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Π ανικός εξαπλώθηκε ανά το παγκόσμιο εξαιτίας της οικο-
νομικής κρίσης στις ΗΠΑ. Συναγερμός σε όλα τα χρη-
ματιστήρια της υφηλίου. Από τη μια τράπεζες καταρρέ-
ουν, αλληλοεξαγοράζονται, πτωχεύουν συγχωνεύονται

και από την άλλη οι ηγέτες των χωρών τρέχουν σε έκτακτες συνα-
ντήσεις και λαμβάνουν «τρομερές» αποφάσεις σε παγκόσμιο και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κόσμος συγκλονίζεται και ο απλός πολίτης
ανησυχεί για τις καταθέσεις του και την αυριανή του οικονομική
πορεία. Καθημερινά κατακλύζεται από όλες αυτές τις οικονομικές
αναλύσεις, τους χρηματοπιστοτικοοικονομικούς όρους, τους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες, γνώριμοι σε μερικούς, άγνωστοι στους πλεί-
στους και διερωτάται τι γίνεται, ποιοι κέρ-
δισαν πάλι, ήταν στημένο ή δεν ήταν, μπο-
ρούσε να αποφευχθεί ή όχι, εγώ κινδυνεύω
και πως;

Δεν είναι πολλά χρόνια πριν που και η
Κύπρος έζησε κάτι παρόμοιο στη δική της
οικονομία για τα δικά της δεδομένα. Και
τότε, πολλοί δανείστηκαν για να αγορά-
σουν μετοχές νομίζοντας ότι η τιμή τους θα ανέβαινε συνεχώς και
όταν άρχισαν οι τιμές να πέφτουν σε σημείο που ούτε το αρχικό
κεφάλαιο δεν είχε μείνει, αναγκάστηκαν να πωλήσουν όσο-όσο.
Ανυποψίαστοι πολίτες πόνταραν με στόχο το εύκολο κέρδος χωρίς
να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το τι μπορούσε να ακολουθήσει. Και
όλον αυτό τον τζόγο και την κερδοσκοπία ενθάρρυναν και οι τρά-
πεζες που δάνειζαν αλόγιστα ζητώντας ελάχιστες εγγυήσεις, κάτι
παρόμοιο με αυτό που έγινε πρόσφατα στις ΗΠΑ με τα στεγαστικά
δάνεια. Και ξαφνικά η φούσκα σκάει και το ντόμινο είναι αναπό-
φευκτο όταν τα χρηματιστήρια πέφτουν: τράπεζες καταρρέουν, επι-
χειρήσεις κλείνουν, πρόσωπα χρεοκοπούν, η ανεργία αυξάνει και
τα λεφτά μεταφέρονται, ως επί το πλείστον από τα χέρια του απλού
πολίτη, και συγκεντρώνονται στα χέρια των λόγων. Ποιος φταίει
για αυτό, άντε να τον βρεις και άντε να πληρώσει!

Αναφέρθηκε ότι η κρίση προήλθε από την ανεξέλεγκτη παροχή
στεγαστικών δανείων από τις αμερικάνικες τράπεζες, κάτι που οδή-
γησε κατευθείαν σε πτώση των ακινήτων και σε αστάθεια της αγο-
ράς. Σε αυτή την οικονομική κρίση, που έχει χτυπήσει χρηματιστή-
ρια, επενδυτικές τράπεζες και οργανισμούς παροχής στεγαστικών
δανείων στις ΗΠΑ φυσικό ήταν να συμπαρασυρθεί και η Ευρώπη
και η Ασία. Μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ είναι ένας παγκόσμιος δανει-
στής κεφαλαίων και κύριος οικονομικός εταίρος για πολλές χώρες.
Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές η πρόσφατη οικονομική κρίση
είναι η σοβαρότερη από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκ πρώτης όψεως
οι πάντες πανικοβάλλονται, ωστόσο καθώς εξελίσσονται οι κατα-

στάσεις, κάποια στοιχεία της κρίσης σε
κάνουν να διερωτάσαι, π.χ. ενώ μιλάμε για
οικονομική κρίση που οδηγεί το τραπεζικό
σύστημα σε κατάρρευση, την ίδια ώρα
υπάρχουν τράπεζες που συγκρούονται για
το ποια θα εξαγοράσει χρεοκοπημένα
πιστωτικά ιδρύματα. Από την άλλη μεριά
οι βασικοί δείκτες που συνήθως επηρεά-

ζονται άμεσα από τέτοιου είδους οικονομικές αναταραχές (επιτό-
κια, ανεργία) δεν έχουν δείξει να έχουν επικίνδυνα ανοδικές τάσεις.

Όπως και να έχει, εδώ στην Κύπρο, μάς διαβεβαιώνουν ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα για την ώρα και δεν πρέπει να ανησυχούμε. Το
τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου είναι πολύ
δυνατό και δεν έχει επηρεασθεί άμεσα από το τι συμβαίνει στο εξω-
τερικό. Διερωτάσαι, ωστόσο, κατά πόσο μια ανοικτή οικονομία,
όπως η κυπριακή, που βασίζεται σε ξένες επενδύσεις και στον του-
ρισμό θα μπορέσει να συνεχίσει ανεπηρέαστη εφόσον η οικονομική
κρίση διαρκέσει. Προσοχή λοιπόν για το που επενδύετε και το πώς
ξοδεύετε τα λεφτά και τα υπάρχοντά σας. 

Eκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής,
Μερόπη Μηλιώτου

Διεθνής οικονομική κρίση

Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές
η πρόσφατη οικονομική κρίση 

είναι η σοβαρότερη 
από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
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Ε ίναι προφανές ότι η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου
δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Το τελευταίο
οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Ο πιο σημαντι-
κός είναι το φαινόμενο της «διαχρονικής ασυνέ-
πειας». Παρόλο που τίθενται φιλόδοξοι μακροπρό-

θεσμοι στόχοι σχετικά με τις ΑΠΕ και την ενέργεια γενικότερα (π.χ ΦΑ
το 2009, 6% ΑΠΕ 2010 κοκ) λόγω διάφορων πιέσεων (πολιτικών ή μη)
γίνονται εκπτώσεις με την πρόφαση ότι οι αποκλίσεις είναι μικρές και
θα επιτευχθούν εν τέλει οι στόχοι. Στο παραπέντε όμως γίνεται αντι-
ληπτό ότι οι στόχοι που τέθηκαν, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις
αποτελούν δέσμευση έναντι της ΕΕ, δεν μπορούν να επιτευχθούν.

Το παρόν κείμενο είναι απόσπασμα εγγράφου το οποίο αποτέλεσε
τη βάση συζήτησης σε εργαστήρι του ΓΣ του ΕΤΕΚ, που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2008, για σκοπούς καθορισμού πολι-
τικής του ΕΤΕΚ.

Ρεαλιστικοί στόχοι
Η εφαρμογή μιας επιτυχημένης ενεργειακής πολιτικής είναι πολυ-

διάστατη και απαιτεί  πρώτον αναλυτική αποτύπωση της κατάστα-

σης και ορθολογική στοχοθέτηση, δεύτερον ευλαβική προσήλωση
στους στόχους που τέθηκαν και τρίτον συνεπή τήρηση των διαδι-
κασιών που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων.

Ακολουθώντας την πολιτική που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της υιοθέτησης του στρατηγικού σχεδίου
ενεργειακών τεχνολογιών (ΣΕΤ), η επίτευξη των στόχων του 2020 είναι
ρεαλιστική αφού οι τεχνολογίες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων μέχρι το 2020 είναι ήδη διαθέσιμες ή βρίσκονται στα τελικά
στάδια ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα παραμένουν όμως εν γένει ακριβές και αντιμετωπίζουν εμπό-
δια διείσδυσης στην αγορά. Οι ενεργειακώς αποδοτικές τεχνολογίες
έχουν συνήθως υψηλό αρχικό κόστος που αποτρέπει την αποδοχή τους
από την αγορά. Απαιτείται λοιπόν διττή προσέγγιση: αφενός, ενίσχυση
της καινοτομίας για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της από-
δοσης και, αφετέρου, προορατικά μέτρα ενίσχυσης για τη δημιουργία
επιχειρηματικών ευκαιριών, την τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς και
την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών φραγμών που αποθαρρύνουν
την καινοτομία και την εξάπλωση αποτελεσματικών τεχνολογιών χαμη-
λών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά.

το κύριο θέμα

«Προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα»

Προτάσεις ΕΤΕΚ για την ενεργειακή πολιτική της Κύπρου



Διαμόρφωση στρατηγικής
Στην διαμόρφωση της στρατηγικής για το ενεργειακό μέλλον της

Κύπρου θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας
που απορρέουν από το Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών. Ειδικότερα
θα πρέπει να μετατρέψουμε τις πιο κάτω εθνικές υποχρεώσεις σε εθνι-
κούς στόχους με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων:

«Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο που τους
αναλογεί για να επιτευχθούν οι στόχοι του 20% που συμφωνή-
θηκαν για το 2020 και να εντάξουν τα ενεργειακά τους συστή-
ματα σε πορεία για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα μέχρι το 2050. 
Στοχοθετημένες και ουσιαστικές προσπάθειες στον τομέα των
ενεργειακών τεχνολογιών μπορούν να συμβάλουν στην υλο-
ποίηση των στόχων κατά τρόπο που να μεγιστοποιούνται τα
οφέλη για τα κράτη μέλη και να περιορίζεται το κόστος.
Οι δράσεις των κρατών μελών πρέπει να αποσκοπούν στην
αύξηση των επενδύσεων, να στέλνουν σαφή μηνύματα στην
αγορά να μειώσει τους κινδύνους και να ωθούν τη βιομηχα-
νία να αναπτύξει περισσότερο αειφόρες τεχνολογίες. Θα
ήταν δυνατόν, για παράδειγμα, να καταστρωθούν έξυπνα
συστήματα παροχής κινήτρων
για την τόνωση της καινοτομίας
και τη δημιουργία αλυσίδων προ-
στιθέμενης αξίας, αντί να νοθεύε-
ται αδικαιολόγητα ο ανταγωνι-
σμός ή να επιδοτούνται τεχνολο-
γίες με το υψηλότερο βραχυπρό-
θεσμο δυναμικό.
Τα φορολογικά κίνητρα και τα

κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα, όπως λόγου χάρη τα διαρθρω-
τικά ταμεία, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την ενί-
σχυση της ερευνητικής βάσης, την κλιμάκωση της ικανότητας
καινοτομίας, την προώθηση της αριστείας και την αύξηση των
ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει ο τομέας. Θετικά θα μπορού-
σαν επίσης να επιδράσουν η ενίσχυση της υλοποίησης, της
παρακολούθησης και της ανασκόπησης των εθνικών προγραμ-
μάτων και μέτρων, καθώς και η επιδίωξη καλύτερης συνοχής
και η ευθυγράμμιση με άλλες προσπάθειες των κρατών μελών
και της Κοινότητας.»

ΑΠΕ… με τους νικητές
Κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής μας για το ενεργειακό μέλ-

λον της Κύπρου καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατάστρωση
μιας μακροπρόθεσμης ενεργειακής πολιτικής, η οποία είναι βασι-
σμένη στο σύνηθες σενάριο το οποίο θεωρεί ότι κεντρικό ρόλο στο
ενεργειακό ισοζύγιο έχουν τα συμβατικά καύσιμα και δεν συνυπο-
λογίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις τάσεις και τα απανταχού μηνύ-
ματα τα οποία θεωρούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  πρω-

ταγωνιστή και όχι κομπάρσο κατά την
μεθεπόμενη δεκαετία, είναι καταδικα-
σμένη στην αποτυχία!  Αυτό προκύπτει
εάν συνυπολογίσουμε ότι κορυφαίοι επι-
στήμονες, όπως ο Jeremy Rifkin, θεω-
ρούν ότι οι ΑΠΕ -σε συνδυασμό με τις
τεχνολογίες υδρογόνου, τα κτίρια μηδε-
νικής κατανάλωσης και τα έξυπνα
δίκτυα (smart grids)- θα αντικαταστή-
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Ένα από τα θέματα που πρέπει να
εξεταστούν το συντομότερο δυνατό 
και θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

στον μελλοντικό ενεργειακό σχεδιασμό
είναι η δυνατότητα εισαγωγής 

και η επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου
πέραν της ηλεκτροπαραγωγής
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σουν εξολοκλήρου τα συμβατικά καύσιμα πριν το 2050. Επίσης,
χώρες όπως η Ιαπωνία ανακοίνωσαν το δεκαπλασιασμό της συνει-
σφοράς της ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2020
και τον 40πλασιασμό της συνεισφοράς της ηλιακής ενέργειας στην
ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2040. Να σημειωθεί εξάλλου ότι εθνι-
κές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όπως η EBS (Δημο-
κρατίας της Ιρλανδίας) ενέκριναν στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΠΕ
πέραν των €10.5 δις με στόχο να μειώσουν κατά 50% τις εκπομπές
CO2 μέχρι το 2020 και να οδηγηθούν σε μηδενικές εκπομπές το 2035!

Αναγκαία μέτρα
Τη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας επιτυχημένης ενεργειακής

πολιτικής, που θα συνάδει με τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ για
συλλογική δράση για να εξασφαλιστεί αειφόρος, ασφαλής και αντα-
γωνιστική ενέργεια, θα υποστηρίξουν τα πιο κάτω μέτρα:

1 Θεσμικές αλλαγές ούτως ώστε ο φορέας/υπηρεσία που είναι
επιφορτισμένη με το ρόλο της χάραξης και υλοποίησης της ενερ-

γειακής πολιτικής να έχει την αντίστοιχη στελέχωση. Στα ίδια πλαί-
σια υποστηρικτική θα είναι η σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενερ-
γειακής Στρατηγικής στελεχωμένο με επιστήμονες-εμπειρογνώμο-
νες σε ενεργειακά θέματα για την προώθηση και την στήριξη των
ενεργειών της κυπριακής κυβέρνησης όπως δίνεται στο Σχεδιά-
γραμμα. Τελικός στόχος θα είναι η χάραξη ολοκληρωμένου σχε-
διασμού της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου. Το Συμβούλιο αυτό
θα πρέπει να περιλάβει, μεταξύ άλλων, στις δραστηριότητες του

θέματα τα οποία αποσκοπούν στην χάραξη και
υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού της

ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου.

