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Μπορεί για πολλούς η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση να έχει αποτύχει 
στη διαχείριση σοβαρών θε-
μάτων όπως είναι η προσφυ-

γική και η οικονομική κρίση, όμως για αυτό 
που δεν μπορεί να κατηγορηθεί είναι για το 
ενδιαφέρον και για τις δράσεις της σε θέμα-
τα περιβάλλοντος και αειφόρας ανάπτυξης. 
Στους τομείς αυτούς φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε κάθε διεθνή 
κίνηση/δράση και οι ενέργειές της να αποτελούν σημείο ανα-
φοράς.
Ως πρώτο βήμα για καλύτερη προστασία της υγείας των Ευ-
ρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντός τους, η Ευρώπη θέτει 
υψηλούς στόχους προς υλοποίηση εντός συγκεκριμένων χρο-
νικών ορίων. Παράλληλα προχωρεί στην ψήφιση πρωτοπορια-
κών νομοθεσιών που εμπλέκουν στη διαχείριση των διαφόρων 
θεμάτων όλους τους επηρεαζόμενους φορείς. Η εμπλοκή αυτή 
περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση πριν την έκδοση κάθε νο-
μοθεσίας, αλλά και υιοθέτηση σημαντικών δράσεων που ξεφεύ-
γουν από τις μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενες πρακτικές. Οι ίδιοι 
οι πολίτες της Ευρώπης στηρίζουν τις προσπάθειες αυτές και σε 
ποσοστό 95% εκφράζονται θετικά για τις περιβαλλοντικές πολι-
τικές της.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα των πρωτοποριακών νέων νο-
μοθεσιών που έχουν εισαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πλέον 
αποτελούν σημείο αναφοράς για όλες τις υπόλοιπες χώρες, εί-
ναι οι νέες νομοθεσίες διαχείρισης χημικών προϊόντων που θέ-
τουν την ευθύνη σωστού ελέγχου των προϊόντων πρώτιστα στη 
βιομηχανία αλλά και συμβιβάζουν με αρμονικό τρόπο δράσεις 
που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την 
προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Εντυπωσιακές 
είναι οι γνώσεις που έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία πέντε 
χρόνια για 50.000 χημικές ουσίες που παράγονται ή εισάγονται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προσπάθεια να συνεχίζεται, για 
κάλυψη του στόχου των 120.000 χημικών ουσιών στα αμέσως 
επόμενα χρόνια. 
Νέες προκλήσεις έχουν επίσης αναδειχθεί στον τομέα της δια-
χείρισης των αποβλήτων, στο πλαίσιο όχι μόνο του περιορισμού 
τους αλλά και της ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης πρώτων 
υλών. Η ιδέα της κυκλικής οικονομίας αποτελεί πλέον βασικό 
στόχο και η εισαγωγή της σε κάθε άλλο τομέα και πολιτική απο-
τελεί πρόκληση στον δρόμο για τη χρονιά ορόσημο, το 2020.

Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο όλων αυτών των νομοθεσιών 
είναι ότι έχουν καταφέρει να γίνουν γνωστές και να τυγχάνουν 
αποδοχής από τη μεγάλη μάζα των Ευρωπαίων επηρεαζόμενων 
που αναγνωρίζοντας τη σημασία τους συμβιβάζονται με όλα όσα 
αυτές προβλέπουν. 
Στην Κύπρο όμως πού βρισκόμαστε; Δυστυχώς πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε ότι στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
έχουμε σημαντικό αριθμό προβλημάτων. Καταρχάς, λόγω της 
ανυπαρξίας, τις περισσότερες φορές, σχετικής νομοθεσίας που 
να ρύθμιζε κάποια θέματα πριν από την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλος όγκος νομοθεσίας ψηφίστηκε 
εν τάχει το 2004 με όλα τα αναμενόμενα προβλήματα. Για την 
εφαρμογή των νομοθεσιών αυτών δεν υπήρξε η αναγκαία προε-
τοιμασία τόσο από την πλευρά των επηρεαζόμενων όσο και από 
την πλευρά των αρμοδίων. Σύνηθες φαινόμενο να δημοσιεύο-
νται ογκωδέστατες νομοθεσίες που δύσκολα εφαρμόζονταν για 
διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων ήταν η δυσκολία κατανό-
ησης και αποδοχής από τους επηρεαζόμενους, τα προβλήματα 
στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την επιτήρησή 
τους από τις αρμόδιες αρχές αλλά κυρίως η έλλειψη της απαραί-
τητης κουλτούρας από τους πολίτες του τόπου. 
Ευτυχώς η εικόνα φαίνεται να βελτιώνεται σταδιακά λόγω κυρί-
ως της συστηματικής προσπάθειας κάποιων φορέων. Βλέπου-
με όχι μόνο την κυβερνητική πλευρά να έχει δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη γνωστοποίηση κάποιων θεμάτων αλλά κυρίως τον 
ιδιωτικό τομέα να έχει προχωρήσει σε δράσεις που προωθούν 
τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος. Κερδίζονται ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα και υλοποιούνται δράσεις που στοχεύουν 
στην ευαισθητοποίηση των παιδιών, του απλού πολίτη, του ερ-
γαζόμενου. Τα νομικά κείμενα άρχισαν πλέον να παίρνουν άλλη 
μορφή και να μετατρέπονται σε έργα και δράσεις πιο κατανοητές 
στον απλό πολίτη. 
Ο δρόμος όμως παραμένει μακρύς και δύσκολος και δεν σηκώνει 
ούτε οπισθοδρόμηση ούτε εφησυχασμό. Δυστυχώς ο πλανήτης 
μας και ο τόπος μας ειδικότερα έχουν πολλά περιβαλλοντικά 
προβλήματα να λύσουν. Για αυτό η προσπάθεια θα πρέπει να 
συνεχιστεί, με την ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή όσο το δυ-
νατόν περισσότερων. Τότε ίσως καταφέρουμε να πετύχουμε τον 
στόχο και να παραδώσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας κάτι 
καλύτερο από αυτό που βρήκαμε.

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου

Περιβάλλον ώρα μηδέν

http://www.etek.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Στην παρουσία των υπουργών Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριου 

Δημητριάδη και Παιδείας και Πολιτισμού 
Κώστα Καδή και του Πατριάρχη Ιεροσο-
λύμων κ. Θεόφιλου Γ’, πραγματοποιήθηκε, 
με μεγάλη επιτυχία, το διεθνές συμπόσιο 
Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ με θέμα «Ανα-
στήλωση και συντήρηση θρησκευτικών 
μνημείων και τόπων λατρείας».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 31 
Αυγούστου 2016, στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Εξαρχίας Παναγίου Τάφου, στη 
Λευκωσία. 
Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Στέλιος 
Αχνιώτης, στον χαιρετισμό του στην εκδή-
λωση σημείωσε ότι το ΤΕΕ και το ΕΤΕΚ, ως οι 

αρμόδιοι τεχνικοί σύμβουλοι της Πολιτείας 
στα θέματα της Ανάπτυξης μπορούν (και θα 
το πράξουν) να συμβάλουν αποφασιστικά 
στη χάραξη στρατηγικής για την ενίσχυση 
των δημιουργικών οικονομιών, με έμφαση 
στην έννοια της ταυτότητας και της αει-
φορίας, αλλά και στη λήψη αποφάσεων για 
πολιτικές και μέτρα που θα υλοποιούν αυ-
τόν τον σχεδιασμό – λαμβάνοντας υπόψη 
την κρίσιμη διάσταση του πολιτισμού και τη 
δυναμική του σε θέματα μιας ανθρωποκε-

ντρικής αναπτυξιακής διαδικασίας. 
Το ΕΤΕΚ και το ΤΕΕ ήταν οι διοργανωτές 
της σημαντικής αυτής εκδήλωσης, η οποία 
εντάσσεται στις κοινές δράσεις που προ-
βλέπονται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
που υπέγραψαν τα Επιμελητήρια Κύπρου και 
Ελλάδας τον περασμένο Απρίλιο. Ήδη τον 
Ιούνιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο 
πλαίσιο του Πρωτοκόλλου, αναπτυξιακή ημε-
ρίδα για την ανεξάρτητη ανάπτυξη της Νο-
τιανατολικής Μεσογείου. Κεντρικό στόχο της 
συνεργασίας αυτής αποτελεί η δημιουργία 
ενός συνεκτικού δικτύου συνεργασίας ανά-
μεσα στα τεχνικά επιμελητήρια της Νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου με όραμα την επίτευ-
ξη μιας εξωστρεφούς αναπτυξιακής πορείας 
μέσα από συνέργειες σε επιστημονικό, ερευ-

«Αναστήλωση και συντήρηση θρησκευτικών 
μνημείων και τόπων λατρείας»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΉΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΎΜΠΟΣΙΟ ΚΎΠΡΟΎ - ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΣΡΑΉΛ

Το ΕΤΕΚ και το ΤΕΕ 
ήταν οι διοργανωτές 

της σημαντικής αυτής 
εκδήλωσης
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νητικό και επιχειρηματικό επίπεδο, με ανα-
φορά στις κοινές πολιτισμικές καταβολές και 
στον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το ΤΕΕ εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση 
από την αντιπρόεδρό του δρα Αντωνία 
Μοροπούλου.

Χαιρετισμός υπουργού Συγκοινωνιών
Η διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου, 
περιλαμβανομένου του αρχαιολογικού και 
θρησκευτικού, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντι-
κό στοιχείο για την ανάπτυξη της Κύπρου 
και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιο-
ανατολικής Μεσογείου, η οποία γενικά 
χαρακτηρίζεται από πολιτιστικό πλούτο, 
ειδικότερα σε τομείς όπως είναι ο τουρι-
σμός που αποτελεί κινητήρια δύναμη της 
οικονομίας, ενώ συμβάλλει παράλληλα και 
στην εξέλιξη του σύγχρονου πολιτισμού, 
εφόσον επιδρά ουσιαστικά στους τομείς 
της οικονομίας με τη δημιουργία άμεσων 
και έμμεσων εισοδημάτων, είπε στον χαι-
ρετισμό του ο υπουργός Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων Μάριος Δημητριάδης.
Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως η διαχείριση 

του πολιτιστικού πλούτου επιδρά συγχρόνως 
στην πολιτική και κοινωνική ζωή, καθώς μέσα 
από την ένταξη της ιστορικής γνώσης στην 
καθημερινότητα του πολίτη, ενισχύει την ταυ-
τότητα και τον ρόλο του σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο. Άλλωστε, σημείωσε, ο πολιτιστικός 
τουρισμός δεν περιορίζεται στον θαυμασμό 
μόνο των αρχαιοτήτων μιας περιοχής, αλλά 
ταυτόχρονα επεκτείνεται και στην κατανόηση 
του τρόπου συμπεριφοράς ή του τρόπου σκέ-

ψης των ατόμων της περιοχής και την άμεση 
επαφή με τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμά 
τους. Ως εκ τούτου, σημείωσε, αναλογιζόμενοι 
τον πολλαπλό ρόλο της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στη σύγχρονη κοινωνία, θεωρώ ότι η 
προώθηση του πολιτισμού και η στήριξη δρά-
σεων που ενισχύουν τον ρόλο αυτό θα πρέπει 
να αποτελούν προτεραιότητα.
Ως πολιτικός προϊστάμενος του τμήματος 
Αρχαιοτήτων, του κατεξοχήν αρμοδίου 

Aριστερά: Ο υπουργός Παιδείας. Δεξιά: Η καθηγήτρια του Μετσόβιου Πολυτεχνείου δρ Αντω-
νία Μοροπούλου, αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ).

