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Συντακτική Επιτροπή
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να Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Εντός του 2015 πολλά αρχιτεκτονικά 
έργα παγκόσμιας εμβέλειας ξεκίνη-
σαν και πρόκειται να ολοκληρωθούν 
το 2016. Παράλληλα, άρχισαν να 

ακούγονται οι φωνές των αρχιτεκτόνων που 
στηρίζουν μια «ανθρωπιστική αρχιτεκτονική» 
καθώς και επαγγελματιών του χώρου που 
έκαναν λόγο για τους προσφυγικούς καταυλι-
σμούς που θα είναι οι «πόλεις του αύριο». 
Είναι λίγο δύσκολο να προβλέψει κανείς ποια θα είναι η τάση ή ο κοι-
νωνικός προσανατολισμός του κόσμου της αρχιτεκτονικής το 2016. Ξέ-
ρουμε από τώρα όμως ποια έργα ολοκληρώνονται το επόμενο έτος και 
από εκεί βγάζουμε συμπεράσματα για τις επόμενες τάσεις.
Η πρόωρα χαμένη Βρετανοϊρακινή Ζάχα Χαντίντ έγινε η πρώτη γυ-
ναίκα αρχιτέκτονας που κέρδισε το Βασιλικό Χρυσό Βραβείο για την 
Αρχιτεκτονική. Η Ζάχα Χαντίντ παρουσιάζει την πρώτη της πολυκα-
τοικία στο Μανχάταν. Το νέο κτίριο της Ζάχα Χαντίντ στο Μανχάταν, 
το πρώτο που σχεδιάζει για ιδιωτική χρήση στη Νέα Υόρκη, έχει τις 
καμπύλες και το παιχνίδι με την προοπτική που η ίδια λατρεύει, έχει 
τα μαύρα χρώματα που στιγματίζουν το έργο της και, φυσικά, πολύ 
φως για τους κατοίκους που θα φιλοξενεί.
Η Κίνα καλωσόρισε τον ψηλότερο ουρανο-
ξύστη της –δεύτερο ψηλότερο παγκοσμί-
ως– τον Πύργο Σαγκάη, στην ομώνυμη μη-
τρόπολη, τον οποίο σχεδίασε το αμερικανικό 
αρχιτεκτονικό γραφείο Gensler. 
Η Tate Modern, το μουσείο σύγχρονης τέχνης 
του Λονδίνου, είναι το πιο δημοφιλές μουσείο 
σύγχρονης τέχνης στον κόσμο. Η ενσωμάτωση 
που φαίνεται στο σχέδιο της εταιρείας Herzog 
& de Meuron που το σχεδίασε, θα διπλασιάσει 
τον χώρο εκθεμάτων του μουσείου, αλλά και θα 
ενισχύσει τη σύνδεσή του με τη γύρω περιοχή. 
Οι υπεύθυνοι του έργου, το οποίο έχει ήδη αρ-
χίσει να υλοποιείται, φιλοδοξούν να εγκαθιδρύσουν «ένα νέο μοντέλο 
για τα μουσεία σύγχρονης τέχνης του κόσμου, ενσωματώνοντας την 
όψη με τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές λειτουργίες του μουσείου».
Η περιοχή East Village του Κάλγκαρι, στον Καναδά, αλλάζει. Δημι-
ούργησε ένα σύμπλεγμα με εννέα πύργους το οποίο θα περιλαμ-
βάνει ένα μουσείο, ένα χώρο για συναυλίες, ένα κέντρο μουσικής 
εκπαίδευσης και ένα στούντιο ηχοληψίας. Πρόκειται για ένα αφι-
έρωμα στη μουσική κληρονομιά του Καναδά που θα αποτελεί, πα-
ράλληλα, μια πύλη σε έναν χώρο που αναδιαμορφώνεται διαρκώς 
με νέες κατασκευές.
Στη Σεούλ της Νότιας Κορέας ένας νέος ουρανοξύστης θα επισκι-
άσει τα υπόλοιπα κτίρια της πρωτεύουσας και θα διακρίνεται με 
ευκολία από τα βραχώδη όρη που φαίνονται στο φόντο. Οι αρχι-

τέκτονες συνδύασαν μια μοντέρνα αισθητική με τις μορφές που 
εμπνέουν οι παραδοσιακές κορεάτικες τέχνες της κεραμικής, της 
πορσελάνης και της καλλιγραφίας.
Το Εθνικό Μουσείο της Αφρικανικής Αμερικανικής Ιστορίας και 
Κουλτούρας, στην Ουάσινγκτον, άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό 
στις αρχές του 2016. Το χρυσό είναι ένα μοτίβο που εμφανίζεται 
σχεδόν σε όλα τα έργα του αρχιτέκτονα Ντέιβιντ Ατζάγιε όπως 
και σε αυτό το έργο. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό στοιχείο της 
αφρικανικής τέχνης. 
Το SFMOMA, γνωστό ως Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σαν Φραν-
σίσκο, μεγαλώνει. Θα προσφέρει περισσότερο χώρο για μεγαλύτε-
ρες συλλογές και περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα και, κατά 
κύριο λόγο, θα ενισχύσει τη σύνδεση του κέντρου με την υπόλοιπη 
πόλη, με τον καλύτερο τρόπο.
Το νέο σπίτι της Apple στο Κουπερτίνο στην Καλιφόρνια, έργο του 
αρχιτεκτονικού γραφείου του Άγγλου Νόρμαν Φόστερ, Foster + 
Partners, μοιάζει με διαστημόπλοιο. Είναι ένας χώρος που θα φι-
λοξενεί 12.000 εργαζομένους, θα περιλαμβάνει ένα αμφιθέατρο 
1000 θέσεων, ένα κέντρο φυσικής άσκησης, ένα δικό του κέντρο 
τροφοδοσίας ενέργειας καθώς και υπόγειο. 
Τα πιο πάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά της σύγχρονης αρχιτε-

κτονικής του 2016.
Είναι προφανές ότι ο 2016 είναι η απαρχή μιας 
εποχής για την αρχιτεκτονική στην οποία τα πά-
ντα είναι δυνατά και τα πάντα είναι αποδεκτά. 
Ξεπροβάλλει μια τάση για αναζήτηση νέων αρ-
χιτεκτονικών μορφών και χώρων που να αφο-
ρούν τις ξεχασμένες και κοινωνικά και οικονο-
μικά περιθωριοποιημένες ομάδες. Ταυτόχρονα 
εμφανίζονται αντίρροπες προτάσεις, οι οποίες 
επανεισάγουν, με σημερινούς όρους, όλα τα 
χαρακτηριστικά μιας μεταμοντέρνας αντίλη-
ψης που είχε και στο παρελθόν κυριαρχήσει. 
Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι αυτές 

οι αντίρροπες τάσεις συνιστούν εναλλακτικές διεξόδους από το 
αδιέξοδο στο οποίο έχει σταδιακά περιέλθει η αρχιτεκτονική το 
τελευταίο διάστημα. 
Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει 
δύο κατευθύνσεις, η μία από τις οποίες έχει δύο σκέλη. Η πρώτη 
κατεύθυνση είναι σχετικά πρόσφατη διάθεση, η οποία εκδηλώνεται 
με διαρκείς διακρίσεις και βραβεύσεις ατόμων κι ομάδων που κινού-
νται στο πλαίσιο δράσεων για ανάδειξη της κοινωνικής υπόστασης 
της αρχιτεκτονικής. Η δεύτερη χωρίζεται σε δύο υποενότητες, οι 
οποίες, ενώ φαινομενικά τουλάχιστον μοιάζουν διαφορετικές και 
αντίθετες, εντούτοις ουσιαστικά μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. 

Μύρια Κωνσταντινίδου 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται από την τριμε-
ρή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ σε 

συγκεκριμένους τεχνικούς τομείς της οικονομίας 
ανέδειξε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
στην ομιλία του στην έναρξη της αναπτυξιακής 
ημερίδας του ΤΕΕ για την ανεξάρτητη ανάπτυξη 
της νοτιανατολικής Μεσογείου.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 
27 Ιουνίου 2016 με συμμετοχή των επιστημο-
νικών φορέων των τριών χωρών, του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και της Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Ισραήλ (Association 
of Engineers, Architects and Graduates in 
Technological Sciences in Israel).
Σύμφωνα με στελέχη του ΤΕΕ αποδίδεται ιδιαίτερη 
σημασία σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς στην 
πραγματικότητα είναι οι μηχανικοί και τα μέλη των 
τριών φορέων που θα κληθούν σε τεχνοκρατικό 
επίπεδο να σχεδιάσουν, να μελετήσουν και να 
εφαρμόσουν τις όποιες πολιτικές συμφωνίες. 
Ο Γιώργος Στασινός ανέδειξε τη σημασία της συ-
νεργασίας στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα 
στο φυσικό αέριο, μέσω των προοπτικών αγωγών 
μεταφοράς και σταθμών υγροποιημένου φυσικού 
αερίου των νέων κοιτασμάτων της περιοχής, αλλά 
και των προοπτικών της ηλεκτρικής διασύνδεσης 
με το έργο του διασυνδετηρίου καλωδίου Euro-
Asia interconnector. Αναφέρθηκε αναλυτικά στις 
προοπτικές της συνεργασίας των τεχνικών εταιρει-
ών για έργα ενεργειακής υποδομής στην περιοχή 
και μάλιστα έκανε συγκεκριμένη πρόταση για τη 
δημιουργία ενός τριμερούς, ελληνο-κυπριακο-ισ-
ραηλινού ενεργειακού cluster, τόσο σε ενεργειακές 
εταιρείες, όσο και σε «δορυφορικές» επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες γύρω από την ενέργεια. Ο πρό-
εδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές 
του τομέα των κατασκευών σε έργα υποδομής, σε 
έργα τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων, 
αλλά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της 
διαχείρισης των υδάτων, για τον οποίο τόνισε ότι 
η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν 
την εμπειρία του Ισραήλ, δίνοντας ως παράδειγμα 
τις αφαλατώσεις, αλλά και να συνεργαστούν στους 
τομείς της ύδρευσης και της άρδευσης σε πολλά 
έργα. Ακόμη ο Γιώργος Στασινός σημείωσε τις ευ-
καιρίες που δημιουργούνται από τη συνεργασία 
των τριών χωρών σε πολιτικό επίπεδο για τους 
τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, όπου το 
Ισραήλ κατέχει κορυφαία θέση παγκοσμίως, προ-
τείνοντας συγκεκριμένα σχήματα δράσεων, μέσω 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και δρά-
σεων των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και των 
δομών υποστήριξης των πανεπιστημίων και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ οι τομείς αυτοί μπορούν να προσδώσουν 
ουσιαστικό αναπτυξιακό περιεχόμενο στην πολιτι-
κή συνεργασίας των τριών κυβερνήσεων.

ΕΤΕΚ
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιστημο-
νικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, κ. Στέλιος 
Αχνιώτης, σημείωσε πως η ημερίδα τοποθετεί σε 
ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη διάσταση την 
αναπτυξιακή διαδικασία που διανοίγεται στο επί-
πεδο συνεργασίας των τριών χωρών, στους τομείς 
της ενέργειας, του τουρισμού και της δημιουργι-
κής καινοτομίας, ενώ ξεχώρισε τη σημασία του 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί 
ανάμεσα στα Τεχνικά Επιμελητήρια Ελλάδας και 
Κύπρου. Τόνισε μάλιστα ότι η ανάπτυξη πρέπει να 
είναι μια ανθρωποκεντρική διαδικασία, δίνοντας 
έμφαση στις ωφέλειες για την κοινωνία και το 
περιβάλλον.
Το ΕΤΕΚ προσκλήθηκε στην Ημερίδα του ΤΕΕ 

για την ανεξάρτητη ανάπτυξη της ΝΑ Μεσογεί-
ου, για την υπογραφή της συμφωνίας- πλαίσιο 
ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, με πρω-
τοβουλία της κ. Μοροπούλου, αντιπρόεδρου ΔΕ 
ΤΕΕ.
Ο αντιπρόεδρος της Association of Engineers, 
Architects and Graduates in Technological 
Sciences in Israel, κ. Alec Groysman αναφέρθηκε 
στη συμφωνία-πλαίσιο που υφίσταται ανάμεσα 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ στους το-
μείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των εναλ-
λακτικών καυσίμων, της υδατικής διαχείρισης, της 
καινοτομίας κ.ά.
Η αντιπρόεδρος του ΤΕΕ και καθηγήτρια του ΕΜΠ 
Τόνια Μοροπούλου αναφέρθηκε αναλυτικά στην 
πορεία που οδήγησε στην τριμερή συνεργασία, 
κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για συνθήκες που 
ωρίμασαν, ενώ ανέδειξε τον ρόλο της ελληνικής 
κυβέρνησης στην προώθηση των συμφωνιών 
και των τεχνικών φορέων στην εμβάθυνση της 
τριμερούς συνεργασίας. Τόνισε ότι το ζητούμε-
νο της προσπάθειας αυτής είναι η ανάπτυξη να 
έχει προστιθέμενη αξία για τους ανθρώπους, τις 
χώρες και την περιοχή. Ακόμη η κ. Μοροπούλου 

Ενέργεια, κατασκευές, περιβάλλον και τουρισμός οι 
κύριοι τομείς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  ΤΟΎ  Τ Ε Ε  Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α  Μ Ε  Σ Ύ Μ Μ Ε ΤΟ Χ Η  ΤΟΎ  Ε Τ Ε Κ

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, στο βήμα της εκδήλωσης.
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έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτιστική κλη-
ρονομιά της περιοχής και τον ρόλο που παίζει 
σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, τονίζοντας 
παράλληλα τη σημασία του θρησκευτικού τουρι-
σμού. Δίνοντας έμφαση στον στόχο της αειφόρου 
ανάπτυξης η αντιπρόεδρος του ΤΕΕ ανέλυσε το 
πώς θα μπορούσε στην πράξη να υλοποιηθεί αυτή 
η συνεργασία μέσα από μια πλατφόρμα επιχειρη-
ματικής συνεργασίας και ανάπτυξης, τονίζοντας 
ότι ο τεχνικός κόσμος αποτελεί σημαντικό μοχλό 
για την καινοτομία, τη δίκαιη ανάπτυξη και την ει-
ρηνική συνύπαρξη στην περιοχή.