2 Στη διαμόρφωση ενός συνολικού και μακρόπνοου ενεργειακού
σχεδιασμού ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να περιλαμβά-

νεται, αφού είναι ο κατεξοχήν ενεργοβόρος τομέας της Κύπρου.

3 Με δεδομένες τις δυσκολίες που υπάρχουν για την ανάπτυξη
των ΑΠΕ στην Κύπρο πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια

αξιοποίησης των οδηγιών 2002/91 και 2006/32 που αφορούν την εξοι-
κονόμηση ενέργειας καθώς η τελευταία πιθανόν να είναι το πιο
εύκολα εφαρμόσιμο και αποδοτικότερο μέτρο. Ένα άμεσο μέτρο
που μπορεί να ληφθεί και να δώσει και το στίγμα πολιτικής σχετικά
με την εξοικονόμηση είναι η εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας
στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

4 Είναι απαραίτητη η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς
όπως οι ΑΠΕ οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνε-

χείς βελτιώσεις μέσω της έρευνας και ανάπτυξης. Εξίσου σημα-
ντική είναι και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για συνερ-
γασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανίας ούτως
ώστε το χάσμα μεταξύ των δύο να σμικρυνθεί και έτσι από κοινού
να μπορέσουν να προχωρήσουν προς τις νέες τεχνολογίες. Τέλος
τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να αναπτύξουν προ-
γράμματα σπουδών σε τομείς όπως για παράδειγμα οι ΑΠΕ, τα
φωτοβολταϊκά (ΦΒ), η βιομάζα κτλ, ούτως ώστε να δημιουργηθεί
κρίσιμη μάζα σωστά καταρτισμένων και καλά πληροφορημένων
αυριανών μηχανικών. 

5 Όσον αφορά την μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική, αυτή θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις τάσεις και το που οδηγείται η

κατάσταση προόδου της τεχνολογικής ανάπτυξης των ΑΠΕ (state of
the art technologies) και θα πρέπει να αφορά σχεδιασμό με όραμα και
χωρίς να αποκλείεται καμία τεχνολογία. Σχεδιάγραμμα:

Οργανόγραμμα
συντονιστικού ρόλου
Συμβουλίου Εθνικής

Ενεργειακής
Στρατηγικής.
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6 Ένα από τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν το συντομότερο
δυνατό και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον μελλοντικό ενερ-

γειακό σχεδιασμό είναι η δυνατότητα εισαγωγής και την επέκτασης
της χρήσης του φυσικού αερίου με την ανάπτυξη δικτύων διανομής
(τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για μεταφορά
υδρογόνου). 

7 Η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα μίας
χώρας εξαρτάται πρωτίστως από την ύπαρξη τεχνολογίας απο-

θήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Ως εκ τούτου η Κύπρος θα πρέ-
πει να κινηθεί σε τεχνολογίες αποθήκευσης
με επικρατέστερη την αποθήκευση ηλε-
κτρικής ενέργειας υπό μορφή αφαλατωμέ-
νου νερού ή υδρογόνου. Για το λόγο αυτό
προτείνεται η σχεδίαση και η ανάπτυξη ενός
επιδεικτικού προγράμματος αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με τη συμ-
μετοχή ευρύτερα της κυπριακής βιομηχα-
νίας και άντλησης υποστήριξης από οίκους
και βιομηχανίες του εξωτερικού που έχουν
στρατηγικό ενδιαφέρον σε τέτοιες τεχνολογίες.

8 Οι τρέχουσες τάσεις και οι προβολές τους στο μέλλον δείχνουν
ότι δεν είμαστε στη σωστή πορεία για να εκπληρώσουμε τους στό-

χους της ενεργειακής πολιτικής μας. Μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις των
δεκαετιών του ‘70 και του ‘80, η Ευρώπη διέθετε φθηνούς και άφθο-
νους ενεργειακούς πόρους. Οι εύκολα διαθέσιμοι πόροι, η ανυπαρ-
ξία περιορισμών για το διοξείδιο του άνθρακα και οι εμπορικές πιέ-
σεις των δυνάμεων της αγοράς όχι μόνον μας κατέστησαν εξαρ-
τημένους από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και υποβάθμισαν το ενδια-
φέρον για καινοτομία και επενδύσεις σε νέες ενεργειακές τεχνο-
λογίες. Η κατάσταση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη
και ευρύτερης κλίμακας αποτυχία που γνώρισε ποτέ η αγορά.

Μείωση κονδυλιών
Έχουν μειωθεί σημαντικά τα κονδύλια που διαθέτει ο δημόσιος

και ιδιωτικός τομέας στην Κύπρο και την ΕΕ για την ενεργειακή
έρευνα, που είχαν κορυφωθεί τη δεκαετία του ‘80 ως αποτέλεσμα
της κρίσης στις ενεργειακές τιμές. Το γεγονός αυτό έχει επιφέρει συσ-
σώρευση της ανεπάρκειας επενδύσεων σε δυναμικό και υποδομές
έρευνας στον τομέα της ενέργειας. Εάν οι κυβερνήσεις των χωρών
της ΕΕ επένδυαν σήμερα με την ίδια ένταση όπως τη δεκαετία του
‘80, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην ΕΕ για την ανάπτυξη ενερ-

γειακών τεχνολογιών θα ήταν τετραπλά-
σιες του σημερινού ύψους των επενδύσεων,
που ανέρχεται σε περίπου €2,5 δις ετησίως.
Είναι σημαντικό όπως η Κύπρος προχω-
ρήσει κατά πιο οργανωμένο και συγκεκρι-
μένο τρόπο σε θέματα έρευνας στις γραμ-
μές που αναπτύσσονται στο σχέδιο ΣΕΤ.
Η Κύπρος δεν θα πρέπει να είναι απούσα
από τις πιο κάτω πρωτοβουλίες προτεραι-
ότητας που θα αναπτύξει η ΕΕ:

- Ανάπτυξη τεχνολογιών για αιολική και ηλιακή ενέργεια όπως
και για την βιοενέργεια.
- Ανάπτυξη τεχνολογιών για την δέσμευση τη μεταφορά και την
αποθήκευση CO2.
- Ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυούς συστήματος ηλεκτρικής ενέρ-
γειας συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης της.

Κατά την Εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (13-14
Μαρτίου 2008) οι κλιματικές αλλαγές αποτέλεσαν αντικείμενο
έντονων συζητήσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση καλείται τώρα να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις για
να επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί στο Εαρινό Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του 2007. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν τότε δεσμευ-
τεί να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ
κατά 20% έως το 2020. Με τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και
την ενέργεια που ενέκρινε στις 23 Ιανουαρίου 2008, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να κάνει πράξη αυτούς τους στό-
χους.
Είναι πλέον γεγονός ότι οι διεθνής εξελίξεις στον ενεργειακό
τομέα και οι πολιτικές που εφαρμόζονται από την ΕΕ, επηρε-
άζουν άμεσα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι
σίγουρο ότι με την εισαγωγή άλλων πηγών ενέργειας η ενερ-
γειακή οικονομία της Κύπρου θα ανακουφιστεί σημαντικά
αφού θα μειωθεί η εξάρτηση της από το πετρέλαιο και θα βελ-
τιωθεί ο συντελεστής ελαστικότητας της πρωτογενούς ενέρ-
γειας. Χρειάζεται όμως αυτές οι ενέργειες να είναι επιστημο-
νικά τεκμηριωμένες και να γίνουν συντονισμένα προς όφε-
λος του Κύπριου καταναλωτή και του τόπου γενικότερα, βασι-
σμένες στην αρχή “πρέπει να ενεργήσουμε σήμερα, για να
διαμορφώσουμε τον κόσμο του αύριο”.

Έχουν μειωθεί σημαντικά τα κονδύλια
που διαθέτει ο δημόσιος και ιδιωτικός

τομέας στην Κύπρο και η ΕΕ 
για την ενεργειακή έρευνα, που είχαν

κορυφωθεί τη δεκαετία του ‘80
ως αποτέλεσμα της κρίσης

στις ενεργειακές τιμές
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Κ ορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕ είναι η επίτευξη μιας
φιλόδοξης διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα, που θα καλύ-
πτει τη χρονική περίοδο μετά το 2012, και η οποία θα πρέ-
πει να έχει συναφθεί ως το τέλος του 2009. Οι διαπραγμα-

τεύσεις θα ξεκινήσουν σύντομα και εκτιμούμε ότι θα καταλήξουν,
έγκαιρα, σε συμφωνία για το κλίμα.

Η αξιοπιστία της ΕΕ και η συνέχιση του ηγετικού της ρόλου στις
διεθνείς διαπραγματεύσεις θα εξαρτηθούν από την ικανότητά της να
εξασφαλίσει πραγματικές περικοπές των εκπομπών στο εσωτερικό της. 

Η έγκριση της δέσμης μέτρων για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας ως τα τέλη της φετινής χρονιάς ή το αργότερο στις αρχές του
2009, έχει ζωτική σημασία. Θα δείξει ότι οι θέσεις που διατυπώνει η ΕΕ
στο διεθνές πεδίο υποστηρίζονται από σαφή και συγκεκριμένα μέτρα
στο εσωτερικό της. Θα αποδείξει, ακόμη, σε όλα τα κράτη μέλη ότι
χωρίς πρόβλημα μπορούν να συμβιβάζονται φιλόδοξες πολιτικές στον
τομέα των κλιματικών αλλαγών με την οικονομική ανάπτυξη καθώς
και την ενδυνάμωση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας βασίζεται σε δύο
βασικές αρχές: αφενός στην αρχή της οικο-
νομικής αποδοτικότητας και αφετέρου στην
αρχή της δίκαιης μεταχείρισης. 

Η δέσμη μέτρων εγγυάται από τη μια
πλευρά την επίτευξη των στόχων που τέθη-
καν, αλλά παράλληλα παρέχει και τα ανα-
γκαία μέσα και εργαλεία για την ελαχι-
στοποίηση του κόστους, ενώ λαμβάνει ακόμη πλήρως υπόψη τις δια-
φορετικές οικονομικές αφετηρίες των κρατών μελών και την ανά-
γκη για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ.

Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπής
Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) της ΕΕ είναι

-και θα παραμείνει- ο βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής πολιτικής για
τις κλιματικές αλλαγές. Αποτελεί και το κυριότερο εργαλείο που έχει
η ΕΕ στην διάθεσή της για να στρέψει τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνο-
λογίες. Με βάση και την εμπειρία που αποκομίστηκε ως σήμερα, η προ-
τεινόμενη αναθεώρηση του συστήματος αποσκοπεί στην ενίσχυσή του
και στη βελτίωση της αποδοτικότητάς του.

Μία από τις κυριότερες αλλαγές που προτείνεται είναι η αντικατά-
σταση των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής από ένα συνολικό ανώτατο
όριο εκπομπών στο επίπεδο της ΕΕ, που θα μειώνεται σε ετήσια βάση,
γραμμικά, ως το 2020. Αυτός είναι κατά την άποψή της ΕΕ ο πιο πρα-
κτικός αλλά και διαφανής τρόπος ενίσχυσης της αποτελεσματικότη-
τας του μηχανισμού. Ακόμη, όπως διατείνεται η ΕΕ, διασφαλίζει ίσους
όρους ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ. Προβλέπεται επίσης να ανα-
προσαρμοσθεί το ανώτατο αυτό όριο με αυστηρότερους στόχους μεί-
ωσης, μόλις συναφθεί η διεθνής συμφωνία. 

Περαιτέρω εναρμόνιση σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων
εκπομπής θα υπάρξει μέσω κανόνων που θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ.
Με τον τρόπο αυτόν θα αποφευχθούν στρεβλώσεις στην εσωτερική

αγορά και υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης των στόχων μείωσης εκπο-
μπών με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Η δεύτερη μεγάλη καινοτομία στον αναθεωρημένο μηχανισμό εμπο-
ρίας αφορά στην δημοπράτηση, που καθίσταται πλέον το κυριότερο
μέσο για την κατανομή των δικαιωμάτων. 

Αναμένεται ότι από το 2013 θα υπάρχει καθολική εφαρμογή των
δημοπρατήσεων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Για τις υπόλοι-
πες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προβλέπεται η βαθμιαία καθιέρωση
των δημοπρατήσεων, ώστε να τους δοθούν τα αναγκαία χρονικά περι-
θώρια προσαρμογής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποφεύγεται πλέον
και η δημιουργία ξαφνικών, απροσδόκητα υψηλών κερδών για επι-
χειρήσεις. Τα κέρδη, αντιθέτως, θα μεταφέρονται στους εθνικούς προ-
ϋπολογισμούς και θα αποτελέσουν θετικό μοχλό για τη στροφή προς
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Με βάση την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης, θα παραχωρηθούν στα
κράτη μέλη με χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ, μεγαλύτερα έσοδα
από τα δικαιώματα δημοπράτησης. 

Οι χώρες αυτές θα εξασφαλίσουν πρό-
σθετους πόρους που θα υποβοηθήσουν
αφενός την στροφή των επενδύσεων σε
λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα και
αφετέρου θα συντελέσουν στην μείωση
των πιθανών οικονομικών και κοινωνι-
κών επιπτώσεων που θα επιφέρει ενδεχο-
μένως η πολιτική για την αντιμετώπιση
των κλιματικών αλλαγών.

Ανησυχίες
Έχουν εκφρασθεί ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο που δημιουρ-

γείται για τη μετεγκατάσταση βιομηχανιών σε χώρες όπου δεν υπάρ-
χουν καταναγκασμοί και περιορισμοί ως προς τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα. Ακόμη έχουν διατυπωθεί ανησυχίες για τη μείωση της
ανταγωνιστικότητας. 

Υπάρχει γενική συναίνεση ότι ορισμένοι ενεργοβόροι κλάδοι της
οικονομίας που δραστηριοποιούνται πλέον σε μια πολύ ανταγωνιστική
διεθνή αγορά, δεν είναι σε θέση να μετακυλήσουν το κόστος στον
καταναλωτή. 

Σε περίπτωση που οι ανταγωνιστές των επιχειρήσεων αυτών δεν υπό-
κεινται σε ανάλογους περιορισμούς ως προς τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα, τότε οι κλάδοι αυτοί διατρέχουν τον κίνδυνο να απο-
λέσουν σημαντικά μερίδια αγοράς. Πέρα από αυτό, μπορεί να υπάρ-
ξουν και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Με στόχο να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις, προτείνεται μια
σαφή διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής υποχρεώσεων. 

