
την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας έναν νέο 
πυρήνα πολιτισμού και κοινωνικής συνάθροισης 
στη Λευκωσία. Για να επιτευχθεί αυτό το επιμε-
λητήριο κρίνει πως είναι απαραίτητο οι εργασίες 
αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου να απο-
τελέσουν μέρος της εφαρμογής μιας ευρύτερης 
πολεοδομικής στρατηγικής, η οποία θα δημιουρ-
γεί συνέργιες μεταξύ σημαντικών και αξιόλογων 
πόλων στην περιοχή (Μουσείο, Δημοτικός Κήπος 
κ.ο.κ.) που παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμι-

σμένοι και ανεκμετάλλευτοι». 
Ενόψει του παραπάνω στόχου και στο πλαίσιο 
μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής επέμ-
βασης στην περιοχή, το επιμελητήριο εισηγήθηκε 
την αξιοποίηση της διαφανούς διαδικασίας του 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, η οποία θα εξα-
σφαλίσει την ποιότητα και την ολιστική προσέγ-
γιση της επέμβασης για την επιτυχή μετατροπή 
του Δημοτικού Θεάτρου σε πολιτιστικό πολυχώ-
ρο. 
Σε κάθε περίπτωση, το Επιμελητήριο θεωρεί πως 
θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας, 
εφόσον αυτό συνεπάγεται αυτόματα τον κα-
θορισμό μιας σειράς τεχνικών απαιτήσεων και 
εμπειριών προς διασφάλιση του τελικού αποτε-
λέσματος. Επιπρόσθετα, λόγω των οικονομικών 
εξελίξεων της τελευταίας τριετίας, η ανάθεση 
έργων στον ιδιωτικό τομέα είναι κρίσιμη για την 
επανεκκίνηση της ανάπτυξης στην οικοδομική 
βιομηχανία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
στους εμπλεκόμενους επαγγελματικούς κλάδους. 
Λόγω των πιο πάνω, το επιμελητήριο επισήμανε 

πως, σε περίπτωση που το τμήμα Δημοσίων Έρ-
γων μελετά το ενδεχόμενο να αναλάβει το ίδιο 
τη μελέτη του έργου της αποκατάστασης του Δη-
μοτικού Θεάτρου, θα μπορούσε εναλλακτικά να 
αφιερώσει τους διαθέσιμους ανθρώπινους πό-
ρους του σε ενέργειες που αφορούν άλλες σημα-
ντικές δράσεις σε τομείς/θέματα που εκκρεμούν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως η προώθηση 
του ελέγχου της στατικής επάρκειας δημοσίων 
κτιρίων ή η επίσπευση της διαδικασίας για την 
ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων. 
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, το Επιμελη-
τήριο ζήτησε ενημέρωση για τα βήματα που το 
τμήμα Δημοσίων Έργων σκοπεύει να ακολουθή-
σει για την υλοποίηση του έργου της αποκατά-
στασης του Δημοτικού Θεάτρου, καθώς και για 
τις προθέσεις του υπουργείου αναφορικά με την 
αξιοποίηση του χώρου της Αρχιγραμματείας, τον 
χώρο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί το Μέγαρο 
Πολιτισμού, στην περίπτωση που η υλοποίηση 
του εν λόγω έργου έχει οριστικά εγκαταλειφθεί.

Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου λευκωσίας
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Οδηγός για τον συντονιστή για 
τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά 
την εκπόνηση της μελέτης του έργου

Ολοκλήρωση αξιολόγησης των πρώτων προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο Horizon 2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδια-
φερόμενους ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν για την πρώτη φάση του εργαλείου χρηματοδότησης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME Instrument - Phase 1) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της εε (2014-
2020).
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εε, από τις 2.666 προτάσεις που υπο-
βλήθηκαν, οι 2.602 ήταν επιλέξιμες ενώ μόνο 317 από αυτές έλαβαν βαθ-
μολογία πέραν του ελάχιστου ορίου. όι περισσότερες υποβολές προτάσεων 
με σημαντική διαφορά υποβλήθηκαν στη Θεματική Περιοχή Information 
and Communication Technologies - ICT (886), ενώ μεγάλος αριθμός υπο-
βολών καταγράφηκε και στις περιοχές Secure, Clean and Efficient Energy 
(374) και Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing 
and Processing, and Biotechnology (310). Σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της εε, οι περισσότερες πετυχη-
μένες προτάσεις υποβλήθηκαν από την ισπανία (39), ενώ υψηλές επιδόσεις 
είχαν το Ηνωμένο Βασίλειο (26), η ιταλία (20), η Γερμανία (11), η ιρλανδία 
(10) και η Γαλλία (9). Δυστυχώς, καμία πρόταση δεν επιλέγηκε για χρηματο-
δότηση από δέκα χώρες της εε, μεταξύ άλλων και η Κύπρος και η ελλάδα, 
αλλά και από τις περισσότερες συνδεδεμένες χώρες με εξαίρεση το ισραήλ 
(4), τη νορβηγία (2) και την Τουρκία (2).
Συναφώς αναφέρεται ότι το SME Instrument αποτελεί καινοτομία του Προ-
γράμματος Horizon 2020 σε σχέση με προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο 
της εε, αφού πρόκειται για εξειδικευμένο εργαλείο για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μμε), χωρίς να απαιτείται η δημιουργία Δι-
κτύου Συνεργασίας. Το εργαλείο διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις με δυνατό-
τητα υποβολής προτάσεων μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση. Συγκεκρι-
μένα, η πρώτη φάση αφορά στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου σε 
περίοδο έξι μηνών με ενίσχυση κατ’ αποκοπή ποσού (lump sum) ύψους 
€50.000 από την εε. Η δεύτερη φάση αφορά σε Έργα διάρκειας 12-24 
μηνών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών κοντά στο 
επίπεδο της αγοράς με ένταση ενίσχυσης 70% και μέγιστη δυνατή χρημα-
τοδότηση τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, η τρίτη φάση δεν περιλαμβάνει 
χρηματοδότηση όμως αφορά σε ενεργή στήριξη των μμε για την ετοι-
μασία του τελικού προϊόντος ή της προτεινόμενης υπηρεσίας για εισδοχή 
στην αγορά. 
ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι για συμμετοχή και λήψη χρημα-
τοδότησης στο πλαίσιο του εν λόγω εργαλείου απαιτείται υψηλός δείκτης 
τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology Readiness Level ≈ 6) ενώ η εε υπο-
γραμμίζει ότι το εργαλείο στοχεύει καθαρά στη χρηματοδότηση μμε οι 
οποίες έχουν επενδύσει ενεργά στην καινοτομία, με υψηλό δείκτη ανάπτυ-

