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Μ ετά από 14 χρόνια συνεισφοράς αποχώρησε τον Ιούνιο του 2008
από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου ο πρώτος και μοναδικός,

μέχρι σήμερα, διευθυντής του, Λίνος Χρυσοστόμου. Ο κ. Χρυσοστόμου
είχε διεκδικήσει με επιτυχία τη θέση του διευθυντή το 1994, όταν
αυτή είχε προκηρυχθεί για πρώτη φορά από το νεοσύστατο, τότε,
Επιμελητήριο. Εξάλλου, μετά από 11 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας
στο Επιμελητήριο αποχώρησε τον Ιούλιο του 2008 ο Επιστημονικός
Λειτουργός, δεύτερος τη τάξη στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου,
Βαρνάβας Λάμπρου.

Ο κ. Χρυσοστόμου και ο κ. Λάμπρου υπηρέτησαν το Επιμελητήριο
στα πρώτα δύσκολα χρόνια αμέσως μετά τη γένεση του και συνέβαλαν
τα μέγιστα στο μετασχηματισμό του Επιμελητηρίου σε ένα αξιόπιστο,
δυναμικό οργανισμό, στον Τεχνικό Σύμβουλο της πολιτείας όπως τον
γνωρίζουμε σήμερα.
Είμαστε σίγουροι ότι όπου κι αν βρεθούν, περνώντας το κατώφλι της
εξόδου του ΕΤΕΚ, θα παράγουν πολύτιμο έργο και θα έχουν επιτυχία
στην καριέρα τους. Τους το ευχόμαστε ολόψυχα, όπως τους ευχόμαστε
επίσης υγεία και ευτυχία στην προσωπική τους ζωή.
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Κ άθε πέρσι και καλύτερα φαίνεται ότι θα καταντήσουμε να
λέμε καθώς, όχι μόνο οι κοινωνικές συνθήκες, οι αυξήσεις
των τιμών, η γενικευμένη αναστάτωση ανάμεσα στους
λαούς της υφηλίου αλλά και οι καιρικές συνθήκες πάνε από

το κακό στο χειρότερο. Μία βδομάδα στον ορεινό όγκο του Τρόο-
δος είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς ότι οι αλλαγές στο κλίμα
είναι ιδιαίτερα αισθητές και γίνονται εντονότερες με την πάροδο του
χρόνου. Πριν πέντε χρόνια μόλις σουρούπωνε ένοιωθες την ανάγκη
ότι έπρεπε να βάλεις ζακέτα,
μακριά παντελόνια, κάλτσες και να
ανάψεις φωτιά αν ήθελες να απο-
λαύσεις την βραδιά σου έξω στην
ύπαιθρο. Σήμερα μπορείς με άνεση
να παραμείνεις στο ανοικτό χώρο
του δάσους φορώντας κοντομά-
νικα ρούχα, ενώ τη φωτιά την ανά-
βεις περισσότερο για σκοπούς δια-
σκέδασης και όχι για να ικανοποι-
ήσεις την ανάγκη σου για ζεστασιά.

Το φαινόμενο «κλιματικές αλλα-
γές» για το οποίο μας βομβαρδί-
ζουν οι επιστήμονες εδώ και μία
εικοσαετία άρχισε πλέον να γίνεται
αρκούντως αισθητό και να αφήνει
οδυνηρές συνέπειες ανά το παγκό-
σμιο. Περίεργα καιρικά φαινόμενα
ακούμε και βλέπουμε συχνά πυκνά
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρο-
γείου με απώλειες όχι μόνο υλικές
αλλά και σε ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν
γίνει από τα Ηνωμένα Έθνη και οι
οποίες επιβεβαιώθηκαν από σχετι-
κές μετρήσεις εμπειρογνωμόνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εμφα-
νίζονται με δραματικό τρόπο σε κάθε περιοχή θα γίνουν ολοένα εντο-
νότερα και συχνότερα, καθώς η θερμοκρασία του πλανήτη θα ανέλ-
θει ανησυχητικά, η στάθμη της θάλασσας θα παρουσιάσει άνοδο με
απροσδόκητες επιπτώσεις και συνέπειες με ότι αυτά τα γεγονότα συνε-
πάγονται για κάθε χώρα. Παράλληλα την περίοδο 2050 – 2100 θα
υπάρξει τρομερή μείωση της βροχόπτωσης σε περιοχές που παρου-
σιάζουν ξηρασία ώστε η έλλειψη νερού να ανάγεται σε μείζον πρό-

βλημα, ενώ περιοχές που θεωρούνται βροχερές θα παρουσιάζουν πιο
συχνά πλημμύρες.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτικών φαίνεται να επικεντρώνε-
ται στις συνέπειες που θα έχουν τα συχνότερα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα σε συνδυασμό με τις γενικές αλλαγές που συμβαίνουν. Για
παράδειγμα μία περιοχή που επηρεάζεται από την άνοδο της στάθ-
μης της θάλασσας και ταυτόχρονα δέχεται συχνές τρικυμίες οι οποίες
συνοδεύονται με επιπλέον άνοδο της στάθμης των νερών θα υποστεί

διπλές τις συνέπειες.
Για την Κύπρο η κατάσταση δεν

είναι καθόλου ευχάριστη όσον
αφορά το θέμα νερό καθώς ως
χώρα, όχι ιδιαίτερα βροχερή, θα
υποστούμε πιο έντονα την έλλειψη
βροχόπτωσης σύμφωνα με τα σχε-
τικά πορίσματα των μελετών που
έγιναν από τα Ηνωμένα Έθνη και
την ΕΕ για την Μεσογειακή
Ευρώπη και ιδιαίτερα τις περι-
πτώσεις των μικρών νησιών. Επί-
σης θα νοιώσουμε πιο αισθητά την
άνοδο της θερμοκρασίας αλλά τα
πράγματα δεν θα είναι τόσο δρα-
ματικά σε ότι αφορά την άνοδο
της στάθμης της θάλασσας. Σύμ-
φωνα με το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης η άνοδος της στάθ-
μης της θάλασσας δεν θα επηρεά-
σει ιδιαίτερα το νησί μας καθώς η
μορφολογία που παρουσιάζει θα
το προστατέψει ακόμη και στην
περίπτωση της ανόδου της στάθ-
μης μέχρι και 30 εκατοστά.

Οι καιροί λοιπόν αναμένονται
δύσκολοι. Ας βάλουμε τον οβολό

μας ο καθένας προσπαθώντας να προστατεύσουμε στα μέτρα των
δυνατοτήτων μάς τη φύση, τους φυσικούς πόρους, καταναλώνοντας
όσο το δυνατό λιγότερα και πάντα με μέτρο και προπαντός με σεβα-
σμό στο περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Ελπίζοντας με αυτό τη
στάση και συμπεριφορά έναντι του περιβάλλοντος ανθρωποχώρου
για ένα καλύτερο μέλλον ή τουλάχιστον για να υπάρχει μέλλον.