Πρώτα από όλα, πρέπει να προσδιορισθούν με αντικειμενικό τρόπο
οι κλάδοι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο μετε-
γκατάστασης σε χώρες που δεν έχουν περιορισμούς ως προς τις εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα. Η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά το
θέμα αυτό και το 2010 θα καταρτίσει κατάλογο με τους πιο ευάλω-
τους τομείς και υποτομείς της οικονομίας.

Φιλόδοξες πολιτικές στον τομέα
των κλιματικών αλλαγών 

Νέο νομοθετικό πακέτο από την ΕΕ
Του Θεόδουλου Μεσημέρη*

Η αξιοπιστία της ΕΕ και η συνέχιση του
ηγετικού της ρόλου στις διεθνείς

διαπραγματεύσεις θα εξαρτηθούν από
την ικανότητά της να εξασφαλίσει

πραγματικές περικοπές των εκπομπών
στο εσωτερικό της
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Επόμενο βήμα θα είναι η επαναξιολόγηση της κατάστασης με βάση
το αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των τυχόν τομεακών συμφωνιών που θα έχουν συναφθεί εντω-
μεταξύ. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ως το 2011, και θα
προτείνει ενδεδειγμένα μέτρα αν είναι αναγκαίο. 

Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αναπροσαρ-
μογή των δωρεάν παραχωρούμενων δικαιωμάτων εκπομπής, σε ποσο-
στό ακόμη και 100%, ή την ένταξη των εισαγωγέων στο ΣΕΔΕ, ή και
συνδυασμό των δύο αυτών δυνατοτήτων.

Για τους κλάδους που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ, όπως οι μετα-
φορές, τα κτίρια ή η γεωργία, οι εθνικοί στόχοι βασίζονται στο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ και κυμαίνονται ανάμεσα στο μείον 20% και το συν
20%. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν
σοβαρές προσπάθειες, με δεδομένο ότι ο ρυθμός αύξησης των εκπο-
μπών πρέπει να μειωθεί σε όλα τα κράτη. Οι εκπομπές θα πρέπει να
μειωθούν γραμμικά στο διάστημα μεταξύ του 2013 και του 2020.
Βεβαίως, θα επιτραπεί κάποια ευελιξία από την μια χρονιά στην άλλη.

Οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Κιότο
Ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα στην πρόταση για το ΣΕΔΕ και την

πρόταση για τους κλάδους της οικονομίας εκτός ΣΕΔΕ, που αντανα-
κλά τόσο την ευελιξία όσο και την οικονομική αποδοτικότητα : είναι
η χρήση των ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο, δηλαδή των μηχανι-
σμών καθαρής ανάπτυξης και κοινής εφαρμογής (ΜΚΑ και ΜΚΕ). 

Είναι γεγονός ότι οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να συμβάλουν σημα-
ντικά στη μεταφορά καθαρής τεχνολογίας. Ωστόσο, πρέπει να δια-
χειριστεί με προσεκτικό τρόπο η εισροή στο σύστημα των δικαιωμά-
των που δημιουργούνται από τους μηχανισμούς αυτούς, έτσι ώστε να
δοθούν τα αναγκαία κίνητρα για καινοτομία στην Ευρώπη και να επι-
τευχθούν οι στόχοι τόσο για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου όσο και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση
ανωτάτου ορίου στη χρήση δικαιωμάτων από ΜΚΑ και ΜΚΕ, σε επί-
πεδα ανάλογα με τα σημερινά ισχύοντα στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ. 

Παράλληλα, όμως, στέλνεται και μήνυμα στα άλλα κράτη, ότι δηλαδή
η ΕΕ είναι έτοιμη να επιτρέψει μεγαλύτερη χρήση τους, μόλις συνα-
φθεί η διεθνής συμφωνία. Στην πρόταση της ΕΕ προβλέπεται ακρι-
βώς ότι το όριο χρήσης δικαιωμάτων από ΜΚΑ και ΜΚΕ θα αυξη-
θεί σημαντικά μετά τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας.

Ο διαχωρισμός μεταξύ των μειώσεων εκπομπών για τους τομείς που
υπάγονται στο σύστημα εμπορίας και για εκείνους που δεν υπάγονται
σε αυτό, έχει γίνει καθαρά με βάση την οικονομική αποδοτικότητα.
Συνεπεία τούτου, ο υπαγόμενος στο ΣΕΔΕ τομέας αναμένεται να απο-
φέρει μειώσεις εκπομπών 21%, ενώ ο τομέας που δεν υπάγεται στο
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων πρέπει να επιτύχει μείωση 10% σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.

Ορυκτά καύσιμα
Τα ορυκτά καύσιμα θα εξακολουθήσουν να αποτελούν το μεγαλύ-

τερο μέρος της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, τουλάχιστον σε
ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Έτσι η πρόταση για την δέσμευση
και αποθήκευση άνθρακα (ΔΑΑ) μπορεί να αποτελέσει πολύ σημα-
ντική συμβολή. Απαιτούνται όμως και οι κατάλληλες περιβαλλοντι-
κές ρυθμίσεις και διασφαλίσεις. Η πρόταση της Επιτροπής δημιουρ-
γεί το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και προστασία
της αποθήκευσης. 

Σχετικά με τα βιοκαύσιμα όταν πέρσι συμφωνήθηκε ο στόχος του
10%, τονίστηκε συγχρόνως πολύ καθαρά ότι η παραγωγή των βιο-
καυσίμων πρέπει να είναι βιώσιμη. Η διάσταση αυτή έχει μεγάλη σημα-
σία. Για αυτό, άλλωστε, στην πρόταση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας έχουν περιληφθεί και κριτήρια βιωσιμότητας. Τα κριτήρια αυτά
αποτελούν τις ελάχιστες εκείνες διασφαλίσεις που μας επιτρέπουν να
πούμε ότι θα αποφευχθούν μη αποδεκτές περιβαλλοντικές συνέπειες. 

Σημαντική εξέλιξη είναι ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν να συγκρο-
τήσουν ομάδα εργασίας ad hoc για την μελέτη του ζητήματος αυτού,
με βάση την πρόταση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβάνο-
ντας όμως υπόψη και την σημασία που έχει και η οδηγία για την ποι-
ότητα των καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η αναγκαία
συνοχή και συμβατότητα μεταξύ των δύο αυτών νομοθετικών πρά-
ξεων.

Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
αποτελείται από ένα σύνολο προτάσεων στενά συνδεδεμένων μεταξύ
τους. Και έχει μεγάλη σημασία η ολιστική αντιμετώπισή τους.

Στη δέσμη μέτρων επιτυγχάνεται μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην
ανάγκη διασφάλισης των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ ως προς το κλίμα,
στην ανάγκη επιμερισμού κατά δίκαιο τρόπο του κόστους, και στην
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. 

*Λειτουργός Περιβάλλοντος Α΄, 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
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Η πυρηνική σύντηξη, που σήμερα είναι μια από τις σημα-
ντικότερες ερευνητικές περιοχές, υπόσχεται να είναι μια
ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, ικανή να διατηρήσει την
ανθρωπότητα κάτω από οποιαδήποτε αναμενόμενα σενά-

ρια αύξησης του πληθυσμού της Γης και της αύξησης της ζήτησης
σε ηλεκτρική ενέργεια. Η σύντηξη είναι η μόνη πηγή ενέργειας που
είναι άφθονη πάνω στη Γη και που μπορεί να διατηρηθεί όσο υπάρ-
χει ο πλανήτης μας.

Σε αντίθεση με την πυρηνική σχάση, που χρησιμοποιείται σήμερα
από διάφορες χώρες και βασίζεται στη διάσπαση των πυρήνων
κάποιου ραδιενεργού υλικού (π.χ. ουράνιο), με αποτέλεσμα τη μετα-
στοιχείωση του και την εξαπόλυση ενέργειας, ακτινοβολίας και ραδιε-
νεργών σωματιδίων, η πυρηνική σύντηξη αφορά την ένωση δύο ατό-
μων ισοτόπων του υδρογόνου (δευτέριο ή τρίτιο) με αποτέλεσμα το
σχηματισμό ενός ατόμου ηλίου, την απελευθέρωση ενέργειας και
ενός νετρονίου. Με λίγα λόγια, η σύντηξη είναι η ένωση δύο ελα-
φρών πυρήνων ατόμων σε ένα βαρύτερο, η οποία αποδεσμεύει τερά-
στιες ποσότητες ενέργειας. 

Η διαδικασία αυτή, η οποία συμβαίνει
διαρκώς στον πυρήνα του ήλιου και στιγ-
μιαία κατά την ανεξέλεγκτη έκρηξη μιας
θερμοπυρηνικής βόμβας, απαιτεί θερμο-
κρασίες εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου
για να ξεκινήσει. Έτσι για την επιτυχία μιας

ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης σε συνεχή βάση, ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εκμεταλλεύσιμης ενέργειας,
απαιτείται η επίτευξη και συντήρηση θερμοκρασιών της τάξης των
100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου. Αυτή η ψηλή θερμοκρασία χρει-
άζεται για να δώσει αρκετή ορμή στους πυρήνες ώστε να υπερνική-
σουν την αμοιβαία απώθηση των θετικών ηλεκτρικών τους φορτίων
και να συγκρουστούν με την ορμή που είναι αναγκαία για να συντη-
χθούν. 

Τόσο η δημιουργία των θερμοκρασιών αυτών, όσο και η συγκρά-
τηση του υπέρθερμου αερίου πλάσματος, απαιτεί τεράστιες ποσό-
τητες ενέργειας αφού η αντίδραση αιωρείται μέσα σε ισχυρότατο
μαγνητικό πεδίο (αντιδραστήρας σύντηξης τύπου Tokamak). Έτσι,
μέχρι τώρα τα πειράματα που γίνονται καταναλώνουν περισσότερη
ενέργεια από όση παράγουν. Επιπρόσθετα δεν μπορούν να διατη-
ρήσουν τη σύντηξη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύγκριση
Αν και έχει γίνει αρκετή πρόοδος όσον

αφορά την φυσική και μαθηματική κατα-
νόηση της διαδικασίας της σύντηξης πολ-
λοί αναρωτιούνται εάν θα γίνει κατορθωτή
η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Το ερώτημα είναι εάν η κατα-
σκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
με πυρηνική σύντηξη

Του Δρα Ανδρέα Πουλλικκά*

Η σύντηξη είναι η μόνη πηγή ενέργειας
που είναι άφθονη πάνω στη Γη 
και που μπορεί να διατηρηθεί
όσο υπάρχει ο πλανήτης μας

Η διαδικασία αυτή, η οποία συμβαίνει διαρκώς στον πυρήνα του ήλιου και στιγμιαία κατά την ανε-
ξέλεγκτη έκρηξη μιας θερμοπυρηνικής βόμβας, απαιτεί θερμοκρασίες εκατομμυρίων βαθμών Κελ-
σίου για να ξεκινήσει.



σύντηξης θα είναι αρκετά ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπάρχου-
σες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής.

Ποια είναι όμως η σύγκριση των αντιδραστήρων σχάσης με τους
αντιδραστήρες σύντηξης; Και οι δύο διαδικασίες της σχάσης και της
σύντηξης είναι μορφές πυρηνικής ενέργειας αλλά έχουν πολλές δια-
φορές, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών, της
ασφάλειας, της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της διαθεσιμότη-
τας του καυσίμου τους. Εάν τα υπάρχοντα αποθέματα καυσίμων
πυρηνικής σχάσης χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή όλης της ηλε-
κτρικής ενέργειας που θα χρειαστεί στο μέλλον, τότε αυτά τα καύ-
σιμα πιθανόν να μην διαρκέσουν πάνω από 100 χρόνια, χρησιμο-
ποιώντας σημερινούς συμβατικούς θερμικούς πυρηνικούς αντιδρα-
στήρες που έχουν ως καύσιμο το ουράνιο. 

Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, για το λίθιο, το οποίο είναι το αρχικό
καύσιμο για τους αντιδραστήρες της σύντηξης δευτέριου-τρίτιου,
υπάρχουν αρκετά αποθέματα πάνω στη Γη από οποιοδήποτε καύ-
σιμο σχάσης. Το δευτέριο το οποίο είναι το καύσιμο σύντηξης για
αντιδραστήρες σύντηξης δευτέριου θα είναι διαθέσιμο όσο υπάρχει
και η Γη.

Ασφάλεια 
Ποια είναι τώρα η σχετική ασφάλεια της παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας με σύντηξη και ποια με την σχάση; Η ενέργεια που περιέ-
χεται στον πυρήνα του καυσίμου σχάσης είναι αρκετή για περίπου

δύο χρόνια λειτουργίας. Λαμβάνονται όλες
οι προφυλάξεις από πιθανά ατυχήματα,
όμως αυτή η συσσωρευμένη ενέργεια μπο-
ρεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Η
εκπομπή ραδιενέργειας και ραδιενεργών
υλικών στο περιβάλλον μπορεί να γίνει
κατά την κανονική λειτουργία ενός πυρη-
νικού αντιδραστήρα σχάσης ή κατά τη
διάρκεια ατυχήματος. Είναι ξεκάθαρο ότι
κατά τη διάρκεια ατυχήματος εξαπολύε-
ται μεγάλη ποσότητα ραδιενεργών στοι-
χείων. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί η
εμπειρία του Chernobyl που είναι το μόνο
γνωστό, σοβαρό, πυρηνικό ατύχημα. Σημει-
ώνεται ότι όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί σχά-
σης παραγωγής ενέργειας στο δυτικό
κόσμο έχουν πολύ χαμηλούς κινδύνους
ατυχημάτων αφού η σχεδίαση και η κατα-
σκευή τους γίνεται ειδικά για τη μείωση
των πιθανοτήτων ατυχήματος. Αντίθετα
με τα πιο πάνω, η ενέργεια που περιέχεται
στον πυρήνα του καύσιμου σύντηξης είναι
αρκετή για μόνο μερικά δευτερόλεπτα λει-
τουργίας αφού το καύσιμο αναπληρώνε-
ται συνεχώς.