ξης και φιλοδοξίες παγκόσμιας εμβέλειας. 
Τα συμπεράσματα σύμφωνα με ανακοίνωση της εε που έχουν προκύψει 
από την αξιολόγηση των προτάσεων που απορρίφθηκαν συνοψίζονται ως 
εξής:
1. Υπερβολική έμφαση στην υλοποίηση έργων και ανεπαρκής αναφορά 
στην επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζεται.
2. ελλιπής περιγραφή της εταιρείας (απαιτείται επεξήγηση γιατί η συγκε-
κριμένη εταιρεία θα επιτύχει και όχι οι ανταγωνιστές της).
3. Περιορισμένες πληροφορίες για τυχόν ανταγωνιστικές λύσεις.
4. χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και προτάσεις για ανάπτυξη προϊόντων που 
ήδη υπάρχουν στην αγορά.
5. εισηγήσεις σε επίπεδο ιδέας χωρίς περιγραφή του πλάνου για την εισδο-
χή στην αγορά.
6. αρκετές εταιρείες απλώς δοκίμαζαν την τύχη τους.
Τα συμπεράσματα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί με στόχο να αποτελέσουν 
μαθήματα για το μέλλον σε όσες μμε επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση 
και να αξιοποιήσουν το εργαλείο SME Instrument. Η επόμενη καταληκτική 
ημερομηνία είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2014.
Υπενθυμίζεται ότι τα εθνικά Σημεία επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα 
Horizon 2020 που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας είναι 
στη διάθεση των επιχειρήσεων για παροχή άμεσης πληροφόρησης και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση 
αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την ευρωπαϊκή επιτροπή 
και άλλα για την ουσιαστική υποστήριξή τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν με το ιΠε (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Το τμήμα επιθεώρησης εργασίας (τεε), στο 
πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για 

βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας και 
τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, επικίνδυ-
νων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών 
στον κατασκευαστικό τομέα, ετοίμασε τον Οδηγό 
για τον συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου.
Η διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα 
εργοτάξια ρυθμίζεται από τους περί Ασφάλειας και 
ύγείας (ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 
172/2002), που έχουν ενσωματώσει στην κυπρια-
κή νομοθεσία τις διατάξεις της οδηγίας 92/57/εοΚ 
της ευρωπαϊκής Ένωσης. οι Κανονισμοί αυτοί επι-
βάλλουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή διαδικασιών 
οι οποίες διασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών 
πρόληψης, τη συνεργασία και τον συντονισμό των 
διαφόρων συντελεστών του κατασκευαστικού έρ-
γου τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης του έρ-
γου όσο και κατά το στάδιο της κατασκευής του. Οι 
διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τον διορισμό ςυ-
ντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά 
την εκπόνηση της μελέτης του έργου και κατά την 
εκτέλεσή του καθώς και την κατάρτιση και εφαρμο-
γή του ςχεδίου Ασφάλειας και ύγείας (ςΑύ) και του 
Φάκελου Ασφάλειας και ύγείας (ΦΑύ).

Ο ρόλος του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλει-
ας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του 
έργου (ςυνΑύΜ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 
εφαρμογή των αρχών πρόληψης, την αποτελε-
σματική συνεργασία και τον συντονισμό ανάμεσα 
στους μελετητές και άλλους συντελεστές κατά την 
εκπόνηση της μελέτης του έργου, καθώς και για την 
ετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων (ςΑύ και ΦΑύ).
Σκοπός του Οδηγού είναι να καθοδηγήσει του κυ-
ρίους των έργων (ιδιοκτήτες), τους μελετητές και 
άλλους συντελεστές των έργων να κατανοήσουν 
τα καθήκοντα και τον ρόλο του ςυνΑύΜ και να 
διευκολύνει τη συμμόρφωσή τους με τις σχετικές 
πρόνοιες της νομοθεσίας. 
ο οδηγός περιλαμβάνει τις σχετικές πρόνοιες της 
νομοθεσίας που ρυθμίζουν τον ρόλο του ςυνΑύΜ, 
σχετικά παραδείγματα και καλές πρακτικές, καθώς 
και τις υπηρεσίες του ςυνΑύΜ. οι καλές πρακτικές 
και τα παραδείγματα βασίζονται στον σχετικό «Μη 
δεσμευτικό Οδηγό ορθής πρακτικής για την κατα-
νόηση και εφαρμογή της Οδηγίας περί Εργοταξίων 
92/57/εοΚ» της ευρωπαϊκής επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις 
μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση etsoulofta@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλέ-
φωνα 22405616 / 676. Ο Οδηγός βρίσκεται αναρ-
τημένος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.mlsi.gov.cy).