Από τον χαιρετισμό του υπουργού Μεταφορών.
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τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
θέματα προστασίας, ανάδειξης και προ-
βολής της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
νησιού, είπε, θεωρώ ότι καταβάλλονται 
ιδιαίτερα σημαντικές προσπάθειες για την 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και 
προσανατολίζονται προς τη μέγιστη δυ-
νατή γνώση, διαχείριση και ανάδειξη των 
υλικών καταλοίπων της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς του τόπου για την προώθηση 
μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Ο υπουργός Παιδείας
Ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώ-
στας Καδής, στον δικό του χαιρετισμό, είπε 
πως «η τριμερής αυτή σύμπραξη επιβεβαι-
ώνει, σε πρακτικό πλέον επίπεδο, τη βού-
ληση των τριών χωρών για μια πολυεπίπε-
δη συνεργασία σε βασικούς τομείς, όπως 
ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η ενέργεια, η 
έρευνα, το περιβάλλον κ.ά., από τους οποί-
ους προκύπτουν για κάθε χώρα αξιόλογες 
αναπτυξιακές προοπτικές».
Για το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
είπε ο κ. Καδής, η γνωριμία, ο σεβασμός 
και η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς αποτελούν μέλημα και δι-
αχρονικό στόχο. Άλλωστε, σημείωσε, τα 
ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία προ-
βάλλουν με τρόπο αυθεντικό την ταυτό-
τητα, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα 
του λαού μας. «Μέσα από τους ανεκτί-
μητους αυτούς θησαυρούς προσεγγίζει 
κανείς με τρόπο βιωματικό το ανθρώπινο 
παρελθόν, καλλιεργεί ιστορικές δεξιότη-
τες και αναπτύσσει ιστορική σκέψη και 
συνείδηση. Ως υπουργείο προτρέπουμε 
τους εκπαιδευτικούς μας να αξιοποιούν 
διδακτικά –με την πραγματοποίηση ορ-
γανωμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων– 
τους αρχαιολογικούς, θρησκευτικούς και 
ιστορικούς χώρους, οι οποίοι ανταποκρί-
νονται σε ένα ευρύ φάσμα σκοπών και 
στόχων, τόσο παιδαγωγικών όσο και γνω-
σιολογικών», είπε μεταξύ άλλων. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ 
είπε πως «η Θεία Πρόνοια μας εμπιστεύ-
θηκε να υπηρετήσουμε και να διακονή-

σουμε στους Αγίους Τόπους μοναδικά 
επιτεύγματα της επιστήμης και της μηχα-
νικής από την ύστερη αρχαιότητα, όπως η 
Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και 
ο Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, 
μνημεία τα οποία συνεχίζουν διά των αι-
ώνων να λειτουργούν ως τόποι λατρείας 
και πνευματικής ανανέωσης και αναψυ-
χής». Ανέφερε ότι η θρησκευτική αρχιτε-
κτονική εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο 
τη βαθιά σχέση μεταξύ της θρησκείας ως 
καρδιάς της ανθρώπινης ύπαρξης και των 
προσδοκιών της ανθρωπότητας και της 
καθημερινής ζωής των σύγχρονων αν-
θρώπων.
Σημείωσε ότι η πρωτοβουλία του Πατριαρ-
χείου Ιεροσολύμων με τη σύμφωνη γνώμη 
και των Χριστιανικών Κοινοτήτων του Πα-
νάγιου Τάφου για την υλοποίηση της μελέ-
της του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
όσον αφορά στη συντήρηση και αποκατά-
σταση του Ιερού Κουβουκλίου του Ιερού 
Τάφου υπογραμμίζει τον ρόλο της Εκκλη-

σίας στην προστασία και την ανάδειξη της 
θρησκευτικής κληρονομιάς των λαών της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα 
της χριστιανικής. Υπογραμμίζει όμως, ση-
μείωσε, και την κεφαλαιώδη συμβολή της 
ελληνικής τεχνογνωσίας και καινοτομίας 
στην κατεύθυνση αυτή.
Σε χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο επί-
σκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, ο Αρχιε-
πίσκοπος Χρυσόστομος είπε ότι η στρα-
τηγική συνεργασία ανάμεσα στο ΕΤΕΚ και 
το ΤΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για 
την Κύπρο όσο και για την Ελλάδα. «Μια 
τέτοια συνεργασία θα θέσει τις βάσεις για 
ανεξάρτητη ανάπτυξη που είναι τόσο ανα-
γκαία για τις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου». Κύπρος και Ελλάδα, συνέχι-
σε, ως μέλη της ΕΕ θα μπορούν να δια-
δραματίσουν έναν πολύ καθοριστικό ρόλο 
αξιοποιώντας τις στενές τους σχέσεις και 
τη συνεργασία τους με το Ισραήλ, την 
Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Λίβανο. Η 
στρατηγική αυτή συνεργασία ανάμεσα στα 
Επιμελητήρια Κύπρου και Ελλάδας, συνέχι-
σε, βοηθά την ανάπτυξη σε τομείς όπως η 
ενέργεια, η ανάπτυξη του τουρισμού, η δι-
ατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι 
έρευνες, οι καινοτομίες, η εφαρμογή των 
νέων τεχνολογιών, η πληροφορική και οι 
τηλεπικοινωνίες.

Υπ. Μεταφορών: 
Η διαχείριση του 

πολιτιστικού πλούτου 
επιδρά συγχρόνως στην 

πολιτική και 
κοινωνική ζωή

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Καθηγητής Παναγιώτης Τουλιάτος.

➤

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Στις μέρες μας, οι καταστροφές λόγω ανθρώπινης 
υπαιτιότητας αλλά και λόγω της εκδίκησης της φύσης, 
ακόμη και οι τρομοκρατικές επιθέσεις, αποτελούν 
σχεδόν καθημερινό παγκόσμιο φαινόμενο. Δυστυχώς, 
δεν μπορούμε πάντα να ελέγξουμε το μέγεθος μιας 
καταστροφής ούτε να αποτρέψουμε τον ερχομό της. 
Δύναται όμως, με επιμελή σχεδιασμό και κατάλληλη 
προετοιμασία, να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό το 
μέγεθος της οποιαδήποτε απώλειας.  
 

Τα πυκνά σοβαρά συμβάντα των τελευταίων χρόνων, 
ήταν η αφορμή από τη Διεθνή κοινότητα για τη 
δημιουργία νέων μεθόδων και πρακτικών για τη 

διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, ο 
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε ένα νέο πρότυπο για τη διαχείριση επιχειρησιακής 
συνέχειας. Το πρότυπο ISO 22301, με τίτλο «Societal security -- Business continuity management systems --- 
Requirements».   Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας παρέχει μία υποδομή, πάνω στην 
οποία βασίζονται οι λειτουργίες του Οργανισμού ως προς την ανθεκτικότητά τους σε ενδεχόμενες απειλές, 
αναπτύσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. 
 
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για το θέμα. 
Σκοπός του είναι η παρουσίαση και η κατάρτιση των ενδιαφερόμενων, αναφορικά με το διεθνές 
πρότυπο ISO 22301. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν πρακτικές και εργαλεία που θα 
βοηθήσουν στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας και θα γίνει 
συζήτηση γύρω από συγκεκριμένα πρακτικά θέματα. 
 
 
 
 
 

 
Ο Διαμαντής Ζαφειριάδης είναι κάτοχος πτυχίου B.Eng (Hons) στην Ηλεκτρολογία 
και Ηλεκτρονική Μηχανική και μεταπτυχιακού M.Sc στα Συστήματα Επικοινωνιών. 
Είναι μέλος του ΙΕΤ (UK) και του ΕΤΕΚ. Εργάστηκε στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. 
Από το 2006 εργάζεται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ως 
Λειτουργός Τυποποίησης σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής 
Συνέχειας. Είναι Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 
βάση του προτύπου ISO 22301.  
 

 

 

                         

Έτος Εκπαίδευσης | Σεμινάριο ΕΤΕΚ    

          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
                    Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
                    ISO 22301- Societal Security - Business Continuity Management Systems – Requirements. 
 

                    Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016  
                       Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Θησέως 9 - 11, Λευκωσία    

 
                          **Για δηλώσεις και τέλος συμμετοχής: http://www.etek.org.cy/site-event-505-45-el.php 

 

        Εκπαιδευτής:  Διαμαντής Ζαφειριάδης,  Ηλεκτρολόγος  και Ηλεκτρονικός Μηχανικός 
 

http://www.etek.org.cy


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Στις μέρες μας, οι καταστροφές λόγω ανθρώπινης 
υπαιτιότητας αλλά και λόγω της εκδίκησης της φύσης, 
ακόμη και οι τρομοκρατικές επιθέσεις, αποτελούν 
σχεδόν καθημερινό παγκόσμιο φαινόμενο. Δυστυχώς, 
δεν μπορούμε πάντα να ελέγξουμε το μέγεθος μιας 
καταστροφής ούτε να αποτρέψουμε τον ερχομό της. 
Δύναται όμως, με επιμελή σχεδιασμό και κατάλληλη 
προετοιμασία, να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό το 
μέγεθος της οποιαδήποτε απώλειας.  
 

Τα πυκνά σοβαρά συμβάντα των τελευταίων χρόνων, 
ήταν η αφορμή από τη Διεθνή κοινότητα για τη 
δημιουργία νέων μεθόδων και πρακτικών για τη 

διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, ο 
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε ένα νέο πρότυπο για τη διαχείριση επιχειρησιακής 
συνέχειας. Το πρότυπο ISO 22301, με τίτλο «Societal security -- Business continuity management systems --- 
Requirements».   Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας παρέχει μία υποδομή, πάνω στην 
οποία βασίζονται οι λειτουργίες του Οργανισμού ως προς την ανθεκτικότητά τους σε ενδεχόμενες απειλές, 
αναπτύσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. 
 
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για το θέμα. 
Σκοπός του είναι η παρουσίαση και η κατάρτιση των ενδιαφερόμενων, αναφορικά με το διεθνές 
πρότυπο ISO 22301. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν πρακτικές και εργαλεία που θα 
βοηθήσουν στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας και θα γίνει 
συζήτηση γύρω από συγκεκριμένα πρακτικά θέματα. 
 
 
 
 
 

 
Ο Διαμαντής Ζαφειριάδης είναι κάτοχος πτυχίου B.Eng (Hons) στην Ηλεκτρολογία 
και Ηλεκτρονική Μηχανική και μεταπτυχιακού M.Sc στα Συστήματα Επικοινωνιών. 
Είναι μέλος του ΙΕΤ (UK) και του ΕΤΕΚ. Εργάστηκε στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. 
Από το 2006 εργάζεται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ως 
Λειτουργός Τυποποίησης σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής 
Συνέχειας. Είναι Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 
βάση του προτύπου ISO 22301.  
 

 

 

                         

Έτος Εκπαίδευσης | Σεμινάριο ΕΤΕΚ    

          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
                    Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
                    ISO 22301- Societal Security - Business Continuity Management Systems – Requirements. 
 

                    Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016  
                       Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Θησέως 9 - 11, Λευκωσία    

 
                          **Για δηλώσεις και τέλος συμμετοχής: http://www.etek.org.cy/site-event-505-45-el.php 

 

        Εκπαιδευτής:  Διαμαντής Ζαφειριάδης,  Ηλεκτρολόγος  και Ηλεκτρονικός Μηχανικός 
 



w w w. e t e k . o r g . c y  12

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Τμήμα Αρχαιοτήτων
Στον δικό της χαιρετισμό, η διευθύντρια του 
τμήματος Αρχαιοτήτων Μαρίνα Σολομίδου-
Ιερωνυμίδου ανέφερε ότι το τμήμα της 
διαχειρίζεται πέραν των 1500 κηρυγμένων 
Αρχαίων Μνημείων, από τα οποία τη μεγα-
λύτερη ομάδα αποτελούν τα εκκλησιαστικά 
μνημεία, που είναι περίπου τα μισά.
Άλλες δύο μεγάλες ομάδες μνημείων, 
σημείωσε, αποτελούν οι αρχαιολογικοί 
χώροι και οι οικίες λαϊκής αρχιτεκτονι-
κής και κτίσματα δημόσιας χρήσης όπως 
γεφύρια, νερόμυλοι, σχολεία, λουτρά κ.ά. 
Μικρότερες κατηγορίες μνημείων απο-
τελούν οι μεσαιωνικές οχυρώσεις και τα 
μουσουλμανικά τεμένη, τα περισσότερα 
από τα οποία προέκυψαν από μετατρο-
πές βυζαντινών εκκλησιών. Η τακτική 
περιοδική συντήρηση, αποκατάσταση και 
προβολή των μνημείων αυτών και των 
αρχαιολογικών χώρων του νησιού, είπε, 
αποτελεί το κυριότερο μέλημα του τμή-
ματος Αρχαιοτήτων, για το οποίο δαπανά-
ται ετησίως και το μεγαλύτερο ποσοστό 
του προϋπολογισμού του.
Σε σχέση ειδικά με τα εκκλησιαστικά 
μνημεία, τα οποία αποτελούν κηρυγμένα 
Αρχαία Μνημεία και έχουν ιδιοκτήτη την 
Εκκλησία της Κύπρου, σημείωσε, η συ-
νεργασία με τις αρμόδιες μητροπόλεις και 
κατά τόπους εκκλησιαστικές αρχές είναι 
ιδιαίτερα στενή και απαραίτητη. Ανέφερε 
ότι ο περί Αρχαιοτήτων Νόμος προβλέπει 
ότι για τη συντήρηση/αποκατάσταση των 
Αρχαίων Μνημείων, ο ιδιοκτήτης καλύπτει 
το 50% του κόστους συντήρησης ενώ το 
κράτος, δηλαδή το τμήμα Αρχαιοτήτων, 

επωμίζεται το υπόλοιπο μισό του κόστους. 
«Μόνη εξαίρεση σε αυτό τον κανονισμό 
αποτελούν οι δέκα ξυλόστεγες εκκλησίες 
της οροσειράς του Τροόδους που περιλαμ-
βάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της UNESCO. Για την ομάδα αυτή, 
λόγω της σημασίας των μνημείων που την 
αποτελούν και σε μια προσπάθεια απο-
φυγής αυθαίρετων επεμβάσεων σε αυτά, 
αποφασίστηκε να αναλαμβάνει το κράτος 
το σύνολο του κόστους της συντήρησής 
τους», πρόσθεσε.