Άλλο μειονέκτημα της σχάσης είναι ότι οι
χρησιμοποιούμενοι ράβδοι του πυρήνα σχά-
σης περιέχουν μεγάλες ποσότητες ραδιε-
νέργειας που κρατούν για εκατοντάδες χρό-
νια. Η μέθοδος που συνιστάται για την απο-
θήκευση των ραδιενεργών καταλοίπων είναι
η τοποθέτηση τους σε μεγάλο βάθος κάτω
από την επιφάνεια της Γης, με πρόνοια ελέγ-
χου και -όπου είναι δυνατόν- πρόνοια επα-
ναφοράς τους στην επιφάνεια. Αντίθετα η
μόνη δυνατότητα για την παραγωγή ραδιε-

νεργών αποβλήτων από τη σύντηξη είναι από τη διέγερση των νετρο-
νίων των υλικών που περικλείουν τον αντιδραστήρα. Η σωστή επι-
λογή αυτών των υλικών μπορεί να μειώσει τους βιολογικούς κινδύ-
νους κατά πολύ.

Αρχικά στάδια
Συμπερασματικά: η τεχνολογία των πυρηνικών αντιδραστήρων

σύντηξης βρίσκεται στα αρχικά της στάδια. Εργαστηριακά έχει παρα-
χθεί ενέργεια από τη διαδικασία της σύντηξης αλλά αυτή είναι μικρό-
τερη από την προσφερόμενη ενέργεια. Όμως, για το καλό των μελ-
λοντικών γενεών χρειάζεται να συνεχίσει η έρευνα για την κατα-
νόηση της διαδικασίας της σύντηξης. Αποτέλεσμα διεθνούς συνερ-
γασίας (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, ΗΠΑ, Καναδάς και Ιαπωνία)
ήταν η κατασκευή – πρόσφατα- και η λειτουργία, το έτος 2015, του
πρώτου μεγάλης κλίμακας αντιδραστήρα σύντηξης δυναμικότητας
350 μεγαβάτ. Αυτό το πείραμα το οποίο έχει αρχίσει να υλοποιείται
στη Γαλλία θα καταδείξει κατά πόσο είναι εφικτή η παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας με την διαδικασία της πυρηνικής σύντηξης. 

Μόνο έτσι θα γίνει κατορθωτή η κατασκευή αντιδραστήρων
σύντηξης για την παραγωγή απεριόριστης ηλεκτρικής ενέργειας,
φιλικής προς το περιβάλλον, ικανής να διατηρήσει την ανθρωπό-
τητα κάτω από οποιαδήποτε αναμενόμενα σενάρια αύξησης του
πληθυσμού της Γης.

*Μηχανολόγος Μηχανικός
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Η πυρηνική σύντηξη αφορά την ένωση δύο ατόμων ισοτόπων του υδρογόνου
(δευτέριο ή τρίτιο) με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός ατόμου ηλίου, 
την απελευθέρωση ενέργειας και ενός νετρονίου.
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Τ α τελευταία χρόνια
γίνεται πολύς λόγος
για τις αφαλατώσεις
και τις περιβαλλο-

ντικές επιβαρύνσεις που προ-
καλούν. Οι μονάδες αφαλά-
τωσης απαιτούν πολύ μεγά-
λες ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας για την λειτουργία
τους και η καύση πετρελαίου
για την παραγωγή της ρυπαί-
νει την ατμόσφαιρα. Αν και
αυτό είναι το μόνο μειονέ-
κτημα τους,  δεν παύουν από
το να επιβαρύνουν σημαντικά
το περιβάλλον.

Μια μονάδα αφαλάτωσης
καταναλώνει περίπου 4 κιλο-
βατώρια (kwh) για κάθε
κυβικό μέτρο νερού που
παράγει. Μια οικογένεια των
4 ατόμων χρειάζεται γύρω
στα 500 λίτρα (μισό κυβικό
μέτρο δηλαδή) νερό για τις ημερήσιες ανάγκες της (εξαιρουμένων πισι-
νών, κήπων κλπ. που θα πρέπει να εξυπηρετούνται από μη πόσιμο
νερό). Δηλαδή για κάθε οικογένεια απαιτούνται περίπου δύο κιλοβα-
τώρια κάθε μέρα για την παραγωγή νερού. Στις εκατοντάδες χιλιάδες
καταναλωτών, αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενέργειας. 

Χρήση κλιματιστικών
Ας δούμε όμως πού αλλού, στη καθημερινή μας ζωή, από συνή-

θεια και μόνο, γίνεται κατανάλωση ενέργειας που θα μπορούσε να
αποφευχθεί. Η ενδεδειγμένη θερμοκρασία χώρου για το καλοκαίρι
είναι αυτή των 25oC. Πολλές φορές όμως έχουμε τα κλιματιστικά
μας να λειτουργούν σε θερμοκρασία 20ºC. Ένα κλιματιστικό, ρυθ-
μισμένο στους 20ºC, που εξυπηρετεί ένα γραφείο π.χ. 25m² για οκτώ
ώρες, καταναλώνει περίπου 12 kwh ενέργεια. Αν το ίδιο κλιματιστικό
ήταν ρυθμισμένο στους 25ºC θα κατανάλωνε 8 kwh την ημέρα. Σε
μια μέρα δηλαδή σπαταλά 4 kwh, όση η ενέργεια που απαιτείται από
μια μονάδα αφαλάτωσης για την παραγωγή νερού για τις ανάγκες
μιας οικογένειας για 2 μέρες.

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ, απαιτεί-
ται η καύση ενός λίτρου πετρελαίου για
κάθε 4 kwh. Αυτό αντιστοιχεί στην παρα-
γωγή ενός κυβικού μέτρου νερό από
μονάδα αφαλάτωσης, και ικανοποιεί τις
ανάγκες μιας οικογένειας για δύο μέρες.
Διερωτώμαι αν υπάρχει οικογένεια στην
Κύπρο που να μην μπορεί να εξοικονομή-
σει μισό λίτρο πετρέλαιο την ημέρα από την
χρήση αυτοκινήτων ή από την λειτουργία

της κεντρικής της θέρμανσης.
Ή αν υπάρχει οικογένεια που
να μην μπορεί να εξοικονο-
μήσει 2 kwh ενέργεια με πιο
προσεκτική χρήση των ηλε-
κτρικών συσκευών μέσα στο
σπίτι.

Νερό από την Ελλάδα
Για τη μεταφορά του νερού

από την Ελλάδα, ένα δεξα-
μενόπλοιο καταναλώνει περί-
που 150 κυβικά μέτρα πετρέ-
λαιο για ένα δρομολόγιο που
θα μεταφέρει 50.000 κυβικά
μέτρα νερού. Για κάθε κυβικό
μέτρο νερού που μεταφέρεται
απαιτείται η καύση 3 λίτρων
πετρελαίου, τρεις φορές
περισσότερο από ότι αν αυτό
παραγόταν από μονάδα αφα-
λάτωσης. Η μεταφορά νερού
από την Ελλάδα θα προκα-

λέσει τόση περιβαλλοντική επιβάρυνση όση θα προκαλούσε η μονάδα
αφαλάτωσης που προγραμματιζόταν στο Ζακάκι, μέσα σε τρία χρό-
νια λειτουργίας της (Τριπλάσιο περιβαλλοντικό, εκτός από το δεκα-
πλάσιο οικονομικό κόστος).

Ναι, οι αφαλατώσεις έχουν ένα σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος.
Από τη στιγμή όμως που έχουμε το πρόβλημα της ανομβρίας, το
περιβαλλοντικό κόστος είναι δεδομένο και αναπόφευκτο. Το να
αντιδρούμε σε κάθε ενέργεια που προκαλεί περιβαλλοντική επιβά-
ρυνση είναι το ευκολότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος
που νοιάζεται για το περιβάλλον. Το θέμα είναι να δούμε τις αλλη-
λοεπηρεαζόμενες ενέργειες που επιδρούν στο περιβάλλον και να
βρούμε την ισορροπία μεταξύ τους ώστε η περιβαλλοντική επιβά-
ρυνση να είναι η μικρότερη δυνατή. Αν μας ανησυχεί η δημιουρ-
γία μιας μονάδας αφαλάτωσης, να απαιτούμε την δημιουργία ενός
αιολικού πάρκου, που θα αντισταθμίσει τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις της αφαλάτωσης. Τέσσερα τετραγωνικά μέτρα φωτοβολ-
ταϊκών πλακών, στην οροφή του σπιτιού μας, μπορούν να αντι-
σταθμίσουν το περιβαλλοντικό κόστος παραγωγής 600 λίτρων νερού
την ημέρα. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να  προσανατολιζόμα-

στε. Όχι να αντιδρούμε προβάλλοντας τις
περιβαλλοντικές μας ευαισθησίες αλλά να
συναινούμε όταν μας δώσουν για αντάλ-
λαγμα δρόμους, γήπεδα, οικιστικές ζώνες
κι’ άλλα τινά, που καθόλου δεν αντι-
σταθμίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις της αφαλάτωσης.   

* Μηχανολόγος Μηχανικός, Λεμεσός

Περί αφαλατώσεων και 
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων

Του Μιχάλη Χατζηβασιλείου*

Η μεταφορά νερού από την Ελλάδα θα
προκαλέσει τόση περιβαλλοντική
επιβάρυνση όση θα προκαλούσε η

μονάδα αφαλάτωσης που
προγραμματιζόταν στο Ζακάκι, μέσα

σε τρία χρόνια λειτουργίας της

Οι μονάδες αφαλάτωσης απαιτούν πολύ μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας για την λειτουργία τους και η καύση πετρελαίου για την παραγωγή

της ρυπαίνει την ατμόσφαιρα.
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Ε δώ και πάρα πολύ καιρό τόσο εγώ όσο και πολλοί άλλοι συνά-
δελφοι μηχανικοί και μελετητές γενικά, προσπαθούμε να
αντιληφθούμε την λογική της ανάθεσης πνευματικής εργα-
σίας από το δημόσιο, ημικρατικούς οργανισμούς και ορι-

σμένες ιδιωτικές εταιρείες με την μέθοδο των προσφορών. 
Ο λόγος για τον οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγεται ο φθηνό-

τερος είναι απλός. Οι αρμόδιοι φοβούνται ή αδυνατούν να δικαιο-
λογήσουν την οποιαδήποτε άλλη τους επιλογή.  Ο φόβος των προ-
σφυγών και των συνεπακόλουθων καθυστερήσεων είναι ένας άλλος
λόγος. Αγοράζονται «λύσεις» σε σοβαρότατα ζητήματα σαν να ήταν
τσιμέντα ή λιπάσματα. Εξοικονόμηση χρημάτων σίγουρα δεν είναι
διότι μοιάζει με την οικονομία που νομίζει ότι κάμνει ένας που αραι-
ώνει την μπογιά για να καλύψει περισσότερη επιφάνεια και μετά ανα-
καλύπτει ότι σε λίγο πρέπει να ξαναβάψει.  Πιο κάτω δίνω τις σκέ-
ψεις μου και την πρόταση μου σαν μια δημόσια κατάθεση.  

Το να ζητούνται προσφορές για φυσικά προϊόντα με χαρακτηρι-
στικά και ιδιότητες που καθορίζονται από προδιαγραφές και που
είναι γενικά διαθέσιμα στην αγορά είναι φυσικό και κατανοητό. Για
την εκτέλεση μελετών ή την παροχή υπηρεσιών που δεν είναι τυπο-
ποιημένες (όπως είναι για παράδειγμα οι λογιστικές ή ελεγκτικές υπη-
ρεσίες ή οι χημικές αναλύσεις) το να ζητούνται προσφορές είναι του-
λάχιστο περίεργο. 

Κατ’ αρχήν η προσωπικότητα, οι γνώσεις, οι εμπειρίες κλπ, όλα
δηλαδή τα μη υλικά μέσα του κάθε μελετητή, είναι διαφορετικά και
κατ’ επέκταση δεν μπορεί να προσφερθεί συγκρίσιμο «προϊόν» για
αξιολόγηση στις προσφορές. Ακόμα χειρότερο γίνεται όταν το ζητού-
μενο αποτελεί πατέντα και πνευματική ιδιοκτησία ενός ατόμου ή εται-
ρείας. Δεν έχει δικαίωμα να το αγγίξει άλλος. Άρα πώς θα βρεθούν
περισσότερες από μια προσφορές;  Επομένως τι είναι εκείνο που θα
κάνει έναν οίκο με ικανότητες και φορτωμένο το βιβλίο παραγγελιών
του να ασχοληθεί με ένα μειοδοτικό διαγωνισμό; 

«Ανηθικότητα»
Γενικά υπάρχει και ένα στοιχείο «ανηθικότητας» στην όλη προ-

σέγγιση ενός ζητήματος πνευματικής εργασίας με προσφορές. Για να
γίνει καλύτερα αντιληπτό αυτό τίθεται η εξής ρητορική ερώτηση:
«όταν ζητείται η πλήρωση μιας κενής διευθυντικής θέσης μήπως ζητού-
νται προσφορές»; Αν γινόταν αυτό πολλές υπηρεσίες, δημόσιες και
μη, θα ανακάλυπταν ότι θα υπήρχαν πολλοί που θα ήταν διαθέσιμοι
να πληρώσουν μια θέση με χαμηλότερο μισθό. Στην πραγματικότητα
συμβαίνει το αντίθετο. Για την προσέλκυση «ταλέντων» προσφέρο-
νται ψηλές απολαβές. 

Θα ζητούσε ένας προσφορές από ένα γιατρό ή ένα δικηγόρο; Θα
ζητούσε κανένας τραπεζική εγγύηση για το αποτέλεσμα της εργασίας
τους; 

Για περισσότερη ανάλυση και παραδείγματα ένας πρέπει να ανα-
τρέξει στην εκτενή βιβλιογραφία επί του θέματος των Συμβουλευτι-
κών Υπηρεσιών και ειδικά στα βιβλία και τις δημοσιεύσεις του David
Meister. Χαρακτηριστικό είναι το μοντέλο του Meister για:

(α) Τον φαρμακοποιό που προσφέρει τυποποιημένες θεραπείες σε
γνωστές ασθένειες, και 

(β) Τον εγκεφαλο-χειρούργο που προσφέρει πολύ εξειδικευμένη
επέμβαση σε μια κατάσταση που ίσως να μην έχει διαγνωστεί πλήρως
και να μη έχει ξαναγίνει ποτέ πριν. 