Το Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking 
(FCH 2 JU) έχει προκηρύξει διαγωνισμό προ-

σφορών στον τομέα της ενέργειας με σκοπό την 
επιτάχυνση της εμπορευματοποίησης των τεχνο-
λογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου. Ο συνο-
λικός προϋπολογισμός της χρηματοδότησης, που 

είναι διαθέσιμη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ανέρχε-
ται στα €93.000.000. Η πρόσκληση είναι ανοικτή 
μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. εθνικό σημείο επαφής για 
την Κύπρο είναι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. 
Περισσότερες πληροφορίες και σχετικοί σύνδεσμοι 
στο www.fundingprogrammesportal.gov.cy

€93 εΚαΤόμμΥρια αΠό Τό FUEL CELL AND HYDROGEN 

Δράσεις έρευνας και καινοτομίας με ποσοστό χρηματοδότησης 100% 

Ο ςύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων 
Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεω-

λογικής Επισκόπησης Κύπρου, το Τμήμα Επιστή-
μης και τεχνολογίας Περιβάλλοντος του τεΠΑΚ, 
το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, 
το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
ερευνών & Μελετών ελλάδος και τoν Πανελλήνιο 
ςύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλεί-
ων-Μεταλλουργών Μηχανικών ελλάδος, διοργα-
νώνουν το συνέδριο «ορυκτός Πλούτος και Δυνα-
τότητες Ανάπτυξης – Οι σύγχρονες Αντιλήψεις».
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της δυ-
νατότητας συμβολής των ορυκτών Πόρων στην 
ανάπτυξη, όπως επίσης και η καταγραφή των 
μεθόδων και τεχνολογιών οι οποίες εφαρμόζο-
νται για την επίτευξη του στόχου αυτού. 
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, επαγ-

γελματίες, εταιρείες, ερευνητές, φοιτητές, τις 
αρμόδιες αρχές και γενικά όσους ασχολούνται 
με την έρευνα και ανάπτυξη των ορυκτών πό-
ρων, μέσα στις δεδομένες γεωλογικές και περι-
βαλλοντικές συνθήκες.
το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 20-22 Νοεμβρίου 
2014 στο ξενοδοχείο Κλεόπατρα στη Λευκωσία. 
ςτις 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδρο-
μή γεωλογικού – μεταλλευτικού περιεχομένου.
Πληροφορίες: http://www.etek.org.cy/site-
event-257-45-el.php. 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MER 
- Marketing and governing innovative 

industrial areas (www.merproject.eu), πραγματο-
ποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη ςτροβόλου, 
στις 21 Ιουλίου 2014, εκπαιδευτική ημερίδα με 
θέμα «ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση Βι-
ομηχανικών/Βιοτεχνικών Περιοχών». ςτην ημερίδα 
είχαν προσκληθεί διακεκριμένοι ομιλητές από το 
τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (κ. χαράλα-
μπος Θεοπέμπτου), το τμήμα Περιβάλλοντος (κ. 
Νεοκλής Αντωνίου), την Κυπριακή εταιρεία Πιστο-
ποίησης (κ. Ιωάννα ελευθερίου) και ειδικός σύμ-
βουλος από ιδιωτική εταιρεία (δρ Γιάννης Φεσάς). 
Την ημερίδα χαιρέτισε η κ. Κωνσταντία Κωνσταντί-
νου από τη γενική διεύθυνση ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.
Στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερώσει τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για το ευρωπαϊκό έργο 
MER αλλά και να καταδείξει τα κύρια προβλήμα-
τα στη διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών 
της Κύπρου. Επίσης διάφορες λύσεις και πρά-
σινες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν 
στις συγκεκριμένες περιοχές παρουσιάστηκαν 
από τους ομιλητές της ημερίδας.
Η κεντρική ιδέα ότι το πράσινο μάρκετινγκ και η 
πράσινη διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών 
μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα 
για την προσέλκυση επενδύσεων μέσα στον 
χώρο της ευρωπαϊκή Ένωσης, αποτέλεσε την 
αφετηρία για τη δημιουργία του έργου ΜεR.
Το έργο MER αποτελεί την κεφαλαιοποίηση επτά 
ευρωπαϊκών έργων συνεργασίας με στόχο την 
προώθηση των «πράσινων πρακτικών» στις βι-
ομηχανικές/βιοτεχνικές περιοχές και άλλες οι-
κοεπιχειρήσεις. Συγκεκριμένα το έργο στοχεύει 
στη μεταφορά καλών πρακτικών από χώρες που 
έχουν εφαρμόσει πράσινες δραστηριότητες σε 
βιομηχανικές/βιοτεχνικές περιοχές, αναπτύσσο-
ντας έτσι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο βασισμένο 
στην απόκτηση εμπειριών μέσα από την αλληλε-
πίδραση. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από οκτώ 
μεσογειακά κράτη μέλη: Ιταλία (3 εταίροι), ελλάδα, 
Μάλτα, ςλοβενία, Πορτογαλία, Ισπανία (2 εταίροι), 
Γαλλία και Κύπρος. Από την Κύπρο εταίρος είναι το 
ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
Το έργο MER συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω 
του προγράμματος MED.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με το ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα 
τηλέφωνα: 22667716 / 22667726.

ΣΥνεΔριό 20-22 νόεμΒριόΥ 2014

«ορυκτός Πλούτος και Δυνατότητες Ανάπτυξης - 
οι σύγχρονες αντιλήψεις»

εΚΠαιΔεΥΤιΚΗ ΗμεριΔα 
«ορθολογική 

περιβαλλοντική διαχείριση 
Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών 

Περιοχών»

ΠΡοΝοΙες τΗς ΝοΜοΘεςΙΑς ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚτΙΚΗSME INSTRUMENT -  PHASE 1
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Ο Andrew Nicolas και η Alice Vuap, δευτερο-
ετείς φοιτητές της αρχιτεκτονικής Σχολής 