Τοποθετήσεις
Στην εκδήλωση κατέθεσαν τις επιστημονι-
κές τους απόψεις ακαδημαϊκοί και ειδικοί 
από την Κύπρο και την Ελλάδα:
· Η Ανάδειξη και Προστασία Θρησκευ-
τικών Μνημείων και Τόπων Λατρείας, 
Μοχλός Ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο
Δρ Αντωνία Μοροπούλου, καθηγήτρια 
ΕΜΠ, αντιπρόεδρος ΤΕΕ, πρόεδρος Ελληνι-
κής Πλατφόρμας για Έρευνα και Τεχνολο-
γία στην Κατασκευή
· Αειφόρος Διαχείριση Περιβάλλοντος 
και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομίας
Δρ Μαρία Λοΐζίδου, καθηγήτρια Σχολής 

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
· Το Έργο της Δικοινοτικής Τεχνικής Επι-
τροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά 
και τα Θρησκευτικά Μνημεία της Κύπρου
Αθηνά Παπαδοπούλου, αρχιτέκτονας, μέ-
λος Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστι-
κή Κληρονομιά
· Η Συντήρηση και Αποκατάσταση των 
Μνημείων της Κύπρου από το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων
Δρ Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, διευ-
θύντρια τμήματος Αρχαιοτήτων και Γιώρ-
γος Φιλοθέου, έφορος Αρχαιοτήτων
· Σύγχρονες Τάσεις στη Συντήρηση και 
Αποκατάσταση Εκκλησιαστικών Κτιρίων
Δρ Μαρία Φιλοκύπρου, επίκουρη καθηγή-
τρια τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστη-
μίου Κύπρου
· Ο Συμβολικός και Αναγνωριστικός 
Ρόλος της Αρχιτεκτονικής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς στη Νοτιοανατολική Με-
σόγειο
Παναγιώτης Τουλιάτος, καθηγητής, πρόε-
δρος τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Frederick
· Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Χρύσανθος Πισσαρίδης, αρχιτέκτονας, 
πρόεδρος ICOMOS Κύπρου 
· Συνήθεις Επεμβάσεις σε Εκκλησιαστικά 
Μνημεία
Ειρήνη Χατζησάββα-Αδάμ, αρχιτέκτονας, 
πολεοδόμος, γραμματέας Παγκύπριου Ορ-
γανισμού Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Όλες οι τοποθετήσεις είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, www.etek.org.
cy/site-article-1318-44-el.php.

Υπ. Παιδείας: 
Η τριμερής αυτή 

σύμπραξη επιβεβαιώνει, 
σε πρακτικό πλέον 

επίπεδο, τη βούληση 
των τριών χωρών για μια 
πολυεπίπεδη συνεργασία

Η διευθύντρια του τμήματος Αρχαιοτήτων 
Δρ Μαρία Λοΐζίδου..

http://www.etek.org.cy
http://www.etek.org.cy/site-article-1318-44-el.php
http://www.etek.org.cy/site-article-1318-44-el.php
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Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύ-
πρου προκήρυξε στις 15 Απριλίου 2016 

Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Πόρτες 
και Παράθυρα στην Κύπρο». 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με τη συ-
νεργασία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύ-
πρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελη-
τήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου 
(ΟΣΕΟΚ).
Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός για όλα τα 
πρόσωπα (ερασιτέχνες και επαγγελμα-
τίες φωτογράφους, μαθητές, φοιτητές, 
Κύπριους, αλλοδαπούς, κτλ.) και είχε 
θέμα την αποτύπωση διαφόρων θυρών, 
παραθύρων και πορτοπαραθύρων που 
βρίσκονται σε διάφορα κτίσματα σε πε-
ριοχές της Κύπρου.
Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ανάδει-
ξη των διαφορετικών ειδών θυρών και 
παραθύρων που υπάρχουν και υπήρχαν 
στην Κύπρο, διαχρονικά (παραδοσιακά και 
μη, ξύλινα, μεταλλικά κτλ), η δημιουργία 
βάσης δεδομένων για μελλοντική έκθεση 
φωτογραφίας με θέμα Πόρτες-Παράθυρα 
στην Κύπρο και η διακόσμηση του ημερο-
λογίου 2017 που θα εκδώσει ο Σύλλογος 
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, με τις 12 
καλύτερες φωτογραφίες.

Η κριτική επιτροπή απαρτιζόταν από τους:
•   Πάρις Σκούλουκος, πρόεδρος Επαρχι-

ακού Τμήματος Λευκωσίας Κερύνειας 
ΣΠΟΛΜΗΚ

•   Στέλιος Αχνιώτης, πρόεδρος ΕΤΕΚ
•   Πλάτωνας Στυλιανού, πρόεδρος του Κε-

ντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ΣΠΟΛ-
ΜΗΚ

•   Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, πρόεδρος 
Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου

•   Κώστας Ρουσιάς, πρόεδρος ΟΣΕΟΚ

Γραμματέας της Επιτροπής ήταν ο Γιάννος 
Πουμπουρής, γραμματέας του Επαρχια-
κού Τμήματος Λευκωσίας-Κερύνειας του 
ΣΠΟΛΜΗΚ.
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού υποβλήθηκαν 
148 φωτογραφίες από 18 πρόσωπα. 
Η κριτική επιτροπή αποφάσισε την απονομή 
των πιο κάτω βραβείων και επαίνων:
1ο βραβείο: Μαίρη Παντέχη 
2ο βραβείο: Πέτρος Φιάκκας 
3ο βραβείο: Γιώργος Νεοφύτου 
3ο βραβείο: Κάλια Χρίστου 
Επιπλέον, απονεμήθηκαν 8 έπαινοι στους 
ακόλουθους συμμετέχοντες (με αλφαβητι-
κή σειρά):
Αβραάμ Γιώργος 
Ασσιώτης Νικόλας 
Νεοφύτου Γιώργος 
Παντέχη Μαίρη  
Φιάκκας Πέτρος  (2 έπαινοι)
Parsons Christopher  (2 έπαινοι)
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών εκφράζει τις 
ευχαριστίες του στους υποστηρικτές της διορ-
γάνωσης όπως επίσης και τα θερμά του συγχα-
ρητήρια σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Φωτογραφικός Διαγωνισμός 
«Πόρτες και Παράθυρα στην Κύπρο»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ή  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν 

Α' Βραβείο

Β' Βραβείο Γ' Βραβείο Γ' Βραβείο
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Π ροκηρύχθηκε στις 16 Σεπτεμβρί-
ου και επίσημα η πρώτη φάση 

του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για 
την ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Κύπρου. 
Η πρώτη φάση θα είναι αρκετά ανοι-
κτή για συμμετοχή αρχιτεκτόνων, οι οποί-
οι θα μπορούν να υποβάλουν την αρχι-
κή τους πρόταση. Ακολούθως, θα γίνει 
αξιολόγηση από την κριτική επιτρο-
πή όλων των προτάσεων που θα υποβλη-
θούν και θα ακολουθήσει μια προεπιλο-
γή οκτώ προτάσεων, οι οποίες θα λάβουν 
μέρος στη δεύτερη και τελευταία φάση 
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την 
τελική επιλογή της πρότασης, βάσει της 
οποίας θα ανεγερθεί το νέο Αρχαιολογι-
κό Μουσείου Κύπρου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υπο-
βάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, 
απορίες ή σχόλια σε σχέση με τον δια-
γωνισμό μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, και 
μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα το υπουρ-
γείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-

γων θα δώσει τις απαντήσεις του. Στο 

διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι, κυ-

ρίως τα ξένα αρχιτεκτονικά γραφεία, θα 

μπορούν να λάβουν πληροφορίες για 

την ιστορία της Κύπρου και να επισκε-

φθούν τον χώρο, προκειμένου να σχη-

ματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, πριν 

από την υποβολή της πρότασής τους.

Εν συνεχεία, θα πρέπει μέχρι τις 9 Ιανου-

αρίου 2017 οι ενδιαφερόμενοι να υπο-
βάλουν τις προτάσεις τους στο υπουργείο 
για αξιολόγηση. Ακολούθως, οι οκτώ επι-
τυχόντες που θα περάσουν στη δεύτε-
ρη φάση θα πρέπει, εκτός από τα αναλυτικά 
σχέδια που θα παρουσιάσουν, να παραδώ-
σουν και αναλυτική μελέτη υλοποίησης 
του όλου έργου. 
Σύμφωνα με παλαιότερη ενημέρω-
ση του υπουργείου Μεταφορών, το κό-
στος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
υπολογίστηκε στις €445.000.
Εντός του 2017 αναμένεται να γίνει η 
απονομή των βραβείων του αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού, με το αρχιτεκτονι-
κό γραφείο ή κοινοπραξία που θα κερ-
δίσει το πρώτο βραβείο να αναλαμβάνει 
και τη διεκπεραίωση του έργου.
Ακολούθως θα γίνει η προκήρυ-
ξη του διαγωνισμού για την κατασκευή 
του έργου με βάση το αρχιτεκτονι-
κό σχέδιο που θα επιλεγεί. Η επιλο-
γή του εργολάβου αναμένεται να γίνει 
εντός του 2018.

Άνοιξε η πρώτη φάση του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού για το Μουσείο Κύπρου

Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ω Ν  Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ω Ν

Εγκύκλιοι ΕΤΕΚ προς Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (http://www.etek.
org.cy/site-article-1327-48-el.php) οι περί Ρυθμίσεως Οδών 

και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ήλεκτρολογικές Εγκαταστά-
σεις) Κανονισμοί του 2006: Κατάλογοι Ελεγκτών Μελετών Μη-
χανολογικών και Ήλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, δυνάμει του 
Κανονισμού 4(1).
1. Τον Μάρτιο του 2006 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε 
τους περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και 
Ήλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμούς [ΚΔΠ 111/2006] 
ενεργοποιώντας νομοθετική πρόνοια του Νοεμβρίου 2000, η 
οποία προβλέπει την υποβολή μελετών για μηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις σε περίπτωση αίτησης για εξασφάλιση Άδειας Οικο-
δομής.
2. Κάθε μελέτη μηχανολογικής εγκατάστασης και κάθε μελέτη 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που υποβάλλεται στην Αρμόδια 
Αρχή υπογράφεται από Μελετητή Μηχανολόγο Μηχανικό και 
Μελετητή Ήλεκτρολόγο Μηχανικό, αντίστοιχα. Οι Αρμόδιες Αρ-

χές (Δημαρχεία και Επαρχιακές Διοικήσεις) είναι δυνατό, κατά 
την κρίση τους, να αναθέτουν σε Ελεγκτές τους ελέγχους των 
μελετών που τους υποβάλλονται.
3. Σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, ο υπουργός Εσω-
τερικών ορίζει τους Ελεγκτές Μελετών Μηχανολογικών και Ήλε-
κτρολογικών Εγκαταστάσεων και καταρτίζει σχετικό κατάλογο 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο 
κατάλογος καταρτίζεται μετά από πρόταση του ΕΤΕΚ, στην οποία 
περιλαμβάνονται ονόματα προσώπων που κατέχουν τα απαιτού-
μενα προσόντα.
4. Ή διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων είναι συ-
νεχής δίνοντας έτσι το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πληροί τα 
απαιτούμενα προσόντα να συμπεριληφθεί στους Καταλόγους.
5. Μέλη τα οποία επιθυμούν να συμπεριληφθεί το όνομά τους 
στους Καταλόγους Ελεγκτών Μελετών Μηχανολογικών και Ήλε-
κτρολογικών Εγκαταστάσεων, θα πρέπει να συμπληρώσουν το 
σχετικό έντυπο αίτησης εγγραφής στον αντίστοιχο κατάλογο.

Μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 
2017 πρέπει να υποβληθούν 
οι προτάσεις στο υπουργείο 

για αξιολόγηση

http://www.etek.org.cy
http://www.etek.org.cy/site-article-1327-48-el.php
http://www.etek.org.cy/site-article-1327-48-el.php


Το θέμα της Αμμοχώστου συγκεντρώνει ολοένα και περισσότε-
ρο ενδιαφέρον και όπως είναι αναμενόμενο διατυπώνονται με 

μεγάλη συχνότητα απόψεις, προτάσεις ή ακόμη και ενδιαφέρου-
σες παρεμβάσεις. Προσέχω ωστόσο ότι εξακολουθεί να λείπει η 
προβολή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία να αναγνω-
ρίζει την πολυπλοκότητα του θέματος και τη συμβολή του πολεο-
δομικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης. 
Θέλω να διατυπώσω την άποψή μου για την Αμμόχωστο και να 
προτείνω, σε συντομία ασφαλώς, την κατεύθυνση και το περιε-
χόμενο που θα μπορούσε να έχει η πολεοδομική προσέγγιση για 
την Αμμόχωστο την οποία κατέθεσα σε πρόσφατο συνέδριο που 
έγινε στο London School of Economics στο οποίο προσκλήθηκα 
ως ένας από τους ομιλητές. 
Υποστήριξα ότι η επιδιόρθωση ή ανοικοδόμηση των κτιρίων και η 
αποκατάσταση των υποδομών ενώ αποτελούν αναγκαίες δράσεις 
δεν θα είναι αρκετές να ζωντανέψουν την Αμμόχωστο και να κά-
νουν να αναβιώσει η οικονομική και κοινωνική της ζωή. Ως πολεο-
δόμος υποστήριξα ότι η πρόκληση είναι η διατύπωση πρώτα ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού, 
και όχι απλά ενός τεχνικού εγγράφου οικοδομικών κανονισμών, 
χωρίς το οποίο θα είναι δύσκολη αλλά και αστήρικτη οποιαδήποτε 
επιλογή ανάπτυξης. Και εξηγώ στη συνέχεια τι είδους πολεοδο-
μικό σχέδιο χρειάζεται, ποια τα χαρακτηριστικά του και ποια τα 
κοινωνικά και οικονομικά του στηρίγματα.

Η Κοινωνιολογία της Επιστροφής 
Πολύ μεγάλη σημασία ως μέρος του πλαισίου πολεοδομικού σχεδι-
ασμού που εισηγούμαι έχει αυτό που ονομάζω η «Κοινωνιολογία της 
Επιστροφής» που απηχεί τις τοποθετήσεις του κλασικού κοινωνιολό-
γου Max Weber, και των σύγχρονων μαθητών του, για τη σημασία και 
τις αξίες που οι άνθρωποι αποδίδουν στα πράγματα και που εξηγούν 
τις δράσεις στις οποίες εμπλέκονται. Στο συγκεκριμένο θέμα της Αμ-
μοχώστου η «Κοινωνιολογία της Επιστροφής» αφορά τις προσδοκίες 
και τις επιδιώξεις με τις οποίες είναι φορτισμένοι οι πρόσφυγες της 
Αμμοχώστου. Αφορά επίσης την πόλη που έχουν στο μυαλό τους και 
τη σημασία που αποδίδουν στον γυρισμό. Ποια κοινωνική αντίληψη 
θα μεταφέρουν οι άνθρωποι μαζί τους; Γιατί επιστρέφουν, σε ποια 
πόλη επιστρέφουν, τι ακριβώς αναμένουν να αναβιώσει στο Βαρώσι, 
και πώς αντιλαμβάνονται τη νέα ανάπτυξη που έγινε τα τελευταία 40 
τόσα χρόνια πλάι στο Βαρώσι; Αλήθεια, ποιος θα είναι ο σχεδιασμός 
της ανάπτυξης της Αμμοχώστου, και ποιοι οι στόχοι του; Υπάρχουν 
δυο πόλεις στην Αμμόχωστο: μια πόλη στο μυαλό με όλη την κοινω-
νική φόρτιση των 40 τόσων χρόνων και ένα οργανωμένο προάστιο. 

Η Πολεοδομία της Επιστροφής 
Επιφανειακές προσεγγίσεις όπως Δήλωση Πολιτικής ή ένα Τοπικό 
Σχέδιο που θα ρυθμίζει με οικοδομικούς κανονισμούς και πολι-
τικές τα κτίρια χωρίς σοβαρή σκέψη και οπτική για την όλη κοι-
νωνική διεργασία της ετοιμασίας του σχεδίου και τα οικονομικά 

της εφαρμογής δεν έχουν θέση. Υποστηρίζω ότι: Ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός πρέπει (α) να νοηθεί και να προωθηθεί ως μια συ-
νεχής διαδικασία και όχι απλώς ένα έγγραφο κανονισμών, (β) να 
διερευνήσει και να εντοπίσει τους βασικούς κινητήρες (drivers) 
που θα δώσουν την εκκίνηση και θα στηρίξουν την ανάπτυξη και 
(γ) να προτείνει την οργάνωση του φορέα που θα συντονίσει τα 
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της αναβίω-
σης και της μετάβασης από την «πόλη φάντασμα», όπως ατυχώς 
και αυθόρμητα περιγράφεται, στην ανάπτυξη και τη συνένωση. 
Ένα λάθος που γίνεται συχνά είναι ότι τα θέματα πολεοδομικού 
σχεδιασμού είναι σε στεγανά και διαχωρίζονται στα «σκληρά» των 
οικοδομών, των υποδομών, των συντελεστών δόμησης και των 
κτιρίων, και τα «μαλακά» των κοινωνικών οραμάτων που κατασκευ-
άζουν οι άνθρωποι για την πόλη τους. Το ένα επηρεάζει το άλλο, 
καλύτερα είναι τα «μαλακά» που θα καθορίσουν τα «σκληρά». 

Πολεοδομικές Επιλογές 
Είναι η Κοινωνιολογία της Επιστροφής που θα καθορίσει μια σειρά 
από επιλογές πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως η επιλογή ανάμεσα 
στην ανοικοδόμηση ή τη συντήρηση της πόλης, και σε ποιο βαθμό, 
ανάμεσα σε εναλλακτικές για τη δόμηση, ανάμεσα στα δικαιώματα 
ανάπτυξης και τις νέες εφαρμογές αστικού σχεδιασμού, ανάμεσα 
στους τρόπους συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανάμε-
σα στο περιβάλλον και την εκμετάλλευση της παραλίας, στον συν-
δυασμό του παραλιακού τουρισμού του Βαρωσιού και του πολιτι-
στικού τουρισμού στην Παλιά Πόλη μέσα στα Τείχη, και πολλά άλλα 
που συνήθως θεωρούνται αποκλειστικά τεχνικά θέματα. 

Εταιρεία Ανάπτυξης
Υποστήριξα με έμφαση ότι για την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδια-
σμού θα χρειαστεί η δημιουργία ενός φορέα που ονόμασα Development 
Company, παρόμοιου με αυτόν που λειτούργησε σε πολλές πόλεις του 
κόσμου. Όλα αυτά τα θέματα επιδέχονται εναλλακτικές προσεγγίσεις 
και μόνο μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού μπορούν να 
καθοριστούν για να βρεθούν οι ισορροπίες που θα καθοδηγήσουν τη 
μετάβαση από την Πόλη Φάντασμα στην αναβίωση. 

Γλαύκος Κωνσταντινίδης 
Πολεοδόμος  
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Αμμόχωστος - Μια Πολεοδομική Πρόταση
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Τα κατασκευαστικά έργα πολιτικής μηχα-
νικής, όπως δρόμοι, γέφυρες, κανάλια 

και φράγματα, είναι πλέον αναπόφευκτα 
ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του τοπίου 
μας. Ωστόσο, αν η κατασκευαστική βιομη-
χανία είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο ποσό 
των αποβλήτων και της γενικής ρύπανσης, 
είναι επίσης γνωστή ως ο μεγαλύτερος βι-
ομηχανικός εργοδότης. Γι’ αυτό, ως βασική 
κινητήρια δύναμη στις εθνικές οικονομίες, ο 
κατασκευαστικός τομέας έχει την ικανότητα 
να προτείνει λύσεις που θα συμβάλουν στην 
αειφόρο ανάπτυξη.
Τα μεγάλα κτίρια, οι βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις και οι πανεπιστημιουπόλεις έχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας 
σε μεγάλο βαθμό τους τρεις πυλώνες της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Κατ’ επέκταση, τα 
εμπλεκόμενοι μέρη του τομέα, όπως οι 
δημόσιοι οργανισμοί και οι φορείς χάρα-
ξης πολιτικής, οι επενδυτές, ιδιοκτήτες, 
σχεδιαστές και κατασκευαστές πρέπει να 
αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμε-
τώπιση αυτών των προκλήσεων βιωσιμό-
τητας.
Το πρότυπο ISO/TS 21929-2:2015, με τίτλο 
«Βιωσιμότητα σε κτιριακές κατασκευές - 
Δείκτες Βιωσιμότητας - Μέρος 2: Πλαίσιο 
για την ανάπτυξη δεικτών για τα έργα πο-
λιτικής μηχανικής», θεσπίζει τον πυρήνα του 
θέματος και αναπτύσσει τον κατάλογο με τις 
πτυχές και τις επιπτώσεις για την αξιολόγη-
ση της επίδοσης βιωσιμότητας των έργων 
πολιτικής μηχανικής. 
Ωστόσο, η νέα τεχνική προδιαγραφή προ-
σαρμόζει τις γενικές αρχές της αειφορίας για 
τα έργα πολιτικής μηχανικής και παράλληλα 
περιλαμβάνει το πλαίσιο για την ανάπτυξη 
δεικτών αειφορίας κατά την εκτίμηση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνι-
κών επιπτώσεων των έργων. Επίσης, καθιε-
ρώνει τον πυρήνα με όλες τις πτυχές και τις 
επιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά την ανάπτυξη συστημάτων με 

δείκτες για τα κατασκευαστικά έργα.
Οι πτυχές και οι επιπτώσεις χρησιμεύ-
ουν ως βάση για την ανάπτυξη δεικτών 
για την αξιολόγηση των επιδόσεων της 
βιωσιμότητας των νέων ή και των υφι-
στάμενων έργων πολιτικής μηχανικής, 
λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, 
την ανακαίνιση και τον κύκλο ζωής τους. 
Τα ζητήματα της βιωσιμότητας είναι πολλά 
και πολυδιάστατα, από τη χρήση των ενερ-
γειακών πόρων στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την πολιτιστική κληρονομιά. 
Η επιλογή των σχετικών δεικτών θα εξαρ-
τηθεί από τις ανάγκες των ενδιαφερόμε-
νων μερών και τα όργανα λήψης αποφά-

σεων σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα 
των πληροφοριών.
Επιπλέον, το εν λόγω πρότυπο εξηγεί τη 
σχέση του με άλλα πρότυπα όπως το ISO 
14000 για την περιβαλλοντική διαχείριση, το 
ISO 26000 για την κοινωνική εταιρική ευθύ-
νη και το ISO 15392 για την αειφορία στην 
κατασκευή κτιρίων.
Το ISO/TS 21929-2:2015 εκπονήθηκε από τη 
Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/
TC 59 «Βιωσιμότητα σε κτίρια και έργα πολι-
τικής μηχανικής». Η υιοθέτηση και εφαρμο-
γή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων 
στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος 
είναι ο εθνικός φορέας για την τυποποίηση. 
Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο 
εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν από τους αρμόδιους λειτουργούς 
του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & 
Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

Χρίστος Παπαγεωργίου
Λειτουργός Τυποποίησης CYS
Πολιτικός Μηχανικός

Η Διεθνής Τεχνική Προδιαγραφή ISO/TS 21929-2 
για τα πράσινα έργα πολιτικής μηχανικής

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Τα μεγάλα κτίρια, 
οι βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις και οι 
πανεπιστημιουπόλεις 

έχουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις

http://www.etek.org.cy
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Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβά-
νοντας υπόψη τους σχετικούς όρους και 

κανονισμούς καθώς και τα κριτήρια αξιολό-
γησης για τον διαγωνισμό «Δράση για την 
Ενέργεια», τόσο για τον λυκειακό κύκλο όσο 
και για τον γυμνασιακό, αποφάσισε, ομόφω-
να, να βραβεύσει τα πιο κάτω σχολεία:

Α. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
· 1ο Βραβείο: €600,00 – Λύκειο Κουτσό-
φτα και Παναγίδη Παλιομετόχου, για τη Μελέ-
τη του «Η χρήση θερμοηλεκτρικού στοιχείου 
TEG για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»
· 2ο Βραβείο: €400,00 – Λύκειο Εθνο-
μάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, για τη Με-
λέτη του «Αποβάλλουμε θετικά… ενέργεια»
· Έπαινος: Λύκειο Λατσιών, για την κατα-
σκευή του «Ηλεκτροφωτοβολταΐκό πλε-
ούμενο μέσο»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμα και δη-
μιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται 
από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας, αξίας €100,00, απονέμε-
ται στο Λύκειο Λατσιών.