Ελληνική Κυβέρνηση
Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, ο 
υπουργός Επικρατείας κ. Αλέκος Φλαμπουράρης 
έκανε λόγο για τις προσπάθειες της κυβέρνησης 
για συνεργασίες εντός και εκτός Ευρώπης, με 
επίκεντρο την ανάπτυξη τομέων όπως η ενέρ-
γεια, η καινοτομία, η αειφόρος ανάπτυξη και ο 
πρωτογενής τομέας. Ο κ. Φλαμπουράρης χαρα-
κτήρισε αξιόλογη την πρωτοβουλία των τεχνικών 
επιμελητήριων και φορέων των τριών χωρών για 
συνεργασία, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προ-
ώθηση αυτής της συνεργασίας όχι μόνο για τους 
μηχανικούς, αλλά για όλους τους πολίτες. Η ελλη-
νική κυβέρνηση, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέκος 
Φλαμπουράρης, έβαλε το λιθαράκι της σε αυτήν 
την προσπάθεια, αναφέροντας ότι τόσο η ελληνι-
κή όσο και η κυπριακή και η ισραηλινή κυβέρνηση 
συνέβαλαν αποφασιστικά. Ο υπουργός Επικρατεί-
ας σημείωσε με έμφαση ότι η αειφόρος ανάπτυξη 
που προωθείται πρέπει να έχει έναν ουσιαστικό 
στόχο: τη μείωση της ανεργίας. «Σε αυτήν την 
προσπάθεια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλέκος 
Φλαμπουράρης, με τη συνεργασία στην ενέργεια, 
την έρευνα, τη μεταποίηση και τον πρωτογενή το-
μέα, «πρέπει να καταφέρουμε μια νίκη, δύσκολη, 
αλλά ωραία».
Η αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για θέματα 
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε αναλυ-
τικά στις κοινές προσπάθειες που καταβάλλονται 
με στόχο την προσέλκυση τουριστών και επενδύ-
σεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και την 
ανάδειξη της κοινής ταυτότητας της Μεσογείου 
και την ανάπτυξη τομεακών δράσεων με προοπτι-

κές ανάπτυξης, όπως ο θρησκευτικός τουρισμός.
Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβου-
λίου κ. Μωυσής Κωνσταντίνης ξεχώρισε τη γεω-
πολιτική διάσταση των εξελίξεων που αφορούν τα 
κοινά ενδιαφέροντα και κοινές δράσεις των τριών 
χωρών, με έμφαση στη σταθερότητα και την εμβά-
θυνση του πνεύματος φιλίας και συνεργασίας, με 
ουσιαστικό αντίκτυπο στους τομείς της ενέργειας, 
του τουρισμού, του πολιτισμού και της καινοτομίας. 
Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα 
και τις εξελίξεις που αφορούν τη συνεργασία Ελλά-
δος -Κύπρου - Ισραήλ σε θέματα φυσικού αερίου, 
τις εν εξελίξει συζητήσεις για τη δημιουργία του 
αγωγού Eastmed τον οποίο και χαρακτήρισε εγγύ-
ηση για την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ εξέφρασε 
την ελπίδα οι εν λόγω σχέσεις να εξελίσσονται 
καθημερινά ώστε να καταστούν στενότερες και 
βαθύτερες.

act4greece
Ομιλητής στην ειδική θεματική ενότητα της εκδή-
λωσης με τίτλο: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα» 
ήταν ο ειδικός σύμβουλος της προέδρου του Δ.Σ. 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Λ. Σπανός, ο 
οποίος και αναφέρθηκε στο καινοτόμο πρόγραμ-
μα act4greece, που αφορά την ανάπτυξη νεοφυ-
ών επιχειρήσεων όχι με τον παραδοσιακό αλλά 
με έναν καινούργιο τρόπο χρηματοδότησης, το 
crowfunding. Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 
«Τουρισμός» μίλησε ο πρόεδρος του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Γ. Τσακίρης, ο 
οποίος επεσήμανε ότι στον τομέα του τουρισμού 
υπάρχει λαμπρό πεδίο για συνεργασίες και ιδιαίτε-
ρα σε δύο τομείς: την ποιότητα και τον εναλλακτικό 
τουρισμό. Ο διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) 
Κ. Ξιφαράς ήταν ομιλητής της θεματικής ενότη-
τας «Ενέργεια», ο οποίος και τόνισε πως η Ελλάδα 
εξελίσσεται, από απλή χώρα κατανάλωσης, σε ένα 
πολλά υποσχόμενο Gas Trading Hub. Η Α’ εκτελε-
στική αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας 
Γ. Παπαρίδου, μιλώντας στο πλαίσιο της ενότητας 
«Πληροφορική» επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα υπάρχουν περίπου 5300 μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις τεχνολογίας και πληροφορικής στις οποί-
ες και απασχολούνται 200 στελέχη υψηλής εκπαί-
δευσης. Στη θεματική ενότητα «Κατασκευή» μίλησε 
ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την 
Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή, πρόεδρος 
ΠΕΔΜΕΔΕ, Γ. Ρωμοσιός, ο οποίος ανέφερε ότι η συ-
νεργασία των τριών χωρών προσφέρει πολλές ευ-
καιρίες για τον κατασκευαστικό τομέα, ο αντιπρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μ. Δα-
χτυλίδης, που αναφέρθηκε στους πανάρχαιους και 
ιστορικούς δεσμούς των χωρών Ελλάδας, Κύπρου 
και Ισραήλ και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συν-
δέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ζ. Αθουσάκης που επι-
κεντρώθηκε στα δεδομένα που αντιμετωπίζουν οι 
ελληνικές εταιρείες που στράφηκαν στην εξωστρέ-
φεια μετά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Παράλληλα, ο Δ. Καψιμάλης, πρόεδρος της Ένωσης 
Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος, αναφέρθηκε με 
έμφαση στην πλήρη αδράνεια στην οποία έχουν 
περιέλθει οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μιλώντας ο 
υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Δ. Μάρδας, 
στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Προοπτικές», 
δήλωσε ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
συνεργειών ανάμεσα σε ελληνικές κατασκευα-
στικές εταιρείες και αντίστοιχες του Ισραήλ. Με 
την τριμερή συμφωνία η κυβέρνηση επιδιώκει να 
αναπτύξει τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών των 
χωρών. Τόνισε μάλιστα ότι τον ερχόμενο Οκτώβριο 
προγραμματίζονται συναντήσεις με κατασκευαστι-
κές εταιρείες. Στην ίδια θεματική ενότητα μίλησαν 
και ο εκπρόσωπος της πρεσβείας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυπραίος, καθώς και 
η επιτετραμμένη της πρεσβείας του Ισραήλ στην 
Ελλάδα Tammy Ben-Haim.

Τι είπαν, μεταξύ άλλων, στην 
ημερίδα του ΤΕΕ Αλέκος 
Φλαμπουράρης, Έλενα 

Κουντουρά, Στέλιος Αχνιώτης, 
Γιώργος Στασινός και 

εκπρόσωποι των φορέων στην 
αναπτυξιακή ημερίδα του ΤΕΕ
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 
22 Ιουνίου 2016 συζήτηση στρογγυ-

λής τραπέζης που διοργανώθηκε από την 
εθνική κοινοπραξία WE-Qualify με θέμα 
«Πιστοποίηση επαγγελματιών στους το-
μείς της Ενέργειας και Κατασκευών στην 
Κύπρο» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Build Up Skills και της Εβδο-
μάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2016 (EUSEW 
2016).
To Πρόγραμμα Build Up Skills αποτελεί 
στρατηγική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευφυής Ενέρ-
γεια για την Ευρώπη», που αποσκοπεί στη 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 
των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλμα-
τα στον τομέα των κατασκευών, καθώς 
και σε συναφείς τομείς που αφορούν την 
εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε κτίρια.
Στόχος της δεύτερης φάσης του έργου στην 
Κύπρο είναι η εισαγωγή νέων ή η αναβάθ-
μιση υφιστάμενων σχεδίων πιστοποίησης 
και κατάρτισης για τεχνίτες που βασίζονται 
στις εισηγήσεις και δράσεις προτεραιότη-
τας που έχουν τεθεί στον Οδικό Χάρτη που 
εκπονήθηκε στην πρώτη φάση του έργου. 
Στο πλαίσιο αυτό προωθείται ο ολοκληρω-
μένος σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίη-
σης για την τοποθέτηση συστημάτων θερ-
μομόνωσης, την τοποθέτηση κουφωμάτων 
και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την 
εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων 
βιομάζας. 
Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν 
φορείς και οργανισμοί του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, παρουσιάστηκαν και συζη-

τήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου WE-
Qualify καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση 
και μελλοντική κατεύθυνση του πλαισίου 
πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων που 
σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών 
στην Κύπρο.
Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι η 
εκπαίδευση, η διά βίου κατάρτιση και 
η δημιουργία σχημάτων πιστοποίησης 
των προσόντων των τεχνιτών αποτελούν 
εχέγγυα διασφάλισης της ποιότητας στην 
κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων και 
εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν σημαντι-
κά στην επίτευξη του στόχου για κτίρια 
με μηδενική κατανάλωση ενέργειας μέ-
χρι το 2020. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν 
διά νόμου ρύθμιση επαγγελμάτων πρέπει 
να γίνεται με προσοχή και να γίνεται εκεί 
όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη δημόσι-
ου συμφέροντος. Αναγνωρίστηκε επίσης 
η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κοινού ση-
μείου αναφοράς στην όλη προσπάθεια και 
η κατά το δυνατόν αξιοποίηση του Συστή-
ματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) 
της ΑνΑΔ. Συναφώς σημειώθηκε η ανά-
γκη επικαιροποίησης ή δημιουργίας νέων 
Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων τα 

οποία να ενσωματώνουν τα θέματα της 
ενεργειακής απόδοσης στις κατασκευές. 
Επίσης αναγνωρίστηκε η ανάγκη περαι-
τέρω απλοποίησης των διαδικασιών του 
ΣΕΠ έτσι ώστε να γίνει πιο εύχρηστο και 
λιγότερο γραφειοκρατικό. Τέλος διαφά-
νηκε η τάση προώθησης προαιρετικών 
συστημάτων πιστοποίησης προσόντων 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και το-
νίστηκε η ανάγκη συνεργασίας όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων ώστε να υπάρξει 
το κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για την 
εκπαίδευση και πιστοποίηση τεχνιτών για 
ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου 
www.cea.org.cy/we_qualify.

Τ Μ Η Μ Α  Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ

Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2016
Το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (υπουργείο Εσωτερικών) 

ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με απόφαση του Ύπουργικού Συμ-
βουλίου θα δοθούν και φέτος τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονι-
κής, τα οποία έχουν καθιερωθεί ως τριετής θεσμός από το 1992. 
Οι συμμετοχές θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία 
του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως την 26η Σεπτεμβρίου. 

Η βράβευση θα γίνει τον Νοέμβριο του 2016 και θα δοθούν 
τρία βραβεία σε ισάριθμες κατηγορίες. Οι λεπτομερείς όροι 
και τα έντυπα συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
τμήματος www.moi.gov.cy/tph. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι 
αρχιτέκτονες μπορούν να αποταθούν στα Κεντρικά Γραφεία 
του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (τηλ. 22408176).

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης WE-Qualify
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΎΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΎΩΝ
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Το ΔΣ της ΕΠΕΣ (Ελληνική Επιστημονική 
Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος) και η ΔΕ 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) ανακοίνωσαν 
τη συνδιοργάνωση τριήμερου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Σκυροδέματος στη Θεσσαλονίκη 
τον Νοέμβριο του 2016 με τίτλο: «Κατασκευ-
ές από Σκυρόδεμα».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Βελλί-
δειο Συνεδριακό Κέντρο από την Πέμπτη 10 
έως το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016.

Θεματολογία του Συνεδρίου
Η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύπτει 
τους παρακάτω τομείς:
·  Τεχνολογία Σκυροδέματος και Χάλυβα 

(ΥΛΙΚΑ)
· Ανάλυση Κατασκευών (ΑΝΑΛΥΣΗ)
· Διαστασιολόγηση (ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ)
·  Συμπεριφορά των Κατασκευών υπό Στατι-

κές και Δυναμικές Φορτίσεις (ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ)
·  Συμπεριφορά των Κατασκευών στον Χρό-

νο (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
· Σύνθετα Υλικά (ΣΥΝΘΕΤΑ)
·  Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις - Επισκευές 

(ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
· Αντισεισμικός Σχεδιασμός (ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ)
· Προκατασκευή (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
· Ειδικά Θέματα (ΕΙΔΙΚΑ)
· Έργα (ΕΡΓΑ)
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν μπορούν να 
συμμετάσχουν με ανακοίνωση. Οι ανακοινώ-
σεις που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι 
πρωτότυπες και να συμβάλλουν ουσιαστικά 
στο αντικείμενο που αναφέρονται.

Επιλογή Ανακοινώσεων
Η κρίση των ανακοινώσεων θα γίνει από την 
Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, με 
βάση περιληπτικό κείμενο έκτασης έως 3 
σελίδων. Κύρια γλώσσα του συνεδρίου είναι 
η ελληνική αλλά θα γίνονται δεκτές και ανα-
κοινώσεις στην αγγλική γλώσσα.
Η διάρκεια των ανακοινώσεων στο ακροατή-
ριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά 
και ο/η κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει 
ως πρώτος/η συγγραφέας με έως δύο ανα-
κοινώσεις.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν με ανα-
κοίνωση στο Συνέδριο θα πρέπει μέχρι τις 
31 Ιουλίου 2016 να επισυνάψουν την πε-
ρίληψη σε μορφή αρχείου pdf και να την 

αποστείλουν στο email: epes_conference@
sendtodropbox.com
Η περίληψη της εργασίας, η οποία θα συ-
μπεριληφθεί στο τεύχος των περιλήψεων, 
θα πρέπει να συγγραφεί σύμφωνα με το επι-
συναπτόμενο πρότυπο. Το παραπάνω email 
αφορά αποκλειστικά την αποστολή των πε-
ριλήψεων και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία 
θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφω-
νικά προς τη γραμματεία της Οργανωτικής 
Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι ομιλητές θα ενημερωθούν από 
τη γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής 
για την παραλαβή της περίληψής τους, μέσω 
email μέχρι τις 10 Αυγούστου 2016 και με 
ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Επιστημονική 
Επιτροπή. Όσοι δεν παραλάβουν email από 
τη γραμματεία του συνεδρίου θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με αυτήν μέχρι τις 15 Αυ-
γούστου 2016.
Οι υποψήφιοι ομιλητές θα ενημερωθούν για 
την κατ’ αρχάς αποδοχή της εργασίας τους 
μέχρι τις 10 Αυγούστου 2016 και θα κληθούν 
να υποβάλουν το πλήρες κείμενο της εργα-
σίας τους.
Μαζί με την πρώτη κρίση της Επιστημονικής 
Επιτροπής θα αποσταλούν στους ομιλητές 
οδηγίες μορφοποίησης του τελικού κειμένου 
της ανακοίνωσης. Η τελική κρίση των εργα-
σιών θα γίνει με βάση το πλήρες κείμενο της 
εργασίας.
Το τελικό πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων 
πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 15 σελίδων και θα 
πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 7 Σε-
πτεμβρίου 2016 στο ίδιο email με αυτό των πε-
ριλήψεων (epes_conference@sendtodropbox.
com) για περαιτέρω αξιολόγηση.