Μερόπη Σαμαρά Μηλιώτου
Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής

Κύπρος και κλιματικές αλλαγές

Eυχές ΕΤΕΚ προς αποχωρούντα στελέχη του
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Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης ήταν
και είναι επιρρεπής στην εκδήλωση ξηρασιών.
Οι πρώτες γραπτές πληροφορίες για την εκδή-
λωση ξηρασιών προέρχονται από αρχαία κεί-
μενα. Αναφορές όμως για την εκδήλωση ξηρα-

σιών στην Κύπρο υπάρχουν επίσης και σε κείμενα όλων των μετέπειτα
χρονικών περιόδων αλλά και σε θρύλους που διαδόθηκαν από στόμα
σε στόμα ή μέσα από δημοτικά τραγούδια. Γνωστοί είναι οι θρύλοι που
ήθελαν οι πηγές του νερού να καταλαμβά-
νονται από «δράκους του νερού» οι οποίοι
παραχωρούσαν νερό μόνο όταν τους έδι-
ναν κάποιον άνθρωπο για να… το φάνε.

Σημαντικές αναφορές σε περιόδους
ξηρασίας στην Κύπρο πηγάζουν και μέσα
από την χριστιανική λατρεία στο νησί.

Σύμφωνα με το «Χρονικό» του Λεό-
ντιου Μαχαιρά αλλά και τη λαϊκή παρά-
δοση η Αγία Ελένη, γύρω στο 326 μ.Χ., σε ένα από τα ταξίδια της
στους Αγίους Τόπους σταματά στην Κύπρο μετά από θαλασσοτα-
ραχή. Η Κύπρος μαστιζόταν, τότε, από 17 χρόνια ανομβρίας. Η
ξηρασία την είχε ερημώσει, οι κάτοικοι είχαν φύγει και όσοι από-
μειναν βασανίζονταν από πείνα, δίψα κι από δηλητηριώδη φίδια.
Η Αγία Ελένη προσευχήθηκε και τότε άνοιξαν οι ουρανοί. Καταρ-
ρακτώδεις βροχές πότισαν τη γη και για πρώτη φορά, έπειτα από

πολλά χρόνια, εμφανίστηκε ουράνιο τόξο στον ουρανό. Γι' αυτό και
το ουράνιο τόξο αποκαλείται από τον κυπριακό λαό «Ζωνάρι της
Αγίας Ελένης».

Σημαντική αναφορά για περιόδους ξηρασίας γίνεται και στην ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μονής Κύκκου, όπου αναφέρεται πως με τη δύναμη
της Εικόνας της Παναγίας που υπάρχει στη Μονή, σε περιόδους
μεγάλης ανομβρίας έβρεχε. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η Αγία
Εικόνα συνδέθηκε με την ανομβρία. Οι ιστορικές πηγές καταγρά-

φουν συχνές λιτανείες και δεήσεις του λαού
με την παράκληση να μεσιτεύσει, για να
ανοίξουν οι ουρανοί. Κατά τη διάρκεια της
τουρκοκρατίας συχνά οι υπόδουλοι σε όλη
την Κύπρο αναζητούσαν τη βοήθεια της
Αγίας Εικόνας. Για τη μεταφορά και περι-
φορά Της εκτός Μονής χρειαζόταν ειδική
άδεια, για την οποία οι χριστιανοί υπέβαλ-
λαν σχετική αίτηση».

Δεήσεις… για επίλυση του υδατικού
Σήμερα, δεν γίνονται πλέον και τόσες δεήσεις στο Θεό για βροχή

ούτε η Παναγία η Κυκκώτισσα λιτανεύεται στο νησί. Οι εκάστοτε
κυβερνήσεις έχουν τα δικά τους σχέδια… για επίλυση του υδατικού
ενώ η ηγεσία της Εκκλησίας της Κύπρου επιλέγει να ευλογεί τις
«σίγουρες λύσεις» παρά να «ενοχλεί» Την Παναγία.

Φράγμα Γερ-
μασόγειας, 4
Ιουλίου 2008
(Φωτο ΚΥΠΕ)

Σε όλη την ΕΕ – εκτιμάται ότι το 20%
του διαθέσιμου νερού σπαταλιέται

αλόγιστα, ενώ, σύμφωνα με ορισμένες
εκτιμήσεις, το ποσοστό αυτό ενδέχεται

να φθάνει το 40%

Ο φαύλος κύκλος “διαχείρισης” της ξηρασίας
To νερό, οι υδατοφράκτες, τα γήπεδα γκολφ, το φαινόμενο του θερμοκηπίου
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Το χειρότερο όμως είναι πως πολλά από τα μέτρα και έργα που
προτείνονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της
ξηρασίας, εγκαταλείπονται ημιτελή ή δεν κατασκευάζονται καθό-
λου, αν εν τω μεταξύ αρχίσουν οι βροχοπτώσεις. Βέβαια είναι και το
παράδειγμα της μεταφοράς νερού από την Ελλάδα του οποίου η υπό-
θεση είναι υπό εξέλιξη! Επιπλέον, οι επιπτώσεις της ξηρασίας ξεχνι-
ούνται μέχρι να “χτυπήσει” η επόμενη, με πιο δυσμενείς επιπτώσεις.

Τραγική -αλλά και κωμική την ίδια ώρα- είναι η αναφορά για το
υδατικό στην ιστοσελίδα του τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων: «Στην
Κύπρο το πρόβλημα της υδατικής ανεπάρκειας διαγνώστηκε και
αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Το σύνθημα ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ καθόρισε την υδατική πολιτική της Κυβέρνησης
της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας και των κυβερνήσεων που
ακολούθησαν.

Πειστική μαρτυρία της μεγάλης σημασίας που δόθηκε και συνεχί-
ζει να δίνεται στην ορθολογιστική αξιοποίηση των υδατικών πόρων
είναι η σημερινή αποθηκευτική ικανότητα των φραγμάτων που ανέρ-
χεται στα 327,5 ΕΚΜ νερού, σε σύγκριση με 6 ΕΚΜ που ήταν το
1960. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, η
Κύπρος κατατάσσεται πρώτη στον ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά τον
αριθμό και τη χωρητικότητα μεγάλων φραγμάτων σε σχέση με την
έκταση της.» Βέβαια, το Τμήμα δεν εξηγεί αν το υδατικό είναι λυμένο
είτε με γεμάτα (με νερό!) είτε με άδεια τα φράγματα των 327,5 ΕΚΜ!

Mετά τον Αύγουστο αποφάσεις για τα γκολφ
Οι κυβερνήσεις στην Κύπρο, από διακυβερνήσεως Γιώργου Βασι-

λείου, είχαν στην ατζέντα τους, εκτός από την επίλυση του υδατικού,
και την επίλυση του θέματος «γήπεδα γκολφ». Τα γήπεδα αυτά θεω-
ρούνταν και θεωρούνται (από κάποιους) ως η σωτηρία του τουρι-
στικού προϊόντος του νησιού. Βέβαια, τα γήπεδα γκολφ για να υπάρ-
χουν πρέπει να ποτίζονται. Το πού θα βρεθεί το νερό για το πότισμά
τους είναι άγνωστο, αφού στα τέλη Ιουλίου τα φράγματα ήταν σχε-
δόν άδεια -με κίνδυνο η Λεμεσός να μείνει χωρίς νερό στις αρχές
Αυγούστου- ενώ από τις 23 Ιουλίου η παροχή νερού σε Λευκωσία
και Λάρνακα μειώθηκε περισσότερο.