[ARC] του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είναι μετα-
ξύ των οκτώ ομάδων που διακρίθηκαν στον διε-
θνή διαγωνισμό Sukkahville 2014 που διεξάγεται 
στο Τορόντο του Καναδά (www.sukkahville.com/). 
Η επιτυχία διαδέχεται τη μεγάλη περσινή διάκρι-
ση με την κατάκτηση του πρώτου βραβείου στον 
διαγωνισμό Sukkahville 2013 (www.sukkahville.
com/previous-sukkahvilles-4/sukkahville-2013/), 
επίσης από φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκω-
σίας. 
ό τέταρτος διαγωνισμός Sukkahville πραγματεύ-
εται την οικονομικά προσιτή κατοικία, και καλεί 
φοιτητές, αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες να κατα-
θέσουν τις προτάσεις τους για μια εφήμερη κα-
τασκευή αναζητώντας τη σύγχρονη εκδοχή της 
παραδοσιακής Sukkah. όκτώ προτάσεις έχουν 
επιλεγεί από ειδικά καταρτισμένη επιτροπή για να 
κατασκευαστούν στην κεντρική πλατεία του Το-
ρόντο Nathan Philips μεταξύ 14 και 15 όκτωβρίου 
2014. Κατόπιν αποπεράτωσης των κατασκευών 
θα δοθούν επιπλέον 1ο, 2ο, και βραβείο κοινού. 
ό διαγωνισμός αποτέλεσε θέμα του μαθήματος 
Advanced Computer Aided Design στη Σχολή αρ-
χιτεκτονική [ARC] του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
και όλοι οι φοιτητές κλήθηκαν να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους. Όλες οι προτάσεις που συμμετεί-
χαν έλαβαν ενθαρρυντικά σχόλια. 
Η διακριθείσα πρόταση έχει τίτλο Halo Sukkah 
και είναι εμπνευσμένη από τη γεωμετρία του 
ομώνυμου ιερού συμβόλου. Ένας εύκαμπτος κυ-
κλικός δακτύλιος αποτελεί έτσι το βασικό δομικό 
στοιχείο του έργου, ενώ ο ευρηματικός μετασχη-
ματισμός του παράγει χώρο κωνικού σχήματος 
που κορυφώνεται με άνοιγμα στην οροφή. χα-
μηλά αναπαυτικά καθίσματα οργανώνονται στην 
περίμετρο του εσωτερικού προσφέροντας τη 
δυνατότητα στον επισκέπτη για χαλάρωση, ενώ 

ταυτόχρονα κατευθύνουν τα βλέμματα προς τον 
ουρανό. Τα υλικά έχουν επιλεγεί ώστε να αντα-
ποκρίνονται στη θεματική του διαγωνισμού και να 
προάγουν τον οικονομικό, εφήμερο και εύθραυ-
στο χαρακτήρα της κατασκευής. επιστρατεύονται 
έτσι μια σειρά από ανακυκλώσιμα και ευτελή 
υλικά τα οποία θέτουν πολλαπλές σχεδιαστικές, 
κατασκευαστικές και υπολογιστικές προκλήσεις 
στην ομάδα. 
Η επιτυχία των φοιτητών αποτελεί αναμφίβολα 
ακόμη μία διεθνή αναγνώριση για την Κύπρο, για 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και για τη Σχολή αρ-
χιτεκτονικής [ARC] αλλά πάνω απ’ όλα αποτελεί 
εμπειρία ζωής για τους δύο φοιτητές. Καθώς τα 
χρονοδιαγράμματα είναι πολύ στενά (δυο μήνες 
από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή), έχει 
συσταθεί μια μικρή ομάδα υποστήριξης για να 
διευκολύνει το δύσκολο έργο του επανασχεδια-
σμού και της ανέγερσης στο Τορόντο τον ερχό-
μενο όκτώβριο. Τα μέλη της ομάδας Halo Sukkah 
είναι τα εξής: 
Σχεδιασμός: Andrew Nicolas (Φοιτητής Πανεπι-
στήμιου Λευκωσίας [ARC]), Alice Vuap (Φοιτήτρια 
Πανεπιστήμιου Λευκωσίας [ARC]). εξέλιξη και 
Υποστήριξη: μιχάλης Γεωργίου (Λέκτορας Πα-
νεπιστήμιου Λευκωσίας [ARC], αρχιτέκτονας @ 
HUB), όδυσσέας Γεωργίου (Διδακτικό Προσωπικό 
Πανεπιστήμιου Λευκωσίας [ARC], Πολιτικός μη-
χανικός @ HUB), Theresa Kwok (αρχιτέκτονας @ 
HUB).

Επιτυχία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

στο Sukkahville 2014 

Η ΠΡοτΑςΗ τΗς εΘΝΙΚΗς εΠΙτΡοΠΗς

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για 
τον τομέα υδρογονανθράκων στην τυποποίηση

Παρακολουθώντας ενεργά τις εξελίξεις στην 
αναδυόμενη βιομηχανία των υδρογοναν-

θράκων στην Κύπρο και λαμβάνοντας υπόψη την 
τυποποιητική και υποστηρικτική εργασία που θα 
κληθεί ο Κυπριακός όργανισμός Τυποποίησης 
(CYS) να προσφέρει στους διάφορους εμπλεκό-
μενους με το θέμα, έχει εκπονηθεί ένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
στελεχών της διεύθυνσης και του προσωπικού 
του CYS στον τομέα αυτό.
Παραδείγματα άλλων κρατών, τόσο στην ευρώπη 
όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, έχουν δείξει ότι η 
τυποποίηση αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ερ-
γαλεία για τις νομοθετικές/ρυθμιστικές αρχές, τη 
βιομηχανία αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της, 
για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα 
των υδρογονανθράκων. 
Το εν λόγω σχέδιο εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στηρίζεται σε δύο πυλώνες με τον πρώτο να 
αφορά τεχνικά θέματα των κυριότερων δραστη-
ριοτήτων της διεθνούς βιομηχανίας των υδρο-
γονανθράκων κατά την έρευνα και εξόρυξη, τη 
μεταφορά, αποθήκευση και εμπορία και την 
επεξεργασία και διανομή αλλά και γεωπολιτικο-
οικονομικά θέματα και πώς αυτά επηρεάζουν την 
τοπική βιομηχανία και τις ανάγκες.