Το σύμπτωμα και στις δύο περιπτώσεις 
ήταν ο πονοκέφαλος!

Λοιπόν; Ποιός είναι εκείνος ο συλλογισμός που οδηγά στους όρους
των διαγωνισμών για μελέτες που ζητούν ένα χρονοδιάγραμμα που
καθορίζεται ερήμην αυτού που θα αναλάβει την εργασία και που θα
πρέπει να τηρηθεί ανεξάρτητα του πότε θα του κατακυρωθεί η εργα-
σία;  Όταν παραδοθεί η τελική μελέτη του επιτυχόντα μελετητή δεν
θα υπάρχουν οι μελέτες των άλλων για να συγκριθούν άρα η μια και
μοναδική αποτελεί και την καλύτερη (!) μελέτη που θα υπάρχει. 

Για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα θα πρέπει να διαχωριστούν οι ανα-
θέσεις που περιλαμβάνουν πνευματική εργασία σε τρεις βασικές κατη-
γορίες και να διαμορφωθούν όροι ανάλογα για την κάθε κατηγορία. 

Κατηγορία Α 
Εργασίες για τις οποίες μπορούν να τυποποιηθούν και να καθορι-

στούν προδιαγραφές. Το κύριο χαρακτηριστικό κοστολόγησης αυτών
των εργασιών είναι ο χρόνος. Για παράδειγμα λογιστικές, ελεγκτικές,
χημικές αναλύσεις, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και τυποποιημέ-
νες εκθέσεις, επιθεωρήσεις κλπ. 

Κατηγορία Β
Σχεδιαστικές εργασίες στη βάση τυποποιημένων μεθόδων, υλικών

και διαδικασιών. Για παράδειγμα σχέδια για συνηθισμένα κατα-
σκευαστικά έργα, επιβλέψεις κατασκευών, εφαρμογές προτύπων (ISO,
HACCP). 

Κατηγορία Γ 
Εργασίες με κύριο χαρακτηριστικό την επισήμανση προβλημάτων

και την πρόταση λύσεων, στρατηγικές μελέτες, διαγνωστικές μελέτες,
δικανική μηχανική, conceptual designs, Περιβαλλοντικές μελέτες, Τεχνο-
οικονομικές μελέτες, Σχεδιαστικές μελέτες για νέες τεχνολογικές εφαρ-
μογές ή όπου υπάρχει το στοιχείο της πνευματικής ιδιοκτησίας που
δεν είναι κοινοκτημοσύνη. 

Αμοιβή
Το θέμα που θίγω δεν είναι άσχετο και με το ζήτημα της αμοιβής

των μηχανικών.  Προσωπικά πιστεύω ότι σε μια ελεύθερη οικονομία
δεν είναι καν θέμα άξιο συζήτησης.  Ο κάθε ελεύθερος επαγγελμα-
τίας μπορεί να καθορίζει την αμοιβή που ζητά για την κάθε εργασία
του. Η αγορά καθορίζει το ύψος των αμοιβών και ενόσω υπάρχουν
πελάτες που καταφέρνουν να ξεγελούν μηχανικούς και να τους απο-
μυζούν την πνευματική τους εργασία θα υπάρχουν και μηχανικοί
(συνήθως μετριότητες) που θα ασχολούνται με θέματα ορίων κατώ-
τατης αμοιβής. Γενικά ισχύει ό,τι για κοινότυπες εργασίες που προ-
σφέρονται από πολλούς υπάρχουν στενά πλαίσια τιμών και συνήθως
αυτές είναι συγκριτικά χαμηλές. Για εργασίες με έντονο το στοιχείο
της έρευνας, της καινοτομίας, του δύσκολου και διαφορετικού που
ίσως να μην έχει ξαναγίνει τότε δεν υπάρχει καν τιμή. 

* Σύμβουλος Χημικός Μηχανικός

Το ζήτημα της ζήτησης προσφορών 
για Πνευματική Εργασία

Του Δρα Γιάννη Φεσά
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Μ ια νέα έκδοση του παγκοσμίως γνωστού προτύπου ISO
9001, για τα συστήματα διαχείρισης, υποβάλλεται για
ψηφοφορία ως τελικό προσχέδιο διεθνούς προτύπου
και η τελική έκδοση του θα ολοκληρωθεί εφόσον τύχει

της έγκρισης πλειοψηφικά από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού
Τυποποίησης (ISO). Η δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης ανα-
μένεται να γίνει στο χρονικό πλαίσιο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του
2008. 

Το προτεινόμενο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 δεν εισάγει πρό-
σθετες ουσιαστικές απαιτήσεις έναντι της τελευταίας έκδοσης του
2000 και δεν αλλάζει την
αρχική φιλοσοφία του ISO
9001:2000. Το τελικό προ-
σχέδιο του αναθεωρημένου
διεθνούς προτύπου εγκρί-
θηκε στην τελευταία συνε-
δρίαση της Τεχνικής Επι-
τροπής ISO/TC 176 “Ποιο-
τική διαχείριση και δια-
σφάλιση ποιότητας”, στις
19-23 Μαΐου 2008, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο
Novi Sad της Σερβίας και
φιλοξενήθηκε από το Σερ-
βικό Εθνικό Οργανισμό
Προτύπων, ISS. 

Το ISO 9001:2008 θα
κυκλοφορήσει τον Ιούλιο
ως τελικό προσχέδιο διε-
θνούς προτύπου, στο οποίο
όλοι οι εθνικοί οργανισμοί
προτύπων, μέλη του ISO,
θα μπορούν να ψηφίσουν. 

Από πλευράς της
Κυπριακής Δημοκρατίας
δικαίωμα ψήφου έχει ο Κυπριακός
Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο
οποίος είναι και μέλος του ISO. Το ISO
9001 παρέχει τις απαιτήσεις για ένα
ορθολογικό σύστημα διαχείρισης της
ποιότητας, το οποίο αποτελεί ένα υπο-
βοηθητικό πλαίσιο για εται-
ρείες/οργανισμούς, για να ελέγχουν τις διαδικασίες τους προκειμέ-
νου να επιτευχθούν οι στόχοι τους συμπεριλαμβανομένης της ικα-
νοποίησης πελατών και της νομοθετικής συμμόρφωσης στοχεύοντας
στη συνεχή βελτίωση. 

Οργανισμοί οι οποίοι εφαρμόζουν το πρότυπο ISO 9001 και στην
ουσία συμμορφώνονται/προσαρμόζονται με τις απαιτήσεις του, μπο-
ρούν να επιλέξουν να πιστοποιηθούν με διαπιστευμένους οργανι-
σμούς. Η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του ISO 9001,
έδειξε ότι μέσα από αυτή την διαδικασία της πιστοποίησης τα οφέλη
για ένα οργανισμό είναι τεράστια. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι
ότι αυξάνεται το κύρος του οργανισμού καθώς επίσης αυξάνεται η

εμπιστοσύνη των συνεργατών, των πελατών και των προμηθευτών,
τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αν
και η πιστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική, υπολογίζεται ότι πάνω από
ένα εκατομμύριο ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί, σε πάνω από
170 χώρες έχουν πιστοποιηθεί με το ISO 9001. Οργανισμοί/εταιρείες
που είναι ήδη πιστοποιημένες με το ISO 9001:2000 θα πιστοποιηθούν
με το νέο πρότυπο αμέσως μετά τη λήξη του υφιστάμενου. 

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 θα είναι η τέταρτη έκδοση μετά
από την πρώτη που δημοσιεύτηκε αρχικά το 1987. Η τρίτη έκδοση,
που δημοσιεύθηκε το 2000, αντιπροσώπευσε μια λεπτομερή αναθε-

ώρηση, συμπεριλαμβανο-
μένων των νέων απαιτή-
σεων. Σύμφωνα με τους
κανονισμούς του ISO για τη
δημιουργία νέων προτύ-
πων, απαιτείται η περιοδική
επανεξέταση τους για να
αποφασιστεί  αν χρειάζο-
νται αναθεώρηση, διατή-
ρηση ή ακόμη και από-
συρση τους. Το ISO
9001:2008 εισάγει τις διευ-
κρινίσεις στις απαιτήσεις
που υπάρχουν στο ISO
9001:2000, βασισμένο στην
εμπειρία χρηστών κατά τη
διάρκεια των τελευταίων
οκτώ ετών, και τις αλλαγές
που προορίζονται για να
βελτιώσουν την περαιτέρω
συμβατότητα με το πρό-
τυπο ISO 14001:2004 για τα
περιβαλλοντικά συστήματα
διαχείρισης. 

Για να συνοδεύσει τη
δημοσίευση της νέας έκδοσης για το
ISO 9001:2008, ο ISO ετοιμάζει ένα
συγκριτικό πίνακα ο οποίος θα συγκρί-
νει και θα αντιπαραβάλλει το ISO
9001:2000 με το ISO 9001:2008 καθώς
και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
για την ορθή καθοδήγηση για την

εφαρμογή του ISO 9001. 
Το ISO 9001 είναι ένα από τα 17 πρότυπα που δημιουργήθηκαν

από τη διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176. Μέσα από τα υποβοη-
θητικά εργαλεία ποιοτικής διαχείρισης που ετοιμάζει αυτή η επι-
τροπή, περιλαμβάνεται και η αναθεώρηση του προτύπου συστήμα-
τος διαχείρισης ISO 9004:2000 «Quality management systems - Guidelines
for performance improvements», το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί
ως νέα έκδοση το 2009. 
Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO

*Πολιτικός Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS

ISO 9001
Αναθεώρηση του δημοφιλέστερου Διεθνούς Προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

Του: Μιχάλη Ορφανίδη*

Το προτεινόμενο διεθνές πρότυπο ISO
9001:2008 δεν εισάγει πρόσθετες ουσιαστικές

απαιτήσεις έναντι της τελευταίας έκδοσης
του 2000 και δεν αλλάζει την αρχική

φιλοσοφία του ISO 9001:2000



Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 6 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο 23

A Ρ Θ Ρ Α  &  Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Τ α στατιστικά δείχνουν ότι γενικά οι ασφαλέστεροι, συγκρι-
τικά, δρόμοι στην Κύπρο είναι αυτοί του εθνικού οδικού
δικτύου, δηλαδή, οι αυτοκινητόδρομοι. Σύμφωνα με στοι-
χεία της αστυνομίας, κατά την τριετία 2004-2006, μόνο το

12,5% του συνόλου των θανατηφόρων δυστυχημάτων συνέβηκαν σε
δρόμους του εθνικού οδικού δικτύου. Το περισσότερο αίμα χύνεται
σε ‘αστική’ άσφαλτο αλλά και σε υποβαθμισμένους υπεραστικούς
δρόμους που διασχίζουν κατοικημένες περιοχές.

Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με το υπόλοιπο δίκτυο εντο-
πίζεται στη βιαιότητα των συγκρούσεων μετά από αιφνίδια παρέκ-
κλιση της πορείας κάποιου οχήματος εκτός δρόμου (run-off-road
collisions) και στην πολύ μικρή πιθανότητα επιβίωσης των θυμάτων
τέτοιων ατυχημάτων, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται πεζοί. Δεν είναι
τυχαίο που απαγορεύεται αυστηρά (με βαρύ πρόστιμο) η διακίνηση
πεζών στους αυτοκινητόδρομους. 

Το πολύ μεγάλο διαφορικό ταχύτητας κατά τη σύγκρουση διερ-
χομένου οχήματος που κινείται με ταχύτητα 100χλμ/ώρα με πεζό,
που κινείται με μέση ταχύτητα 4χλμ/ώρα ή με σταθμευμένο όχημα
στην παράπλευρη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (λωρίδα ασφαλείας),
αποτελεί το βασικό παράγοντα που μεγιστοποιεί τις πιθανότητες η
σύγκρουση αυτή να προκαλέσει θανατηφόρο δυστύχημα. Άρα, αν
συμβεί τέτοιο ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο, κατά πάσα πιθανότητα
θα είναι θανατηφόρο.

Τακτική αστυνομίας
Η σημαντική αυτή «ιδιαιτερότητα» των αυτοκινητοδρόμων και

γενικότερα των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας είναι, όπως θα υπέ-
θετε κανείς, καλά γνωστή στο αρμόδιο σώμα αστυνόμευσης και επι-
βολής του νόμου, ιδιαίτερα μετά από τα δύο σχετικά πρόσφατα θανα-
τηφόρα δυστυχήματα που αφορούσαν συγκρούσεις διερχόμενων
οχημάτων με άτομα εκτός οχήματος που είχαν σταθμεύσει το όχημα
τους στη λωρίδα ασφαλείας για λόγους έκτακτης ανάγκης. 

Η τακτική, ωστόσο, που ακολουθεί η αστυνομία για «επιβολή του
νόμου» στους αυτοκινητόδρομους, μάλλον αποδεικνύει το αντίθετο,
ή ότι απλώς είναι σημαντικότερη η ‘συγκομιδή’ εξώδικων προστί-
μων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, παρά η ασφάλεια και σωμα-
τική ακεραιότητα του οργάνου της τάξης που εκδίδει το εξώδικο
αλλά και του «παραβάτη» που κάνει αναγκαστική χρήση της λωρί-
δας ασφαλείας για να το παραλάβει. Πιο συγκεκριμένα, ο αστυνο-
μικός που γράφει το εξώδικο και βρίσκεται δίπλα από το όχημα -

στην πλευρά του οδηγού και εκατοστόμετρα μακριά από την λωρίδα
κυκλοφορίας- διατρέχει πολλαπλάσιο κίνδυνο να παρασυρθεί από
διερχόμενο όχημα από ότι ένας πεζός σε αστικό δρόμο, με μισό όριο
ταχύτητας. Παρόμοιο κίνδυνο διατρέχει και ο «συλληφθέν παρα-
νομών» οδηγός του οχήματος.

Είναι λυπηρό η συναρμόδια υπηρεσία, που έχει αποστολή να ενι-
σχύει και προάγει την οδική ασφάλεια να εκθέτει σε τέτοιο βαθμό
τα ίδια τα εκτελεστικά του όργανα αλλά και το επιβατικό κοινό. 