Αυτό το μήνα (Αύγουστο) αναμένεται να είναι έτοιμη η πολιτική
της (νέας) κυβέρνησης για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ. Η αρμό-
δια επιτροπή των γενικών διευθυντών των εμπλεκόμενων υπουρ-
γείων συνήλθε στις 14 Ιουλίου για πρώτη φορά και τις επόμενες μέρες
υπέβαλε στην υπουργική επιτροπή τις εισηγήσεις της για τη νέα πολι-
τική. Στο μικροσκόπιο τέθηκαν τα κίνητρα αλλά και τα ζητήματα

Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση
της κυβέρνησης για τα Γήπεδα Γκολφ

Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης για
διορισμό διυπουργικής Επιτροπής που θα επανεξετάσει την
υφιστάμενη πολιτική που αφορά τα γήπεδα γκολφ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο ευελπιστεί ότι έχουν γίνει πλέον
αντιληπτά τα αδιέξοδα στα οποία έχει οδηγηθεί το θέμα
λόγω της αποτυχημένης πολιτικής που έχει μέχρι σήμερα
ακολουθηθεί.

Με βάση τις πάγιες θέσεις του και ενόψει των όσων έχουν
δει πρόσφατα το φως της δημοσιότητας το ΕΤΕΚ εισηγείται
στην κυβέρνηση τις πιο κάτω ενέργειες ώστε το πολύκροτο
αυτό θέμα να οδηγηθεί επιτέλους προς τη σωστή κατεύ-
θυνση:
1. Εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης με βάση τα σημε-

ρινά δεδομένα, η οποία θα προσμετρά όλες τις σχετικές
με το θέμα παραμέτρους, όπως είναι οι πραγματικές
προοπτικές αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος
και αύξησης του τουρισμού, οι συνέπειες στο υδατικό
ισοζύγιο από την υδροδότηση των γηπέδων και των
πέριξ αυτών αναπτύξεων, οι ευρύτερες περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις από τη δημιουργία των γηπέδων κλπ.

2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των
υφιστάμενων γηπέδων γκολφ ώστε να ληφθούν υπόψη
κατά τον καθορισμό της κυβερνητικής πολιτικής.

3. Επαναξιολόγηση των υπέρμετρων κινήτρων που έχουν
δοθεί για ανάπτυξη των γηπέδων ώστε να αποφευχθούν
τα υπερκέρδη που θα αποκομίσουν οι επιχειρήσεις που
θα αναλάβουν τις αναπτύξεις με βάση τον υφιστάμενο
σχεδιασμό.

4. Καθορισμό του αριθμού των γηπέδων που θα δημι-
ουργηθούν βάσει επαρκούς τεκμηρίωσης, κάτι που όπως
διαφαίνεται εξέλειπε κατά τη λήψη της εν ισχύ απόφα-
σης για 14 συνολικά γήπεδα.

5. Ενίσχυση των εγγυήσεων που αφορούν τη διασφάλιση
της λειτουργίας και ορθής διαχείρισης των γηπέδων
ώστε να αποτραπεί η εμπλοκή επιχειρήσεων που απο-
σκοπούν στο πρόσκαιρο κέρδος.

6. Σαφή καθορισμό κριτηρίων βάσει των οποίων θα
δοθούν οι τελικές άδειες λειτουργίας ώστε να διευκο-
λυνθεί η επιλογή
μεταξύ των αιτήσεων
που έχουν πάρει ή
αναμένεται να
πάρουν κατ’ αρχήν
έγκριση.
Με την ευκαιρία αυτή

το ΕΤΕΚ, ως ο Τεχνικός
Σύμβουλος του κράτους,
τίθεται εκ νέου στη διά-
θεση της κυβέρνησης
ώστε μέσα από διάφανες
διαδικασίες και δημόσια
διαβούλευση να βοηθη-
θεί η λήψη των καλύτε-
ρων για τον τόπο τελι-
κών αποφάσεων.

16 Ιουλίου 2008

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
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των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αξιοποίησης του νερού, των
μονάδων αφαλάτωσης. Ο υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Συλι-
κιώτης επανέλαβε ότι καμιά πολεοδομική άδεια δεν θα δοθεί για τη
δημιουργία γηπέδων γκολφ μέχρι να αποφασιστεί η νέα πολιτική.

Το νερό από την Ελλάδα
Ο άνυδρος χειμώνας οδήγησε σε δραματική υποχώρηση των υδά-

τινων αποθεμάτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το νερό στα
φράγματα έχει υποχωρήσει κατά 7,5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ από
τον Mάρτιο άρχισαν οι περικοπές στο δίκτυο ύδρευσης προκειμένου
να εξοικονομηθεί νερό για το καλοκαίρι. Για τον λόγο αυτό τον Ιού-
νιο ο υπ. Γεωργίας Μιχάλης Πολυνείκης και ο υπ. ΠEXΩΔE της Ελλά-
δας, Γ. Σουφλιάς υπέγραψαν συμφω-
νία η οποία προβλέπει την εξαγωγή
προς την Kύπρο 8 εκατ. κυβικών
μέτρων νερού.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το νερό
θα χρεώνεται στην Kύπρο με τα ίδια
τιμολόγια που πληρώνουν οι κάτοικοι
των άνυδρων νησιών στο Αιγαίο. Στις
ελεύθερες περιοχές υπολογίζεται ότι
οι ανάγκες για νερό ανέρχονται σε 66,7
εκατ. κυβικά μέτρα τον χρόνο.

Η σύνδεση του χερσαίου με τον
υποθαλάσσιο αγωγό για τη μεταφορά
του νερού από την Ελλάδα, που φτά-
νει στην Κύπρο με τάνκερ, συμπλη-
ρώθηκε στα μέσα Ιουλίου.

Τα τεχνικά προβλήματα όμως γύρω
από το θέμα δεν τέλειωσαν με αποτέ-
λεσμα να μην λειτουργήσει κανονικά
το σύστημα (μέχρι την τελευταία εβδο-
μάδα Ιουλίου που το ενημερωτικό μας
έντυπο πήγε στο τυπογραφείο).

Αφαλατώσεις
Δύο εργοστάσια αφαλάτωσης που

κατασκευάστηκαν μπορούν να μετα-
τρέπουν σε πόσιμο νερό 92.000 κυβικά
μέτρα ημερησίως δίνοντας μικρή
«ανάσα» στο πρόβλημα της Kύπρου.

Σύμφωνα με εξαγγελίες της κυβέρ-
νησης, η μονάδα αφαλάτωσης της
Δεκέλειας αναμένεται να αρχίσει
σύντομα να προμηθεύει με πρόσθετο
νερό 10.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, που θα αποτελέσει πολύ
σημαντική ένεση.

Το Νοέμβριο η αφαλάτωση της Λάρνακας θα εφοδιάζει με άλλες
10.000 κυβικά μέτρα νερό ημερησίως και τον Οκτώβρη θα λειτουρ-
γήσει η κινητή μονάδα αφαλάτωσης του Πύργου, με δυναμικότητα
20.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα. Όσον αφορά τη μονάδα αφα-
λάτωσης της Επισκοπής, το θέμα βρίσκεται στη διαδικασία των προ-
σφορών.

Επικίνδυνο φαινόμενο
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημά-

των & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Αθηνών η ξηρασία είναι
ένα πολύ επικίνδυνο κλιματικό φαινόμενο.