Κόστος Συμμετοχής
Για να συμπεριληφθεί η εργασία στα πρακτικά 
του συνεδρίου, οι συγγραφείς θα πρέπει να 
καταβάλουν τη συνδρομή τους στο συνέδριο 
μέχρι 30 Ιουλίου 2016. Το κόστος της συνδρο-
μής για το συνέδριο ανέρχεται για όλους στα 
100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται η παρακο-
λούθηση των συνεδριάσεων, ροφήματα κατά 
τη διάρκεια των διαλειμμάτων, μεσημεριανό 
σνακ, τα πρακτικά του συνεδρίου με το πλήρες 
κείμενο των ανακοινώσεων σε CD, τεύχος πε-
ριλήψεων και βεβαίωση συμμετοχής.
Η πληρωμή της συνδρομής θα πρέπει να γί-
νει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 
της ΕΠΕΣ (Eurobank) με αριθμό ΙΒΑΝ: GR33 
0260 3360 0007 8010 0896 352 και αποστο-
λή του αποδεικτικού κατάθεσης στη γραμμα-
τεία του συνεδρίου στο email vretta@itsak.
gr ή με fax στο 2310 883160.

Γραμματειακή Υποστήριξη Οργανωτικής 
Επιτροπής
·  Βρεττά Στέλλα, Βιβλιοθηκονόμος ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
· Λειβαδιώτη Ελένη, Υπάλληλος ΤΕΕ/ΤΚΜ
·  Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανι-

κός ΑΠΘ, ΜSc, ΤΕΕ/ΤΚΜ
emails γραμματείας vretta@itsak.gr
grproedrou-tkm@central.tee.gr
mitraka@central.tee.gr
τηλέφωνα ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ: 2310 476081-4 ΤΕΕ/
ΤΚΜ: 2310 883170, fax ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ: 2310 
476085 ΤΕΕ/ΤΚΜ: 2310 883160
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Τ.Κ. 54643 Θεσ-
σαλονίκη
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Οι παρουσιάσεις της ημερίδας «Ασφάλεια και 
Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα - Ο ρόλος 

και οι υποχρεώσεις του Μηχανικού»

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ οι παρουσιάσεις που έγιναν στην 
ημερίδα «Ασφάλεια και Ύγεία στα Κατασκευαστικά Έργα - Ο ρόλος και οι 

υποχρεώσεις του Μηχανικού», στο πλαίσιο των Ημερών Μηχανικής 2016.
Ομιλήτρια στην ημερίδα ήταν η Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, πολιτικός μηχανικός - 
λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Τις παρουσιάσεις Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων - Αρχές Πρόληψης - Ορισμοί, Εφαρ-
μογή της Πρόληψης, Τα Μέσα Πρόληψης και Οι Συντελεστές του Έργου και ο Μηχα-
νικός, μπορείτε να τις δείτε εδώ: http://www.etek.org.cy/site-article-1281-44-el.php . 

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος στη Θεσσαλονίκη
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΎ 2016
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Με μεγάλη επιτυχία και τεράστια προσέ-
λευση σε όλες τις εκδηλώσεις πραγμα-

τοποιήθηκαν και φέτος, για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, οι Ημέρες Μηχανικής.
Σκοπός των εκδηλώσεων των Ημερών Μηχανικής 
2016, οι οποίες διοργανώθηκαν για πρώτη φορά 
το 2015, αποτελεί η διεύρυνση της κατανόησης 
και γνώσης των πολιτών για τη μηχανική επιστή-
μη και το επάγγελμα του μηχανικού, καθώς και 
για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη 
σημερινή εποχή των πολλαπλών προκλήσεων – 
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών. 
Ειδικότερα φέτος οι Ημέρες Μηχανικής είχαν 
ως θεματικό άξονα την «Εκπαίδευση και διά βίου 
μάθηση», με στόχο να προβάλουν την αξία της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και τον ρόλο που 
διαδραματίζει για την επίτευξη των σύγχρονων 
επιτευγμάτων της μηχανικής επιστήμης και για 
τον αντίκτυπο της εφαρμογής τους στην κυπρι-
ακή οικονομία και την κοινωνία.
Πραγματοποιήθηκαν σε Λευκωσία και Λεμεσό 
διαλέξεις σε αυτόν τον θεματικό άξονα, καθώς 
και επιμορφωτικά σεμινάρια με ελεύθερη πρό-
σβαση, ενώ σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια 
δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε τελειόφοιτους 
φοιτητές του τομέα.
Χορηγoί των Ημερών Μηχανικής 2016 ήταν 
η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), η Τσιμε-
ντοποιία Βασιλικού και το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας (ΙΠΕ).

Κεντρική εκδήλωση
Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν μία κεντρική εκδή-
λωση στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ 
στην εντός των τειχών Λευκωσία, στις 9 Ιουνίου, 
με κεντρικό ομιλητή τον σύμβουλο επιχειρήσε-
ων, συγγραφέα, ηγέτη δημιουργικών ομάδων και 
καθηγητή Ντίμη Μιχαηλίδη, με θέμα τον ρόλο 
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και μάθησης 
στην επίτευξη της καινοτομίας.
Σε ομιλία του στην κεντρική εκδήλωση των Ημε-
ρών Μηχανικής, στις 9 Ιουνίου 2016, ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Στέλιος Αχνιώτης ανέφερε ότι 
«υπό τις παρούσες συνθήκες όπου καταγράφο-
νται υψηλά επίπεδα ανεργίας, ιδίως στους νέους 
και στους μακροχρόνια ανέργους, η απόδοση 
υψηλής σημασίας στη Διά Βίου Μάθηση αποτελεί 
παράγοντα εκ των ων ουκ άνευ καθώς επιτρέπει 
στα άτομα να αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους, 

να προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αλλαγές, 
αλλά και να κινούνται ελεύθερα μεταξύ διαφόρων 
επαγγελμάτων όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες. 
Η ανάγκη για αυστηρή δημοσιονομική εξυγίανση, 
οι προοπτικές για αργούς ρυθμούς ανάπτυξης και 
η υψηλή ανεργία δεν πρέπει να αποτελούν εμπό-
διο στη διαδικασία μεταρρύθμισης στους τομείς 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 
Αντίθετα ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κα-
τάρτισης, επανακτά –σε αυτές τις συνθήκες–
βασικό ρόλο στις στρατηγικές για την καταπο-
λέμηση των ανισοτήτων και τη διατήρηση της 
αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και της οικονομι-
κής ανάπτυξης. Οι διαπιστώσεις αυτές αφορούν 
ακόμα περισσότερο τους τομείς της μηχανικής, 
οι οποίοι είναι στενά συνδεδεμένοι με την τε-
χνολογία, και πριν ακόμα την παγκόσμια στροφή 
προς τη διά βίου μάθηση, είχαν ως προαπαιτού-
μενο τη συνεχή ενημέρωση και μετεκπαίδευση 
στα νέα τεχνολογικά δεδομένα». 
«Βασικό στοιχείο της επαγγελματικής απορρό-
φησης των μηχανικών», τόνισε ο Στέλιος Αχνιώ-
της, «αποτελούσε πάντα η ταχεία αναπροσαρ-
μογή και αναβάθμιση των επαγγελματικών τους 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων στις νέες απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας. 
Ως μηχανικοί, είμαστε αναγκασμένοι να κινηθού-
με μέσα σε πολύ σκληρούς όρους για να επιτύ-
χουμε τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανταγω-
νιστικής θέσης εργασίας, σε συνθήκες τεράστιας 
ανεργίας και πτώσης των οικονομικών δεικτών. 
Όμως πρέπει να το προσπαθήσουμε. Δεν υπάρχει 
άλλος δρόμος εξόδου από την κρίση. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι το βασικό στοιχείο των 
παραγωγικών δυνάμεων για την έξοδο από την 
κρίση και το πέρασμα στην ανάπτυξη, είναι το 

ανθρώπινο δυναμικό. Όσο πιο ανεπτυγμένο πο-
λιτισμικό και τεχνολογικό επίπεδο επιτυγχάνει, 
τόσο ταχύτερα μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη. 
Σε συνδυασμό και με νέες επενδύσεις που πρέ-
πει να προσελκύσουν οι δυνατότητες του ανα-
βαθμισμένου ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει, 
στο τέλος, να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικούς 
όρους παραγωγής και απασχόλησης, ώστε να 
αποκτήσουμε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη».
Ο κ. Αχνιώτης είπε επίσης ότι «ο ρόλος του ΕΤΕΚ 
ως τεχνικού σύμβουλου του κράτους και των 
μελών του ως ενεργών πολιτών της Δημοκρατί-
ας σε αυτές τις διαδικασίες είναι κρίσιμος. 
Είναι σήμερα κοινή πεποίθηση όσων εμπλέκο-
νται στην αναπτυξιακή και παραγωγική διαδι-
κασία ότι η έρευνα, η σύγχρονη τεχνολογία και 
η καινοτομία αποτελούν πλέον καθοριστικούς 
παράγοντες της προσπάθειας των σύγχρονων 
κοινωνιών και οικονομιών να καταλάβουν υψηλή 
θέση στον παγκόσμιο χάρτη της ανάπτυξης. 
Η έκρηξη στον όγκο των γνώσεων, η γρήγορη 
διάδοσή τους και οι κοσμογονικές αλλαγές που 
συντελούνται στο οργανωτικό και θεσμικό πλαί-
σιο της παγκόσμιας οικονομίας, αναδεικνύουν τον 
ξεχωριστό ρόλο που διαδραματίζουν η εφευρε-
τικότητα και η καινοτομία στη βελτίωση της πα-
ραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Είναι 
ενδεικτικό, επίσης, ότι μελέτες σε παγκόσμια κλί-
μακα καταδεικνύουν ότι το 50% της αύξησης της 
παραγωγικότητας προέρχεται από την εφαρμογή 
νέων καινοτόμων ιδεών και μεθόδων. 
Το ETEK θεωρεί ότι η στροφή προς την εφαρ-
μοσμένη έρευνα και καινοτομία θα δώσει στον 
τόπο μας την ώθηση που χρειάζεται για την 
επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της οικονομίας. 
Πιστεύουμε ότι οι μηχανικοί, δεδομένων των 

Το ΕTEK διοργάνωσε τις ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
2016, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΎΧΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΎΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ (δεξιά) μαζί με τον 
κ. Ντίμη Μιχαηλίδη.
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Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης για τα Ψηλά Κτίρια
Όλες οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες που έγιναν στην εκδήλωση Ψηλά Κτίρια: Προβλη-

ματισμοί - Σχεδιασμός - Στόχοι - Επιπτώσεις, το Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016, αναρτή-
θηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία, στη Λεμεσό, από το Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου-Περιφερειακή Επιτροπή Λεμεσού, το τμήμα Πολεοδομίας και Οική-
σεως, τον Δήμο Λεμεσού και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
Στόχος της Δημόσιας Συζήτησης ήταν η ενημέρωση και η ανάπτυξη διαλόγου για την 
πολιτική που ακολουθείται στη δημιουργία Ψηλών Κτιρίων και πώς αυτά επηρεάζουν 
και προδιαγράφουν την πόλη του μέλλοντος.
Τις παρουσιάσεις των Γιάννη Κακουλλή, Γιώργου Χ’’Μιχαήλ, Στέλιου Στυλιανίδη, Γιάννη 
Πισσούριου και Λώρας Νικολάου, μπορείτε να τις δείτε εδώ: http://www.etek.org.cy/site-
article-1270-44-el.php.

ακαδημαϊκών τους γνώσεων και της φύσης της 
μηχανικής επιστήμης, αποτελούν βασικό πυλώ-
να στην όλη προσπάθεια καθώς διαθέτουν τη 
θέληση, τις γνώσεις και τις εμπειρίες για παρα-
γωγή ιδεών και μετατροπή τους σε λύσεις πραγ-
ματικών προβλημάτων.
Μία σημαντική δράση του Επιμελητηρίου προς 
αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η εμπλοκή του 
σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 
Η δραστηριοποίηση του ΕΤΕΚ επικεντρώνεται σε 
δύο άξονες. Στη συμμετοχή του ΕΤΕΚ σε ευρω-
παϊκά και ερευνητικά, συγχρηματοδοτούμενα 
από τρίτους, προγράμματα και στη δημιουργία 
εκείνων των προϋποθέσεων για τη σύσταση 
ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με-
ταξύ των μηχανικών, για ανταλλαγή απόψεων, 
καθώς και σύναψη μεταξύ τους συνεργασιών με 
στόχο την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων 
για ευρωπαϊκά ή και ερευνητικά προγράμματα. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο απευθύνθη-
κε στα μέλη του τον Σεπτέμβριο του 2013 για 
τη δημιουργία Καταλόγου Μελών του ΕΤΕΚ που 
ασχολούνται ή που θα ενδιαφέρονταν να ασχο-
ληθούν με την έρευνα και καινοτομία σε διάφο-
ρους τομείς της μηχανικής επιστήμης. Απώτερος 
στόχος είναι η δημιουργία δικτύου επικοινωνίας 
και συνεργασίας μεταξύ των μελών για ανταλλα-
γή απόψεων, καθώς και εκκόλαψη συνεργασιών 
προς αναζήτηση χρηματοδότησης καινοτόμων 
προτάσεων έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης. 
Στο πλαίσιο της πολιτικής βελτίωσης της επικοι-
νωνίας του Επιμελητηρίου με τα μέλη του καθώς 
και γενικότερα της πληροφόρησης που παρέχεται 
ευρύτερα στους ενδιαφερόμενους, αποφασίστηκε 
ο ριζικός ανασχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου 
του Επιμελητηρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά 
τον ανασχεδιασμό της, η επισκεψιμότητα της 
ιστοσελίδας αυξήθηκε σημαντικά και κινείται πλέ-
ον σε επίπεδα πέραν των 10.000 επισκέψεων ανά 
μήνα. Η δεύτερη φάση ανασχεδιασμού είναι υπό 

εξέλιξη και περιλαμβάνει την αναβάθμιση του δι-
αδικτυακού τόπου με την εισαγωγή δυνατοτήτων 
ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης πράξεων που αφο-
ρούν τα μέλη σε ατομικό επίπεδο. Άξονα αυτών 
των δράσεων αποτελεί η προσπάθεια υιοθέτησης 
των χαρακτηριστικών της νέας τεχνολογίας στους 
τομείς της επικοινωνίας και της πληροφορίας στον 
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του 
Επιμελητηρίου ως οργανισμού και ως ενδιάμεσου 
φορέα για τη διάχυση γνώσης και καλών πρακτι-
κών στους κλάδους της μηχανικής επιστήμης.
Επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή παροχή 
πληροφόρησης καθώς και τη διευκόλυνση πρό-
σβασης στην πληροφόρηση αυτή, το Επιμελη-
τήριο, πέραν της ιστοσελίδας του, είναι παρόν 
στον κυβερνοχώρο μέσω του ηλεκτρονικού του 
δελτίου, το οποίο αποστέλλεται σε περισσότε-
ρους από 6.000 παραλήπτες και έτυχε ριζικής 
αναβάθμισης και ανασχεδιασμού. Στόχος είναι 
το ηλεκτρονικό δελτίο να καθιερωθεί ως ση-
μείο αναφοράς τόσο σε σχέση με τη γενικότερη 
παροχή πληροφόρησης, όσο και ως ένα είδος 
ειδικού ηλεκτρονικού ημερολογίου. Στατιστικά 
αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τριετία 2011-
2014 στάλθηκαν συνολικά πέραν των 600 ηλε-
κτρονικών ενημερωτικών δελτίων». 