Είναι αλήθεια ότι, εκτός από τους μεμονωμένους ζυγιστικούς σταθ-
μούς βαρέων οχημάτων, ειδικά διαμορφωμένοι παρόδιοι χώροι για
χρήση από αστυνομικά ή και άλλα υπηρεσιακά οχήματα απουσιά-
ζουν από το εθνικό οδικό δίκτυο. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δικαι-
ολογία στο να συντηρείται αυτή η άκρως επικίνδυνη πρακτική ανα-
κοπής της πορείας για επιβολή ποινών από το αστυνομικό σώμα.

Στο εξωτερικό
Σε διεθνές επίπεδο (Αμερική, δυτική Ευρώπη), οι αυτοκινητόδρο-

μοι γενικά διαθέτουν έρεισμα/λωρίδα ασφαλείας/κεντρική διαχωρι-
στική νησίδα διευρυμένου πλάτους ώστε να παρέχεται περισσότερη
ασφάλεια για τα οχήματα που κάνουν στάση εκτάκτου ανάγκης ή
για τα όργανα της τάξης κατά τη διάρκεια επιτήρησης/αστυνόμευσης
της κυκλοφορίας. Εναλλακτικά, ο έλεγχος/αστυνόμευση του εθνι-
κού οδικού δικτύου μπορεί να βασίζεται κατά κύριο λόγο ή και εξο-
λοκλήρου σε εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), στα
οποία εντάσσονται και οι γνωστές σταθερές/κινητές μονάδες φωτο-
επισήμανσης, καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα ανί-
χνευσης/καταγραφής/ένδειξης ταχύτητας (ηλεκτρονικές πινακίδες
μεταβλητών μηνυμάτων ένδειξης ταχύτητας (variable speed signs) ή
και άλλων συναφών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (VMS), κλπ). 

Τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται (ή του-
λάχιστον να συντηρούνται) απευθείας από τα έσοδα των προστίμων,
εφόσον αυτά κατατίθενται σε ειδικό ταμείο για την οδική ασφάλεια
(road safety fund). Θα ικανοποιείται έτσι και το λαϊκό αίσθημα ότι
δηλαδή ο αστυνομικός δεν στέκεται στην άκρη του δρόμου με το
ραντάρ στο χέρι απλά για να «εισπράττει», αλλά και ότι το πρόστιμο
που πληρώνει ο πολίτης – χρήστης του οδικού δικτύου, τουλάχιστον
«πιάνει τόπο».

* Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος 
tringides@hotmail.com

Οδική ασφάλεια στο βωμό του εξώδικου
Του Κωνσταντίνου Τριγγίδη*
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Ε πανάσταση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
αναμένεται να φέρει η τεχνολογία που δοκιμάζεται ανοιχτά των

ακτών της Πορτογαλίας και αποσκοπεί στην αξιοποίηση των κυμάτων
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υπέρμαχοι των καθαρών
πηγών ενέργειας αντιμετωπίζουν παραδοσιακά τους ωκεανούς ως τη
μεγάλη ελπίδα για το μέλλον. Τα κύματα των ωκεανών μεταφέρουν
τεράστια ενεργειακά φορτία και θα μπορούσαν να προσφέρουν άφθονη
ενέργεια στον πλανήτη. Ενώ άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως
η αιολική και η ηλιακή, έχουν υιοθετηθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια,
η ενέργεια των ωκεάνιων κυμάτων δεν είχε την ίδια τύχη. Τα πράγματα,
όμως, αλλάζουν, καθώς μηχανολόγοι από τη Σκωτία εγκατέστησαν
ένα «κυματικό πάρκο» στην Πορτογαλία. Η κατασκευή του πάρκου
έγινε στην πόλη Πενίτσε (5,5 χιλιόμετρα ανοιχτά του μικρού χωριού
Αγκουσαντούρα) της νότιας Πορτογαλίας. Οι μηχανολόγοι
κατασκεύασαν εκεί μεγάλες συσκευές, με κωδική ονομασία σύστημα
Πέλαμις (κάποιοι διατείνονται ότι προέρχεται από το αρχαιοελληνικό
πηλαμύς, κοινώς παλαμίδα και κάποιοι άλλοι από την λατινική ονομασία
–Pelamis- ενός είδους φιδιού που ζει στην Ασία). 
Οι συσκευές είναι τεράστιοι κόκκινοι κύλινδροι, που μοιάζουν με
βαγόνια τρένου. Τα ατσάλινα αυτά «φίδια» μετατρέπουν την κίνηση
των κυμάτων σε ηλεκτρική ενέργεια.
Οκτώ χρόνια είχε το σχέδιο αυτό στα σκαριά η σκωτσέζικη εταιρεία
Ocean Power Delivery. Ένα πρωτότυπο Πέλαμις δοκιμάστηκε ανοιχτά
της Σκωτίας και τώρα τρία αδελφάκια του, λειτουργούν υπό την
επίβλεψη της Enersis, μιας από τις μεγαλύτερες πορτογαλικές εταιρείες
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το γεγονός ότι το
πρώτο σύστημα μετατροπής της ενέργειας των κυμάτων λειτουργεί
στην Πορτογαλία δεν είναι τυχαίο: οι Πορτογάλοι αναδεικνύονται σε
πρωταθλητές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αρκεί να ρίξει κανείς
μια ματιά στις πολυάριθμες ανεμογεννήτριες κατά μήκος των ακτών:
1.350 MW είναι η συνολική παραγωγή τους. 

Οι κατασκευαστές
Κάθε Πέλαμις έχει μήκος 170 μέτρα και διαθέτει τρεις γεννήτριες
250kW, που παράγουν συνολικά 750 kW ηλεκτρικής ενέργειας. Με
ποιον τρόπο; Το μεταλλικό αυτό φίδι αποτελείται από τέσσερις
κυλίνδρους και τρεις αρθρώσεις εξοπλισμένες με τέσσερα υδραυλικά

έμβολα που ταλαντώνονται, αντλώντας έτσι την ενέργεια των κυμάτων
και στέλνοντας λάδι σε συσσωρευτές υπό πίεση. Το λάδι που ξαναβγαίνει
από τους συσσωρευτές κάνει τον υδραυλικό κινητήρα να περιστρέφεται,
ενεργοποιώντας μια γεννήτρια που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα
υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών μεταφέρει το ρεύμα στον σταθμό
ελέγχου της παραλίας.
Οι κατασκευαστές έχουν φροντίσει ώστε να μπορούν να παρέμβουν
στη φιδίσια κίνηση του Πέλαμις, εντείνοντάς την όταν τα κύματα είναι
μικρά ή, αντίθετα, περιορίζοντάς την όταν τα κύματα θεριεύουν για
να περιορίζεται και ο κίνδυνος ζημιών. Στην πραγματικότητα, οι τρεις
μετατροπείς της ενέργειας των κυμάτων θα έχουν πολύ μικρή ελευθερία
κινήσεων. Δύο καλώδια οπτικών ινών, στο μπροστινό και το πίσω τους
μέρος, θα λειτουργούν σαν άγκυρες.
Οι γεννήτριες θα παράγουν καθημερινά 2,25 MW, ποσότητα αρκετή
για να καλύψει τις ανάγκες 2.000 ανθρώπων - των κατοίκων του
χωριού Αγκουσαντούρα. Οι υπεύθυνοι όμως ονειρεύονται ήδη «πάρκα
κυμάτων» αποτελούμενα από 40 Πέλαμις, ικανά να παράγουν 30
MW, να τροφοδοτούν δηλαδή με ηλεκτρισμό 20.000 νοικοκυριά!

Οι ανταγωνιστές
Σε ολόκληρο τον κόσμο, δοκιμάζονται σήμερα περισσότερα από 20
διαφορετικά συστήματα μετατροπής της κίνησης των κυμάτων σε
ηλεκτρική ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή, όμως, έχει ακόμα πολύ δρόμο
μπροστά της μέχρι να καταστεί λειτουργική. Οι βλάβες είναι συχνές.
Και το κόστος της ενέργειας των κυμάτων είναι ακόμα πολύ υψηλό -
τουλάχιστον τρεις φορές υψηλότερο από εκείνο της αιολικής ενέργειας.
Με βάση τις προβλέψεις των επιστημόνων, όμως, σε περίπου εννέα
χρόνια ο τομέας της ενέργειας θα «κυματίσει»!
Στη μεγαλύτερη δοκιμαστική δεξαμενή της Γαλλίας, στη Ναντ, έχουν
ήδη δοκιμαστεί διάφοροι μετατροπείς της ενέργειας των κυμάτων: το
PowerBuoy της γερμανικής Enercon, το Wave Dragon της δανέζικης
Erik Friis-Madsen, το BBDB του Πανεπιστημίου του Κορκ. Τις ημέρες
αυτές, μάλιστα, δοκιμάζεται ο γαλλικός «μεγάλος αντίπαλος» του
Πέλαμις, το Ηλεκτρικό Αυτόνομο Σύστημα Ανάκτησης της Ενέργειας
των Κυμάτων (SEAREV), το οποίο έχει την ίδια αρχή λειτουργίας
(έναν ηλεκτρο-υδραυλικό μετατροπέα) αλλά μοιάζει περισσότερο με
κύτος ιστιοφόρου και έχει πολύ μικρότερο μήκος - 25 μέτρα.

Ηλεκτρισμός από την κίνηση των κυμάτων

Διαγωνισμός για την πιο πράσινη πρωτεύουσα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε διαγωνισμό για την πιο πράσινη
πρωτεύουσα της και προτρέπει για βελτίωση της ποιότητας ζωής

εκατομμυρίων κατοίκων. Αν η πόλη σας είναι ευχάριστη και πράσινη
και προσφέρει ποιοτικό περιβάλλον διαβίωσης, τότε μπορεί να θέσει
υποψηφιότητα στο διαγωνισμό. 
Καθώς τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν πλέον σε αστικά
κέντρα, η ανάγκη για υγιεινό, πράσινο αστικό περιβάλλον γίνεται
όλο και επιτακτικότερη. Για να παροτρύνει προς την κατεύθυνση
αυτή τους πολεοδόμους, τις τοπικές αρχές αλλά και τους κατοίκους
των πόλεων, η ΕΕ καθιερώνει το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας
της Ευρώπης, το οποίο θα απονέμεται κάθε χρόνο στην πόλη που
φροντίζει καλύτερα το περιβάλλον της και δημιουργεί τις υγιεινότερες
συνθήκες διαβίωσης.  
Το βραβείο – μία ιδέα που προήλθε από τις ίδιες τις πόλεις – θα

επιβραβεύει κυρίως μακροπρόθεσμες, καινοτόμους
περιβαλλοντικές λύσεις. Θα βαθμολογούνται οι χώροι πρασίνου,
οι καθαρές συγκοινωνίες και η δημιουργική αντιμετώπιση της
διαχείρισης αποβλήτων και της ηχορύπανσης. Η ομάδα
εμπειρογνωμόνων και η κριτική επιτροπή θα αξιολογούν επίσης
την περιβαλλοντική πρόοδο που έχουν να επιδείξουν οι υποψήφιοι
καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια.   
Η πόλη που θα βραβεύεται κάθε χρόνο, δεδομένου ότι θα αποτελεί
παράδειγμα πράσινης πόλης, θα μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές
της με άλλες πόλεις και θα αποτελεί πρότυπο περιβαλλοντικής
έμπνευσης για όλη την Ευρώπη.  
Ήδη ολοκληρώθηκε (1η Οκτωβρίου 2008) η διαδικασία υποβολής
υποψηφιοτήτων από ευρωπαϊκές πόλεις μεγαλύτερες των 200.000
κατοίκων, για τα πρώτα βραβεία του 2010 και του 2011).
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Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια απόφασης της Δ.Ε.
και για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης έγινε εισήγηση όπως η Επι-
τροπή λειτουργεί με βάση το εξής πλαίσιο: 
Αιτήματα που υποβάλλονται από αρμόδια σώματα προωθούνται
στα μέλη της Επιτροπής, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, με
σκοπό την υποβολή εισήγησης για τα άτομα που θα αναλάβουν
την εργασία καθώς και την αποζημίωση τους, κατά τα πρότυπα
λειτουργίας και της απόφασης διορισμού εκπροσώπων ΕΤΕΚ για
πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες. 
Νοείται ότι η Δ.Ε. θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα για τους διορισμούς και τις υπηρεσίες που έχουν
προσφερθεί. Σε περιπτώσεις που τα θέματα αφορούν ή/και
επηρεάζουν την ευρύτερη πολιτική του ΕΤΕΚ, τις αποφάσεις θα
λαμβάνει η Δ.Ε. 
Μέσα στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων του το ΕΤΕΚ
ανέλαβε να παράσχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Κατασκευή πάρκου αναψυχής και μουσείου αγροτικής κληρο-
νομιάς στην Επταγώνια (ετοιμασία εγγράφων για σκοπούς εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελετητή. Η εργασία ανα-
τέθηκε στον αρχιτέκτονα Αντώνη Πελεκάνο).
Αγορά κτιρίου για σκοπούς στέγασης του δημοτικού μεγάρου δήμου
Κάτω Πολεμιδιών (διορίστηκε ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Νικολάου
για την προετοιμασία των όρων προκήρυξης προσφοράς).
Προκήρυξη Παγκύπριου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, για την
προετοιμασία των αναγκαίων σχεδίων, για την εκτέλεση των έργων
προτεραιότητας του παλαιού πυρήνα Στροβόλου (ο αρχιτέκτο-
νας Χαράλαμπος Τσουρής ορίστηκε εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ για
την προετοιμασία του εγγράφου προκήρυξης των όρων του Δια-
γωνισμού καθώς και του κτιριολογικού προγράμματος).
Διαμόρφωση πλατείας Αρχ. Μιχαήλ στην Παρεκκλησιά (το
ΕΤΕΚ εισηγήθηκε προς το Κοινοτικό Συμβούλιο ότι η καταλ-
ληλότερη διαδικασία είναι ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός)

Επιτροπή Ανάθεσης Εργασίας για ετοιμασία εγγράφων

Συνάντηση Προέδρου ΕΤΕΚ με Επίτροπο Περιβάλλοντος

Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης για ανέγερση αυτόνομου θεάτρου στη Γεροσκήπου
Το ΕΤΕΚ σε απαντητική του επιστολή προς το δήμαρχο Γεροσκήπου
κ. Τάσο Κούζουπο σχετικά με την ανέγερση αυτόνομου θεάτρου στο
δήμο Γεροσκήπου, ανέφερε  ότι πάγια θέση του είναι ότι η καταλλη-
λότερη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για παρόμοια έργα
είναι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. «Η εν λόγω διαδικασία», τονίζε-
ται στην επιστολή, «δίνει τη δυνατότητα επιλογής από ένα μεγάλο
φάσμα μελετών, και προσφέρει την ευκαιρία ευρείας συμμετοχής
μελετητών, με τις πιθανότητες για καλύτερο και ποιοτικότερο απο-
τέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά».
Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, και εφόσον τελικά ο δήμος
αποφασίσει να προχωρήσει σε διαδικασία αξιολόγησης ποιοτι-
κών/τεχνικών κριτηρίων με προκαθορισμένη αμοιβή, μετά από μελέτη
των σχετικών εγγράφων που έχουν ετοιμαστεί, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε
τροποποιήσεις με στόχο την κατά το δυνατόν βελτίωση των εγγρά-
φων. Μερικές από αυτές είναι:

1. Απάλειψη του χρονικού περιορισμού των εφτά χρόνων του όρου
προκήρυξης. Ο χρονικός περιορισμός περιορίζει σημαντικά τον
αριθμό των Προσφοροδοτών, δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της
Κύπρου και δεν αντικατοπτρίζει την οικοδομική δραστηριότητα στη
χώρα μας, ιδιαίτερα δε αν ληφθεί υπόψη η φύση του συγκεκριμένου
έργου. 
2. Ορισμό ως ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς αυτή της οποίας το
ποσό, ή το ποσοστό προσφοράς εάν η αμοιβή εκφράζεται σε ποσο-
στό, είναι μικρότερο του ογδόντα τοις εκατό (80%) των συμφωνη-
μένων με το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων συνολικών αμοι-
βών των μελετητών για το έργο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα όσα
έχουν συμφωνηθεί το συνολικό ύψος του ποσοστού των αμοιβών
για τους μελετητές για το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ανέλθει
περίπου στο 9% της αξίας του έργου.
3. Απάλειψη της απαίτησης για υποβολή εγγύησης συμμετοχής.