ό δεύτερος πυλώνας αφορά την εσωτερική ανα-
διοργάνωση του CYS, ώστε να είναι σε θέση να 
παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται αποτελε-
σματικά στις ανάγκες της βιομηχανίας για τυ-
ποποιητική εργασία, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Για την υλοποίηση του πρώτου πυλώνα, η διεύ-
θυνση και το προσωπικό του CYS θα παρακολου-
θήσουν διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που έχει 
ειδικά σχεδιαστεί από εξειδικευμένο εκπαιδευτι-
κό κέντρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
και τις ανάγκες του όργανισμού.
Για την οργάνωση της εσωτερικής υποδομής του 
CYS για τον τομέα των υδρογονανθράκων, έχει 
συναφθεί σχετική συμφωνία με τον ισραηλινό 
όργανισμό Τυποποίησης (SII). Κατά το στάδιο 
αυτό, εμπειρογνώμονες του SII θα έλθουν στην 
Κύπρο και θα διοργανωθεί εκπαιδευτικό εργαστή-
ρι στο οποίο θα εντοπιστούν και θα αναλυθούν 
οι εσωτερικές ανάγκες του όργανισμού που θα 
προκύψουν λόγω της ανάπτυξης του τομέα των 
υδρογονανθράκων στην Κύπρο.
μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης 
θα συνδιοργανωθεί κοινό εργαστήρι από τον CYS 
και το υπουργείο ενέργειας, εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού (ΥεεΒ&Τ) υπό την καθοδή-
γηση των ισραηλινών τεχνικών εμπειρογνωμό-

νων. Σε αυτό το εργαστήρι θα λάβουν μέρος η 
διεύθυνση και το προσωπικό του CYS, αρμόδιοι 
λειτουργοί του ΥεεΒ&Τ, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, οι διεθνείς εταιρείες εξόρυξης υδρογο-
νανθράκων που αδειοδοτήθηκαν στην Κύπρο και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός του εργαστη-
ρίου αυτού θα είναι από τη μια να ενημερωθούν 
οι παρευρισκόμενοι για τη σημασία και τη χρη-
σιμότητα της τυποποίησης και τους τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούν να εμπλακούν αλλά 
και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές ποιότη-
τας που θα λειτουργούν στην Κύπρο και από την 
άλλη εμπειρογνώμονες του SII ν’ ανιχνεύσουν τις 
τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες που θα έχει 
να αντιμετωπίσει ο CYS, ώστε με τη σειρά τους 
να είναι σε θέση να υποβάλουν προς τον CYS μια 
ολοκληρωμένη πρόταση Προγράμματος Δράσης, 
το οποίο θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του όλου 
έργου υποδομής που θα πρέπει να οργανωθεί 
στην Κύπρο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη χρηματοδότηση 
του ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης 
έχει εγκρίνει και χρηματοδοτεί το εθνικό Ταμείο 
που έχει συσταθεί και λειτουργεί στο υπουργείο 
ενέργειας, εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού 
για την εκπαίδευση στον τομέα των υδρογοναν-
θράκων.

ΔΙεΘΝΗς ΑΡχΙτεΚτοΝΙΚος ΔΙΑΓΩΝΙςΜος 

ήμερίδα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

στρατηγική της 
Κύπρου σχετικά με 
την Ασφάλεια και 
Υγεία 2013-2020

Ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διοργάνω-

σαν, στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τυποποίησης και το Γραφείο 
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στην ημερίδα 
αναπτύχθηκαν τα θέματα της κυβερνοα-
σφάλειας και της χρήσης προτύπων στα Δί-
κτυα Συστημάτων Πληροφορικής.
Η κυβέρνηση θεωρεί υψίστης σημασίας 
την αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής 
στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερ-
νοχώρο, δήλωσε ο υπουργός Συγκοινωνιών 
Μάριος Δημητριάδης σε ομιλία στο σεμι-
νάριο. «Μια αποτελεσματική στρατηγική 
ασφάλειας», είπε ο κ. Δημητριάδης, «είναι 
απαραίτητο στοιχείο στην επίτευξη της και-
νοτομίας και της ανάπτυξης. Η κυβέρνηση 
της Κύπρου αναγνωρίζει τη σημασία εφαρ-
μογής αποτελεσματικής εθνικής στρατηγι-
κής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο».

Στην ομιλία του ο επίτροπος Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων, Γιώργος Μιχαηλίδης, τόνισε ότι ο 
τομέας αυτός είναι κρίσιμος, έτσι ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές να αποκτήσουν 
την απαραίτητη εμπιστοσύνη. «Η κυπρια-

κή κυβέρνηση», ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, 
«αποβλέπει στην ενίσχυση των επιπέδων 
ασφάλειας και θα συνεργαστεί με όλους 
τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να επι-
τευχθούν οι στόχοι αυτοί».
Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση.

Στις 3 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση στο κτίριο του υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων για την υπογραφή της νέας Στρα-
τηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και 
Υγεία στην Εργασία, η οποία καλύπτει την 
περίοδο 2013-2020.
Η Στρατηγική υπογράφτηκε από την 
υπουργό Εργασίας καθώς και από τους εκ-
προσώπους των οργανισμών που συμμε-
τέχουν στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφά-
λειας και Υγείας. 
Η Στρατηγική αυτή αποτελεί ένα σημαντι-
κό βήμα για την εμπέδωση και προώθηση 
των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην 
Κύπρο.
Σημειώνεται ότι τόσο το κείμενο της νέας 
Στρατηγικής όσο και το Σχέδιο Δράσης 
εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, το Ερ-
γατικό Συμβουλευτικό Σώμα και από το 
Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του 
στις 12 Μαρτίου 2014.
To κείμενο της Στρατηγικής είναι αναρ-
τημένο εδώ: http://www.cysha.org.
cy/?p=921.

Ο Κυπριακός οργανισμός τυποποίησης (CYS) ως ο εθνικός Φορέας τυ-
ποποίησης στην Κύπρο, σας ενημερώνει πως το διεθνές πρότυπο ISO 

9001 «ςυστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις», βρίσκεται σε διαδι-
κασία αναθεώρησης από τον Διεθνή οργανισμό τυποποίησης (ISO).
ςημειώνεται πως ο ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης (CEN) στο 

πλαίσιο συνεργασίας με τον ISO προχώρησε σε παράλληλη δημόσια δια-
βούλευση του εν λόγω προτύπου. ο CYS ως ισότιμο μέλος των Διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης είχε θέσει, όπως πάντοτε, το 
προσχέδιο του ευρωπαϊκού προτύπου prENISO 9001:2015 σε δημόσια 
διαβούλευση. 