Υπουργός Μεταφορών
Οι υψηλοί ρυθμοί παραγωγής νέας γνώσης, οι 
ταχείες τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις 
αλλά και η συνεχής ανάγκη για καινοτομία είτε 
αυτή αφορά τεχνολογική καινοτομία, είτε και-
νοτομίες στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης, 
καθιστούν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη 
διά βίου μάθηση μια απαραίτητη διαδικασία, 
τόσο για τους μηχανικούς, όσο και για όλους 
όσοι βρίσκονται στην παραγωγική αλυσίδα, 
δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Μάριος Δη-
μητριάδης, στον χαιρετισμό του στην κεντρική 
εκδήλωση των Ημερών Μηχανικής.

Ο κ. Δημητριάδης είπε, σύμφωνα με επίσημη 
ανακοίνωση, πως οι μηχανικοί, οι εταιρείες, ο 
δημόσιος τομέας και γενικά όσοι δραστηριο-
ποιούνται οικονομικά, είναι υποχρεωμένοι να 
μαθαίνουν συνεχώς νέες τεχνικές και νέες νο-
μοθεσίες, ακόμη και να επεκτείνονται σε νέους 
τομείς γνώσης, που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν 
ανύπαρκτοι. «Η παλιά αντίληψη ότι κάποιος, 
τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, έχει μάθει όσα 
χρειάζεται για το υπόλοιπο της εργασιακής ζωής 
του έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Όποιος διατηρεί 
τέτοιες αντιλήψεις θα ξεπεραστεί από το δυ-
ναμικό και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλ-
λον», σημείωσε. Επεσήμανε πως στην Κύπρο 
παρουσιάζεται ένας πρόσθετος φραγμός, λόγω 
του μικρού μεγέθους της χώρας μας. Παράλλη-
λα σημείωσε πως το ΕΤΕΚ, αναγνωρίζοντας τη 
σπουδαιότητα που έχει η προσφορά διά βίου 
εκπαίδευσης προς τα μέλη του, προχώρησε στη 
δημιουργία δικής του εκπαιδευτικής υποδομής 
πιστοποιημένης από την ΑνΑΔ, και από το 2014 
διοργανώνει σε συστηματική βάση σεμινάρια, 
ημερίδες, διαλέξεις και εφαρμοσμένα εργαστή-
ρια για μηχανικούς, εντός ενός τέτοιου ευέλι-
κτου και ευπροσάρμοστου πλαισίου.
Ο κ. Δημητριάδης συνεχάρη το ΕΤΕΚ γι’ αυτήν 
την πρωτοβουλία του, «η οποία δείχνει ότι το 
Επιμελητήριο μπορεί να βλέπει μπροστά και να 
υπερβαίνει τα όρια της απλής διαχείρισης των 
προβλημάτων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η 
οποία χαρακτηρίζεται από μακρόπνοο όραμα για 
το μέλλον και μια γνήσια βιώσιμη αναπτυξιακή 
προοπτική για την κυπριακή κοινωνία». Πρόσθε-
σε πως το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνι-
ών και Έργων, με αρμοδιότητες σε πολλά πεδία 
δραστηριοποίησης των μηχανικών, είναι συχνά 
αρωγός και συνεργάτης του ΕΤΕΚ στη διοργά-
νωση ημερίδων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων και είπε πως ευελπιστεί ότι αυτό θα 
συνεχιστεί και στο μέλλον.



w w w. e t e k . o r g . c y  14

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το Επιμελητήριο, ως ο θεσμοθετημένος 
τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, έχει 

κατατάξει τα θέματα έρευνας και καινοτομίας 
στις προτεραιότητές του ενώ θεωρεί την ανά-
πτυξη του τομέα αυτού ένα από τα πιο βασικά 
συστατικά για την οικονομική ανάπτυξη μιας 
χώρας. Το ΕΤΕΚ από το 2006 έχει ιδρύσει την 
ΠΕΤΕΚΚ (Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας 
στις Κατασκευές) η οποία έχει βασικό στόχο 
την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών του 
ευρύτερου τομέα των κατασκευών και της βι-
ομηχανίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, 
την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή των 
επιχειρήσεων του κλάδου σε ερευνητικά προ-
γράμματα καθώς και την αξιοποίηση των ερευ-
νητικών αποτελεσμάτων από τις ίδιες τις επι-
χειρήσεις. Το Επιμελητήριο μέσω της ΠΕΤΕΚΚ 
είναι μέλος στην ECTP (European Construction 
Technology Platform), συμμετέχει διαχρονικά 
στα συνέδριά της καθώς και σε τηλεδιασκέ-
ψεις που οργανώνονται από το δίκτυο εθνικών 
πλατφορμών για ενημέρωση αλλά και καθορι-
σμό κοινής στρατηγικής και θεματικών προτε-
ραιοτήτων. 
Σημειώνεται ότι στο ιδρυτικό συνέδριο της 
ΠΕΤΕΚΚ συμμετείχε μεγάλος αριθμός κυπρια-
κών επιχειρήσεων του τομέα ενώ στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΠΕΤΕΚΚ συμμετέχουν 
πέραν των εκπροσώπων του ΕΤΕΚ και εκπρό-
σωποι από ΚΕΒΕ, ΟΕΒ και ΟΣΕΟΚ καθώς και 
ακαδημαϊκοί φορείς.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΠΕ-
ΤΕΚΚ, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις 
13.04.2016 με τον προϊστάμενο κλάδου Χρη-
ματοδοτικών Εργαλείων της υπηρεσίας Βιομη-
χανίας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
και την 01.06.2016 με τον γενικό διευθυντή 
της γενικής διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ). 
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ευχά-
ριστο και παραγωγικό κλίμα ενώ επικράτησε 
πνεύμα αλληλοκατανόησης για τα προβλήματα 
που παρατηρούνται, αφού κοινός στόχος είναι 
να αυξηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
στην έρευνα καθώς και οι επενδύσεις στον 
τομέα. Συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, και τα 
ακόλουθα θέματα:
·  Προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετω-

πίζουν τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και 

υπηρεσίες και σχετίζονται με ερευνητικούς 
φορείς, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια σε 
σχέση με τις διαδικασίες αίτησης, υλοποίη-
σης και ολοκλήρωσης έργων και προγραμμά-
των που χρηματοδοτούνται ή/και συγχρημα-
τοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία.

·  Διάφοροι τρόποι άμβλυνσης αυτών των προ-
βλημάτων με τη συνεισφορά της ΠΕΤΕΚΚ.

·  Διάφοροι τρόποι για την αύξηση του ενδια-
φέροντος των επιχειρήσεων για συμμετοχή 
σε ερευνητικά προγράμματα.

·  Λόγοι για τους οποίους παρατηρείται κα-
θυστέρηση στην προκήρυξη ερευνητικών 
προγραμμάτων, ιδιαίτερα κατά την τελευταία 
πενταετία.

·  Λόγοι για τους οποίους σε προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους έχει παρατηρη-
θεί ότι ως κράτος δεν έχουμε απορροφήσει 
όλα τα κονδύλια που μας αναλογούσαν ως 
χώρα για την έρευνα.

Συνάντηση στην Υπηρεσία Τεχνολογίας
Η συζήτηση στην υπηρεσία Τεχνολογίας ανα-
λώθηκε κυρίως γύρω από τα Σχέδια Χορηγιών 
ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας 
(γυναικείας, νεανικής και μεταποίησης). 

Προβλήματα
Ο προϊστάμενος του κλάδου ανέφερε ότι πα-
ρατηρείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωση 
των σχετικών αιτήσεων λόγω κυρίως έλλειψης 
προσωπικού και πολυπλοκότητας των αιτήσε-
ων. Ακολούθως επεξήγησε ότι η πολυπλοκό-
τητα των αιτήσεων οφείλεται στην προσπά-
θεια που καταβάλλεται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι θα επιλέγονται οι καλύτερες προτάσεις οι 
οποίες τελικά θα οδηγήσουν σε καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Ανέφερε επίσης ότι 
λύσεις στα προβλήματα που παρατηρούνται 
αναμένεται να δώσουν η χρήση της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης τόσο κατά την υποβολή 
όσο και κατά την αξιολόγηση των προτάσεων 
και η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. 
Ενημέρωσε εξάλλου ότι η απορρόφηση των 
κονδυλίων στο προηγούμενο Σχέδιο ήταν μει-
ωμένη λόγω κυρίως: α) της οικονομικής κρίσης 
και της δυσκολίας στην εξασφάλιση δανείων 
από τις τράπεζες, β) της υποβολής μη ώριμων 
και ατεκμηρίωτων προτάσεων και γ) καινοτόμες 
ήταν μόνο το 50% των αιτήσεων.

Συνεισφορά ΠΕΤΕΚΚ
Ανάμεσα στις ενέργειες που συναποφασίστη-
καν ώστε να συνδράμει η ΠΕΤΕΚΚ στην άμ-
βλυνση των προβλημάτων που παρατηρούνται 
είναι η συνδιοργάνωση ενημερωτικών παρου-
σιάσεων και συζητήσεων για τα υπό προκήρυξη 
έργα. Επίσης να γίνει από κοινού προσπάθεια 
ώστε να συμμετέχουν όλο και περισσότερο μη-
χανικοί ως αξιολογητές στα προαναφερόμενα 
σχέδια. 
 
Συνάντηση στη ΓΔ ΕΠΣΑ
Κατά τη συνάντηση με τη ΓΔ ΕΠΣΑ ο γενικός 
διευθυντής ενημέρωσε τους εκπροσώπους της 
ΠΕΤΕΚΚ για τα θέματα έρευνας και καινοτομί-
ας στην Κύπρο, την κατανομή των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων και την εθνική χρηματοδότηση και 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Προβλήματα που παρατηρούνται
Σύμφωνα με τον γ.δ., ένας από τους λόγους που 
δεν προκηρύχθηκαν προγράμματα τα τελευταία 
5 χρόνια είναι γιατί υπήρξε έλλειψη πόρων και 
τα ποσά που ήταν διαθέσιμα στο ΙΠΕ ήταν για 
προγράμματα που προκηρύχθηκαν το 2009 και 
για τα οποία εκκρεμούσαν παραδοτέα. Συνέχισε 
λέγοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μη απορρό-
φησης όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων αφού 
κατά τις περιόδους που δεν προκηρύσσονται 
νέα προγράμματα γίνεται μεταφορά κεφαλαίων 
σε άλλες δράσεις και τομείς. Πρόσθεσε ότι δεν 
αναμένεται αύξηση του ποσοστού επένδυσης 
στον τομέα της έρευνας στον τόπο μας για τα 
επόμενα χρόνια (0,5% περίπου του ΑΕΠ και πε-
ρίπου 140 εκατομ. ευρώ για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020) λόγω κυρίως των ακόλου-
θων λόγων: α) η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν αναμένεται να αυξηθεί αλλά αντι-
θέτως θα υπάρξει μικρή μείωση, β) λόγω των 
οικονομικών του κράτους δεν αναμένεται να 
αυξηθεί η εθνική συνεισφορά και γ) το ενδιαφέ-
ρον για επένδυση στην έρευνα από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις είναι μειωμένο. 

Ενέργειες για βελτίωση
Ο γ.δ. αναφέρθηκε επίσης στις καινοτομίες που 
προωθεί η ΓΔ ΕΠΣΑ σε σχέση με τη νέα προ-
γραμματική περίοδο όπως είναι η πύλη για την 
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, η απλοποίηση 
των διαδικασιών για τον έλεγχο των δαπανών, 

Θέματα έρευνας και καινοτομίας 
στις προτεραιότητες του ΕΤΕΚ
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Ηλεκτρονική υπογραφή και 
αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων
Το ΕΤΕΚ στηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνη-

σης για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που 
διέπουν την ανάπτυξη και για τη μεταρρύθμιση 
του δημόσιου τομέα. Σε συνάντηση που είχε το 
ΕΤΕΚ με τον υφυπουργό παρά τω Προέδρω, εξέ-
φρασε την ευχέρειά του να στηρίξει το έργο του 
σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 
Στις θέσεις που κατέθεσε το Επιμελητήριο κατά 
τη συνάντηση περιλαμβάνονται: 
·  Ο στόχος μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυ-

βέρνηση και στην αξιοποίηση των τεχνολογιών 
της πληροφορικής και του διαδικτύου είναι ου-
σιαστική παράμετρος της μεταρρύθμισης του 
δημόσιου τομέα αλλά και της αναπτυξιακής 
πολιτικής ενός κράτους. 

  Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η περαιτέρω 
μηχανογράφηση διαδικασιών του δημοσίου, 
η δημιουργία ενός κεντρικού κυβερνητικού 
κόμβου φιλοξενίας των υπηρεσιών αυτών και 
η εισαγωγή της ηλεκτρονικής υπογραφής, θέ-
ματα επί των οποίων φαίνεται να υπάρχει απτή 
πρόοδος και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. 

·  Το ΕΤΕΚ χαιρέτισε την απόφαση του Ύπουρ-
γικού Συμβουλίου για την έγκριση του πολύ 
φιλόδοξου Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη 
νέων δημόσιων η-υπηρεσιών στην Αριάδνη 
αλλά και για την εργασία που ήδη επιτελέστηκε 
προς τον σκοπό αυτό. 

·  Στη συνάντηση, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε ότι θα 
πρέπει να γίνει καταγραφή και άλλων σημα-
ντικών υπηρεσιών (πιστοποιητικών, βεβαιώ-
σεων κλπ) που θα πρέπει να ενταχθούν στην 
Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας 
(Αριάδνη). 

·  Προς τον σκοπό αυτό και με δεδομένη τη 
σημασία και τον αντίκτυπο που έχουν οι 
διαδικασίες πολεοδομικής και οικοδομικής 
αδειοδότησης στην ευρύτερη αναπτυξια-
κή πολιτική, το ΕΤΕΚ έχει καταγράψει τα πιο 
κάτω έγγραφα, πιστοποιητικά κλπ τα οποία 
εκδίδονται από το κράτος και τα οποία ζη-
τούνται κατά την αδειοδότηση αναπτύξεων:

  - πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της προς 
ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας (για πολεοδο-
μική άδεια και για άδεια οικοδομής)

  - πρόσφατο επίσημο κτηματικό σχέδιο της 
προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας (για πολεοδομική 
άδεια και για άδεια οικοδομής)

  - πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας και 
πρόσφατο πιστοποιητικό διευθυντών της 
εταιρείας στο οποίο να παρουσιάζονται οι τε-
λευταίοι διευθυντές της εταιρείας (για άδεια 

οικοδομής)
  - πιστοποιητικό εγγραφής του συνεταιρισμού 

και πρόσφατο πιστοποιητικό στο οποίο να 
παρουσιάζονται οι τελευταίοι συνεταίροι του 
συνεταιρισμού (για άδεια οικοδομής) 

  - το πρωτότυπο της πολεοδομικής άδειας (για 
άδεια οικοδομής και για μειωμένο ΦΠΑ) 

·  Το ΕΤΕΚ συμφωνεί απόλυτα με τον μακρο-
πρόθεσμο στόχο του «μόνο μία φορά» που 
θα επιδιωχθεί μέσω του συστήματος Αριάδνη 
καθώς και με τη βραχυπρόθεσμη επιδίωξη 
να γίνονται αποδεκτές όλες οι βεβαιώσεις, οι 
πιστοποιήσεις και τα έγγραφα τα οποία εκδί-
δονται από το σύστημα Αριάδνη από όλες τις 
κυβερνητικές υπηρεσίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο το Επιμελητήριο θεωρεί πως 
η βραχυπρόθεσμη αυτή επιδίωξη θα πρέπει να 
εφαρμόζεται για όλες τις βεβαιώσεις, πιστοποιή-
σεις ή/και έγγραφα τα οποία εκδίδονται ηλεκτρο-
νικά από μηχανογραφικό σύστημα κυβερνητικού 
τμήματος, ακόμη και εάν δεν έχουν ενταχθεί 
ακόμη στο σύστημα Αριάδνη. Επί του προκειμέ-
νου το ΕΤΕΚ σημείωσε την αναγκαιότητα οι Πολε-
οδομικές και Οικοδομικές Αρχές να κάνουν απο-
δεκτό το ηλεκτρονικό κτηματικό σχέδιο της προς 
ανάπτυξη ιδιοκτησίας το οποίο εκδίδεται από το 
μηχανογραφικό του τμήματος Κτηματολογίου και 
να βρεθεί μια παραγωγικότερη διευθέτηση σχε-
τικά με την απαίτηση προσκόμισης πρόσφατου 
πιστοποιητικού εγγραφής της προς ανάπτυξη 
ακίνητης ιδιοκτησίας. 
Για τον σκοπό αυτό το Επιμελητήριο είναι στη 
διάθεση του υφυπουργού για να συμμετέχει σε 
συνάντηση υπό τον συντονισμό της Μονάδας 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τα αρμόδια τμή-
ματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου όπου θα 
συζητηθούν τα θέματα αυτά. 
Το ΕΤΕΚ ευχαρίστησε τον υφυπουργό για την κατ’ 
αρχήν ενημέρωση για την τροχιοδρόμηση της 
δημιουργίας υφυπουργείου Ανάπτυξης και τον 
εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης 
μεγάλων επενδύσεων, θέμα επί του οποίου είχε 
στείλει συγκεκριμένες εισηγήσεις με την επιστολή 
του ημερομηνίας 30.09.2015.

διαδικασία κατά την οποία ομολογουμένως 
παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση, με την 
αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς ελεγκτές. 
Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία Κέντρων 
Διασύνδεσης των πανεπιστημίων με τις επιχει-
ρήσεις σε σχέση κυρίως με τη συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα αλλά και τη διάχυση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπρόσθε-
τα αναφέρθηκε στην πύλη ενημέρωσης Χρη-
ματοδοτικών Προγραμμάτων που βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ, στην οποία ο 
καθένας μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
του για συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα και 
ακολούθως λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα 
για σχετικές προκηρύξεις. 

Συνεισφορά και εισηγήσεις ΠΕΤΕΚΚ
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της ΠΕΤΕΚΚ 
δήλωσαν ότι η ΠΕΤΕΚΚ βρίσκεται στη διάθεση 
της ΓΔ ΕΠΣΑ για να συνεισφέρει, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων της, σε θέματα ενημέρωσης. Η ΠΕ-
ΤΕΚΚ θεωρεί ότι ο τομέας των κατασκευών είναι 
από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας 
που μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική 
ανάπτυξη και ευημερία του τόπου και θεωρεί ότι 
χρειάζεται επαναξιολόγηση της θέσης του το-
μέα στη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης. 
Εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για 
την μη προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων 
από το ΙΠΕ τα τελευταία πέντε χρόνια και έθε-
σαν την ανάγκη γενναίας αύξησης της εθνικής 
χρηματοδότησης για ερευνητικά προγράμματα 
αλλά και απορρόφησης των ευρωπαϊκών κον-
δυλίων που δικαιούται η χώρα μας καθώς και 
απλοποίησης των διαδικασιών χρηματοδότησης 
των ερευνητικών προγραμμάτων. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η Κύπρος είναι ουραγός στην Ευρω-
παϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση της έρευνας 
και της καινοτομίας. Η έρευνα και η καινοτομία 
δεν μπορούν να αποτελέσουν μοχλό οικονομι-
κής ανάπτυξης με την παρούσα πενιχρή χρημα-
τοδότηση. 
Συναποφασίστηκε να διερευνηθεί το ενδεχό-
μενο διοργάνωσης εκδήλωσης για την παρου-
σίαση της διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης 
Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων σε μηχα-
νικούς και άλλους επαγγελματίες του τομέα 
των κατασκευών ενώ οι εκπρόσωποι της ΠΕ-
ΤΕΚΚ ανέλαβαν να ενημερώσουν τη ΓΔ ΕΠΣΑ 
για τους τομείς ερευνητικών προτεραιοτήτων 
όπως καθορίζονται στη Στρατηγική Ατζέντα 
της ΠΕΤΕΚΚ για τον τομέα των κατασκευών.
Οι συναντήσεις έκλεισαν με την πρόθεση να 
διατηρηθεί το κανάλι επικοινωνίας και ανταλ-
λαγής απόψεων και εισηγήσεων μεταξύ των 
δύο πλευρών. 
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Ως αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας 
για περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών 

και πρακτικών του Κέντρου Διαιτησιών του, το 
Επιμελητήριο αποφάσισε να προχωρήσει στην 
αναθεώρηση των Κανονισμών Διαιτησίας ΕΤΕΚ, 
ώστε να εκσυγχρονιστούν και να αντιμετωπι-
στούν τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν 
κατά την εφαρμογή τους, ή/και να εισαχθούν 
νέες πρόνοιες που δεν είχαν συμπεριληφθεί 
στην αρχική έκδοση του 2012 για θέματα που 
φάνηκε πως χρειάζεται να τύχουν διαχείρισης.
Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΤΕΚ ζήτησε τη συμβολή 
διαφόρων οργανισμών και διαιτητών (των διαι-
τητών μητρώου ΕΤΕΚ, των τμημάτων νομικής 
των πανεπιστημίων, της Κεντρικής Επιτροπής 
Αλλαγών και Απαιτήσεων, του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου και του υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης) μέσω της 
αποστολής απόψεων για το περιεχόμενο και 
την εφαρμογή των Κανονισμών, με ορίζοντα 
την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό τους. 
Το Επιμελητήριο, με βάση την αρμοδιότητα 
που του αποδίδει η νομοθεσία και με στόχο 
να συνδράμει προς την κατεύθυνση της ομα-
λής επίλυσης των διαφορών και αντιδικιών στα 
συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων, 
προχώρησε το 2011 στη δημιουργία Κέντρου 
Διαιτησιών ΕΤΕΚ. Το 2013, με την ολοκλήρωση 
του Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ, 
το Επιμελητήριο απέκτησε ιδιόκτητη στέγη, 
τόσο για τη διεξαγωγή διαιτησιών, όσο και για 
τη διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης Διαιτητών. 
Το Κέντρο Διαιτησίας ΕΤΕΚ διαθέτει:

• Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ, όπου εγγράφονται 
μέλη του Επιμελητηρίου σύμφωνα με τα κρι-
τήρια που προβλέπονται στις Διατάξεις Διαιτη-
σίας, το οποίο ανανεώνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.
• Διατάξεις Διαιτησίας ΕΤΕΚ, οι οποίες ανα-
θεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 
ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια συμπε-
ρίληψης στο Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ και τον 
τρόπο αμοιβής των διαιτητών.
• Διορίζον Σώμα, τη Διοικούσα Επιτροπή του 
Επιμελητηρίου, η οποία διορίζει τους διαιτητές 
μετά από αίτημα των μερών και είναι υπεύθυ-
νη για την τήρηση των Διατάξεων, των Κανο-
νισμών και του Κώδικα Ηθικής Διαιτητών του 
Επιμελητηρίου.
• Κανονισμούς Διαιτησίας ΕΤΕΚ, οι οποίοι κα-
θορίζουν τη διαδικασία διεξαγωγής διαιτησιών 
μέσω του ΕΤΕΚ, προβλέποντας μεταξύ άλλων 
και τη συνοπτική διαδικασία διαιτησίας. Η εισα-
γωγή της πρόνοιας της συνοπτικής διαδικασίας 
διαιτησίας στο πλαίσιο των Κανονισμών του 
ΕΤΕΚ είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά συμβάσεις υλοποίησης οικοδομικών και 
τεχνικών έργων, διότι διασφαλίζει την απρό-
σκοπτη εξέλιξή τους, λόγω σύντομου χρόνου 
λήψης απόφασης και εξασφάλισης ροής με-
τρητών. 
• Κώδικα Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ, ο 
οποίος λειτουργεί ως οδηγός της επαγγελμα-
τικής και ηθικής συμπεριφοράς των διαιτητών 
κατά τη διεξαγωγή μιας διαιτησίας και ως ση-
μείο αναφοράς για τους χρήστες της διαιτητι-
κής διαδικασίας του Επιμελητηρίου.

Κέντρο Διαιτησίας ΕΤΕΚ - Τροποποίηση 
Κανονισμών Διαιτησίας ΕΤΕΚ 

Έκθεση 2015 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου

Το κυπριακό ICOMOS 
καταδικάζει τη 

μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί

Το κυπριακό τμήμα του διεθνούς οργανι-
σμού ICOMOS (International Council of 

Monuments and Sites - Διεθνές Συμβούλιο 
Μνημείων και Χώρων) καταδικάζει με τη σει-
ρά του αυτή την ενέργεια ως απαράδεκτη, 
ακατανόητη και δείγμα έλλειψης σεβασμού 
προς ένα τόσο σημαντικό αρχιτεκτονικό και 
θρησκευτικό μνημείο το οποίο έχει καταχω-
ρηθεί από την Ουνέσκο στον κατάλογο των 
θησαυρών της παγκόσμιας πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Η απόφαση ανάγνωσης του Κο-
ρανίου μέσα στην Αγία Σοφία τη μετατρέπει 
ουσιαστικά σε τζαμί. Θεωρούμε πως επιβάλ-
λεται η διατήρηση αυτού του μεγάλου πολι-
τιστικού μνημείου ως μουσείου, ως ένδειξη 
σεβασμού έναντι της ιστορίας αλλά και της 
ευρωπαϊκής οικογένειας, μέλος της οποίας 
επιθυμεί να γίνει η Τουρκία.
Το Κυπριακό ICOMOS είναι πρόθυμο να στη-
ρίξει επιστημονικά με τα ειδικά καταρτισμένα 
μέλη του τις προσπάθειες για την προστασία 
μνημείων και χώρων όπως η Αγία Σοφία στην 
Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο στην Κύπρο 
αλλά και οπουδήποτε ανά τον κόσμο κινδυ-
νεύει κληρονομιά που ανήκει σε όλους μας. 
Πηγές: http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/ 
29611/agia-sofia-anagnwsh-koranioy 
http : / /www.cnn.gr /news/pol i t ik i /
story/35262/oi-hpa-kaloyn-tin-toyrkia-na-
sevastei-tin-agia-sofia

Ετοιμάστηκε τον Ιούνιο η Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατα-
ναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου στην οποία παρουσιάζονται το έργο και οι δραστη-
ριότητες του Κέντρου για το έτος 2015.
Σημειώνεται ότι το ΕΚΚ Κύπρου είναι μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτή από το 2005 και φιλοξενείται στο υπουργείο Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το Δίκτυο ΕΚΚ διαθέτει κέ-
ντρα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τις εθνικές κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς επίσης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία. Η ΕΕ στην προσπάθειά της 
να διευκολύνει τους Ευρωπαίους πολίτες στην αξιοποίηση της ενιαίας 
αγοράς και του διασυνοριακού εμπορίου, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών, αλλά και να παρέχει δυνατότητα θεραπείας προβλη-

μάτων που προκύπτουν κατά τη διασυνοριακή αγορά προϊόντων/υπηρε-
σιών, παρέχει στους πολίτες εργαλεία και μηχανισμούς, όπως το Δίκτυο 
των ΕΚΚ, ώστε τα προβλήματα αυτά να μπορούν να επιλυθούν εύκολα, 
γρήγορα και χωρίς κόστος. 
Εντός του 2015, το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε συνολικά 193 παράπονα. Από 
το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 116 παράπονα υποβλήθηκαν από 
καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 77 παράπονα 
από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Πε-
ραιτέρω, εντός του 2015, το ΕΚΚ Κύπρου ανταποκρίθηκε σε 487 αιτήματα 
για παροχή πληροφοριών.
Για πρόσβαση στην Ετήσια Έκθεση 2015 του ΕΚΚ Κύπρου μπορείτε να 
επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://bit.ly/1WNLtXs 
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Σχεδόν δεν περνά μέρα που να μην ακούσουμε 
στις ειδήσεις για κάποιο καινούργιο σκάνδα-

λο. Η σήψη, η διαφθορά και η δωροδοκία σε όλα 
τα επίπεδα της κοινωνίας ταλανίζουν καθημερινά 
τον καθένα μας. Σύμφωνα με υπολογισμούς της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, η σπατάλη που γίνεται 
κάθε χρόνο για σκοπούς δωροδοκίας ξεπερνά το 
€1 τρισεκατομμύριο (= 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ)! 
Η δωροδοκία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέ-
πειες για την οικονομία, τις υποδομές, την υγεία, 
την εκπαίδευση, την ποιότητα και την ασφάλεια. 
Προκαλεί σοβαρές ηθικές, οικονομικές και πολι-
τικές αναταράξεις, υπονομεύει την καλή διακυ-
βέρνηση, εμποδίζει την ανάπτυξη και στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό. Διαβρώνει τη δικαιοσύνη, υπο-
νομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί 
εμπόδιο στην ανακούφιση της φτώχειας. Αυξάνει 
το κόστος της εκτέλεσης εργασιών, αυξάνει το 
κόστος των προσφερόμενων αγαθών και υπηρε-
σιών, μειώνει την ποιότητα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών (που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 
ιδιοκτησίας ή ακόμα και ζωών), προκαλεί αβεβαι-
ότητα στις εμπορικές συναλλαγές, εξανεμίζει την 
εμπιστοσύνη απέναντι στις επιχειρήσεις και πα-
ρεμποδίζει τη δίκαιη και αποδοτική λειτουργία της 
αγοράς. 
Τα τελευταία χρόνια, η δωροδοκία βρίσκεται ψηλά 
στην πολιτική ατζέντα των σοβαρών προβλημά-
των των διαφόρων κυβερνήσεων, ενώ έχουν γίνει 
πολυάριθμες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί με 
εθνικές νομοθεσίες και διεθνείς συμφωνίες που 
προνοούν ποινικές διώξεις και επιβολή ποινών. 
Όμως παρά τις προσπάθειες αυτές, η δωροδοκία 
εξακολουθεί να παραμένει πολύ σημαντικό ζήτη-
μα. Είναι πλέον φανερό ότι η νομοθεσία από μόνη 
της δεν είναι ικανή για να επιλύσει το πρόβλημα. 
Καθοριστικό ρόλο για να αλλάξουν τα δεδομέ-
να μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιες οι επι-
χειρήσεις και οι οργανισμοί, είτε ανήκουν στον 
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Η προσέγγι-
ση αυτή προέρχεται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης (ISO), ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ 
και καιρό τη διαδικασία για την εκπόνηση του 
νέου διεθνούς προτύπου ISO 37001 «Anti-bribery 
Management Systems» (Συστήματα Διαχείρισης 
κατά της Δωροδοκίας). 
Το προσχέδιο του διεθνούς αυτού προτύπου, το 
οποίο βρίσκεται στα τελικά στάδια εκπόνησής 

του, προσδιορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει κα-
θοδήγηση για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη 
διατήρηση, την αναθεώρηση και τη βελτίωση ενός 
Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας. 
Βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία και έχει παρόμοια 
δομή με άλλα διεθνή πιστοποιήσιμα πρότυπα για 
Συστήματα Διαχείρισης και η εφαρμογή και η πι-
στοποίησή του θα μπορούσε να συνδυαστεί με τα 
πρότυπα αυτά (π.χ. CYS EN ISO 9001 - Συστήματα 
Διαχείρισης της Ποιότητας, CYS EN ISO 14001 - 
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές, απει-
κονίζουν τη διεθνή καλή πρακτική και μπορούν 
να εφαρμοστούν από οποιαδήποτε επιχείρηση ή 
οργανισμό, ανεξάρτητα από τον τύπο τους (δη-
μόσιο, ιδιωτικό ή μη κερδοσκοπικό), το μέγεθός 
τους και τα προϊόντα ή το είδος των υπηρεσιών 
που παρέχουν. Μεταξύ άλλων οι απαιτήσεις αυ-
τές περιλαμβάνουν:
•  Δέσμευση της ηγεσίας να καθιερώσει εντός 

της επιχείρησης κουλτούρα ακεραιότητας, δι-
αφάνειας, ειλικρίνειας και συμμόρφωσης 

•  Υιοθέτηση και διάδοση πολιτικής κατά της δω-
ροδοκίας

•  Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση κατά 
της δωροδοκίας

•  Σχετική κατάρτιση του προσωπικού
•  Περιοδικές αξιολογήσεις των κινδύνων δω-

ροδοκίας και κατάλληλο εμπεριστατωμένο 
έλεγχο σε έργα και επιχειρησιακούς εταίρους 
(πελάτες, ανάδοχους, υπεργολάβους, προμη-
θευτές, συμβούλους, συνεργάτες κοινοπραξί-
ας, κλπ.)

•  Αξιολόγηση και έλεγχοι του προσωπικού για 
την αποτροπή της δωροδοκίας

•  Έλεγχος για δώρα, φιλοξενίες, δωρεές και πα-
ρόμοια οφέλη για να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
χρησιμοποιούνται με σκοπό την κατάχρηση 
εξουσίας

•  Αίτημα προς τους συνεργάτες να δεσμεύονται 
κατά της δωροδοκίας

•  Οικονομικοί έλεγχοι για να μειωθεί το ρίσκο 
δωροδοκίας (π.χ. δύο υπογραφές στις πληρω-
μές, περιορισμοί στη χρήση μετρητών, κλπ.)

•  Εμπορικοί και άλλοι μη οικονομικοί έλεγχοι 
προμηθειών (π.χ. διαδικασία υποβολής και αξι-
ολόγησης προσφορών, δύο υπογραφές στις 
εγκρίσεις εκτέλεσης εργασιών, κλπ.)

•  Διαδικασίες χειρισμού εμπιστευτικών πληρο-
φοριών/καταγγελιών 

•  Διαδικασία για τη διερεύνηση και την αντιμε-
τώπιση πιθανής ή πραγματικής δωροδοκίας

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση για 
πιθανή δωροδοκία εξαρτώνται από παράγοντες 
όπως το μέγεθός της, η τοποθεσία και οι τομείς 
στους οποίους αναπτύσσει δραστηριότητες, κα-
θώς και η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα 
των δραστηριοτήτων της. Έτσι, το πρότυπο πα-
ρέχει την ευελιξία ώστε οι πιο πάνω πολιτικές, 
διαδικασίες και έλεγχοι που θα πρέπει να εφαρ-
μόζει μια επιχείρηση, να είναι ικανοποιητικοί και 
ανάλογοι, σύμφωνα πάντοτε με τους κινδύνους 
δωροδοκίας με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτω-
πη η επιχείρηση.
Το πρότυπο προγραμματίζεται να οριστικοποιηθεί 
και να δημοσιευθεί περί τα τέλη του 2016. Η συμ-
μόρφωση με το πρότυπο δεν μπορεί ασφαλώς να 
παρέχει τη διαβεβαίωση ότι καμιά δωροδοκία δεν 
θα εμφανιστεί, αφού είναι αδύνατο να εξαλει-
φθεί πλήρως ο κίνδυνος εμφάνισής της. Εντού-
τοις, ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδο-
κίας αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη 
σε μια επιχείρηση βοηθώντας την
•  να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώ-

σεις
•  να αποφύγει ή να μετριάσει τις δαπάνες, τα ρί-

σκα και τη ζημιά από ενδεχόμενη ανάμειξη σε 
δωροδοκία

•  να καθησυχάσει τους ιδιοκτήτες, τη διεύθυν-
ση, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της, 
πληροφορώντας τους ότι ακολουθεί ηθικές 
επιχειρηματικές πρακτικές 

•  να εδραιώσει την εμπιστοσύνη και την αξιοπι-
στία στις συναλλαγές της 

•  να ενισχύσει τη φήμη της
•  να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Εν κατακλείδι, σημαντική θα πρέπει να θεωρείται 
η συμβολή της εφαρμογής του προτύπου στη γε-
νικότερη προσπάθεια για να παταχθούν στη ρίζα 
τους τα θλιβερά φαινόμενα της δωροδοκίας, της 
σήψης και της διαφοράς.

Γιάννης Βασιάδης
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης στον 
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Καταπολέμηση της διαφθοράς με 
το νέο Διεθνές Πρότυπο ISO 37001

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS / ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
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 Ολοκληρώθηκε, με τεράστια επιτυχία, 
η παρουσίαση της νέας Διαδικτυακής 

Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του 
τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρί-
ας, γνωστή ως «DLS PORTAL». Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουνίου 
2016, στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία. 
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς, ο 
υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος και 
ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντί-
νος Πετρίδης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε σε μια κατάμεστη αίθουσα στην παρουσία 
βουλευτών, δημάρχων και εκπροσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γενικών διευθυντών 
υπουργείων, διευθυντών τμημάτων, επάρχων, 
εκπροσώπων από τμήματα του Δημοσίου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τραπεζών και 
ιδιωτών επαγγελματιών.
Ο υπουργός Εσωτερικών στον χαιρετισμό του 
τόνισε την τεράστια σημασία που δίδει το 
υπουργείο Εσωτερικών στην υλοποίηση τέ-
τοιων καινοτόμων ηλεκτρονικών εφαρμογών, 
όπως το «DLS PORTAL» που στόχο έχουν να 
υλοποιήσουν και να εμπεδώσουν ένα νέο είδος 
αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες. Πα-
ράλληλα, κύρια στρατηγική είναι να ανοίξει το 
άλλοτε κλειστό περιβάλλον του τμήματος προς 
τα έξω, παρέχοντας σημαντικές ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και παράλληλα έναν τεράστιο πλού-
το δεδομένων, για αξιοποίησή τους από όσους 
ασχολούνται με τον τομέα των ακινήτων στη 
χώρα μας, καθώς και το ευρύ κοινό. 
Ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω στον χαι-
ρετισμό του τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο 
αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην προσπάθεια 
που καταβάλλει το κράτος, τόσο στη Μεταρ-
ρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, όσο και στο 
επίπεδο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων. 
Η εξυπηρέτηση του πολίτη, η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και γενικότερα η χρήση της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοι-
νωνιών αποτελούν βασικό παράγοντα για την 
προώθηση της ανάπτυξης. Το «DLS PORTAL» 
αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό εργαλείο για 
εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα μέσω 
των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης.
Ο διευθυντής του τμήματος, κ. Ανδρέας Σω-
κράτους, στην εναρκτήρια ομιλία του επι-
σήμανε ότι η νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «DLS PORTAL» του 

τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο σταθμό 
στη σύγχρονη ιστορία του. Μετά από εντα-
τικές προσπάθειες πολλών ετών, το τμήμα 
ανοίγει πλήρως τις πύλες του προς τα έξω, 
με ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, 
μέσα από την αποκλειστικά δική του πλατ-
φόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Το τμήμα 
εισάγει πλέον μια νέα πελατοκεντρική κουλ-
τούρα πληροφορικής με επίκεντρο τον ίδιο 
τον πολίτη παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες 
ηλεκτρονικά. Στόχος η αποφυγή χρονοβόρων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, που αφορούν 
την κατάθεση αιτήσεων και η ευκολότερη 
πρόσβαση στον πλούτο πληροφοριών του 
τμήματος. Το τμήμα αποτελεί επίσης την κύ-
ρια πηγή δεδομένων που σχετίζονται με την 
ακίνητη ιδιοκτησία και κυρίως με τον χώρο. Η 
περαιτέρω χρήση και αξιοποίησή τους καθί-
σταται επιτακτική ανάγκη, καθώς τα δεδομέ-
να αυτά, για να είναι παραγωγικά, θα πρέπει 
πρώτιστα να είναι δομημένα με ορθό τρόπο 
και ταυτόχρονα, μέσω διαλειτουργικότητας, 
να είναι διαθέσιμα οριζόντια, σε ολόκληρη την 
κρατική μηχανή, άλλους φορείς, στις επιχει-
ρήσεις, στους ερευνητές και τελικά στον ίδιο 
τον πολίτη.

Πυλώνες
Η Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα βρίσκεται 
στη διεύθυνση http://portal.dls.moi.gov.cy και 
αποτελείται από τέσσερις κύριους πυλώνες:

·  Νέα και Δυναμική Αρχική Σελίδα με όλες τις 
Στατικές Πληροφορίες για το τμήμα και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει. 

·  Δυνατότητα Πλοήγησης στον Χώρο και το 
Ακίνητο μέσω ανοικτών «On-line» και δωρεάν 
εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Οι εφαρ-
μογές χρησιμοποιούν τα Γεωγραφικά Συστή-
ματα Πληροφοριών Γης του τμήματος και 
παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε πολλαπλά 
θεματικά επίπεδα και πληροφορίες, όπως 
τεμάχια, κτίρια, φύλλα / σχέδια, αεροφωτο-
γραφίες, πολεοδομικές ζώνες κ.ά. Δίνεται η 
δυνατότητα αναγνώρισης του κάθε τεμα-
χίου, με σημαντικές πληροφορίες όπως τα 
στοιχεία ακινήτου, η αξία γενικής εκτίμησης, 
το σαρωμένο κτηματικό σχέδιο κ.ά. Παρέχο-
νται δύο άλλα σημαντικά επίπεδα πληροφο-
ρίας, το τοπογραφικό και το υδρογραφικό, 
με μια πλειάδα πολυσύνθετων σημαντικών 
γεωγραφικών πληροφοριών και επιπέδων. 

·  Ηλεκτρονικές Αιτήσεις. Οι πολίτες, εξειδι-
κευμένα σύνολα και οργανισμοί έχουν τη 
δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτή-
σεων προς το τμήμα, εξαγωγής δεδομένων 
και καταλόγων, αγοράς χαρτών, εγγραφής σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες κ.ά. Αυτό συμπε-
ριλαμβάνει αιτήσεις για οριοθέτηση, διόρθω-
ση λάθους και ένσταση γενικής εκτίμησης, 
πιστοποιητικά έρευνας και αντίγραφα τίτλων, 
εξάλειψη υποθήκης για τραπεζικούς οργανι-
σμούς κ.ά. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και τα Συμβούλια Αποχετεύσεως 
εξάγονται δεδομένα φορολογίας, εισάγονται 
και εκσυγχρονίζονται οι πληροφορίες ακινή-
των. Δίνεται η δυνατότητα δυναμικής επιλο-
γής γεωγραφικών δεδομένων και παρέχο-
νται εξειδικευμένες υπηρεσίες για ιδιώτες 
τοπογράφους και εκτιμητές ακινήτων.

·  Υλοποίηση / Εναρμόνιση Ευρωπαϊκής Οδη-
γίας INSPIRE. Η Οδηγία αποσκοπεί στη 
δημιουργία ενιαίας Υποδομής Χωρικών 
Πληροφοριών μεταξύ των μελών της ΕΕ και 
δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής χωρικών 
πληροφοριών μεταξύ δημόσιων οργανι-
σμών και φορέων των κρατών μελών, καθώς 
και πρόσβασης όλων των πολιτών της. Δί-
νεται η δυνατότητα επισκόπησης, αναζήτη-
σης και αποθήκευσης μετασχηματισμένων 
χωρικών δεδομένων από διάφορες υπη-
ρεσίες και φορείς του κράτους, μέσα από 
αναζήτηση σε μεταδομένα.