Ο Επίτροπος Περιβάλλο-
ντος κ.  Χαράλαμπος Θεο-

πέμπτου είχε συνάντηση με
τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ κ.
Χρίστο Ευθυβούλου στα γρα-
φεία του ΕΤΕΚ στις 30
Σεπτεμβρίου 2008. Κατά τη
συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα σχετικά με την εφαρ-
μογή της Νομοθεσίας για την
Ενεργειακή Απόδοση των κτι-
ρίων καθώς επίσης και άλλα
θέματα κοινού ενδιαφέροντος
σχετικά με τη διαχείριση απο-
βλήτων της οικοδομικής βιο-
μηχανίας και με τον αειφόρο
σχεδιασμό οχετών όμβριων
υδάτων.  
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N E A  T O Y  E T E K

T O  E T E K  Σ Τ Η  Β Ο Υ Λ Η

Μετά από αίτημα του δήμου Λευκωσίας το ΕΤΕΚ προχώρησε στο
διορισμό των Μιχάλη Πίττα και Πέτρου Χρίστου για την προετοι-
μασία των όρων εντολής που αφορούν την αποτίμηση φέρουσας ικα-
νότητας για υφιστάμενα κτίρια του δήμου.

Το ΕΤΕΚ ζήτησε επίσης από το δημαρχείο της πρωτεύουσας να δώσει
συγκεκριμένες πληροφορίες (αν χρησιμοποιείται, πότε κτίστηκε κτλ)
για καθένα από τα κτίρια για τα οποία απαιτείται ο έλεγχος της στα-
τικής τους επάρκειας.

Στατική επάρκεια κτιρίων δήμου Λευκωσίας

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ, σε συνεργασία με το
ΕΤΕΚ διοργανώνουν το 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος στην Κύπρο,
τον Οκτώβριο του 2009. Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται κάθε
τρία χρόνια, απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς, στις εται-

ρείες μελετών και κατασκευών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα και στους δημόσιους φορείς.
Πληροφορίες: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΤΕΕ. Τηλ: 0030210-
3291351, 0030210-3291618, 0030210-3291362, www.tee.gr

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος

Καταρτισμός Μητρώου Κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
Κατά καιρούς το ΕΤΕΚ προσκαλείται για να ορίσει εκπροσώπους του
σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Η τελευταία φορά που το ΕΤΕΚ
απευθύνθηκε στα μέλη του για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμ-
μετοχή στο Μητρώο Κριτών χρονολογείται από το 2003.

Ως εκ τούτου, υποβλήθηκε εισήγηση για αποστολή εκ νέου σχετικής
εγκυκλίου προς όλους τους Αρχιτέκτονες. Αιτήσεις για δήλωση ενδια-
φέροντος από αρχιτέκτονες για συμπερίληψή τους στο μητρώο, στα
γραφεία του ΕΤΕΚ ή στο www.etek.org.cy.

Εκπρόσωποι ΕΤΕΚ σε Επιτροπές του Δημοσίου 
H Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ διόρισε την κ. Άννα Γαλάζη (Αρχιτέ-
κτονα Γ.Σ.) εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου για παρουσία στις Δημό-
σιες Ακροάσεις του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ),
που περιλαμβάνει τη μελέτη των σχετικών εγγράφων καθώς και την
ετοιμασία γραπτών σημειωμάτων/επιστολών των απόψεων του ΕΤΕΚ.
Η Δ.Ε. ανακοίνωσε και συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης για κάθε
παρουσία εκπροσώπου του σε Δημόσια Ακρόαση του (ΣΥΜΕΠΑ).
Εξάλλου, ο Γιώργος Πετρίδης διορίστηκε εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ στην
Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ν.140(Ι)/2005 και

ο Γιάννης Φεσάς στην Τεχνική Επιτροπή για χορήγηση άδειας εκπο-
μπής Αερίων Αποβλήτων. Να σημειώσουμε, ότι με αφορμή επιστολή
που έλαβε το ΕΤΕΚ από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος στην οποία τίθε-
ται το ζήτημα της μη απαρτίας σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτί-
μησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έγινε έρευνα και συγκεκριμένα
για τις υπό αναφορά Επιτροπές, και έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα που
εκπροσωπούν το Επιμελητήριο αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην
μελέτη των θεμάτων των επιτροπών καθώς και στην ενεργό συμμε-
τοχή τους κατά τις συνεδριάσεις.

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρήση ΑΠΕ στα Κτίρια - Ημερίδα στην Πάφο
Το ΕΤΕΚ σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Ινστιτούτο
Ηλιακής Τεχνικής συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: Εξοικονό-
μηση Ενέργειας και Χρήση ΑΠΕ στα Κτίρια. Η ημερίδα η οποία τέλει
υπό την αιγίδα του Δήμου Γεροσκήπου θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008 (09.30 μέχρι τις 14.00) στο ξενοδοχείο
Aqua Mare στην Πάφο. Στα πλαίσια της ημερίδας θα γίνουν μεταξύ

άλλων, εισηγήσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, τον
ενεργειακό σχεδιασμό, τη χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων
καθώς και την αξιοποίηση αντλιών θερμότητας σε κτίρια. Χορηγός
της Ημερίδας είναι το υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού ενώ επίσημος αερομεταφορέας οι Κυπριακές Αερογραμ-
μές. 

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (τροποποιητικός) αρ.2 Νόμος του 2003
Ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Κωνσταντή εκπροσώπησε το ΕΤΕΚ
στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το
πιο πάνω θέμα (22/9/08).
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να ρυθμίσει τη διαδικασία μελέτης των
ενστάσεων για τα σχέδια ανάπτυξης. Η πρόταση προβλέπει οι ενστά-
σεις να εξετάζονται από άλλο όργανο και όχι από εκείνο που εξέδωσε
το σχέδιο ανάπτυξης.
Στόχος της σύστασης του Συμβουλίου Μελέτης Ενστάσεων είναι να

εισαχθούν με διαφάνεια στη βασική νομοθεσία οι διαδικασίες και οι
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο θα λαμ-
βάνει την τελική απόφαση επί των ενστάσεων που υποβάλλονται σχε-
τικά με τις πρόνοιες των σχεδίων ανάπτυξης. Το Συμβούλιο μελέτης
Ενστάσεων θα είναι αρμόδιο αφού ακούσει τις απόψεις όλων των
ενδιαφερομένων να υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό. Το θέμα
θα ξανασυζητηθεί, στα πλαίσια ενός ευρύτερου νομοσχεδίου που ετοι-
μάζει το υπουργείο Εσωτερικών, περί τα τέλη Δεκεμβρίου.
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Σ τη συνέντευξη Τύπου
του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρα-
τίας για τις πρώτες 120

ημέρες της διακυβέρνησής του,
που δόθηκε στις 8 Ιουλίου 2008,
εξαγγέλθηκε η απόφαση της
κυβέρνησης για τη διάθεση από
τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ποσού ύψους €18
εκ. για τη δημιουργία πρότυπης
μονάδας συμπαραγωγής θερμοη-
λιακής ενέργειας και αφαλατω-
μένου νερού. Πρόκειται για ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα που, εφόσον
επιτύχει, θα καταστήσει την
Κύπρο μέλος της παγκόσμιας επι-
στημονικής και ερευνητικής ελίτ.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 ο κ.
Ανδρέας Λαμπριανού, Διευθυ-
ντής Ελέγχου, εκ μέρους της
κυπριακής κυβέρνησης υπέγραψε
σύμβαση με τον πρόεδρο του
Ινστιτούτου Κύπρου Δρ. Κώστα
Παπανικόλα σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης
(Μ.Ι.Τ.), για την έρευνα και ανά-
πτυξη μονάδας συμπαραγωγής
ηλιακής ενέργειας και αφαλατω-
μένου νερού. Η δημιουργία αυτής
της πρότυπης μονάδας αποτελεί
μια νέα ερευνητική πρωτοβουλία.
Η πρώτη φάση του έργου διάρ-
κειας ενός χρόνου προβλέπει την
εκπόνηση εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής μελέτης και θα διε-
ρευνήσει σε βάθος κατά πόσον το εγχείρημα της συμπαραγωγής
ηλιακής ενέργειας και αφαλατωμένου νερού είναι τεχνοοικονομικά
βιώσιμο.  Μόλις τεκμηριωθεί η θετική βιωσιμότητα της μονάδας,
τότε η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση της στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη
και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» και θα διαθέσει 18εκ. ευρώ από
τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμβολή στην
αντιμετώπιση της έλλειψης νερού στον τόπο μας.  Σύμφωνα με τον
κ. Λαμπριανού, «το κράτος εμπιστεύεται την τεχνογνωσία και ερευ-
νητική  ικανότητα, των Κυπρίων επιστημόνων του Ινστιτούτου
Κύπρου και των ξένων διακεκριμένων συναδέλφων τους από άλλα
ερευνητικά κέντρα, όπως το Μ.Ι.Τ., και ευελπιστούμε να έχουμε
θετικά αποτελέσματα έτσι ώστε η μελέτη
να αποβεί υλοποιήσιμη και εφαρμόσιμη
στο άμεσο μέλλον.  Ο κ. Παπανικόλας θεω-
ρεί πάντως εκ των προτέρων ότι το έργο
αυτό αναμένεται να είναι όχι μόνο βιώσιμο
αλλά και μακροπρόθεσμα κερδοφόρο

χωρίς να συνυπολογιστούν καν
τα τεράστια περιβαλλοντικά
οφέλη».

Η δέσμευση του Ινστιτούτου
Κύπρου να παρουσιάσει τα απο-
τελέσματα της μελέτης σε διεθνές
εργαστήριο επιστημόνων αποτε-
λεί εχέγγυο της σοβαρότητας που
αποδίδεται στην έρευνα αυτή.
Τα αποτελέσματα της μελέτης
αναμένονται μέχρι τον Ιανουάριο
του 2010 περίπου, και εφόσον
καταδειχθεί ότι το εγχείρημα της
συμπαραγωγής ηλιακής ενέργειας
και αφαλατωμένου νερού είναι
τεχνο-οικονομικά βιώσιμο, η
κυβέρνηση θα προχωρήσει στην
άμεση υλοποίηση του.

Κάτω από τον άξονα προτε-
ραιότητας «Βασικές Υποδομές
στον Τομέα του Περιβάλλοντος
και της Ενέργειας», η Κύπρος
έθεσε δυο ειδικούς στόχους: 

1. Τη «Συμβολή στη διαχείριση
των υγρών αποβλήτων και των
υδάτινων πόρων», και 

2. Την «Αύξηση της συνεισφο-
ράς των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύ-
γιο».  

Η υλοποίηση του έργου που θα
προκύψει από τη μελέτη αυτή  θα
συμβάλει και στους δυο αυτούς
στόχους, εφαρμόζοντας α) την

ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, με την αξιοποί-
ηση εναλλακτικών πηγών νερού και β) την ευρωπαϊκή οδηγία
77/2001/ΕΚ για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας, αφού στόχος της μελέτης θα είναι η συμπαρα-
γωγή των δυο αυτών πολύτιμων αγαθών, νερού και ενέργειας, με
καθαρά κυπριακές πρώτες ύλες, τον ήλιο και τη θάλασσα του τόπου
μας.  

Η παρούσα σύμβαση αναμένεται να  συγχρηματοδοτηθεί από το
ταμείο Τεχνικής Βοήθειας του Ταμείου Συνοχής, ως «εξειδικευμένη
θεματική μελέτη για την υποστήριξη της εξειδίκευσης, του σχεδια-
σμού και της εφαρμογής παρεμβάσεων». Η Διεύθυνση Έλεγχου, με
την πολυπλοκότητα των εργασιών που εκτελεί παρόλο που για άλλα

έργα του επιχειρησιακού προγράμματος
αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα, εντούτοις
για την παρούσα σύμβαση θα αποτελεί τον
Δικαιούχο, κάτι το οποίο την τιμά ιδιαί-
τερα αφού της έχει ανατεθεί από το κρά-
τος η διαχείριση της σύμβασης αυτής. 

