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Ο βρετανικές βάσεις  
απελαύνουν τους πρόσφυγες
Διαδικασίες απέλασης των 115 προσφύγων που έφτασαν στη 
Βάση Ακρωτηρίου, έχουν ξεκινήσει οι βρετανικές βάσεις. Οι 
πρόσφυγες έλαβαν ήδη τρισέλιδο έγγραφο με τα χρονοδια-
γράμματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι είναι απο-
φασισμένοι να μην υποχωρήσουν.

Μ
ίας εβδομάδας διορία έχει δο-
θεί στους πρόσφυγες, Σύρους και 
Παλαιστινίους, που έφτασαν στο 
Ακρωτήρι την 21η Οκτωβρίου, 

ώστε να εξηγήσουν τους λόγους που δεν πρέ-
πει να προχωρήσει η επαναπροώθησή τους 
στο Λίβανο. 
Ήδη, όπως δημοσίευσε αρχικά η Times και 
επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου των Βρε-
τανικών Βάσεων, οι πρόσφυγες που δεν έχουν 
υποβάλει αίτηση ασύλου στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία, ενημερώθηκαν μέσω τρισέλιδου εγ-
γράφου για την πρόθεση απέλασής τους. 
O Connie Pierce, Εκπρόσωπος Τύπου Βρετανι-
κών Βάσεων, δήλωσε ότι «Ήμασταν ξεκάθαροι 
με τους μετανάστες όσον αφορά στις επιλογές 
που είχαν ενώπιον τους και είχαν επίσης λά-
βει συμβουλές και από την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 
Η Βρετανία δεν θα επιτρέψει σε καμία περί-
πτωση το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής 
διαδρομής προς τη Βρετανία» 
Η Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των 

Η.Ε για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, Αιμιλία 
Στροβολίδου, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι το θέμα 
παρακολουθείται και και έχει ζητηθεί τόσο από 
τις αρχές των Βρετανικών Βάσεων όσο και από 
τις αρχές της ΚΔ να ενημερώσουν λεπτομερώς 
τους πρόσφυγες για τη διαδικασία ασύλου. 
Η Εκπρόσωπος Υπ. Αρμοστείας Η.Ε για Πρό-
σφυγες, Αιμιλία Στροβολίδου είπε ότι «Θα 
πρέπει όλοι να ενημερωθούν λεπτομερώς για 
τη διαδικασία ασύλου, πώς θα γίνει η επεξερ-
γασία των αιτήσεων, τι θα γίνει όσον αφορά 
στις εφέσεις, ποια τα δικαιώματα και οι ευθύ-
νες τους. Η Ύπατη Αρμοστεία από τον Νοέμ-
βριο του 2013 έχει καλέσει όλες τις χώρες να 
συμμορφωθούν ως προς το να μην επιστραφεί 
οποιοσδήποτε Σύρος σε γειτονική χώρα» 
Από τους 114 ανθρώπους που έφτασαν στο 
Ακρωτήρι, περίπου 12 άτομα έχουν υποβάλει 
αίτηση ασύλου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι 
υπόλοιποι επιθυμούν να πάνε στην Βρετανία ή 
στην Ελλάδα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους 
με στόχο να φτάσουν στη Γερμανία.

Οικισμός μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης στην Πέγεια
Στην Πέγεια της Πάφου θα κατασκευαστεί ο πρώτος οικισμός 
με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Το έργο εντάσσεται στο 
πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ZERO Plus και σε αυτό συμμετέχει το Ινστιτούτου Κύπρου, 
ανάμεσα σε άλλα 21 ιδρύματα και βιομηχανικές εταιρείες από 
8 χώρες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνολική χρηματοδότηση του 
πρωτοποριακού ευρωπαϊκού προγράμματος ZERO Plus ανέρ-
χεται στα €4,2 εκ. και προβλέπει ολιστικό σχεδιασμό και κα-
τασκευή, τεσσάρων οικισμών μηδενικής ενεργειακής κατανά-
λωσης μεταξύ του 2018 και 2020, στην Κύπρο, τη Βρετανία, 
τη Γαλλία και την Ιταλία.
Στους οικισμούς θα χρησιμοποιηθεί η πλέον εξελιγμένη ενερ-
γειακή τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε η κατανά-
λωση ενέργειας να κυμαίνεται από 0 έως 20 κιλοβατώρες ανά 
τετραγωνικό μέτρο ετήσια, να εξασφαλίζεται η βέλτιστη περι-
βαλλοντική ποιότητα και τα άριστα επίπεδα άνεσης. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι σήμερα ο μέσος όρος ενεργειακής κατανάλω-
σης σε ανάλογες κατασκευές κυμαίνεται από 70 μέχρι και 230 
κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως.
Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστή-
ματος του οποίου το επενδυτικό κόστος θα είναι τουλάχιστον 
16% χαμηλότερο από το τρέχον κόστος.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ολοκληρωμένη ανάλυση της 
αγοράς και ένα καλό επιχειρηματικό πλάνο θα οδηγήσουν 
στην εμπορική εκμετάλλευση των τεσσάρων οικισμών που 
θα κατασκευαστούν στην Κύπρο, Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία, 
ενώ ο σχεδιασμός τους θα βασιστεί στις διαφορετικές κλιμα-
τικές συνθήκες της κάθε χώρας.
Για το σχεδιασμό και την κατασκευή του πρωτοποριακού οικι-
σμού στην Πέγεια το Ινστιτούτο Κύπρου συνεργάζεται με την 
Εταιρεία Βασιλείου, ενώ το πρόγραμμα συντονίζεται από το 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
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