Παρουσίαση Διαδικτυακής Πλατφόρμας 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «DLS PORTAL»
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10η ετήσια έκθεση προγράμματος Road Safety PIN
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Με-
ταφορών (ETSC), στο πλαίσιο του προ-

γράμματος Road Safety PIN (Performance 
Index), έδωσε στη δημοσιότητα τη 10η 
ετήσια έκθεση Road Safety PIN Report, που 
παρουσιάζει τα γενικά δεδομένα οδικής 
ασφάλειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και σε ακόμα τέσσερα γειτονικά 
κράτη, κατά το τέλος του 2015. 
Όσον αφορά την οδική ασφάλεια στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, το 2015 ήταν μια χρονιά 
χειρότερη από το 2014, όταν είχε καταγρα-
φεί αμελητέα μείωση στους οδικούς θανά-
τους, αφού πέρυσι καταγράφηκε αύξηση 
κατά 1% (Fig.1 στην έκθεση). Είναι η πρώ-
τη φορά που καταγράφεται αύξηση στους 
οδικούς θανάτους από το 2001, οπότε είχε 
τεθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για μείωση κατά 
50% των οδικών θανάτων μέχρι το 2020. 
Όπως εύστοχα παρατηρείται στην έκθεση, 
διακυβεύεται πλέον η επίτευξη του στόχου 
αυτού!
Η Κύπρος, δυστυχώς, πήρε τη θλιβερή 
πρωτιά στην ΕΕ το 2015, αφού κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη αύξηση, με το πολύ μεγάλο 
ποσοστό 26,7%. Συγκεκριμένα καταγράφη-
καν 57 οδικοί θάνατοι, που ήταν 12 περισ-
σότεροι από το 2014. Με το δεδομένο αυτό, 
η Κύπρος κατέβηκε στην 20ή θέση από τη 
13η που κατείχε το 2014 στην ΕΕ, στους θα-
νάτους κατ’ αναλογία πληθυσμού (Table 3).
Τα αποτελέσματα του 2015 σχετικά με τους 
σοβαρούς τραυματισμούς ήταν εξίσου άσχη-
μα για την ΕΕ, αφού επίσης καταγράφηκε αύ-
ξηση 1% (Table 5). Η Κύπρος, παραδόξως, κα-
τέγραψε το 2015 μια πολύ σημαντική μείωση 
στους σοβαρούς οδικούς τραυματισμούς 
κατά 19,3%, όμως πρέπει να σημειωθεί ότι 
η μείωση αυτή ακολούθησε μια πολύ μεγάλη 
αύξηση το 2014 κατά 14,7%. Ωστόσο, αυτή 
η μεγάλη μείωση στους σοβαρούς τραυματι-
σμούς το 2015 είναι ένα παρήγορο γεγονός, 
δεδομένου ότι οι σχετικά μεγάλοι αριθμοί 
των τραυματισμών αυξάνουν τη στατιστική 

εγκυρότητα αναφορικά με την τάση στο επί-
πεδο οδικής ασφάλειας της χώρας μας. 
Η έκθεση αναφέρεται και πάλι, όπως και 
στην προηγούμενη ετήσια έκθεση για το 
2014, στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, αλλά και του ETSC, για τον κα-
θορισμό ποσοτικού στόχου μείωσης των 
σοβαρών τραυματισμών. Σημειώνεται πως η 
Κύπρος έχει, από την αρχή, καθορίσει στόχο 
μείωσης των σοβαρών τραυματισμών κατά 
50%, από το 2010 μέχρι το 2020, όπως και 
για τους οδικούς θανάτους. Παρά τη μεγά-
λη αύξηση στους σοβαρούς τραυματισμούς 
στην Κύπρο το 2014, με την ακόμα μεγα-
λύτερη μείωση το 2015, η χώρα μας κατέ-
γραψε τη 2η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ 
για την περίοδο μεταξύ 2010 και 2015, με 
ποσοστό 35,7% ( Table 5 & Fig. 9, 11). 
Καταληκτικά, η έκθεση παραθέτει σειρά ειση-
γήσεων του ETSC προς τα κράτη μέλη και προς 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι πιο σημαντικές 
από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:

Προς την ΕΕ
•  Υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατη-

γικής για τη μείωση των σοβαρών τραυ-
ματισμών, που να περιλαμβάνει μέτρα, η 
παρακολούθηση των οποίων να μπορεί να 
ελέγχεται.

•  Υιοθέτηση στόχου για μείωση των σο-
βαρών τραυματισμών κατά 35%, μεταξύ 
2014 και 2020, με βάση τη διεθνή νοσο-
κομειακή κατηγοριοποίηση MAIS 3+.

•  Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ευρω-
παϊκού Κανονισμού για την ασφάλεια των 
μηχανοκίνητων οχημάτων, να δοθεί προ-
τεραιότητα στην εισαγωγή και περαιτέρω 
επέκταση των τεχνολογικών συστημάτων 
ασφάλειας, που συνδέονται με τους κυρι-
ότερους παράγοντες πρόκλησης οδικών 
συγκρούσεων, και που περιλαμβάνουν τα 
συστήματα Ευφυούς Ρύθμισης της Ταχύ-
τητας (ISA), εμπλοκής της οδήγησης για 

οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ (alcohol 
interlocks), αυτόνομου επείγοντος φρενα-
ρίσματος και καταγραφής γεγονότων.

•  Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδη-
γίας για τη Διαχείριση Ασφάλειας των 
Οδικών Υποδομών, η εφαρμογή της να 
επεκταθεί σε όλους τους δρόμους, περι-
λαμβανομένων των επαρχιακών και των 
αστικών. 

Προς τα κράτη μέλη
•  Επιδίωξη της επίτευξης των καθορισμέ-

νων στόχων με όλα τα διαθέσιμα μέσα, 
περιλαμβανομένης της εφαρμογής απο-
δεδειγμένα αποτελεσματικών στρατηγι-
κών επιβολής των σχετικών νόμων, σύμ-
φωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Επιβολή του Νόμου.

•  Διάθεση επαρκούς κρατικής χρηματοδό-
τησης, που να επιτρέπει την εφαρμογή 
στοχευμένων μέτρων σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.

•  Καθορισμός επιμέρους ποσοτικών στόχων, 
βασισμένων σε δείκτες προσαρμογής.

•  Σχεδιασμός και επικαιροποίηση των σχε-
τικών πολιτικών, με βάση στοιχεία και 
δεδομένα. Επιλογή των μέτρων με βάση 
αξιόπιστες μελέτες αξιολόγησης, που να 
περιλαμβάνουν αξιολόγηση κόστους-
οφέλους, όπου αυτό αρμόζει.

•  Καθορισμός εθνικών στόχων για τη μεί-
ωση των οδικών τραυματισμών, με βάση 
την κατηγοριοποίηση MAIS 3+, παράλλη-
λα με τη μείωση των οδικών θανάτων.

•  Συμπερίληψη των σοβαρών τραυματι-
σμών στις αναλύσεις της αποτελεσματι-
κότητας των μέτρων.

•  Αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών άμεσης περίθαλψης των 
τραυματιών.

Γιώργος Μορφάκης
Εκπρόσωπος της Κύπρου
στο πρόγραμμα Road Safety PIN
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We support you to create the value you are looking for in the 
hospitality & leisure industry by providing specialised and innovative 
solutions based on quality. Together we build relationships based on 
trust and we say things as they are, to assist you to deal with issues 
that tomorrow will prove important. We adapt our expertise and the 
power of our global network to your specific needs helping you make 
the difference.

We do more than just consult 
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Μεγάλες οικονομίες καταγράφουν 
αρνητική απόκλιση παραγωγής

Ν Ε Ο  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β ΟΥΛ Ι Ο  2 01 6 - 2 01 7

4η Ετήσια Γενική Συνέλευση 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 Πολιτι-
κού Μηχανικού 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 Εκ-
παιδευτικό  & 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 Αρχιτεκτό-
νων 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

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων 
της PwC, οκτώ χρόνια μετά τη χρηματοπι-

στωτική κρίση, πολλές μεγάλες οικονομίες εξα-
κολουθούν να καταγράφουν σημαντική αρνητική 
απόκλιση παραγωγής. Η απόκλιση αυτή υποδει-
κνύει το μέγεθος της επιπλέον ικανότητας μιας 
οικονομίας, υπολογίζοντας πόσο απέχει από το 
να λειτουργεί με βάση τις πραγματικές της δυ-
νατότητες σε ό,τι αφορά τα επίπεδα παραγωγής. 
Στις G7, η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται 
στην Ιταλία, ενώ η Γαλλία και η Ιαπωνία εξακο-
λουθούν να είναι πίσω από τον σταθμισμένο 
μέσο όρο του ΑΕΠ για τη συγκεκριμένη ομάδα. 
Μόνο η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρί-
σκονται κοντά στην πλήρωση του κενού. 
Ο Richard Boxshall, ανώτερος οικονομολόγος 
της PwC, δηλώνει σχετικά: «Δεν αναμένουμε 
σύντομα κάποια διαφοροποίηση, εφόσον το βα-
σικό μας σενάριο προβλέπει για φέτος παγκό-
σμια ανάπτυξη της τάξης του 2,5-3% περίπου. 
Πρόκειται για την πέμπτη χρονιά κατά την οποία 
καταγράφεται αρνητική απόκλιση παραγωγής, 
όπως υπολογίζεται σε όρους αγοραίων συναλ-
λαγματικών ισοτιμιών» .
Ανά χώρα, τα φετινά στοιχεία παρουσιάζονται 
ανάμεικτα. Ενθαρρυντική υπήρξε η ανάπτυξη 
στην ευρωζώνη με 0,6% σε τριμηνιαία βάση για 
το πρώτο τρίμηνο του έτους, ποσοστό υψηλότε-
ρο από το αναμενόμενο και λίγο υψηλότερο από 
την τάση.
Αντίθετα, οι ΗΠΑ κατέγραψαν υποτονική ανά-
πτυξη 0,1% σε τριμηνιαία βάση, ενώ επιβράδυν-

ση της ανάπτυξης σημειώθηκε και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο με 0,4% το πρώτο τρίμηνο, ποσοστό 
λίγο χαμηλότερο από την τάση.
Τι θα μπορούσε λοιπόν να δώσει ώθηση στην 
ανάπτυξη; Μια ελκυστική ενδεχομένως προσέγ-
γιση είναι η αύξηση των επενδύσεων σε υποδο-
μές. Η αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασί-
ας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε πέρα 
από την ενίσχυση της βραχυπρόθεσμης ζήτησης 
να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα μια πιο ισχυρή 
ανάπτυξη της οικονομίας από την πλευρά της 
προσφοράς. 
Με βάση την εμπειρία τους σε έργα υποδομών, 
οι οικονομολόγοι της PwC έχουν καθορίσει τέσ-
σερις αρχές τις οποίες οι υπεύθυνοι διαμόρφω-
σης πολιτικής καλούνται να λάβουν σοβαρά υπό-
ψη κατά την επιλογή των επενδύσεων:
•  Η επένδυση ικανοποιεί μια ανάγκη: Τον προσ-

διορισμό υφιστάμενων και μελλοντικών ανα-
γκών, ενίσχυση της βασικής ανάλυσης με μια 
σειρά τόσο αισιόδοξων όσο και απαισιόδοξων 
σεναρίων. 

•  Διασφάλιση συνέπειας με άλλους στόχους: 
Τα έργα υποδομής θα πρέπει να εντάσσονται 
στην ευρύτερη ατζέντα πολιτικής της κυβέρ-
νησης, περιλαμβανομένων κοινωνικών, περι-
βαλλοντικών καθώς και οικονομικών στόχων.

•  Οικονομική αποδοτικότητα της επένδυσης: Για 
τις κυβερνήσεις με χαμηλή σχετικά καθαρή 
χρεωστική θέση και υγιή δημόσια οικονομικά 
(π.χ. Γερμανία και Καναδάς), η εκπόνηση ενός 
προγράμματος ανάπτυξης υποδομών φαίνεται 

να αποτελεί μια λογική προσέγγιση για ενίσχυ-
ση της συνολικής ζήτησης και της μακροπρό-
θεσμης προσφοράς. Αλλά ακόμη και σε χώρες 
όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει 
σχετικά υψηλό –όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο– 
ίσως να ήταν θεμιτή η ιεράρχηση των επενδύ-
σεων σε υποδομές σε σχέση με τις τρέχουσες 
δαπάνες.

•  Η επένδυση θα είναι προς όφελος της ευρύ-
τερης οικονομίας: Στην αξιολόγηση του πιθα-
νού αντικτύπου θα πρέπει να συνεκτιμούνται 
τόσο οι μακροπρόθεσμες όσο και οι άμεσες 
και έμμεσες συνέπειες της μη υλοποίησης του 
έργου. 

Ο Richard Boxshall καταλήγει στο εξής συμπέ-
ρασμα: «Ως απάντηση στη Μεγάλη Ύφεση της 
δεκαετίας του ’30, οι ΗΠΑ ίδρυσαν τη Διοίκηση 
Δημοσίων Έργων (PWA), επενδύοντας $6 δις σε 
υποδομές σε διάστημα μερικών ετών (ποσό που 
αντιστοιχούσε το 1933, έτος ίδρυσης της PWΑ, 
στο 11% του ΑΕΠ της χώρας), ώστε να δώσουν 
ώθηση στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα. 
Τέτοιου είδους επενδύσεις προτείνονται και σή-
μερα ως το κλειδί για αξιοποίηση των συνθηκών 
χαμηλής ανάπτυξης, ωστόσο η αποτελεσματικό-
τητα της εν λόγω πολιτικής θα εξαρτηθεί εν τέ-
λει από τον αριθμό των έτοιμων προς υλοποίηση 
έργων στις διάφορες οικονομίες, που ικανοποι-
ούν τις αρχές που παρατίθενται πιο πάνω».
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθεί-
τε την τελευταία έκδοση του Global Economic 
Watch στο www.pwc.com.GEW
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Με στόχο να είναι έτοιμα τον Μάιο του 2016, οπόταν και 
θα γιορτάζονταν τα 200 τεύχη του ενημερωτικού δελτί-

ου του ΕΤΕΚ, από τις αρχές του 2016 ξεκίνησε μια μεγάλη προ-
σπάθεια να εντοπιστούν τα τεύχη που δεν ήταν αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα (http://www.etek.org.cy/site-press-2-el.php).
Με μια συντονισμένη προσπάθεια εντοπίστηκαν όλα τα τεύχη 
(1 εώς 200), σκαναρίστηκαν, και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα 
σε μορφή pdf και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.
Με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδι-
αίτερα τη συνάδελφο πολιτικό μηχανικό και μέλος της Συ-
ντακτικής Επιτροπής του ενημερωτικού δελτίου Μαρίνα 
Σοφιοπούλου και τον συνάδελφο αρχιτέκτονα Χρήστο Π. 
Παναγιωτίδη οι οποίοι μας δάνεισαν το πολύτιμο αρχείο 
τους για τον σκοπό αυτό.

Ιστοσελίδα Συλλόγου Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο Σύλλογος Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ανακοίνωσε 
τη δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας του.

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των μελών του Συλλόγου καθώς και όσων ενδιαφέ-
ρονται για το επάγγελμα του Ναυπηγού και Ναυτικού Μηχανικού, δημιουργήθηκε 
αυτή η ιστοσελίδα με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις του Συλ-
λόγου, αλλά και ως πηγή επιστημονικής γνώσης και πληροφόρησης.
Παρακαλώ ακολουθήστε τον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας 
του Συλλόγου:  http://cynamea.org/

Συνάντηση ΕΤΕΚ με 
Σύνδεσμο Επιχειρηματιών 

Ανάπτυξης Γης - 
Εκσυγχρονισμός 

συστήματος αδειοδότησης

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνά-
ντηση, στα γραφεία του ΕΤΕΚ, του 

Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης 
Γης, παρουσία εκπροσώπων του Συνδέ-
σμου και του προέδρου, του Α’ αντιπρο-
έδρου, του γενικού γραμματέα και του 
διευθυντή του ΕΤΕΚ. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης ανταλλά-
χθηκαν απόψεις επί σειράς θεμάτων που 
αφορούν το σύστημα αδειοδότησης και 
έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, ως προς 
τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζει και 
τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν 
ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότη-
τά του. 
Με αναφορά στην πιο πάνω θεματολογία 
εντοπίστηκε σύγκλιση απόψεων στα πιο 
κάτω κεντρικά σημεία:
•  ενίσχυση εποπτικού ρόλου του κράτους, 

προώθηση του αυτοελέγχου και αξιοποί-
ηση του ιδιωτικού τομέα στις διαδικασίες 
αδειοδότησης και τιτλοποίησης

•  συγκρότηση ενιαίων αρχών ανάπτυξης
•  εκσυγχρονισμό πολεοδομικών κανονι-

σμών και παρέμβαση του Επιμελητηρίου 
προς τούτο στο τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως 

•  έκδοση ενιαίου οικοδομικού κώδικα 
•  κωδικοποίηση απαιτήσεων αρμόδιων αρ-

χών
•  εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Ωο Επιμελητήριο θα αναμένει τις εκθέσεις 
των αρμόδιων κρατικών τμημάτων σε 

σχέση με το Σχέδιο Δράσης και τις ενέργειες 
που έγιναν για την αντιμετώπιση της πυρκα-
γιάς στην περιοχή Σολέας και ακολούθως θα 
καταθέσει τις δικές του θέσεις καθώς και ει-
σηγήσεις, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
πρόκλησης παρόμοιων φαινομένων αλλά και 
για την αντιμετώπισή τους στην περίπτωση 
που εκδηλωθούν ξανά.
Στο παρόν στάδιο το Επιμελητήριο θεωρεί 
ότι δεν θα πρέπει να ληφθούν βιαστικές 
αποφάσεις υπό την πίεση των έντονων συ-
ναισθημάτων θλίψης και αγανάκτησης που 
διακατέχουν τον καθένα. Οι όποιες αποφά-
σεις ληφθούν θα πρέπει να τεκμηριώνονται 

από μελέτες ειδικών λαμβάνοντας παράλ-
ληλα υπόψη όλους τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την πρόκληση πυρκαγιών, την 
αντιμετώπισή τους αλλά και προτάσεις για 
την όσο το δυνατό καλύτερη αποκατάσταση 
του τοπίου που έχει καεί.
Το Επιμελητήριο, εκ μέρους όλων των μηχανι-
κών του τόπου, εκφράζει τα ειλικρινή του συλ-
λυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους 
των αδικοχαμένων δασοπυροσβεστών. Παράλ-
ληλα το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση της πο-
λιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειές τους 
με κάθε δυνατό τρόπο παρόλο που αυτό δεν 
μπορεί να μετριάσει τον πόνο και τη θλίψη που 
νιώθουν για τον άδικο χαμό των αγαπημένων 
τους προσώπων.