Έρευνα και ανάπτυξη μονάδας συμπαραγωγής
ηλιακής ενέργειας και αφαλατωμένου νερού

Η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων υπέγραψε
σύμβαση με το Ινστιτούτο Κύπρου

Από  αριστερά: Α. Μολέσκης Γ. Δ. Γραφείου Προγραμματισμού, 
Κ. Παπανικόλας Πρόεδρος Ινστιτούτου Κύπρου, Α. Λαμπριανού

Διευθυντής Ελέγχου Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων 
και Α. Μούσκος Πρόεδρος Δ. Σ. Ινστιτούτου Κύπρου.
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Μ ε μεγάλη επιτυχία οργανώθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πλη-
ροφορικής (Cyprus Computer Society) η ημερίδα για την Ευρυ-

ζωνικότητα στην Κύπρο. Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του γρα-
φείου προγραμματισμού.  Οι στόχοι της  ήταν:
• Η ενημέρωση για τη δυναμική που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια

η ευρυζωνική ανάπτυξη του διαδικτύου διεθνώς και πώς επηρεάζει τα
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα

• Νέες ευρυζωνικές τεχνολογίες, υποδομές και υπηρεσίες 
• Αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης
• Να προσδιοριστούν, μέσω συζήτησης των εμπλεκομένων μερών, τα

πρακτικά και άμεσα μέτρα για τη μείωση των περιορισμών για την
περεταίρω ανάπτυξη του Ευρυζωνικού Διαδικτύου σε όλη την Κύπρο

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση της ευρυζωνι-
κότητας στην Κύπρο και έγιναν συγκρίσεις με άλλες χώρες. Ακολούθη-
σαν παρουσιάσεις για τις στρατηγικές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και στρατηγικής του υπουργείου Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της Ελλάδας για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και τις Νέες
Τεχνολογίες 2008-2013. Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση
με συγκεκριμένες ερωτήσεις από το κοινό. Στη συζήτηση συμμετείχαν
εκπρόσωποι από το Ρυθμιστή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Ρυθμιστή
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών
Ελλάδας και παροχείς Διαδικτύου (CYTA, Primetel, Otenet-Telecom,
Cablenet).

Αποτελέσματα
Η ημερίδα έδωσε την ευκαιρία στους παροχείς και το Ρυθμιστή Τηλε-
πικοινωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας να βρεθούν μαζί για πρώτη
φορά και να συζητήσουν κοινά θέματα ανάπτυξης της Ευρυζωνικότη-
τας στην Κύπρο. Σε μία ανοικτή συζήτηση, με συντονιστή το πρόεδρο
του CCS κ. Κώστα Αγρότη, και με την καθοδήγηση ερωτήσεων που
στάλθηκαν, έφεραν στην επιφάνεια αρκετούς προβληματισμούς και ειση-
γήσεις. Τα προβλήματα περιστρέφονται γύρω από τις ακόλουθες ενό-
τητες:
• Έλλειψη στρατηγικής από μέρους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη

της ευρυζωνικότητας στην Κύπρο
• Υψηλό κόστος πρόσβασης και χαμηλές ταχύτητες σε σύγκριση με τις

υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Χαμηλή κάλυψη της ευρυζωνικότητας στην επαρχία με ψηλό κόστος

ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας κυρίως στις ορεινές περιοχές
• Δεν δίδεται η ώθηση από την κυβέρνηση για την ανάπτυξη της ευρυ-

ζωνικότητας στην επαρχία 
• Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εταιριών παροχής υπηρεσιών ευρυ-

ζωνικότητας.
• Υψηλό κόστος αγοράς διεθνών συνδέσεων λόγω έλλειψης περιε-

χομένου για ανταλλαγή με άλλους παροχείς. Το περιεχόμενο ενερ-
γεί σαν καταλύτης στην αγορά γραμμών και υπηρεσιών από το
εξωτερικό

• Δεν υπάρχει η αναγκαία εμπειρία και αντίληψη για τη λύση των προ-

βλημάτων του ιδιωτικού τομέα σε θέματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης
από τις Αρχές του κράτους και ειδικά το γραφείο του Ρυθμιστή

• Υπάρχει καθυστέρηση στην δανειοδότηση για υποδομή Wimax
• Αν και δεν θεωρείται ο θεσμός του Ρυθμιστή Τηλεπικοινωνιών κατ’

ανάγκη ανασταλτικός παράγοντας, οι διαδικασίες και οι γραμμές που
εφαρμόζει καθώς και η ταχύτητα με την οποία εκδίδει τις σχετικές
αποφάσεις επιβραδύνει την ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και γενικά
την προώθηση νέων τεχνολογιών στην Κύπρο

• Έλλειψη κουλτούρας για τη χρήση και αξιοποίηση του Διαδικτύου.
Γενικά δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση σύνδεσης με το Διαδίκτυο και
ειδικά στην ευρυζωνική πρόσβαση. Οι βασικοί λόγοι είναι το κόστος,
οι ταχύτητες, δεν υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες: Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση, Ηλεκτρονική Μάθηση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και γενικά
περιεχομένου.

Εισηγήσεις
Για την αποτελεσματική ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στην Κύπρο
δόθηκαν αρκετές εισηγήσεις για μέτρα, κίνητρα και δράσεις οι οποίες
θα πρέπει να τύχουν άμεσης εφαρμογής.  
• Διορισμό επιτρόπου Κοινωνίας της Πληροφορίας
• Υλοποίηση στρατηγικής και σχεδίου δράσης από μέρους της κυβέρ-

νησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Κύπρο
• Μέτρα και κίνητρα για πλήρη πρόσβαση των πολιτών στην Κοινω-

νία της Πληροφορίας με την υλοποίηση ανθρωποκεντρικής πολιτι-
κής οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Υπάρχουν αρκετά μέτρα
που έχουν εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη,
όπως την Ελλάδα, τα οποία η Κύπρος θα μπορούσε να αντιγράψει και
να εφαρμόσει.

• Ενημέρωση των επιχειρήσεων και των πολιτών για τις δυνατότητες
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας τους, με την αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων της ευρυζωνικότητας

• Ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλη την Κύπρο, με μέτρα στήρι-
ξης κυρίως στους πολίτες των αγροτικών περιοχών

• Ώθηση της δυνατότητα εύκολης, φθηνής και γρήγορης σύνδεσης
• Δημιουργία συνθηκών ώστε λιανικές και χονδρικές τιμές να είναι

ανταγωνιστικές
• Δημιουργία συντονιστικού φορέα για την ανάπτυξη της ευρυζωνι-

κότητας στην Κύπρο θα μπορούσε να βοηθήσει τη λύση και μετρίαση
των προβλημάτων εφόσον θα έχει την απαιτούμενη πολιτική και τεχνο-
κρατική δύναμη

• Εμπλοκή του ιδιωτικού φορέα για την επίσπευση μέτρων
• Η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξάπλωση

των ευρυζωνικών δικτύων εφόσον υπάρχει η συνεργασία μεταξύ των
δήμων και η συντονιστική στρατηγική με το κράτος

• Λόγω της διαμόρφωσης της τεχνολογίας και της δυναμικής που
προσφέρει η Ευρυζωνικότητα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
μπορούν αν παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρυζω-
νικής σύνδεσης.

Έλλειψη κουλτούρας για τη χρήση και αξιοποίηση του Διαδικτύου

Ανάδειξη Μελών Περιφερειακών Επιτροπών
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Μ ε βάση την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ 09/02
ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2002 και τηρουμένων των διατάξεων

του άρθρου 18 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
Κύπρου Νόμου προκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη των μελών
των Περιφερειακών Επιτροπών Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας
/Αμμοχώστου.  Το Γενικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρία του μετά τη
διεξαγωγή των εκλογών θα υιοθετήσει το αποτέλεσμα των εκλογών

- ως πρόταση προς διορισμό - και θα διορίσει τις Περιφερειακές
Επιτροπές.  Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 9 Νοεμβρίου 2008 (10:00-
13:00). 1. Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν και οι
συνταξιούχοι μέλη του ΕΤΕΚ.
2. Τα μέλη δικαιούνται να ψηφίσουν σε μία μόνο Περιφέρεια, σε αυτή
που αναφέρεται στο εκλογικό τους βιβλιάριο ή εκεί όπου είναι η μόνιμη
διαμονή τους.
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Ζητούνται 
προς εργοδότηση 

Αρχιτέκτονες. PIV OFFICE
FOR DESIGN and Architecture Στέλιος
Βραχίμης, τηλ. 22460428

Αρχιτέκτονες. Μαργαρίτα
Δανού Αρχιτέκτονες, τηλ. 22317058

Αρχιτέκτονα. Σύμβουλοι
Αρχιτέκτονες , ΜΥΡΙΑ ΚΩΝ/ΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. κ.
Μύρια Κωνστα ντινίδου,  τηλ. 22460505,
99665656

Αρχιτέκτονα. Γνώσεις και πείρα
AUTOCAD. Μισθός αναλόγων
προσόντων. Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Νάγια Λιζίδου, τηλ. 22492685 
και 99639339   

Αρχιτέκτονες. Γνώσεις
AutoCAD 2006-2008. κ. Πάνος
Χαραλάμπους τηλ. 99279662
hgstructures@btinternet.com

Αρχιτέκτονες και
Πολιτικοί Μηχανικοί. Γνώση
Autocad. Μισθός αναλόγως προσόντων.
κ. Αντρέα Τρίσβη, τηλ. 24818765

Αρχιτέκτονα. 3 χρόνια πείρα
Πολύ καλή γνώση Η/Υ . Γνώση
προγράμματος Autocad. TIFFANY
INVESTMENTS LTD. Τηλ. 25343777

Αρχιτέκτονα. Πείρα σε
διαχείριση έργων. Soteres Polydorou
Chartered Architects, τηλ. 22762220

Αρχιτέκτονες. Γνώση
Microstation and Autocad. 13ος μισθός
– ταμείο προνοίας. G. Solomou
Architects, τηλ. 24658090.

Αρχιτέκτονες. Απαραίτητη η
γνώση σχεδιαστικού προγράμματος
CAD. Αρχιτεκτονικό Γραφείο Φάνος

Λοϊζίδης + Αντωνία Σιάμπελα Λοϊζίδη,
τηλ. 25818174

Πολιτικό Μηχανικό. Γνώση
Η/Υ και άριστη γνώση Autocad
απαραίτητη. Μηνιαίος καθαρός μισθός:
€1000–2500. NICOLAOU
ENGINEERING Civil and Structure
Design. Τηλ. 99309597

Πολιτικό Μηχανικό. 
3 χρόνια πείρα. TIFFANY
INVESTMENTS LTD. Τηλ. 25343777

Πολιτικό Μηχανικό.
ΠΟΛΥΤΙΑ ΑΡΜΟΣ, τηλ. 22447044
Email: info@polytia.com.cy 

Πολιτικοί Μηχανικοί/
Αρχιτέκτονες /
Επιμετρητές Ποσοτήτων. 

Ι SOTERIOU CON STRUCTIONS
LTD, τηλ. 22592065

Πολιτικοί Μηχανικοί. Καλές
γνώσεις Η/Υ. LOIS BUILDERS, 
Χρίστος Λάμπρου, τηλ. 22778777

Πολιτικοί Μηχανικοί.
Μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων
(€1400–3500). Τόπος εργοδότησης:
Λάρνακα. Νικολαΐδης και Συνεργάτες,
τηλ. 22311958

Πολιτικοί Μηχανικοί,
Μηχανολόγοι,
Ηλεκτρονικοί
Γνώση AutoCAD. Γνώση προγραμμάτων
MS OFFICE. Πείρα 4 χρόνια. Τόπος
εργοδότησης: Διεθνής αερολιμένας Λ/κας
HERMES AIRPORTS LTD, 
τηλ. 24742194

Μηχανολόγος Μηχανικός
Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση
των προγραμμάτων ΜS OFFICE 
Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια
Λτδ, τηλ. 22872700

Μηχανολόγο /
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Μηνιαίος καθαρός μισθός €1400-1800
Λοΐζος Τοφαρή Λτδ, τηλ 24634921

Ηλεκτρολόγο και
Μηχανολόγο Μηχανικό
ALPACO DOORS –
AUTOMATIONS LTD. κ. Ανδρέας
Λοΐζου, τηλ. 22512220

Επιμετρητή Ποσοτήτων
Πείρα 3–10 χρόνια. Μηνιαίος καθαρός
μισθός €1200–2100 αναλόγως
προσόντων. Άλλα ωφελήματα: 
14ος μισθός, ταμείο υγείας, εταιρικό
αυτοκίνητο και τηλέφωνο με έξοδα
πληρωμένα, σχέδια παροχής κινήτρων
συνδεδεμένα με την απόδοση. CYBARCO
PLC. Παναγιώτης Θρασυβούλου, 
τηλ. 22741300

Χημικό Μηχανικό
Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση
των προγραμμάτων ΜS OFFICE 
Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια
Λτδ, τηλ. 22872700

Ζητούν 
εργοδότηση

Πολιτικό Μηχανικό. Beng in
Civil Structural and Environmental
Engineering. University of London
MSc Structural Engineering, University
of Southern California

Μηχανολόγος
Μηχανικός.
BSc (Hons) in Mechanical Engineering
at Budapest Technical University 

Γεωλόγος. Με πολυετή πείρα σε
εργοτάξια ως υπεύθυνος μηχανικός
εργαστηρίου ελέγχου υλικών.

Καταχώρηση αγγελιών, πληροφορίες: cyprus@etek.org.cy | τηλ. 22877644

Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Ευρώπης και Μεσογείου
Βέρα Παρλαλίδου, Αρτέμης Αστραίος και Ηρακλής Παπαχρίστου, αρχιτέκτονες, στην επιτροπή για επιλογή του καλλιτέ-
χνη στον τομέα της Αρχιτεκτονικής /Βιομηχανικού Σχεδίου.

Δημήτρης Έλληνας, πολιτικός μηχανικός, για ζημιές που προκάλεσαν ενοικιαστές σε κτίριο στο Μαρώνι και κοστολόγηση
τους.
Χριστάκης Λαζάρου, πολιτικός μηχανικός, για την ποιότητα και την εμφάνιση σταμπωτού δαπέδου σε οικία στην Πάνω
Λακατάμια.
Κώστας Ιωάννου, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες, παραβίαση τεχνικών όρων και προδιαγραφών και παραβίαση της
άδειας οικοδομής σε κατοικία στην Αραδίππου.
Κωνσταντίνος Λέβας, πολιτικός μηχανικός, για τις υγρασίες διαμερίσματος στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, στο Στρό-

βολο, που πιθανό να προέρχονται από την ακάλυπτη βεράντα του τέταρτου ορόφου

A Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ