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
· 1ο Βραβείο: €600,00 – Γυμνάσιο Δρο-
σιάς, Λάρνακα, για την κατασκευή με θέμα 
«Διαχείριση της ενέργειας και των υδάτι-

νων πόρων σε ξενοδοχειακές μονάδες»
· 2ο Βραβείο: €400,00 – από κοινού στο 
Γυμνάσιο Δερύνειας, για τη μελέτη/κατασκευή 
του με θέμα «Εισήγηση για μείωση ενεργει-
ακού κόστους στον Δήμο Δερύνειας» και στο 
Γυμνάσιο Λατσιών για τη μελέτη/κατασκευή 
του με θέμα «Έρευνα αντικατάστασης λα-
μπτήρων/ φωτιστικών στο Γυμνάσιο Λατσιών»
· Έπαινος: Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακα-
κίου, Λευκωσία, για την κατασκευή με 
θέμα «Ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής 
καθαρού νερού»
Το βραβείο για την πιο καινοτόμα και δη-
μιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται 
από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδια-
σμού και Τεχνολογίας, αξίας €100, απονέ-

μεται στο Γυμνάσιο Δερύνειας.
Σημειώνεται ότι στις σχολικές μονάδες 
που βραβεύτηκαν θα δοθεί τιμητική πλα-
κέτα και δίπλωμα. Επίσης, σ’ όλους τους 
συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές/
τριες θα δοθούν Πιστοποιητικά Συμμετο-
χής. Η τελετή βράβευσης θα πραγματο-
ποιηθεί τον Νοέμβριο στο Εκπαιδευτικό 
και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ στην παλιά 
Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες θα 
ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού θα αναρτηθούν τόσο στην 
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, όσο και σε αυτή του 
Συνδέσμου καθηγητών Σχεδιασμού και Τε-
χνολογίας. 

Αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση
Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε τις θέσεις 

του ΕΤΕΚ για διάφορες αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια 
κατά παρέκκλιση:
· Αίτηση του κ. Γιώργου Παπανδρέα Παραδεισιώτη και της 
Εταιρείας Παραδεισιώτης ΛΤΔ για χορήγηση Πολεοδομι-
κής Άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης 
Πολιτικής, για προσθήκη πτηνοτροφικού υποστατικού, 
αποδυτηρίων προσωπικού και δωματίου φροντιστή, σε 
εγκεκριμένο πτηνοτροφείο, στην κοινότητα Οράς, στην 
επαρχία Λάρνακας.
Το ΕΤΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη και τις θετικές εισηγήσεις της 
τοπικής αρχής και όλων των αρμοδίων τμημάτων, εισηγή-
θηκε να αντιμετωπισθεί η αίτηση θετικά. Μεταξύ άλλων το 

ΕΤΕΚ κατέθεσε ότι η πρόκειται για προσθήκες σε υφιστάμε-
νη εγκριμένη πτηνοτροφική μονάδα με σκοπό τον εκσυγ-
χρονισμό και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της. 
· Αίτηση της Εταιρείας Ζ. Kouzalis Developers για χορήγη-
ση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών 
της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2015), για ανέγερ-
ση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων δυναμικότητας 155 
δωματίων/310 κλινών), στον Δήμο Αγίας Νάπας.
Αφού έδωσε θετική γνωμάτευση, μεταξύ άλλων το ΕΤΕΚ κα-
τέθεσε ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη είναι υψηλής αισθητι-
κής και χωροθετείται σε τεμάχιο που δεν είναι παραλιακό, 
στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στον εμπλουτισμό της ποι-
οτικής τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού «Δράση για την 
Ενέργεια» για το σχολικό έτος 2015-2016
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Το Λύκειο Λατσιών παρουσιάζει 
την κατασκευή του.

Λύκειο Κουτσόφτα και 
Παναγίδη Παλιομετόχου.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Περιορισμός στην παρουσία πολυκυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων 

(PAHs) σε πλαστικά δάπεδα

Ν Ε Ο  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  2 0 1 6 - 2 0 1 7 

4η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πολιτικών 
Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ)

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) αποτελείται από 
τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Πρώτιστη έγνοια του ΣΠΜΑΚ ήταν και είναι η προώθηση του ρόλου του πολιτικού μη-
χανικού και του αρχιτέκτονα στην παραγωγική διαδικασία της δομικής βιομηχανίας και 
ευρύτερα στην κοινωνία. 
Στις 10 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε η 4η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) στο Εκπαιδευτικό & Πολιτιστικό 
Κέντρο ΕΤΕΚ. Στη συνέλευση συζητήθηκε η δράση του συνδέσμου κατά την προηγούμενη 
χρονιά. Οι εργασίες της συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με αρχαιρεσίες με τις οποίες έγινε και η 
εκλογή των νέων μελών που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:
Πλάτωνας Στυλιανού Πολιτικός μηχανικός Γενικός γραμματέας
Χρίστος Χριστοδούλου Αρχιτέκτονας  Βοηθός γενικός γραμματέας
Παναγιώτης Παναγή Αρχιτέκτονας  Γενικός ταμίας
Ανδρέας Θεοδότου Πολιτικός μηχανικός  Βοηθός γενικός ταμίας
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Πολιτικός μηχανικός  Μέλος
Αιμίλιος Μιχαήλ Αρχιτέκτονας Μέλος

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων πληροφορεί τους επηρεαζόμενους 
επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι, 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH 
και ειδικότερα το σημείο 50(5) του Παραρτήμα-
τος XVII, τα πλαστικά δάπεδα που χρησιμοποιού-
νται σε αθλητικά γήπεδα και σε παιδικές χαρές 
δεν πρέπει να περιέχουν πολυκυκλικούς αρω-
ματικούς υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons-PAHs) σε ποσοστό πέραν του 
0,0001% κατά βάρος. Ο πιο πάνω περιορισμός 
αφορά τα συνθετικά δάπεδα που χρησιμοποιού-
νται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερι-
κούς χώρους και καλύπτει οκτώ ΡΑΗs οι οποίοι 
ταξινομούνται είτε ως καρκινογόνοι είτε ως με-
ταλλαξιογόνοι και τοξικοί για την αναπαραγωγή.
Από μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αποδει-
χθεί ότι τα πλαστικά δάπεδα που χρησιμοποιού-
νται σε χώρους αθλοπαιδιών και σε πάρκα που 
κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα ελαστικά 
αυτοκινήτων περιέχουν τους εν λόγω ΡΑΗs σε 
ποσοστό πέραν του επιτρεπόμενου. Η ύπαρξη 
των υπό αναφορά PAHs απαγορεύεται επίσης 
και σε άλλα καταναλωτικά αγαθά καθώς και σε 

παιδικά παιχνίδια με βάση το Παράρτημα XVII 
του Κανονισμού REACH. 
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημι-
κών Προϊόντων (European Chemicals Agency-
ECHA) να διεξαγάγει αξιολόγηση του κινδύνου 
που προκύπτει για την ανθρώπινη υγεία από 
τη δερματική έκθεση, την κατάποση και την ει-
σπνοή των ουσιών αυτών που περιέχονται στα 
υπό αναφορά δάπεδα. Εάν από την αξιολόγηση 
προκύψει ότι οι κίνδυνοι δεν αντιμετωπίζονται 
επαρκώς, ο ECHA θα ετοιμάσει φάκελο για εισα-
γωγή πρόσθετων περιορισμών (απαγόρευση) για 
τους PAHs.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
περιορισμούς που περιλαμβάνει ο Κανονισμός 
REACH υπάρχουν στην ακόλουθη ιστοσελίδα 
του ECHA:
http://echa.europa.eu/el/addressing-chemicals-
of-concern/restrictions/substances-restricted-
under-reach.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τους 
αρμόδιους λειτουργούς του τμήματος στα τηλέ-
φωνα 22405609 και 22405608. 

Διαδικτυακός Τόπος 
Διαδικασιών Δημόσιας 
Υπηρεσίας Μέσω της 

ΑΡΙΑΔΝΗΣ

Μπορείτε τώρα να ενημερώνεστε 
σχετικά με τις διαδικασίες/υπηρε-

σίες που προσφέρει το δημόσιο στους 
πολίτες/επιχειρήσεις, μέσω της ΑΡΙΑΔ-
ΝΉΣ - www.ariadni.gov.cy - πατώντας 
το κουμπί «Πληροφορίες Διαδικασιών 
Δημοσίου».
Θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, όπως 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά που χρειά-
ζεται να υποβληθούν μαζί με την αίτηση, 
τον υπεύθυνο φορέα, τον τόπο και τον 
τρόπο υποβολής/κατάθεσης αίτησης, το 
κόστος, τη σχετική νομοθεσία κτλ. Ύπάρ-
χουν δυνατότητες αναζήτησης ανά τίτλο 
διαδικασίας, Τμήμα/Ύπηρεσία, κατηγορία 
και μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά 
έντυπα ή/και να υποβάλετε το αίτημά σας 
ηλεκτρονικά, νοουμένου ότι παρέχεται η 
συγκεκριμένη η υπηρεσία.
Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί περί-
που 300 διαδικασίες. Ή πληροφόρηση 
αυτή θα επικαιροποιείται από τα αρμό-
δια Τμήματα/Ύπηρεσίες και συνεχώς θα 
προστίθενται νέες διαδικασίες με απώ-
τερο στόχο τη δημοσιοποίηση όλων των 
διαδικασιών του δημοσίου που αφορούν 
τους πολίτες/επιχειρήσεις.
Επιπλέον, μπορείτε να διεκπεραιώνε-
τε ηλεκτρονικά τα αιτήματά σας στην 
ΑΡΙΑΔΝΉ, αποκτώντας πρόσβαση σε 
αυτή με δυο απλά βήματα:
(1) την εγγραφή σας διαδικτυακά στο 
www.ariadni.gov.cy , και
(2) την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, 
που γίνεται μόνο μία φορά, από τα Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

http://www.etek.org.cy
http://echa.europa.eu/el/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach
http://echa.europa.eu/el/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach
http://echa.europa.eu/el/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach
http://www.ariadni.gov.cy
http://www.ariadni.gov.cy
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Τελετή Παράδοσης στον Δήμο Λευκάρων 
του Εθνικού Προτύπου 

CYS 400:2015 για το Λευκαρίτικο Κέντημα

CΥSTANDARDΑΥ ΑΠΟ ΤΟΝ CYS 

Διεθνής Ημέρα 
Προτύπων στις 
14 Οκτωβρίου 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της 
Διεθνούς Ημέρας Προτύπων, ο 

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίη-
σης (CYS) διοργανώνει την ημερί-
δα CΥStandarDΑΥ 2016 η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 
2016, μεταξύ των ωρών 9:30-12:40, 
στην αίθουσα Ελιά στο Συνεδριακό 
Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την 
παρουσία του ο υπουργός Οικονομι-
κών Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος θα 
απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. 
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να 
παραστούν ανώτερα και ανώτατα δι-
ευθυντικά στελέχη του δημοσίου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκπρό-
σωποι από οργανώσεις και φορείς 
του ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκοί, 
επαγγελματίες συνεργάτες του ορ-
γανισμού από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και της κοινωνίας.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς το 
κοινό με ελεύθερη είσοδο. 