Το ΕΤΕΚ έτοιμο να συνδράμει στην 
εκπόνηση μελετών για αποτροπή νέων 

περιβαλλοντικών καταστροφών

Όλα τα τεύχη του περιοδικού είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Το άρθρο 10Γ της περί Ρύθμισης Οδών και Οικο-
δομών Νομοθεσίας προνοεί πως σε περίπτωση 

που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι έχουν πραγματοποι-
ηθεί εργασίες ουσιώδους σημασίας, που αφορούν 
στην ανέγερση οικοδομής ή στη διενέργεια διαχω-
ρισμού οικοπέδων εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας 
ή στον ουσιώδη επηρεασμό των ανέσεων γειτονι-
κών ιδιοκτησιών ή στον επηρεασμό της ασφάλει-
ας του κοινού ή άλλων οικοδομών ή της δημόσιας 
υγείας ή σε άλλα θέματα που είναι δυνατό να καθο-
ρισθούν με διάταγμα του υπουργού, που δεν είναι 
σύμφωνες με την άδεια που, κατόπιν αίτησης του 
κατόχου της άδειας ή οποιουδήποτε προσώπου έχει 
συμφέρον στην οικοδομή ή στον διαχωρισμό, ή αυ-
τεπάγγελτα, η αρμόδια αρχή είναι δυνατό να εκδώ-
σει πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών. 
Το πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών 
που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου απο-
στέλλεται στον οικείο επαρχιακό κτηματολογικό 
λειτουργό και θεωρείται ενυπάρχουσα απαίτηση 
της αρμόδιας αρχής προς τον οικείο επαρχιακό 
κτηματολογικό λειτουργό για την εγγραφή απαγό-
ρευσης εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης της 
επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή αυτοτελούς 
τμήματός της: Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση 
δεν ισχύει σε περίπτωση μη εκούσιας μεταβίβασης 

ή επιβάρυνσης ή μεταβίβασης λόγω κληρονομικής 
διαδοχής ή δωρεάς σε σύζυγο ή τέκνα ή πρόσωπο 
μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας και μεταφέρεται 
στους νέους ιδιοκτήτες.
Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Εσωτερικών εξέ-
δωσε στις 3 Ιουνίου 2016 Διάταγμα στο οποίο 
προσδιορίζει τα άλλα θέματα τα οποία εμπίπτουν 
στις Εργασίες Ουσιώδους Σημασίας για Οικιστικές 
Αναπτύξεις. Το Διάταγμα εντάσσεται στις προσπά-
θειες που καταβάλλει το υπουργείο Εσωτερικών 
για επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών 
που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών έγκρι-
σης από τις αρμόδιες Τοπικές Αρχές. Αναμένεται 
ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η έκδοση 
των τίτλων ιδιοκτησίας. Η έκδοση τίτλων ιδιοκτη-
σίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογή 
και της δεύτερης σημαντικής Νομοθεσίας που 
έχει ψηφιστεί και αφορά τον απεγκλωβισμό των 
εγκλωβισμένων αγοραστών ενυπόθηκων ακινή-
των. Διευκρινίζεται ότι το Διάταγμα αφορά υφιστά-
μενες οικοδομές, που έχουν ουσιαστικά συμπλη-
ρωθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014. 
Περισσότερα: www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/6
1A265AFA96576B2C2257FCA00189F0F?OpenD
ocument

Διάταγμα για Εργασίες Ουσιώδους Σημασίας για 
Οικιστικές Αναπτύξεις, με βάση το άρθρο 10Γ Ολοκλήρωση του 

Έργου «Δικτυωθείτε 
και Εξελιχθείτε»

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 
(ΚΕΠΑ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 

του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», 
το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης κατά την Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2013.
Το Έργο υλοποιήθηκε από το ΚΕΠΑ κατά 
την περίοδο Ιουλίου 2009-Δεκεμβρίου 
2015 με στόχο την εξοικείωση στελεχών 
επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων 
με την ψηφιακή οικονομία, ώστε να απο-
κτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το δια-
δίκτυο και να εναρμονισθούν με τις σύγ-
χρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολο-
ένα και περισσότερο κατευθύνονται προς 
τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν 
(e-Business).
Μέσα από το Έργο το ΚΕΠΑ προσέφερε 
στους συμμετέχοντες πολύπλευρη στή-
ριξη σε θέματα αξιοποίησης του ηλε-
κτρονικού επιχειρείν, χωρίς οποιαδήποτε 
οικονομική επιβάρυνση. Οι δράσεις του 
Έργου περιλάμβαναν την παροχή κατάρ-
τισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαδι-
κτυακών υπηρεσιών και εξατομικευμένης 
υποστήριξης, καθώς και διαφημιστικές 
εκστρατείες και μελέτες.
Στο πλαίσιο του «Δικτυωθείτε και Εξελι-
χθείτε» υλοποιήθηκαν 274 προγράμματα 
κατάρτισης με 3419 συμμετέχοντες και 
παρασχέθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε 833 επιχειρήσεις μέσα από κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις στον χώρο της επιχείρησης.
Η υλοποίηση του Έργου συνέβαλε στη δι-
εύρυνση της χρήσης των νέων τεχνολο-
γιών και, κατ’ επέκταση, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότη-
τας και της αποδοτικότητας τόσο στο επί-
πεδο της επιχείρησης όσο και σε ατομικό 
και εθνικό επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δρά-
σεις και τα αποτελέσματα του Έργου βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα του Έργου www.
kepa.gov.cy/diktiothite. 

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργεί-
ου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων πληροφορεί τους επηρεαζόμενους επαγ-
γελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι από την 
1.6.2016 έχει τεθεί σε ισχύ περιορισμός για το πε-
ριεχόμενο καταναλωτικών αγαθών σε μόλυβδο και 
τις ενώσεις του. Ο νέος περιορισμός έχει ενταχθεί 
στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
με αρ. 1907/2006 (Κανονισμός REACH). 
Ειδικότερα, απαγορεύεται η διάθεση στην αγο-
ρά και η χρήση αντικειμένων που προσφέρονται 
στο ευρύ κοινό, αν η συγκέντρωση του μολύ-
βδου στα συγκεκριμένα αντικείμενα ή σε προ-
σβάσιμα μέρη των αντικειμένων αυτών, είναι ίση 
ή μεγαλύτερη από 0,05% κατά βάρος και τα παι-
διά, υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συν-
θήκες, είναι δυνατόν να βάλουν στο στόμα τους 
τα αντικείμενα αυτά ή προσβάσιμα μέρη τους. 
Θεωρείται ότι τα παιδιά μπορούν να βάλουν στο 
στόμα τους ένα αντικείμενο ή ένα προσβάσιμο 
μέρος αντικειμένου αν αυτό είναι μικρότερο από 
5 εκ. στη μία διάσταση ή αν έχει αποσπώμενο ή 

προεξέχον μέρος του μεγέθους αυτού.
Παραδείγματα αντικειμένων στα οποία συνή-
θως εντοπίζονται οι υπό αναφορά χημικές ου-
σίες είναι τα μεταλλικά και πλαστικά αξεσουάρ 
ρούχων, τα παπούτσια, οι τσάντες, γραφική ύλη 
(π.χ. σβηστήρια, ξύστρες), τα λάστιχα ποτίσμα-
τος κ.ά. Μη εξαντλητικός κατάλογος αντικει-
μένων και οι σχετικές επεξηγήσεις υπάρχουν 
στο ακόλουθο έγγραφο: http://echa.europa.
eu/documents/10162/13563/lead_guideline_
information_en.pdf 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
περιορισμούς που περιλαμβάνει ο Κανονι-
σμός REACH υπάρχουν στην ακόλουθη ιστο-
σελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (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 22405611. 

Έναρξη ισχύος περιορισμού για την 
παρουσία μολύβδου σε καταναλωτικά είδη 
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Μέτρα για βελτίωση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτο-
μίας στην Κύπρο εξήγγειλε ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω 

κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, κατά την τελετή βράβευσης των διαγωνι-
σμών «Μαθητές στην Έρευνα 2015-2016» (ΜΕΡΑ) και «Τεχνολογία και 
Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2015-2016» (ΤΕΚΕ) που διοργάνωσε το 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού.
Ο κ. Πετρίδης, συγχαίροντας το ΙΠΕ για την πρωτοβουλία και τους 
διακριθέντες μαθητές για τα επιτεύγματά τους, σημείωσε ότι η κυ-
βέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση του οικοσυστήμα-
τος έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο μέσω στοχευμένων μέτρων. 
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μέτρα διευκόλυνσης 
επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, με 
στόχο την προώθηση της Επιχειρηματικής 
Καινοτομίας, μέσω της Δήλωσης Πολιτικής για 
την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυ-
στήματος. Ο κ. Πετρίδης σημείωσε, επίσης, ότι 
ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας με στόχο να 
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, βρίσκε-
ται η τροποποίηση σχετικής νομοθεσίας, που 
περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παραχώρηση 
φορολογικών ελαφρύνσεων για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχει-
ρήσεις και την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας πνευματικής 
ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εξασφάλιση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας.
Παράλληλα, είπε, «προωθείται η αξιολόγηση του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου, καθώς και οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις για διευκόλυνση της 
δημιουργίας εταιρειών μέσα από πανεπιστήμια (University spin-offs)». 
O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ Γιώργος Γεωργίου 
συνεχάρη τους βραβευθέντες για τη διάκρισή τους διαβιβάζοντας 
την πρόθεση του ΙΠΕ να συνεχίσει και να αναβαθμίσει τον θεσμό των 
Βραβείων με απώτερο στόχο η έρευνα και η καινοτομία να αποτελέ-
σουν αναπόσπαστο μέρος της μαθητικής ζωής της νέας γενιάς του 
τόπου μας. Ο κ. Γεωργίου είπε, επίσης, ότι το ΙΠΕ «θα προχωρήσει 
σύντομα στην προκήρυξη νέων Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολο-
γική Ανάπτυξη και Καινοτομία, τα οποία θα ισχύσουν για την περίοδο 
2016-2020». Μέσα από τα νέα προγράμματα, συνέχισε, «θα παρα-

χωρηθεί χρηματοδότηση συνολικού ύψους 
100 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες Έρευνας 
και Καινοτομίας ενώ από αυτά αναμένεται να 
επωφεληθούν εκατοντάδες οργανισμοί, επι-
χειρήσεις, ερευνητές, φοιτητές και, φυσικά, οι 
μαθητές μας». 
Κατά την τελετή βράβευσης, που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Λευκωσία, απονεμήθηκαν 

στους μαθητές τιμητικές πλακέτες και ονομαστικά διπλώματα και στα 
σχολεία τους χρηματικά ποσά προς ενίσχυση των ερευνητικών τους 
δραστηριοτήτων. Απονεμήθηκαν πέραν των 38 βραβείων, επαίνων 
και ευφήμων μνειών, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από ολόκληρη 
την Κύπρο ενώ εκτέθηκαν επίσης όλες οι βραβευμένες κατασκευές. 
Τα θέματα που απασχόλησαν τους μαθητές που συμμετείχαν στους 
διαγωνισμούς κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα από όλους τους τομείς των 
επιστημών, όπως η τέχνη και ο πολιτισμός, η πληροφορική και η μη-
χανική, το περιβάλλον και η ενέργεια, η φυσική και η χημεία καθώς 
και επίκαιρα κοινωνικά και οικονομικά θέματα.
Οι δυο διαγωνισμοί, που προκηρύσσονται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλ-
τούρας» του ΙΠΕ, επιδιώκουν να ωθήσουν τους μαθητές από όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης να αντιληφθούν τη σημασία και τη χαρά 
της έρευνας και της καινοτομίας μέσα από την εμπλοκή σε πρωτότυ-
πες μελέτες, πειράματα και κατασκευές. Παράλληλα, καλλιεργούνται 
οι δεξιότητες για ομαδική εργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών.

Βραβεύσεις Μαθητικών Διαγωνισμών Έρευνας 
και Τεχνολογίας 2015-2016 από το ΙΠΕ

Γ. Γεωργίου: Σύντομα 
η προκήρυξη νέων 

προγραμμάτων έρευνας 
και καινοτομίας ύψους 

€100 εκατ.
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Ισότητα των φύλων στην έρευνα
Εργαστήρια για την ισότητα των φύλων στην έρευνα διοργάνωσε πρόσφατα 

το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 
Έργο «GENDER-NET». Στα εργαστήρια παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πρυτάνεις 
πανεπιστημίων, διαμορφωτές πολιτικής, επικεφαλής ερευνητικών κέντρων, 
υπεύθυνοι υπηρεσιών έρευνας (ακαδημαϊκών) οργανισμών, υπεύθυνοι τμημά-
των ανθρώπινου δυναμικού και άλλοι. 
Στόχος των εργαστηρίων ήταν η γνωριμία των συμμετεχόντων με το θέμα 

της ισότητας φύλων στην έρευνα και εκπαιδευτές ήταν εμπειρογνώμονες οι 
οποίοι είναι μέλη του Έργου από το Ηνωμένο Βασίλειο, με σημαντική εμπειρία 
στο θέμα αυτό. Τα εργαστήρια ήταν υπό την αιγίδα της Συνόδου των Πρυτάνε-
ων και της Συνόδου Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων της Κύπρου.
Το Έργο «GENDER-NET» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκε-
κριμένα από το Πρόγραμμα «Επιστήμη στην Κοινωνία» του 7ου Προγράμματος 
Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογία. 
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