Οι ξηρασίες κατατάσσονται στα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Παρα-
στατικότερα, οι ξηρασίες βρίσκονται στο ένα άκρο μιας «τραμπάλας»

και οι πλημμύρες στο άλλο. Επομένως εκδηλώνονται έντονα σε διά-
φορες περιοχές του πλανήτη μας όταν σε άλλες περιοχές του εκδηλώ-
νονται πλημμύρες. Κατά συνέπεια, κανένα έτος δεν μπορεί να είναι
πολύ υγρό ή πολύ ξηρό για εκτεταμένες περιοχές, αφού η ποσότητα
νερού που εξατμίζεται πέφτει με περίσσεια σε άλλες περιοχές.

Που οφείλονται οι ξηρασίες;
Βασική αιτία εκδήλωσης μιας ξηρασίας –καθώς και των υπολοί-

πων ακραίων καιρικών και κλιματικών φαινομένων– είναι η φυσική
διακύμανση του κλίματος ενός τόπου. Ο όρος αυτός φανερώνει το
«κληρονομικό» γνώρισμα του κλίματος να παρουσιάζει συχνά δια-
φορές μεταξύ των ημερήσιων, μηνιαίων ετήσιων κλπ τιμών της βρο-

χής, θερμοκρασίας κλπ. και των αντί-
στοιχων μέσων τιμών τους.

Η διακύμανση του κλίματος οφεί-
λεται στη μείωση ή αύξηση της ηλια-
κής ακτινοβολίας (θερμότητας) που
δέχεται κάθε τόπος τις διάφορες επο-
χές. Η αυξομείωση της θερμότητας με
τη σειρά της επιφέρει αλλαγές στις
«κανονικές κατευθύνσεις των αερίων
μαζών ή τις μπλοκάρει» και διατα-
ράσσει τον καιρό και το κλίμα. Έτσι
π.χ. μία περιοχή που κανονικά θα δεχό-
ταν βροχές σε μία εποχή, με τη διατά-
ραξη της κυκλοφορίας των αερίων
μαζών απομακρύνονται και οι υδρα-
τμοί της ατμόσφαιρας από αυτή και
επικρατεί ξηρασία.

Προστίθεται ακόμα πως η μεταβολή
της θερμότητας από τον Ήλιο προς τη
Γη οφείλεται σε αιτίες που απορρέουν
από τον ίδιο, καθώς και από την ατμό-
σφαιρα και την επιφάνεια της Γης.
Στην πρώτη κατηγορία υπάγεται η
αύξηση ή ελάττωση του αριθμού των
ηλιακών κηλίδων που λαμβάνουν τη
μέγιστη τιμή κάθε 11 χρόνια περίπου
και στη δεύτερη, η ρύπανση της ατμό-
σφαιρας, οι εκρήξεις ηφαιστείων, το
γνωστό φαινόμενο EL NINO, οι εκτε-
ταμένες αλλαγές χρήσεων γης όπως
π.χ. οι καταστροφές των δασών από
πυρκαγιές, η αποψίλωση αυτών, η απε-
ρήμωση, η αστικοποίηση, η ύπαρξη και

το λιώσιμο πάγων και χιονιού, κλπ.

Διαχείριση της ξηρασίας
Ο σχεδιασμός αντιμετώπισης των επιπτώσεων ενός τέτοιου φαι-

νομένου πρέπει να είναι διαρκής. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται
από διεπιστημονική ομάδα ειδικών και με ολιστική προοπτική αφού
η ξηρασία είναι η συνισταμένη των αποτελεσμάτων της διατάραξης
των μετεωρολογικών, υδρολογικών, αγροτικών και κοινωνικο-οικο-
νομικών συνθηκών μιας περιοχής. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασι-
κών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Αθηνών,
ως προς την ορθολογική διαχείριση αυτού του ακραίου φαινομένου,
εισηγείται:

Η αναποτελεσματικότητα των μεθόδων διαχείρισης “της κρίσης
της ξηρασίας” οδήγησε τις κυβερνήσεις πολλών χωρών και τους
αρμόδιους φορείς τους “να σπάσουν τον υδρο-παράλογο κύκλο της”

Οι περιοχές που απειλούνται περισσότερο
από την ερημοποίηση είναι η Ελλάδα,

η Κύπρος, η νότια Ιταλία, η Σικελία, η Κορσική
και η Ιβηρική Χερσόνησος
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και να τον προσαρμόσουν σε μέτρα και έργα που αφορούν το σχε-
διασμό του κινδύνου εκδήλωσης ξηρασίας σε μια περιοχή παρά στη
διαχείριση αυτής κατά την επικράτηση. Έτσι η σύνταξη σχεδίου και
γενικότερα η χάραξη εθνικής πολιτικής και στρατηγικής αντιμετώ-
πισης των ξηρασιών από κάθε χώρα επιρρεπή σε αυτές, θεωρείται
σήμερα ως ενέργεια άμεσης προτεραιότητας.

Ο τρόπος σύνταξης και εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου προφανώς
διαφέρει μερικώς από χώρα σε χώρα ανάλογα με τα κλιματικά της
χαρακτηριστικά, την οικονομία, την κοινωνική της δομή, τους φυσι-
κούς της πόρους κλπ. Σε γενικές όμως γραμμές και σύμφωνα με τα
συμπεράσματα διεθνών συνεδρίων και άλλων δημοσιεύσεων για το
θέμα αυτό, μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1 Τη συγκρότηση Τακτικής Επιτροπής από διεπιστημονική ομάδα
ειδικών στις ξηρασίες για την επίβλεψη και το συντονισμό του
σχεδίου, καθώς και το συντονισμό της πολιτικής μετά τη σύνταξη
του σχεδίου και κατά τη διάρκεια εμφάνισης ξηρασιών.

2 Τη χάραξη πολιτικής για τις ξηρασίες και τον καθορισμό των
αντικειμενικών στόχων του σχεδίου.

3 Την επίλυση των αντιπαραθέσεων μεταξύ ομάδων με περιβαλ-
λοντικά και οικονομικά συμφέροντα.

4 Την καταγραφή των φυσικών πόρων, του ανθρώπινου δυνα-
μικού και των οικονομικών και νομικών περιορισμών εφαρμο-
γής του σχεδίου.

5 Τη σύνταξη των μεθόδων μείωσης των επιπτώσεων των ξηρα-
σιών.

6 Τον καθορισμό θεμάτων για έρευνα.
7 Το συντονισμό νομοθετικών και πολιτικών θεμάτων.
8 Την εφαρμογή του σχεδίου ξηρασίας.
9 Τη σύνταξη προγραμμάτων εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά

με την αντιμετώπιση των ξηρασιών.
10 Την καθιέρωση διαδικασιών αξιολόγησης του σχεδίου.

Η αποδοχή όμως ενός τέτοιου σχεδίου σε μια χώρα, παρά την ανα-
γκαιότητα και χρησιμότητά του, προσκρούει σε σημαντικό αριθμό
δυσκολιών και κυρίως:

• Στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ξηρασιών για μακρό
χρονικό διάστημα με περιστασιακά μέτρα ή μέτρα διαχείρισης
της κρίσης.
• Στην αβεβαιότητα που επικρατεί ως προς το χρόνο εμφάνισης,
αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά των μελλοντικών ξηρα-
σιών.
• Στην έλλειψη συνήθως ενδιαφέροντος από τις κυβερνήσεις και
τους πολίτες για φαινόμενα που θα συμβούν στο μέλλον και
• Στην πιθανή παρανόηση των επιστημονικών απόψεων για τις
ξηρασίες από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων ή τα ΜΜΕ.