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λευκάρων 2016 
και κατά την τελετή εγκαινίων του Κέντρου 

Χειροτεχνίας Λευκάρων στις 16/8/2016, πραγ-
ματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) στον 
Δήμο Λευκάρων, του Εθνικού Προτύπου για το 
Λευκαρίτικο Κέντημα «CYS 400:2015 Χαρακτη-
ριστικά, Τεχνική, Υλικά και Μέσα». Το πρότυπο 
έχει εκπονηθεί από την Εθνική Τεχνική Επιτροπή 
Τυποποίησης CYS/TE 21 «Λευκαρίτικο Κέντημα» 
στην οποία εκπροσωπήθηκαν όλοι οι φορείς 
που έχουν ενδιαφέρον για το αντικείμενο τόσο 
από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 
υποβοηθούμενοι από διμελή ομάδα εμπειρο-
γνωμόνων. Το κείμενο του προτύπου συντάχθη-
κε με την ενεργή συμβολή τόσο των κεντητριών 
όσο και των υπόλοιπων μελών της επιτροπής. 
Την επιμέλεια, τον συντονισμό και την ευθύνη 
έκδοσης έχει ο CYS.
Το πρότυπο, το οποίο έχει εθελοντική εφαρ-
μογή, περιλαμβάνει κεφάλαια με ορολογία και 
ορισμούς, υλικά και μέσα, χαρακτηριστικά, ως 
επίσης και περιγραφή της τεχνικής του Λευκαρί-
τικου Κεντήματος. Στα παραρτήματα, εκτός από 
τη βιβλιογραφία, το πρότυπο πλαισιώνουν μια 
σύντομη ιστορική αναδρομή για το Λευκαρίτικο 
Κέντημα και αρκετές φωτογραφίες και σχεδι-
αγράμματα που αφορούν τα υλικά, τα μέσα, τα 
σχέδια και την τεχνική.
Στη σεμνή εκδήλωση ο διευθυντής Τυποποίησης 
του CYS Πάμπος Καμμάς αναφέρθηκε στη ση-
μασία του προτύπου για τις μελλοντικές γενιές 

των κεντητριών αλλά και για τη δυνατότητα που 
παρέχει το πρότυπο να προστατευθεί το κέντη-
μα μέσω της πιστοποίησης. Το πρότυπο είναι 
καταχωρημένο και στη λίστα άυλης πολιτιστικής 
κληρονομίας της UNESCO. Στην προσπάθειά 
αυτή ο CYS βρίσκεται αρωγός και στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων μερών για να βοηθήσει. 
Επιπρόσθετα ευχαρίστησε όλους τους συντε-
λεστές εκπόνησης του προτύπου τονίζοντας ότι 
αυτό αποτελεί οφειλόμενη κληρονομιά της άυ-
λης πολιτιστικής μας τέχνης για το Λευκαρίτικο 
Κέντημα που θα πρέπει απαραίτητα να διαφυ-
λάξουμε.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο δήμαρχος και 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου Λευκάρων, ο 
ευρωβουλευτής Τ. Χατζηγεωργίου και ο βουλευ-
τής Γ. Γεωργίου.
Το πρότυπο για το Λευκαρίτικο Κέντημα διατίθε-
ται προς πώληση από τα γραφεία και την ιστοσε-
λίδα του CYS.

Συμμετοχή του CYS στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) θα πραγ-
ματοποιήσει την εκπαίδευση με τίτλο Enrichment of 

Professional Skills for Standardization - Exploring the 
European Experience, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος Erasmus+ KA1 - Learning Mobility of Individuals VET 
learner and staff mobility.
Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει πέντε στελέχη του CYS τα 
οποία θα επισκεφτούν τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίη-
σης της Ισπανίας (AENOR). Ή εκπαίδευση θα διαρκέσει μία 
εβδομάδα και στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει 
τα στελέχη του CYS με γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε 
συγκεκριμένα θέματα στα οποία οι συνεργαζόμενοι οργανι-

σμοί τυποποίησης διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυ-
μα Διαχείρισης Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ). 
Τα στελέχη του CYS θα αναπτύξουν τις εκπαιδευτικές και τις 
επαγγελματικές τους δεξιότητες σε ό,τι αφορά τις σχέσεις 
τους με τις αρμόδιες αρχές και τους τρόπους αντιμετώπι-
σης συγκεκριμένων θεμάτων που προκύπτουν από αυτές, 
την πληροφόρηση και καθοδήγηση των εμπλεκομένων για 
τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, τη λειτουργία εθνικών 
επιτροπών τυποποίησης, μηχανισμούς και μεθόδους προώ-
θησης της τυποποίησης στις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό 
καθώς επίσης και πληθώρα άλλων θεμάτων.
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Αν και η έλλειψη τεχνολογικών επιτευγμάτων δεν αποτελεί σήμερα 
παράγοντα που να επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις, και παρό-

λο που πολλά άλλα επιτεύγματα ήδη δρομολογούνται, είναι σημαντικό 
για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να εντοπίσουν τους τρόπους με 
τους οποίους μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές 
αναδυόμενων τεχνολογιών.
Στην πιο πρόσφατη έκθεσή της, με τίτλο «Tech breakthroughs 
megatrend», η PwC προέβη σε αξιολόγηση πέραν των 150 τεχνολογι-
ών διεθνώς και ανέπτυξε μια μεθοδολογία εντοπισμού των τεχνολογι-
ών που αφορούν περισσότερο μεμονωμένες εταιρείες και κλάδους. Το 
αποτέλεσμα οδήγησε στις «Οκτώ Βασικές Τεχνολογίες» που θα έχουν 
τη μεγαλύτερη, σύμφωνα με την PwC, επιρροή σε επιχειρήσεις παγκο-
σμίως στο εγγύς μέλλον:
•  Τεχνητή νοημοσύνη
•  Επαυξημένη πραγματικότητα
•  Blockchain
•  Τηλεκατευθυνόμενα, μη επανδρωμένα οχήματα (drones)
•  Διαδίκτυο των πραγμάτων
•  Ρομποτική
•  Εικονική πραγματικότητα
•  Εκτύπωση 3D
Παρόλο που οι τεχνολογίες με τον ισχυρότερο αντίκτυπο ποικίλλουν 
ανάλογα με τη βιομηχανία, η PwC πιστεύει ότι η εν λόγω λίστα των 
οκτώ περιλαμβάνει τις τεχνολογίες με διακλαδικό χαρακτήρα και τη με-
γαλύτερη παγκόσμια επιρροή τα επόμενα χρόνια. 
Για να εντοπίσει τις Οκτώ Βασικές Τεχνολογίες, η PwC αξιολόγησε τις 
τεχνολογίες με βάση τους παράγοντες «επιχειρηματικός αντίκτυπος» 
και «εμπορική βιωσιμότητα» κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε με 
επτά ετών (με ελάχιστο χρονικό πλαίσιο τρία μέχρι πέντε χρόνια σε 
ανεπτυγμένες οικονομίες). Στα εν λόγω κριτήρια, συμπεριλαμβάνονταν 
τα εξής: καταλληλόλητα μιας τεχνολογίας για τη συγκεκριμένη εταιρεία 
και βιομηχανία, παγκόσμια εμβέλεια, τεχνική βιωσιμότητα, δυνατότητα 
να γίνει κυρίαρχη, μέγεθος αγοράς, δυνατότητα ανάπτυξης και ρυθμός 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. 

Τι είναι εκείνο που μετατρέπει ένα τεχνολογικό επίτευγμα σε μέγα-
τάση;
Οι εταιρείες αναμένουν διαρκώς ποιο θα είναι «το επόμενο επίτευγ-
μα», θεωρώντας ότι μια συγκεκριμένη τεχνολογική τάση πιθανόν να 
μην αξίζει πολλά ή ότι δεν θα επηρεάσει τη βιομηχανία της κατά τη 
διάρκεια των επόμενων χρόνων. Ωστόσο, η αγορά σήμερα βιώνει την 
ταχύτερη και μεγαλύτερη αποδιοργάνωση από ποτέ... Η ιστορία απέ-
δειξε ότι οι καινοτομίες κατάφεραν να κάνουν τη ζυγαριά να κλίνει υπέρ 
τους. Υπό αυτή την έννοια, τα τεχνολογικά επιτεύγματα είναι οι αρχικές 
μέγα-τάσεις. Η ευρεία διάδοση της τεχνολογίας, με την αυξημένη προ-

σβασιμότητα, την εμβέλεια, το βάθος και την επιρροή της είναι που θα 
επισπεύσει την εφαρμογή των Οκτώ Βασικών Τεχνολογιών. 

Βασικές ερωτήσεις και δράσεις για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη
Η PwC είναι πεπεισμένη ότι οι Οκτώ Βασικές Τεχνολογίες θα ανατρέ-
ψουν τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών με τρόπο κερδοφόρο, 
αλλά και απαιτητικό. Σε κάθε βιομηχανία και σε κάθε περιοχή, η αναδυό-
μενη τεχνολογική μέγα-τάση θα επηρεάσει τη στρατηγική, τη δέσμευ-
ση των πελατών, τη λειτουργία και τη συμμόρφωσή τους. Συνεπώς, οι 
ομάδες ηγεσίας θα πρέπει να βρουν αποτελεσματικές απαντήσεις σε 
τρεις θεμελιώδεις ερωτήσεις:
• Υπάρχει βιώσιμη διαδικασία και στρατηγική καινοτομίας;
•  Έχουμε ποσοτικοποιήσει τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών; Εάν 

όχι, πώς μπορούμε να το πράξουμε και πόσο σύντομα;
• Έχουμε οδικό χάρτη αναδυόμενων τεχνολογιών; Εάν ναι, τον ενημε-
ρώνουμε διαρκώς; 
Σύμφωνα με την έκθεση της PwC, τα στελέχη δεν πρέπει να θεωρούν 
τον οδηγό των Οκτώ Βασικών Τεχνολογιών ως μια λίστα ελέγχου που 
θα την αναθέσουν στον Επικεφαλής Επενδύσεων ή τον Επικεφαλής Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να θεωρούν την έρευνα, 
την ποσοτικοποίηση και τον σχεδιασμό των αναδυόμενων τεχνολογιών 
αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας.
Προτού αναπτύξουν μια στρατηγική καινοτομίας, ερευνήσουν και πο-
σοτικοποιήσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες, τα στελέχη πρέπει να 
ενημερωθούν ή να εξοικειωθούν εκ νέου με τις νέες αυτές τεχνολογίες 
και τις δυνατότητές τους. 

Οκτώ βασικές τεχνολογίες που θα αλλάξουν 
το επιχειρηματικό σκηνικό

http://www.etek.org.cy
http://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-megatrend.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-megatrend.html
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Η Κύπρος καταφέρνει, μέχρι στιγμής, να 
έχει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν απορ-

ρόφηση από το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ 
για την Έρευνα και την Καινοτομία του Προ-
γράμματος «Ορίζοντας 2020» στην Ευρώπη. 
Επίσης, για κάθε ένα ευρώ που η Δημοκρατία 
συνεισέφερε για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» κατάφερε να κερδίσει κάτι περισσότε-
ρο από δύο ευρώ, καταλαμβάνοντας έτσι την 
πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Αυτά, μεταξύ άλλων, δείχνουν τα στοιχεία και 
οι αναλύσεις για Προτάσεις Έργων που υπο-
βλήθηκαν στο πλαίσιο 241 Προσκλήσεων 
Υποβολής Προτάσεων και σε Συμβόλαια Έρ-
γου που έχουν υπογραφεί μέχρι και την 31η 
Μαΐου 2016. Τα στοιχεία, για τη μέχρι στιγμής 
συμμετοχή της Κύπρου στο χρηματοδοτικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινο-
τομία «Ορίζοντας 2020», καταγράφει έκθεση 
του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Η 
έκθεση βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγει 
και από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής E-CORDA.
Τα αποτελέσματα βασίζονται στα πλέον πρό-
σφατα στοιχεία και αναλύσεις που αφορούν 
προτάσεις ερευνητικών έργων που υποβλή-
θηκαν, στο πλαίσιο 241 προσκλήσεων υποβο-
λής προτάσεων που έχουν μέχρι σήμερα ανα-
κοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 
Συμβόλαια Έργου που έχουν υπογραφεί μέχρι 
και τις 31 Μαΐου 2016.
Η χώρα που κατάφερε να πάρει το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης (προϋπολογισμός 
ανά χώρα σε έργα) είναι η Γερμανία με 19% 
επί του συνόλου της χρηματοδότησης και 

ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 16%, η 
Γαλλία με 11% και η Ισπανία με την Ιταλία με 
9%. Το ποσοστό επιτυχίας της Κύπρου βάσει 
των συμμετοχών στον Κατάλογο των Επιλεγ-
μένων Προτάσεων για Χρηματοδότηση είναι 
11% κοντά δηλαδή στον μέσο όρο επιτυχίας 
των 28 της ΕΕ που ανέρχεται στο 13%. Από 
την έναρξη του Προγράμματος μέχρι σήμερα 
υποβλήθηκαν συνολικά 82.943 προτάσεις και 
χρηματοδοτήθηκαν 8.637 έργα με τη χρημα-
τοδοτική συνεισφορά της ΕΕ να πλησιάζει το 
ποσό των €14,5 δισ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συλλέ-
χθηκαν και αφορούν την Κύπρο, προκύπτει ότι 
έχουν συνολικά υποβληθεί 1.301 προτάσεις 
από κυπριακούς φορείς με 1.585 κυπριακές 
συμμετοχές. Ο αριθμός των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που συμμετείχαν ανήλθε στις 
591. Από τις 1.301 προτάσεις, επιλέχθηκαν για 
χρηματοδότηση και υπογράφηκαν 141 συμ-
βόλαια έργου με τη συνολική χρηματοδότηση 
που εξασφαλίστηκε από την ΕΕ να πλησιάζει 
τα €44 εκατ.
Όσον αφορά στη συμμετοχή φορέων από την 
Κύπρο στα έργα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστι-
τούτο Κύπρου και οι επιχειρήσεις αποτελούν 
τους βασικούς συμμετέχοντες και ταυτόχρο-
να φαίνεται να εξασφαλίζουν και τη μεγα-
λύτερη χρηματοδότηση από το σύνολο των 
χρημάτων που εξασφάλισε η Κύπρος από τη 
μέχρι τώρα συμμετοχή της στο πρόγραμμα. 
Πιο συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
εξασφάλισε €8,7 εκατ., το Τεχνολογικό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου €5,5 εκατ., το Ινστιτούτο Κύ-

πρου €5,9 εκατ. και οι κυπριακές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις €16 εκατ.
Το 26% της συνολικής χρηματοδότησης για 
την Κύπρο προήλθε μέσω των κριτηρίων της 
Επιστημονικής Αριστείας. Επίσης, τα €7,5 
εκατ. προήλθαν μέσω των Δράσεων «Marie 
Skłodowska-Curie», όπου ο κύριος παράγο-
ντας ήταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Υποστήριξη 
Προϋπολογισμό ύψους €36.000 θα διαθέσει 
το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Συμμετοχή σε 
Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», με στόχο 
την ενθάρρυνση συμμετοχής κυπριακών φο-
ρέων σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης, με 
εφάπαξ ποσό χρηματοδότησης €900 (lump 
sum) για κάθε συμμετέχοντα. Το ποσό θα είναι 
σταθερό και θα δίνεται ανεξαρτήτως των εξό-
δων του φορέα εφόσον υποβληθούν συγκε-
κριμένα αποδεικτικά στοιχεία.
Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η 
ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργίας κα-
ναλιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας 
όπως και συνεργασίας για συμμετοχή σε δι-
εθνή προγράμματα. Επίσης, η ενίσχυση των 
ευκαιριών αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Και-
νοτομίας που παράγονται στην Κύπρο και η 
προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας 
με φορείς του εξωτερικού σε θέματα τεχνο-
λογίας και καινοτομίας.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητικούς 
και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, επιχειρήσεις 
καθώς και κοινωφελείς οργανισμούς που 
έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν 
σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που δι-
οργανώνονται, κατά κύριο λόγο, στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμ-
μετέχει ή διαχειρίζεται το Ίδρυμα, όπως είναι 
το Δίκτυο Enterprise Europe Network και το 
Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Πηγή: Φιλελεύθερος

Χρηματοδότηση €44 εκατ. από ΕΕ 
για 141 συμβόλαια έργων στην Κύπρο
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Αναβάθμιση του οδικού φωτισμού στις 
κοινότητες Άλωνας και Πολύστυπου

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Κοινή Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο, η διεύθυνση και το προσωπικό του Κυπρι-

ακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) στηρίζουν την οργανωμένη 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με όσους εταίρους σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο επιθυμούν, για να εργαστούν από κοι-
νού μοιραζόμενοι ένα κοινό όραμα για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση.
Η πολιτική τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε πέντε 
στρατηγικούς στόχους: έγκαιρος χαρακτήρας / ταχύτητα, ανταγωνιστικότη-
τα, υποστήριξη για τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, συμμετοχικότητα 
και αντίκτυπος επί της παγκόσμιας αγοράς.
H κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση θεσπίζεται, καλή τη πίστει, με-
ταξύ των συμμετεχόντων, με το σκεπτικό ότι αποτελεί δίκαιη και έντιμη 

εκπροσώπηση των προθέσεών τους.
Είναι γεγονός ότι η τυποποίηση συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική ευημερία παρέχοντας υψηλής ποιότητας 
πρότυπα. Η κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και βασίζεται στη βαθύτερη 
και δικαιότερη ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών.
Οι συμμετέχοντες στην κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση θα κα-
ταβάλουν προσπάθειες να ακολουθήσουν το όραμα που εκφράζεται στο 
πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
CYS στο www.cys.org.cy 

Η κοινότητα Άλωνας, που έχει ως κύριο μέλη-
μα τη βελτίωση της ποιότητα ζωής στα όριά 

της αλλά και να συνεισφέρει στην προστασία του 
περιβάλλοντος, προχωρά στην αναβάθμιση του 
οδικού φωτισμού στην κοινότητα. Ανέλαβε πρό-
σφατα την πρωτοβουλία και ένωσε δυνάμεις με 
την κοινότητα Πολύστυπου με σκοπό την εξοι-
κονόμηση ενέργειας αλλά και τη βελτίωση της 
υφιστάμενης κατάστασης φωτισμού στις δύο κοι-
νότητες. Συγκεκριμένα, στην Άλωνα θα αντικατα-
σταθούν 101 φωτιστικά Υψηλής Πίεσης Νατρίου 
(HPS 70W) με LED (43W) και 94 φωτιστικά Συμπα-
γούς Φθορισμού (CFL 20/21W) με LED (10W). 
Οι δύο κοινότητες ανάθεσαν στο Ενεργειακό Γρα-
φείο Κυπρίων Πολιτών την καταμέτρηση και αξιο-
λόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του οδικού 
φωτισμού τους, καθώς και την παροχή τεχνικής 
βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης για τη διενέρ-
γεια του διαγωνισμού. 
Με την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού με 
φωτιστικά Διόδου Εκπομπής Φωτός ή κοινώς 
LED (Light Emitting Diode), στόχος είναι η μεγά-
λη εξοικονόμηση ενέργειας στον φωτισμό, που 

αναμένεται να φθάσει το 44%, με αποτέλεσμα τη 
μείωση των δαπανών των δύο κοινοτήτων για οδι-
κό φωτισμό, η βελτίωση της ποιότητας του οδο-
φωτισμού αλλά ταυτόχρονα και η προστασία του 
περιβάλλοντος από τη μείωση της κατανάλωσης 
φυσικών πόρων. Η σύμβαση υπογράφηκε τον Σε-
πτέμβριο του 2016 με την εταιρεία Caramondani 
Bros Public Co Ltd. Η αντικατάσταση αναμένεται 
να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 και ο 
ανάδοχος θα αναλάβει και τη δεκαετή συντήρηση 
του οδικού φωτισμού. Το κόστος αντικατάστασης 
και δεκαετούς συντήρησης του οδοφωτισμού 
Άλωνας και Πολύστυπου ανέρχεται στις €93.365. 
Τα φωτιστικά τύπου LED που θα αντικαταστήσουν 
τα υφιστάμενα είναι τύπου mini και medium verso, 
της ισπανικής κατασκευάστριας εταιρείας LEC.

Εκπροσωπήσεις
· Βενιζέλος Ευθυμίου, στη Συμβουλευτική 
Ομάδα του έργου Smilegov.
· Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, 
στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS (TE)17 για 
το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα και στην Εθνική Τε-
χνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS/TE/14 για τα 
Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα.

Διαιτησίες
· Μηνάς Ζαννέττος, για το έργο «Ανακαίνιση 
/ Αναδιαρρύθμιση και Επέκταση της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης για το ΤΕΠΑΚ - Β Φάση».
· Πασχάλης Πασχάλη, για την οικονομική 
διαφορά μεταξύ των μελετητών και του Δή-
μου Αραδίππου, για τον σχεδιασμό του Δημο-
τικού Μεγάρου Αραδίππου.

Πραγματογνωμοσύνες 
· Κωνσταντίνος Σιακκαλής, αρχιτέκτονας, 
για πιθανή ζημιά σε πατώματα laminate παρκέ 
και deck, που έχουν τοποθετηθεί σε ξενοδο-
χείο στην Αγία Νάπα.

Διορισμοί
· Δανάη Κυνηγού, επιμετρητής ποσοτή-
των, στην Επιτροπή Ειδικότητας Επιμέτρησης 
Ποσοτήτων σε αντικατάσταση του μέλους 
Χάρη Κυπρίδημου.

Το Επιμελητήριο γνωστοποίησε τους αξιολογητές οι οποίοι θα το εκπρο-
σωπούν στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης για καθεμιά από τις πιο 

ακόλουθες ειδικότητες:
1. Marine Engineering (BSc) - Πολύβιος Λεμονάρης
2. Marine Electrotechnology (BSc) - Πολύβιος Λεμονάρης
3. Nautical Science (BSc) - Πολύβιος Λεμονάρης
4. Energy Systems Engineering (BSc) - Μάριος Παππουτής
Σημειώνεται πως η συμμετοχή εκπροσώπου του ΕΤΕΚ σε καθεμιά από τις 

επιτροπές για σκοπούς αξιολόγησης των πιο πάνω αναφερόμενων προ-
γραμμάτων σπουδών δεν συνεπάγεται και την αναγνώριση της αντίστοιχης 
ειδικότητας/προγράμματος σπουδών από το Επιμελητήριο για σκοπούς εγ-
γραφής στο Μητρώο Μελών του. Τούτο αναφέρεται αφού είναι δυνατόν 
κάποια από τα προαναφερόμενα προγράμματα σπουδών να μην συνιστούν 
προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, κάτι που θα μπορεί να 
διαπιστωθεί ωστόσο αφού το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων 
σπουδών μελετηθεί.

ΔΎΟ ΚΟΙΝΟΤΉΤΕΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΎΝ ΣΤΉΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΉΣΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ!

ΣΎΜΜΕΤΟΧΉ ΜΕΛΩΝ ΤΟΎ ΕΤΕΚ

http://www.etek.org.cy
http://www.cys.org.cy
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Υποστήριξη στη Διεθνή Δικτύωση Κυπριακών Φορέων από το ΙΠΕ 

Προϋπολογισμό ύψους €36.000 θα 
διαθέσει το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις 
Διεθνούς Δικτύωσης», με στόχο την 
ενθάρρυνση συμμετοχής κυπριακών 
φορέων σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύ-
ωσης, με εφάπαξ ποσό χρηματοδότη-
σης €900 (lump sum) για κάθε συμμε-
τέχοντα. Το ποσό θα είναι σταθερό και 
θα δίνεται ανεξαρτήτως των εξόδων 
του φορέα και εφόσον υποβληθούν 
συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. 
Βασικές επιδιώξεις του προγράμματος 
είναι οι:
- ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουρ-
γίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και 
τεχνολογίας
- ανάπτυξη συνεργασίας για συμμετο-

χή σε διεθνή προγράμματα
- ενίσχυση των ευκαιριών αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων Έρευνας, Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 
που παράγονται στην Κύπρο 
- προώθηση της επιχειρηματικής συ-
νεργασίας με φορείς του εξωτερικού σε 
θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.
Ή πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνη-
τικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, 
επιχειρήσεις καθώς και κοινωφελείς ορ-
γανισμούς που έχουν την έδρα τους στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίοι επι-
θυμούν να συμμετάσχουν σε Εκδηλώσεις 
Διεθνούς Δικτύωσης που διοργανώνονται, 
κατά κύριο λόγο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή 
διαχειρίζεται το Ίδρυμα, όπως είναι το 
Δίκτυο Enterprise Europe Network και το 

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης 
που θα καλύπτει η εν λόγω πρόσκλη-
ση θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα 
του ΙΠΕ, στη διεύθυνση www.research.
org.cy, σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ενώ οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλο-
νται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από 
την προγραμματιζόμενη εκδήλωση. Ή 
πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι τις 30 
Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν 
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σύμ-
φωνα με τους όρους, κανονισμούς και 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην 
Πρόσκληση Ύποβολής Προτάσεων η 
οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
του ΙΠΕ.