αναΘεΩρΗΣΗ ΤόΥ ΠρόΤΥΠόΥ CYSEN ISO 9001:2008

«συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις»



Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, το ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το τμήμα 

Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη διεύ-
θυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λο-
γιστηρίου της Δημοκρατίας διοργάνωσαν την 
πρώτη Τελετή απονομής Βραβείων Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο. Η τελετή 
βράβευσης πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου Buy Smart+ που συγ-
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ευφυής 
ενέργεια για την ευρώπη» της ευρωπαϊκής 
επιτροπής. Το έργο Buy Smart+, στο οποίο το 
ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμε-
τέχει ως εταίρος, στοχεύει στην προώθηση 
των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και των 
ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων στην ευ-
ρώπη. 
χαιρετισμό απεύθυνε ο υπουργός Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος νίκος 
Κουγιάλης. ό υπουργός ευχαρίστησε όσους 
εργάστηκαν για την επιτυχία της τελετής 
βράβευσης αλλά κυρίως τις αρχές και τους 
φορείς που υπέβαλαν υποψηφιότητα και 
βραβεύτηκαν, γιατί καταφέρανε με τις αγο-
ρές τους να συμβάλουν στη διάδοση των 
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και να τεθεί 
η κινητήριος δύναμη για το «πρασίνισμα» της 
Κύπρου. επίσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 
«επτά χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής των 
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο, 
για τις οποίες αρμόδια αρχή είναι το τμήμα 
Περιβάλλοντος, το οποίο έχει εκπονήσει και 
εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ, καταφέρα-

με να μιλάμε με ποσοστά, έστω και μικρά, για 
εισχώρηση πράσινων προϊόντων στην αγορά 
και ιδιαίτερα στον κρατικό μηχανισμό». 

Τα βραβεία 
• Το 1ο βραβείο αναθέτουσας αρχής/αναθέ-
τοντος φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική 
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων απονεμήθη-
κε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
• Το 2ο βραβείο αναθέτουσας αρχής/αναθέ-
τοντος φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική 
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων απονεμήθη-
κε στον Δήμο αγίου αθανασίου.
• Το 3ο βραβείο αναθέτουσας αρχής/αναθέ-
τοντος φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική 
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων απονεμήθη-
κε στην αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.
• Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 
για αγορές στην κατηγορία μηχανογραφικός 
εξοπλισμός και ηλεκτρικές συσκευές οικιακής 
χρήσης απονεμήθηκε στο Τεχνολογικό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και στο Συμβούλιο Υδατο-
προμήθειας Λάρνακας.
• Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 

για αγορές στην κατηγορία φωτισμός απονε-
μήθηκε στο τμήμα επιθεώρησης εργασίας.
• Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 
για αγορές στην κατηγορία επιβατικά οχήματα 
απονεμήθηκε στην CYTA.
• Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 
για αγορές στην κατηγορία κλιματιστικά απο-
νεμήθηκε στο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής 
Υπηρεσίας και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.
• Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 
για αγορές στην κατηγορία κτιριακές κατα-
σκευές απονεμήθηκε στο Κυβερνητικό Τυπο-
γραφείο.
• Τιμητική Διάκριση για την ανέγερση κτιρίου 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, για το 
νέο Δημαρχείο Λευκωσίας, απονεμήθηκε στον 
Δήμο Λευκωσίας.
• Τιμητική Διάκριση για αναπαλαίωση και ανέ-
γερση κτιρίου χαμηλής ενεργειακής κατανά-
λωσης, για το Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, 
απονεμήθηκε στο. Δήμο Στροβόλου
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.buy-
smart.info/ 
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Ποιο σώμα;

οι μπλε ιστορίες της κόκκινης καρδιάς

αΠό 8 όΚΤΩΒριόΥ ΣΤιΣ αΠόΘΗΚεΣ ΘόΚ

ΣΤό ΘεαΤρό ΘόΚ, ΣΚΗνΗ 018

ΠρΩΤΗ ΤεΛεΤΗ αΠόνόμΗΣ 

HEIGHTS
Νιάτα εγκλωβισμένα 

σε μια ταράτσα...

Το μονόπρακτο της Amy Fox «Heights», που 
το ελληνόφωνο κοινό της Κύπρου αγάπησε 

τα τελευταία χρόνια στην παράσταση του Αν-
δρέα Αραούζου, φέτος στην πρωτότυπή του 
έκδοση στην αγγλική!
Είναι αργά το βράδυ. Στην ταράτσα ενός κτιρίου 
της Νέας Υόρκης, η Ίζαμπελ δεν μπορεί να κοι-
μηθεί. Συναντάει για πρώτη φορά τον Άλεκ, ο 
οποίος ετοιμάζεται για ένα ρομαντικό δείπνο...
Θα δοθούν έξι μόνο παραστάσεις στην ταρά-
τσα του 1010 Hall στην παλιά Λευκωσία (Γράμ-
μου 19, παράλληλος οδού Λήδρας, στο τέρμα, 
www.1010hall.com) στις 2, 3, 4, 9, 10 και 11 
Οκτωβρίου. Η είσοδος είναι €12 μαζί με το 
πρώτο ποτήρι κρασί. Το μπαρ ανοίγει στις 8.00 
μ.μ. και η παράσταση αρχίζει στις 8.30 μ.μ.
Με	τους	Αλεξία	Παρασκευά,	David	Δημητρίου	
και Ανδρέα Αραούζο.
Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις: alpha@
alphasquare.com.cy ή 70001140. 
Πληροφορίες: www.alphasquare.com.cy και 
www.facebook.com/alphasquare 