Άνοδος στάθμης θαλασσών
Μία από τις σοβαρότερες συνέπειες του φαινομένου του θερμο-

κηπίου, είναι η άνοδος της στάθμης των υδάτων της θάλασσας. Οι
παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση αυτή, είναι λίγο ως πολύ γνω-
στοί. Η αύξηση της θερμοκρασίας, δημιουργεί διαστολή του θαλασ-
σινού νερού και λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας, της Ανταρ-
κτικής και των Παγετώνων των Άλπειων.

Τον τελευταίο αιώνα η μέση επιφανειακή θερμοκρασία αυξήθηκε
κατά 0,4-0,8%, οδηγώντας σε αύξηση της μέσης στάθμης των ωκεα-
νών κατά 10-20 εκατοστά.

Δυστυχώς όμως τα χειρότερα έπονται. Σύμφωνα με τα συμπερά-
σματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις κλιματικές Αλλαγές
(IPCC), η αποσταθεροποίηση του κλίματος, θα οδηγήσει σε αύξηση
9-88 εκατοστά της μέσης στάθμης της θάλασσας τα επόμενα 100
χρόνια.

Κ Υ Ρ Ι Ο Θ Ε Μ Α
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Η στάθμη της θάλασσας μεταβάλλεται λόγω διαφόρων παραγόντων οι κυριότεροι
των οποίων είναι:
Παλίρροια (+/- 40 εκατοστά μέγιστη)
Βαρομετρικές αλλαγές
Άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη (λιώσιμο πάγων, διαστολή νερού) (άνοδος

40 εκατοστά μέχρι 2100)
Τεκτονικές αλλαγές (μεταβολή της στάθμης της επιφάνειας της ξηράς, π.χ.

Λάρνακα: άνοδος 2 μέτρα σε 2000 χρόνια)
Τσουνάμι – Σεισμοί

EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Αύξηση αναρρίχησης κυματισμού /υπερπήδησης κυματισμού για τις ίδιες

κυματικές συνθήκες
2. Ακραία φαινόμενα πιο έντονα (συμβάν με συχνότητα εμφάνισης στο παρελθόν

μια φορά κάθε 100 χρόνια θα έχει στο μέλλον συχνότητα μια φορά κάθε 10
χρόνια)

3. Οπισθοχώρηση ακτογραμμής (ανάλογα με την κλίση της παραλίας) (για κλίση
1:5, οπισθοχώρηση 2μ μέχρι το 2100)

4. Κατασκευές μέσα στη θάλασσα (π.χ. αποβάθρες) υπόκεινται σε μεγαλύτερες
κυματικές καταπονήσεις και συχνότερες προσκρούσεις κυμάτων στην κάτω
πλευρά του δαπέδου.

5. Πλημμύρες συχνότερες / εντονότερες.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
1. Μέτρα ως προς αίτια προβλήματος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου – π.χ.
| Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Χρήση φυσικού αερίου | Μέσα μαζικών μεταφορών
Μείωση κατανάλωσης ενέργειας

2. Μέτρα ως προς επιπτώσεις προβλήματος
Σχεδιασμός έργων λαμβάνοντας υπόψη άνοδο στάθμης της θάλασσας (επόμενα

[50] χρόνια) και τη συχνότητα ακραίων συμβάντων
3. Μέτρα μείωσης των ζημιών από πλημμύρες προβλήματος

Προειδοποίηση για επερχόμενο συμβάν – Τσουνάμι – καταιγίδα
Εκκένωση ευάλωτων περιοχών
Εγκαταστάσεις που πλημμυρίζουν ανθεκτικές στο νερό

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Περί αποβαθρών νόμος:

1. Δεν εφαρμόζεται για έργα του δημοσίου – τα πλείστα έργα είναι του δημοσίου
2. Γράφτηκε για αποβάθρες και εφαρμόζεται για όλα τα θαλάσσια έργα
3. Ισχύει πέραν της ακτογραμμής προς τη θάλασσα – δεν εφαρμόζεται σε έργα

πάνω στην παραλία, π.χ. θωρακίσεις παραλιών
4. Δεν προδιαγράφει τεχνικά θέματα
5. Αρμόδια υπηρεσία – Επαρχιακή Διοίκηση (Κλάδος Θαλασσίων Έργων δεν έχει

αρμοδιότητα)
*Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Υδραυλικής, Μέλος ΕΤΕΚ
Διδάσκων «Παράκτια Μηχανική» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
www.eng.ucy.ac.cy/toumazis

Πώς επηρεάζονται
οι παράλιες περιοχές

της Κύπρου;
Του Αντώνη Τουμαζή*
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Η ΕΕ στη μάχη κατά της λειψυδρίας
Δεδομένων των εντεινόμενων προβλημάτων

της ξηρασίας και της έλλειψης νερού, η ΕΕ
προωθεί μια βιώσιμη ευρωπαϊκή στρατηγική
για τη διαφύλαξη του ζωτικού αυτού αγαθού.

Η λειψυδρία και οι ξηρασίες αποτελούν όλο
και συχνότερα φαινόμενα στην Ευρώπη. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της ΕΕ, τα τελευταία 30
χρόνια, το ποσοστό του πληθυσμού και των
εκτάσεων στην ΕΕ που πλήττονται κάθε
χρόνο από την ξηρασία έχει αυξηθεί
σημαντικά (από 6% σε 13% κατά μέσο
όρο), επιβαρύνοντας την ευρωπαϊκή
οικονομία με τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ.

Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι,
τα επόμενα χρόνια, το φαινόμενο της λει-
ψυδρίας θα γίνει εντονότερο σε όλη την
Ευρώπη.

Η Επιτροπή συμμετέχει εδώ και πολλά
χρόνια σε προγράμματα διαχείρισης των
υδάτινων πόρων, όπως το πρόγραμμα
WISE (Σύστημα Πληροφοριών για τους
Υδάτινους Πόρους στην Ευρώπη) το οποίο
ξεκίνησε το 2002. Τα προγράμματα
αυτά εστιάζουν μεταξύ άλλων στην
ποιότητα του νερού και στους τρό-
πους με τους οποίους οι ξηρασίες
μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο
το πόσιμο νερό, αλλά και τη γεωρ-
γία, τη δασοκομία και τα δίκτυα
υδάτινων μεταφορών. Για την
αντιμετώπιση των εντεινόμενων
αυτών προβλημάτων, η Επιτροπή
προτείνει μια αρχική δέσμη πολι-
τικών εναλλακτικών δυνατοτή-
των και ζητά να ανοίξει η συζή-
τηση για το πώς θα στραφεί η ΕΕ
προς την ορθολογική αξιοποίηση
και την εξοικονόμηση του νερού.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει επίσης να
δοθεί στην ορθολογική χρήση του νερού
δεδομένου ότι υπάρχουν τεράστιες
δυνατότητες εξοικονόμησης του νερού
σε όλη την ΕΕ – εκτιμάται ότι το 20%
του διαθέσιμου νερού σπαταλιέται αλό-
γιστα, ενώ, σύμφωνα με ορισμένες εκτι-
μήσεις, το ποσοστό αυτό ενδέχεται να
φθάνει το 40%.