Η μεγαλύτερη και ψηλότερη γυάλινη γέφυρα στον κόσμο 
άνοιξε πρόσφατα για το κοινό στα εντυπωσιακά όρη του 

Ζανγκτζιατζιέ, στην κεντρική Κίνα, που φημίζονται ότι ενέπνευ-
σαν την αμερικανική ταινία Άβαταρ.
Με μήκος 430 μέτρα και κρεμασμένη σε ύψος 300 μέτρων από 
το έδαφος, η γέφυρα είναι κατασκευασμένη ανάμεσα σε δύο κο-
ρυφές αυτού του φυσικού πάρκου της επαρχίας Χουνάν. Η γέφυ-
ρα, η οποία έχει πλάτος έξι μέτρα και αποτελείται από 99 πλάκες 
διαφανούς γυαλιού, μπορεί να σηκώσει 800 ανθρώπους ταυτο-
χρόνως, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της τουριστικής ζώνης του 
Ζανγκτζιατζιέ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Νέα Κίνα.
Εκτός από το να περπατήσουν πάνω στη γέφυρα και να θαυμά-
σουν τη θέα, οι τουρίστες θα μπορούν επίσης να κάνουν εκεί 
μπάντζι-τζάμπινγκ.
Για να καταδειχθεί η σταθερότητα της γέφυρας, οργανώθηκαν 
τους τελευταίους μήνες πολλά επικοινωνιακά χάπενινγκ: μεταξύ 
άλλων, ένας δημοσιογράφος χτύπησε το γυαλί με ένα μεγάλο 
σφυρί και ένα αυτοκίνητο γεμάτο επιβάτες την πέρασε, χωρίς 
να υπάρξει κανένα πρόβλημα στη δομή της. «Έχει έρθει πλήθος 
σήμερα και γίνεται χαμός. Όμως το να βρίσκεσαι κρεμασμένος 
σε ύψος 300 μέτρων είναι μια μοναδική εμπειρία», λέει ενθουσι-
ασμένος ο Λιν Σενγκλού, ο οποίος έφτασε με τους συναδέλφους 
του από τη δουλειά.
Μόνο 8.000 επισκέπτες είναι δεκτοί την ημέρα πάνω στη γέ-
φυρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα. Έτσι οι τουρίστες 

πρέπει να κλείνουν μία ημέρα νωρίτερα το εισιτήριό τους, που 
κοστίζει €18.
Την ιδέα για τη γέφυρα είχε ο Ισραηλινός αρχιτέκτονας Χαΐμ 
Ντοτάν, ο οποίος είχε ήδη δημιουργήσει πολλά οικοδομήματα 
στην Κίνα. Μία από τις κορυφές του πάρκου Ζανγκτζιατζιέ είχε 
προσφέρει την έμπνευση για το βουνό που επιπλέει στον αέρα 
στην αμερικανική ταινία Avatar, η οποία προβλήθηκε στην Κίνα 
το 2010, είχε εξηγήσει την ίδια χρονιά η τοπική κυβέρνηση.
Σύμφωνα με μια τοπική εφημερίδα, ένας φωτογράφος είχε πάει 
το 2008 από το Χόλιγουντ για να τραβήξει φωτογραφίες που 
χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια στην ταινία

Κίνα: Άνοιξε για το κοινό η μεγαλύτερη και 
ψηλότερη γυάλινη γέφυρα του κόσμου

http://www.research.org.cy
http://www.research.org.cy
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Παρουσία πολιτικών αξιωματούχων, επι-
χειρηματικών φορέων, καταξιωμένων 

επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο, καθώς και του προέδρου της Ευρωπα-
ϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Werner Hoyer, 
πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των 
Διεθνών Επενδυτικών Βραβείων (International 
Investment Awards) που διοργάνωσε ο Κυπρι-
ακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων 
(CIPA), για πέμπτη συνεχή χρονιά.
Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε στους κήπους 
του Προεδρικού Μεγάρου, τελούσε υπό την αι-
γίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη και είχε στόχο να επιβραβεύσει τις 
εταιρείες και τα άτομα που επέλεξαν την Κύπρο 
για τις επενδυτικές και επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες, συμβάλλοντας με τη λειτουρ-
γία τους στην προσπάθεια για ανάδειξή της σε 
ελκυστικό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. 
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας συνεχάρη τον Κυπριακό Οργανισμό 
Προώθησης Επενδύσεων για την πρωτοβουλία 
διοργάνωσης του θεσμού. Αναφέρθηκε, επίσης, 
στις ενέργειες της κυβέρνησης για επίτευξη βι-
ώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας μέσω της προ-
σέλκυσης διεθνών επενδύσεων σε όλους τους 
παραγωγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εφαρμογή ενός 
αυστηρού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, το 
οποίο χαρακτήρισε αναγκαίο ανεξαρτήτως μνη-
μονιακών υποχρεώσεων.
«Όπως είναι αυτονόητο, η προσπάθειά μας είναι 
αδιάκοπη. Πρόθεσή μας είναι να εκμοντερνί-
σουμε το υφιστάμενο φορολογικό και νομικό 
σύστημα, σε μια προσπάθεια να δημιουργή-
σουμε ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό κλίμα και 
να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας ως διεθνές επενδυτικό κέντρο», τόνισε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Προτεραιότητα 
της διακυβέρνησής μας», σημείωσε, «αποτελεί 
η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
αποτελεί την ασφαλή επιλογή για οικονομική 
ανάπτυξη, σε μια περίοδο έντονου διεθνούς 
ανταγωνισμού εν μέσω μεγάλων προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας». Ο κ. Αναστα-
σιάδης συνέχισε εκφράζοντας τις ευχαριστί-
ες του προς τον CIPA για τη συμβολή του στη 
συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται και τις 
πρωτοβουλίες που λαμβάνει, κάνοντας ιδιαίτερη 

αναφορά στην πολύτιμη συνεισφορά του Κυπρι-
ακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) 
στον τομέα των συλλογικών επενδύσεων.
Εκ μέρους του CIPA, ο πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην επι-
μονή και την αφοσίωση που χαρακτηρίζουν την 
περίπτωση της Κύπρου στην προσπάθειά της 
να αξιοποιήσει τα μαθήματα που της δίδαξε η 
οικονομική κρίση για να επανέλθει καλύτερη, 
αποτελεσματικότερη και πιο επιτυχημένη.
«Η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να βρίσκε-
ται σε μεταβατική φάση. Μπορεί να έχουμε 
ανέβει 13 θέσεις σε σύγκριση με πέρυσι στην 
έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας, μπορεί να έχουμε συμπεριληφθεί στις 
δέκα χώρες με την καλύτερη επίδοση μεταξύ 
189 άλλων χωρών στην ίδια έρευνα, μπορεί να 
έχουμε εξέλθει από το πρόγραμμα οικονομικής 
αναπροσαρμογής της τρόικας τον περασμένο 
Μάρτιο, μπορεί να έχουμε εκσυγχρονίσει τη νο-
μοθεσία που διέπει τα επενδυτικά ταμεία και να 
έχουμε τριπλασιάσει τις υπό διαχείριση συλλογι-
κές επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα €3 δις, 
μπορεί να έχουμε επανακτήσει την αξιοπιστία 
μας ως χώρα και ως οικονομία και μπορεί οι εκ-
πρόσωποι του Eurogroup να έχουν κάνει θετικά 
σχόλια για την αφοσίωση της Πολιτείας και του 
λαού της Κύπρου, αλλά στοχεύουμε σε πολύ πε-

ρισσότερα απ’ όλα αυτά», σημείωσε.
Σε πλήρη συνεργασία με την κυβέρνηση, όπως 
ανέφερε, ο CIPA παραμένει αφοσιωμένος στη 
στήριξη και προώθηση μιας σειράς μεταρρυθ-
μίσεων που πρέπει να προχωρήσουν για να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της 
χώρας μας ως φιλικό προς τις διεθνείς επενδύ-
σεις επιχειρηματικό κέντρο. «Είμαστε πεπεισμέ-
νοι ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα δώσουν στον 
οργανισμό μας τα κατάλληλα εργαλεία για να 
μεγιστοποιήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών 
που προσφέρει σε διεθνείς επενδυτές. Όραμά 
μας είναι να παράσχουμε στην κυπριακή οικο-
νομία όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα την 
καταστήσουν ευέλικτη και ευπροσάρμοστη στο 
μεταβαλλόμενο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον 
και στις αντίστοιχες ανάγκες των επενδυτών», 
κατέληξε. 
Νικήτριες των φετινών βραβείων αναδείχθη-
καν οι εταιρείες Orascom - Gemini Real Estate, 
Diplomat Cyprus, GO PLC, Absolute Investment 
Group, MSC Shipmanagement Ltd, Renaissance 
Capital, Atterbury Europe και Emma Delta 
Variable Capital Investment Ltd (Fund). Τιμητικό 
βραβείο για τη συνεισφορά της στην προσέλκυ-
ση επενδύσεων στην Κύπρο απονεμήθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι από το 2012, χρονιά έναρξης του θε-
σμού, ο CIPA έχει βραβεύσει 36 συνολικά άτομα 
και εταιρείες που δραστηριοποιούνται επιχειρη-
ματικά στη χώρα μας και έχουν διακριθεί για την 
προσφορά τους στην κυπριακή οικονομία.
Φέτος, τα βραβεία παρουσίασε ως μέγας χορη-
γός η PwC Κύπρου, ενώ χρυσός χορηγός ήταν 
η Εurobank Cyprus και αργυροί χορηγοί η ΤFI 
Markets και το Chivas Regal Extra.

Διεθνή Επενδυτικά Βραβεία CIPA 2016

Πρόεδρος Δημοκρατίας: 
«Η προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων αποτελεί 

την ασφαλή επιλογή για 
οικονομική ανάπτυξη»

http://www.etek.org.cy
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Χρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι για τα μέλη του ΕΤΕΚ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
• Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (www.mcw.gov.cy)

• Υπουργείο Εσωτερικών (www.moi.gov.cy)

•  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (www.

moa.gov.cy)

•  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.mlsi.gov.cy)

•  Υπουργείο Οικονομικών (www.mof.gov.cy)

 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ
•  Τμήμα Δημοσίων Έργων (www.mcw.gov.cy/mcw/pwd/pwd.nsf/

index_gr/index_gr?opendocument)

•  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (www.mcw.gov.cy/mcw/

ems/ems.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument)

•  Τμήμα Περιβάλλοντος (www.moa.gov.cy/moa/environment/

environment.nsf/index_gr/index_gr?opendocument)

•  Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων e-procurement (www.

eprocurement.gov.cy)

•  Υπηρεσία Μεταλλείων (www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/

dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument)

•  Κέντρο Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa)

•  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dli)

•  Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας Κύπρου (ΔΣΜ) (www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_

id=1&tt=graphic&lang=l1)

•  Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης Κύπρου (CYS) (www.cys.org.cy/el)

•  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) (www.cera.org.cy)

•  Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τα-

χυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) (www.ocecpr.org.cy)

•  Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (www.symepa.gov.cy)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
•  Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) (www.defa.com.cy/el)

•  Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 

(ΚΟΔΑΠ) (hwww.kodap.org.cy)

 

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
•  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.com.cy)

•  CYTA (www.cyta.com.cy)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
•  Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής (ΚΕΠ) (https://ccs.org.cy)

•  Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών (http://cyprusquarries.pro.cy)

•  Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) (www.architecture.org.cy)

•  Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (www.cysha.org.cy)

•  Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου (www.

geomines.org.cy)

•  Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών & Συμβούλων Ακινήτων Κύ-

πρου (www.propertyvaluers.org.cy)

•  Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έρ-

γων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) (http://semeek.org)

•  Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ) (www.

cmea.org.cy)

•  Σύλλογος Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 

(http://cynamea.org)

•  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) 

(www.cceaa.org.cy)

•  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) (http://

spolmik.org)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ KAI ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
•  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ouc.ac.cy)

•  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.euc.ac.cy)

•  Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy)

•  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (www.unic.ac.cy)

•  Πανεπιστήμιο Νεάπολις (www.nup.ac.cy)

•  Πανεπιστήμιο Φρέντερικ (www.frederick.ac.cy)

•  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.cut.ac.cy)

•  Cyprus International Institute of Management (CIIM) (www.ciim.ac.cy)

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
•  European Council of Engineers Chambers (ECEC) (www.ecec.net)

•  European Federation of National Engineering Association (FEANI) 

(www.feani.org)

 

ΑΛΛΟΙ
•  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (www.

elinyae.gr)

•  Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (www.eoc.org.cy)

•  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(https://osha.europa.eu/el)

•  Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (www.

contractorscouncil.org.cy)

•  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (www.tee.gr)

Οι σύνδεσμοι (Links) είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα του 
ΕΤΕΚ (http://www.etek.org.cy/site-menu-69-el.php) .
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