Το έργο βασίζεται σε πραγματικές σημειώσεις 
ατόμου που πάσχει από «δυσφορία γένους» 

και που θέλει να παραμείνει ανώνυμο. Η ιωάν-
να έζησε την περισσότερη από τη ζωή της στο 
δωμάτιό της, μακριά από οποιονδήποτε μπορεί 
να ρωτούσε το όνομά της. Όσο μεγαλώνει, ο πα-
γιδευμένος της εαυτός, ο Πάρης (που παρουσιά-
ζεται σαν ξεχωριστό πρόσωπο στο έργο) αρχίζει 
να εκφράζεται με ζωγραφιές στον τοίχο του δω-
ματίου της. Σταδιακά ο Πάρης γίνεται αυτόνομη 
και απαιτητική προσωπικότητα που πολεμά για 
επικράτηση. μέσα σε όλη αυτή την πάλη και την 
απομόνωση, το μόνο φως είναι η καλύτερή της 
φίλη Καίτη, με την οποία είναι ερωτευμένη…
Το θεατρικό έργο «Ποιο σώμα;» επιλέγηκε ανά-
μεσα σ’ άλλα έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος PLAΥ που συνδιοργανώνουν 
ο Θεατρικός όργανισμός Κύπρου και το Κυπριακό 
Κέντρο Διεθνούς ινστιτούτου Θεάτρου.
Σκηνοθεσία: Κορίνα Κονταξάκη, Σκηνικά/Κοστού-
μια: Γιώργος χιώτης. μουσική: αγγελική Κουάλη, 

Βοηθός σκηνοθέτη: ελένη Κοσμά. ερμηνεύουν: 
μαρίνα μανδρή, νάγια αναστασιάδου, Έλενα Πα-
παδοπούλου, Γιώργος αναγιωτός.

Παραστάσεις 
Λευκωσία: αποθήκες ΘόΚ (πρώην νέα Σκηνή). 
επίσημη πρώτη: 8 όκτωβρίου 2014. Τετάρτη & 
Πέμπτη (από 9 όκτωβρίου μέχρι και 20 νοεμβρί-
ου). όι παραστάσεις αρχίζουν στις 8.30 μ.μ. Τηλ.: 
77772717, www.thoc.org.cy.

Στο νέο έργο του Κύπριου θεατρικού συγ-
γραφέα Λουκά Πραστίτη, οι άνθρωποι κα-

ταδικάζονται να ζουν σε μονόχρωμες πολιτείες 
μετά την αποτυχία τους να συνυπάρξουν με 
αγάπη. αυτή η κατάρα, μπορεί να εξορκιστεί 
μόνο αν δύο καρδιές από διαφορετικές πολιτεί-
ες συντονίσουν τους κτύπους τους. Το μεγάλο 
ταξίδι της κόκκινης καρδιάς και του γαλάζιου 
βασιλόπουλου να αποκτήσει ο κόσμος ξανά 
χρώμα, είναι ένα τρυφερό παραμύθι γεμάτο 
χορό και τραγούδι με μηνύματα για μικρούς και 
μεγάλους. 
Σκηνοθεσία: αίγλη Σπυριδάκι
ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης): Φώτης Γεωρ-
γίδης (αφηγητής), μιχάλης Σοφοκλέους (Λαός/
Στρατιώτης/Καρβουνιάρης/Πουλί/Δικαστής), 
Βασιλική Διαλυνά (Λαός/Παραμάνα/μητέρα/
Στρατιώτης/Γοργόνα/Λευκή Σοφή), ανδρέας Πα-
παμιχαλόπουλος (Λαός/Βασιλιάς/αρχηγός Καρ-
βουνιάριδων/Πουλί), Άντρια Ζένιου (Λαός/Βασί-
λισσα/Γιαγιά/Καλή αλεπού/Κουκουβάγια),  Άντρη 
αγγελίδου (Κόκκινη Καρδιά), Τζούλιο Φιλίππο 
ντ΄ερρίκο (Γαλάζιο Βασιλόπουλο/Καρβουνιάρης/
Πουλί).
Παραστάσεις: Λευκωσία: Θέατρο ΘόΚ, κάθε Κυ-
ριακή (από 5 όκτωβρίου μέχρι και 21 Δεκεμβρίου) 

στις 10.30π.μ. Σημεία προπώλησης ΘόΚ: Λευκω-
σία: Ταμείο Θεάτρου ΘόΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη 
– Σάββατο 10.00π.μ. - 1.30μ.μ., 4.00μ.μ. - 6.00μ.μ. 
/ από 1η όκτωβρίου: Τρίτη – Κυριακή 10.00π.μ. - 
1.30μ.μ., 4.00μ.μ. - 6.00μ.μ.). Τιμή εισιτηρίου: €6.

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο

Το ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου SERPENTE - «ύπερβαίνοντας 

τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω της Ενεργειακής Από-
δοσης Δημόσιων Κτιρίων», που συγχρηματοδοτείται 
από το ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
μέσω του Προγράμματος Διαπεριφερειακής ςυνεργασί-
ας INTERREG IVC, παρέδωσε τον ςεπτέμβριο του 2014 
σε δημαρχεία και κοινότητες της Κύπρου Πιστοποιητικά 
ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων όπου στεγάζονται.
• Δήμο Αγλαντζιάς
• Δήμο Αγίου Αθανασίου
• Δήμο ςτροβόλου
• Κοινότητα Ψημολόφου
• ςτο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο του Δήμου Λευ-
κωσίας
• Δήμο Δερύνειας

Έκδοση Πιστοποιητικού ενεργειακής Απόδοσης σε δημαρχεία και κοινότητες 
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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

εΚΠΡοσωΠήσεισ
• Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, στο Συμ-
βούλιο όδικής ασφάλειας.

ΠΡΑγΜΑτογΝωΜοσΥΝεσ
• Μιχάλης Συρίμης, μηχανολόγος μηχανικός, για 
αξιολόγηση της κατάστασης του αντλιοστασίου του 
αποχετευτικού Συστήματος μείζονος Λευκωσίας.