Όπως επισήμανε η Επιτροπή, η κατά-
σταση των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη
ενδέχεται να επιδεινωθεί περισσότερο εάν
εξακολουθήσουν να αυξάνονται οι θερμοκρασίες και δεν υιοθετη-
θεί μια σαφής στρατηγική.

Ερημοποίηση
Τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν τη 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα

κατά της Ερημοποίησης. Οι αλλαγές στις καιρικής συνθήκες ως απο-
τέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου και της αποψίλωσης μεγά-
λων δασικών εκτάσεων εμφανίζουν το σύμπτωμα που λέγεται
"'ερημοποίηση".

Η ερημοποίηση αρχίζει με την
σταδιακή μείωση της χλωρίδας
για να φθάσει τελικά στο αποτέ-
λεσμα της πλήρους απώλειας της
ικανότητας του εδάφους να
συντηρεί οποιαδήποτε μορφή
ζωής. Αυτό το φαινόμενο δεν επι-
φέρει μόνο περιβαλλοντικά, αλλά
και οικονομικά και κοινωνικά προ-
βλήματα στις χώρες στις οποίες
εμφανίζεται.

Σύμφωνα με το Κίνημα Οικολό-
γων Περιβαλλοντιστών «η ερημο-
ποίηση θεωρείται σήμερα ένα από
τα σημαντικότερα προβλήματα που

αντιμετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου.
Οι περιοχές που απειλούνται περισσό-
τερο από την ερημοποίηση βρίσκονται
στη βόρεια Αφρική, στην Εγγύς Ανα-
τολή και στην Ευρώπη. Ειδικότερα για
την Ευρώπη, οι περιοχές που απειλού-
νται περισσότερο από την ερημοποίηση
είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η νότια Ιτα-
λία, η Σικελία, η Κορσική και η Ιβηρική
Χερσόνησος (UNEP, 1992, Imeson and

Emmer, 1992). H Τουρκία, η Τυνησία και το
Μαρόκο χάνουν κάθε χρόνο λόγω διάβρω-
σης 542.370, 180.000 και 22.000 στρέμματα.

Στην Κύπρο η μέση βροχόπτωση στις αρχές
του αιώνα ανερχόταν στα 380 χιλιοστόμετρα
και σήμερα βρίσκεται περίπου στα 300. Στη
Λευκωσία, για παράδειγμα, τα τελευταία 100
χρόνια, η συχνή ανομβρία και η αλλαγή των
κλιματικών συνθηκών έχουν επιφέρει αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας κατά 1,1ο C.

Η μείωση της βροχόπτωσης η οποία δεν
συνοδεύτηκε από αλλαγή στις καλ-
λιέργειες, είχε σαν αποτέλεσμα την
έντονη άντληση των υπόγειων νερών
με αποτέλεσμα την εξάντληση των
υδατικών αποθεμάτων, υπέργειων και
υπόγειων, σε επικίνδυνα όρια.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει πρόβλημα
διάβρωσης, η οποία προκύπτει από την
ύπαρξη ορυχείων και λατομείων, όπως
επίσης και από την παράκτια τουρι-
στική ανάπτυξη, παράγοντες που επί-
σης αποτελούν απειλή σε ευαίσθητους
περιβαλλοντικούς οικότοπους».

Κοινωνική αστάθεια
Εξ αιτίας των κλιματικών αλλαγών, οι μισές χώρες του πλανήτη

θα αντιμετωπίσουν προβλήματα κοινωνικής αστάθειας και βίας,
λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων και των καυσίμων, της
μείωσης των αποθεμάτων νερού και της ενίσχυσης του φαινομένου
της ερημοποίησης. Αυτό αναφέρεται σε έκθεση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών. Ήδη 37 χώρες τελούν υπό καθεστώς κρίσεως,
ενώ η πρόβλεψη για το 2025 κάνει λόγο για περισσότερα από 3 δισ.
ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη που θα έρθουν πρόσωπο με πρό-
σωπο με σοβαρή έλλειψη νερού.

Κ Υ Ρ Ι Ο Θ Ε Μ Α
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Ο ι ημέρες της φθηνής ενέργειας έχουν περάσει ανεπιστρεπτί
και η Ευρώπη βρίσκεται όλο και περισσότερο αντιμέτωπη
με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, την αύξηση
της ενεργειακής εξάρτησης από τις εισαγωγές και την

αύξηση των ενεργειακών τιμών. Για να επιτευχθεί βιώσιμος, ασφα-
λής και ανταγωνιστικός ενεργειακός εφοδιασμός θα πρέπει να χαρα-
χθεί μια κοινή ευρωπαϊκή στρα-
τηγική, η οποία πρέπει να είναι
φιλόδοξη, αποτελεσματική και
μακροπρόθεσμη και πρέπει να
έχει εφαρμογή σε κάθε κράτος
μέλος που ανήκει στην ευρω-
παϊκή οικογένεια.

Η ενέργεια είναι ο κυριότερος
παράγοντας που συμβάλλει στις
κλιματικές αλλαγές αφού συνει-
σφέρει σε ποσοστό 80% στην
εκπομπή των θερμοκηπιακών
αερίων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Υπολογίζεται ότι εάν δεν
γίνουν ουσιαστικές προσπάθειες
για να μειωθούν οι εκπομπές,
υπάρχουν σημαντικές πιθανότη-
τες να αυξηθούν οι θερμοκρα-
σίες σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αλλάξει δραματικά το παγκόσμιο σκη-
νικό αλλά και ο τρόπος ζωής των πολιτών.

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να συμβάλλει στη μείωση των θερμο-
κηπιακών εκπομπών αλλά εάν εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η υφι-
στάμενη ενεργειακή πρακτική αναμένεται μια αύξηση της τάξης του
5% μέχρι το 2030.

Η συνεχής αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των προϊόντων
του, η αστάθεια και οι δυσκολίες που παρατηρούνται στον ενεργει-
ακό εφοδιασμό τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδείξει τους κινδύ-
νους που ελλοχεύουν από την εξάρτηση της ΕΕ από το πετρέλαιο
και το αέριο. Αν δεν παρθούν μέτρα, στα επόμενα 20 με 30 χρόνια,
αναμένεται ότι το 70% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα προ-
μηθεύεται αναγκαστικά από εισαγωγές. Σήμερα περίπου το 45% των
εισαγωγών πετρελαίου της ΕΕ προέρχεται από τη Μέση Ανατολή
και πιο συγκεκριμένα από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ, το
Κουβέιτ και το Κατάρ. Από την άλλη, για το φυσικό αέριο η ΕΕ επί
του παρόντος εμφανίζει περιορισμένη εξάρτηση της τάξης του 40%
και οι εισαγωγές της προέρχο-
νται κυρίως από τη Ρωσία.

Η Ένωση εισάγει παράλληλα
περισσότερο του 50% των ανα-
γκών της σε γαιάνθρακα και
παρά τη συνεχή μείωση της
ζήτησης του, η εξάρτηση θα
εξακολουθήσει να αυξάνεται
τα επόμενα χρόνια. Όσον
αφορά τον εφοδιασμό της σε
πυρηνικά υλικά η Ευρώπη
εξαρτάται κατά 95% από τον

εξωτερικό εφοδιασμό με ουράνιο.
Όπως αναφέρεται και στην Πράσινη Βίβλο, για το γαιάνθρακα η

διεθνής αγορά θεωρείται ανταγωνιστική ενώ στη διεθνή αγορά για
το πετρέλαιο δεσπόζει καρτέλ. Στην αγορά του φυσικού αέριου η
κατάσταση είναι ιδιόμορφη και χαρακτηρίζεται από τοπικά ολιγο-
πώλια, στα οποία οι τιμές προσδιορίζονται από την αγορά πετρε-

λαίου.
Για να μπορέσει η Ευρώπη να

ανεξαρτητοποιηθεί από τις αγο-
ρές αυτές θα πρέπει να στραφεί
σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως
τις ανανεώσιμες, στις οποίες να
μπορεί να ασκήσει έλεγχο και
επιρροή. Οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας θα πρέπει να γίνουν
πολιτική προτεραιότητα στην
Ένωση ώστε να ενισχυθεί η ενερ-
γειακή ασφάλεια και να περιορι-
στούν οι κλιματικές αλλαγές. Η
ανάπτυξη τους όμως απαιτεί
τεράστιες επενδύσεις σε έρευνα
και τεχνολογία ώστε να βελτιω-
θεί η απόδοση τους και να μειω-
θεί το κόστος τους.

Στην Κύπρο η ενεργειακή συνεισφορά στο δίκτυο από ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας είναι σχεδόν μηδαμινή. Αναμένεται όμως ότι
στα επόμενα χρόνια θα γίνει ουσιαστική στροφή της ενεργειακής
πολιτικής της Κύπρου για την αξιοποίηση και άλλων μορφών ενέρ-
γειας όπως η ηλιακή, η αιολική, η βιομάζα και άλλες μορφές.

Μέσα στους κόλπους της τυποποίησης εκπονούνται συνεχώς νέα
πρότυπα που αφορούν την απόδοση και την ασφάλεια των ηλιακών
φωτοβολταϊκών συστημάτων ενέργειας αλλά και των ανεμογεννη-
τριών. Η «Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή 82 για τα Ηλιακά Φωτο-
βολταϊκά Συστήματα» έχει εκπονήσει 34 πρότυπα από τα οποία τα
δύο είναι εναρμονισμένα κάτω από την Οδηγία 2006/95 για τη Χαμηλή
Τάση ενώ η «Επιτροπή 88 για τις Ανεμογεννήτριες» έχει εκπονήσει
15 πρότυπα από τα οποία τα δύο μόνο είναι εναρμονισμένα.

Ειδικότερα η «Επιτροπή 82» εκδίδει πρότυπα που αναφέρονται στις
απαιτήσεις για το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση καθώς και
τα μέτρα προστασίας που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Από την άλλη, η Επιτροπή για

τις Ανεμογεννήτριες δημιουργεί
πρότυπα που αναφέρονται στις
τεχνικές μέτρησης για τον ακου-
στικό θόρυβο, τη ηλεκτρομα-
γνητική συμβατότητα καθώς και
με θέματα ασφάλειας.

*Ηλεκτρολόγος μηχανικός
και μηχανικός Η/Υ

- Λειτουργός Τυποποίησης
στον Κυπριακό Οργανισμό

Τυποποίησης (CYS)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανάγκη και όχι επιλογή…

Της Αγγελικής Λοΐζου*

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 4 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο 11

Απεξάρτηση… της ΕΕ
Η έρευνα και η τεχνολογία γύρω από τις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας συνεχώς εξελίσσονται και αναμένεται να
σημειωθεί τεράστια πρόοδος στα επόμενα χρόνια σε

θέματα απόδοσης, κόστους και ασφάλειας. Στόχος της ΕΕ
είναι η απεξάρτηση της από τις εισαγωγές και η

ανεξαρτησία του ενεργειακού εφοδιασμού της και η
στροφή της σε μορφές ενέργειας φιλικές στο περιβάλλον

όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές
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Τ α θέματα που σχολιάζει το παρόν άρθρο δεν είναι ούτε νέα
ούτε σκοπός μου είναι να ανακαλύψω… τον τροχό, αλλά με
αφορμή το ατυχές περιστατικό της πτώσης της στέγης του
Δημοτικού Θεάτρου στη Λευκωσία πιστεύω ότι είναι και-

ρός να ξεκινήσει ένας διάλογος μέσα στην κοινωνία των μηχανικών.
Το άρθρο αυτό δεν έχει σκοπό να αποτελέσει σε καμία περίπτωση
μομφή έναντι κανενός από τους μελετητές του Δημοτικού Θεάτρου
Λευκωσίας.

Η κοινωνία των μηχανικών
περιλαμβάνει διάφορες επαγ-
γελματικές ειδικότητες (αρχι-
τέκτονες, πολιτικούς μηχανι-
κούς, ηλεκτρολόγους, κτλ)
που κάθε μια έχει τις δικές τις
ιδιαιτερότητες και προβλή-
ματα, αλλά εν γένει πολλά από
αυτά είναι κοινά σε όλες τις
ειδικότητες. Από όλα τα προ-
βλήματα οι περισσότεροι
συνάδελφοι μηχανικοί εστιά-
ζουν κυρίως στο πρόβλημα
των χαμηλών αμοιβών και
ζητούν να καθοριστούν πίνα-
κες ελάχιστων αμοιβών.

Η άποψη μου είναι ότι η
απαρχή των προβλημάτων
εστιάζεται στην αύξηση του αριθμού των μηχανικών στην αγορά και
στην αδυναμία του ΕΤΕΚ και των επαγγελματικών συλλόγων των
μηχανικών να ελέγξουν και να επιβάλουν κάποιας μορφής τάξη στο
τρόπο που ασκείται το επάγγελμα.

Σήμερα, στο ΕΤΕΚ μπορεί να εγγραφεί σχεδόν οποιοσδήποτε μηχα-
νικός, αρκεί να έχει κάποιο μικρό χρονικό διάστημα πρακτικής πεί-
ρας στο επάγγελμα, συνήθως ένα χρόνο. Η εγγραφή στο ΕΤΕΚ συνε-
πάγεται αυτόματα ότι κάθε μηχανικός κατέχει το απαραίτητο θεω-
ρητικό υπόβαθρο για να εκτελέσει και να επιβλέψει κάθε είδους και
δυσκολίας έργο, από μια μικρή κατοικία μέχρι την πιο δύσκολη
γέφυρα. Επίσης, η ανυπαρξία τάξης πτυχίων στα γραφεία μελετών
δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα γραφεία να προσφοροδοτούν για κυβερ-
νητικά έργα (υπό προϋποθέσεις), ή να αναλαμβάνουν ιδιωτικά έργα,
ανεξαρτήτως του αν κατέχουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο
και τη συναφή πείρα. Αυτά τα δύο γεγο-
νότα αυξάνουν τον ανταγωνισμό με τελικό
αποτέλεσμα τη μείωση των ποσοστών των
αμοιβών που έχει ως συνέπεια τη μείωση
της ποιότητας των υπηρεσιών.

Άποψη μου είναι ότι πρέπει άμεσα να
ξεκινήσει ένας διάλογος που θα καταλήξει
στη δημιουργία ενός συστήματος εκπαί-
δευσης και αξιολόγησης πριν ο οποιοσδή-
ποτε μηχανικός δικαιούται άδεια άσκησης

επαγγέλματος και δικαίωμα υπογραφής μελετών, επίβλεψης και δια-
χείρισης έργων. Συστήματα που θα μπορούσαν να αντιγραφούν και
αφού τροποποιηθούν να εφαρμοστούν στα κυπριακά δεδομένα υπάρ-
χουν πάρα πολλά σε διάφορες χώρες, π.χ Professional Engineer από τις
ΗΠΑ, ή chartered engineers και RIBA architects από την Αγγλία.