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

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

επιτροπή εγγραφής Μελών
Το Γενικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στη συνεδρία του ημερομηνί-
ας 16/07/2014 αποφάσισε να διορίσει στην Επιτροπή Εγγραφής Μελών τους εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Καράς Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρ. Πρόεδρος: Κυριάκος Θεμιστοκλέους Αρχιτέκτονας
Μέλη: Πολύκαρπος Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός
 Σωκράτης Σωκράτους  Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Πληροφορικής
 Ιωάννης Ζαπίτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός
 Μάριος Παππουτής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Μαρία Ευθυμίου Γεωλόγος

Μητρώα  Διαιτητών / Πραγματογνωμόνων - Αρμόδια επιτροπή 
Διορισμού Διαιτητών / Πραγματογνωμόνων και Αξιολόγησης 

Δηλώσεων ενδιαφέροντος
Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2014 διόρισε τους Ανδρέα Μαρα-
γκό, Κώστα Αλλαγιώτη, Άννα Γαλαζή-Ιακώβου και Σάββα Σάββα, στην πιο πάνω επιτροπή με όρους 
εντολής:
- Την υποβολή εισηγήσεων στη ΔΕ για διορισμούς διαιτητών/πραγματογνωμόνων για κάθε υπόθεση 
Διαιτησίας / Πραγματογνωμοσύνης
- Την αξιολόγηση των κατά καιρούς νέων δηλώσεων ενδιαφέροντος που υποβάλλονται στο ΕΤΕΚ για 
περίληψη στα Μητρώα Διαιτητών / Πραγματογνωμόνων και προώθηση ανάλογης εισήγησης στη ΔΕ.

επιτροπή Μητρώου Μελετητών ετεΚ
Η ΔΕ συνέστησε επιτροπή με όρους εντολής την επεξεργασία του θέματος και την υποβολή εισηγή-
σεων για σκοπούς δημιουργίας ξεχωριστού Μητρώου για τους Μελετητές. Η σύσταση της επιτροπής 
έχει ως ακολούθως:
Συντονιστής    Ανδρέας Μαραγκός
Μέλη Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, Ιάκωβος Χαραλάμπους, Σάββας Σάββα
Σημειώνεται ότι στη διαμόρφωση της εισήγησης της επιτροπής δύναται να αξιοποιηθεί και προ-
ηγούμενη εργασία που έχει γίνει από την ομάδα εργασίας για το θέμα της Πρακτικής Άσκησης / 
Εκπαίδευσης και εξετάσεις για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ, επίσης εργασία από την ομάδα εργασίας 
της θεματικής προτεραιότητας για την αναβάθμιση του ρόλου του μελετητή, οι σχετικές εισηγήσεις 
που έχουν υποβληθεί από τον Σύνδεσμο Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών 
Κύπρου και, επίσης, να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του άρθρου 22 που περιλαμβάνονται στην οδη-
γία περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Χειρισμός αιτημάτων νομιμοποίησης οικοδομών οι οποίες 
δεν έχουν πολεοδομική άδεια ή και άδεια οικοδομής

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σημειώνεται πως σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τις Τεχνικές 
υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών τέθηκε από το υπουργείο το ζήτημα χειρισμού των αιτημάτων 
νομιμοποίησης οικοδομών (έκδοσης, άδειας, έγκρισης και τίτλου) οι οποίες δεν έχουν πολεοδομική άδεια 
ή και άδεια οικοδομής.
Ενόψει των πιο πάνω και σε συνέχεια σχετικής συζήτησης που διεξήχθη στο πλαίσιο συνεδρίας της 
ΔΕ στις 23 Ιουλίου 2013, αποφασίστηκε ότι, εφόσον η Πολιτεία δεν δύναται να εφαρμόσει τη σχετική 
νομοθεσία και να προχωρήσει στην κατεδάφιση οικοδομών χωρίς άδεια, το Επιμελητήριο θα προχω-
ρήσει στην ετοιμασία πλαισίου για κατά παρέκκλιση διέξοδο.
Για τον σκοπό αυτό, διορίστηκε ο Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, μέλος του ΓΣ, με όρους 
εντολής τη μελέτη και την υποβολή εισήγησης για τρόπους αντιμετώπισης του εν λόγω ζητήματος.

ΖήτοΥΝτΑι ΠΡοσ εΡγοΔοτήσή
• Τοπογράφο Μηχανικό Πολύ καλή γνώση στα GIS 
και τουλάχιστο 3ετή εμπειρία στη χρήση λογισμικού 
ArcInfo στην εφαρμοσμένη χαρτογραφία. Βιογραφι-
κό στο info@selas.com.cy. Attn: Κα Πολυβίου. SELAS 
MAPPING SERVICES, ΤΗΛ.22336633.
• Επιμετρητή Ποσοτήτων εργασία στο μπαχρειν. G 
P Zachariades Overseas Ltd. χρίστο χριστοφόρου, τηλ. 
99442618, 25358222.
 
ΖήτοΥΝ εΡγοΔοτήσή
• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα στην αρχιτεκτονική, εμΠ.
• Αρχιτέκτονας BSc and MSc in Architectural 
Engineering, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
• Πολιτικός Μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικής μηχα-
νικής, εμΠ, μεταπτυχιακό στην Πολιτική μηχανική, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
• Πολιτικός Μηχανικός Δίπλωμα στην Πολιτική μη-
χανική, αΠΘ, MSc in Design and Management of Traffic 
and Transportation Systems, αΠΘ.
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός BEng (Hons) |Electrical & 
Electronic Engineering with System for Environmental 
Services, London South Bank University, MEng 
Electrical Engineering, University of Cyprus.
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός BSc and MEng in 
Electrical Engineering, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 
μηχανικού – ΤεΠαΚ.

γιΑ ΠΡΑΚτιΚή ΑσΚήσή
• Αρχιτέκτονας BA in Architecture, Brighton 
University, MA in Architecture, Brighton University.
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 
μηχανικού και μηχανικού Υπολογιστών, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. 
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 
μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.