Σκοπός δεν πρέπει να είναι απλώς η απόκτηση ενός τίτλου διότι ένα
μέλος του ΕΤΕΚ μπορεί εύκολα, λόγω της ΕΕ και των διαφόρων διε-

θνών συνθηκών που έχει υπο-
γράψει η Κυπριακή Δημο-
κρατία, να αποκτήσει ένα διε-
θνώς αναγνωρισμένο επαγ-
γελματικό τίτλο τηρώντας
κάποια κριτήρια. Σκοπός
είναι να εφαρμοστούν αυτά
τα συστήματα στην Κύπρο.

Όσον αφορά τα γραφεία
μελετών μπορεί να εφαρμο-
στεί το ελληνικό πρότυπο των
πτυχίων πέντε τάξεων. Τα
πτυχία Α, Β και Γ είναι προ-
σωπικά επαγγελματικά πτυ-
χία τα οποία αποκτά κάποιος
μηχανικός ανάλογα με τα
χρόνια εξάσκησης του επαγ-
γέλματος και τα έργα τα
οποία έχει υπογράψει, ενώ

τα πτυχία Δ και Ε είναι εταιρικά.
Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης θα δώσει την

δυναμική που απαιτείται προκειμένου να αναδιοργανωθεί το επάγ-
γελμα των μηχανικών και θα επιλύσει ένα μεγάλο αριθμό προβλη-
μάτων. Επίσης, η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να δικαι-
ολογήσει την αύξηση των αμοιβών, θα αλλάξει ριζικά τον ανταγω-
νισμό, ενώ θα προβάλει και θα αποδείξει στην κυπριακή πολιτεία και
κοινωνία ότι μπορεί να υπάρξει τάξη στον κλάδο των μηχανικών.

Αυτό που απομένει είναι η κυπριακή πολιτεία, το ΕΤΕΚ και οι επαγ-
γελματικοί σύλλογοι να βρουν το θάρρος για να βάλουν σε δεύτερη
μοίρα τα προσωπικά συμφέροντα των μελών τους (εκλελεγμένων και
μη) που μπορεί να αντιστέκονται σε τέτοιες αλλαγές και να βάλουν
επιτέλους το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων, διότι λύσεις στα προ-
βλήματα υπάρχουν, αρκεί να θέλουμε να τις αναζητήσουμε, να τις

αξιολογήσουμε και να τις επιβάλουμε.

* Πολιτικός Μηχανικός,
απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
από το Cornell University των ΗΠΑ.
Μέλος του ΕΤΕΚ. Μέλος του γραφείου
Α. & Γ. Περικλέους Σύμβουλοι
Πολιτικοί Μηχανικοί

Αιτία αναδιοργάνωσης
της κοινωνίας των μηχανικών

Το ατυχές περιστατικό της πτώσης της στέγης του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας
Του Γιάννη Περικλέους*

«Η απαρχή των προβλημάτων
εστιάζεται στην αύξηση του αριθμού
των μηχανικών στην αγορά και στην

αδυναμία του ΕΤΕΚ και των
επαγγελματικών συλλόγων των
μηχανικών να ελέγξουν και να

επιβάλουν κάποιας μορφής τάξη στο
τρόπο που ασκείται το επάγγελμα»
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Η γερασμένη Γέφυρα του Πύργου, που πήρε το όνομά της από
τον γειτονικό Πύργο του Λονδίνου, θα ξαναβαφτεί στο παρα-

δοσιακό γαλανόλευκο χρώμα της, κάτι για το οποίο θα χρεια-
στούν 22.000 λίτρα μπογιάς και 44.000 εργατοώρες. Η διάσημη
γέφυρα άρχισε να κτίζεται το 1886, υπό την επίβλεψη του αρχι-
τέκτονα Sir Horace Jones και του μηχανικού Sir John Wolfe
Barry. Μετά το θάνατο του πρώτου, ένα χρόνο αργότερα, ο αντι-
καταστάτης του George D. Stevenson αποφάσισε να παρέμβει
στα σχέδια, προσθέτοντας γοτθικά βικτοριανά στοιχεία που θα
την εναρμόνιζαν οπτικά με τον κοντινό Πύργο του Λονδίνου. Η
γέφυρα έγινε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης, το
οποίο μάλιστα αποφασίστηκε όπως υποβληθεί σε... λίφτινγκ, που θα
στοιχίσει 5 εκατ. ευρώ και θα χρειαστεί τέσσερα χρόνια για να ολο-
κληρωθεί.
Η γέφυρα, μήκους 60 μέτρων, θα βάφεται κατά διαστήματα ώστε να
περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ταλαιπωρία για τους διερ-
χόμενους. Παρόλα αυτά, θα χρειαστεί να κλείσει εντελώς για τουλάχι-
στον δύο μήνες το 2010. Εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 40.000 αυτο-

κίνητα και πεζούς και είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες της πόλης.
Παλαιότερα την σήκωναν μέχρι και 50 φορές την ημέρα για να περά-
σουν από κάτω τα ψηλά πλοία. Τώρα πια σηκώνεται μόνο περίπου
1000 φορές το χρόνο και στο πλαίσιο διαφόρων τελετών.
Στους πύργους της γέφυρας βρίσκονται οι μηχανισμοί που υποστηρί-
ζουν την ανύψωση της ώστε να περνάνε μεγάλα πλοία ανάμεσα της. Ως
το 1976 οι μηχανισμοί ήταν ατμοκίνητοι. Σήμερα λειτουργούν με ηλε-
κτρικό ρεύμα.

Το οικολογικό σπίτι του μέλλοντος
Σχεδιάστηκε από 16χρονο Έλληνα

Παγκόσμια Κληρονομιά η γέφυρα του Βίσεγκραντ

O 16χρονος, Αντώνης Πλατάνιος από την Ελλάδα, πρώτευσε στο διαγωνισμό «Imagine Cup
2008», τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

«Ημέρες Καινοτομίας» (www.innovationday.gr). Πρόκειται για ένα σύστημα εξοικονόμησης
ενέργειας από ηλεκτροβόρες οικιακές συσκευές ενός σπιτιού. Χρησιμοποίησε αισθητήρες
και μικροελεγκτές με ασύρματη διασύνδεση και κεντρικό έλεγχο από έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Το σύστημα σχεδίασε και κατασκεύασε ο ίδιος ο μαθητής. Δεύτερη αναδείχθηκε
ομάδα φοιτητών από το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστών του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Πάτρας. Η πρότασή τους αφορά ένα σύστημα
πληροφόρησης των καταναλωτών για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά προϊόντων μέσω
κινητής τηλεφωνίας και ασύρματης διασύνδεσης. Τρίτο επελέγη το σύστημα «e-recycle»
που προτάθηκε από σπουδαστές του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών και αφορά
σύστημα διαχείρισης των ανακυκλωμένων προϊόντων.
Ο νικητής του διαγωνισμού εκπροσώπησε την Ελλάδα στον τελικό του Παγκόσμιου
Φοιτητικού Διαγωνισμού, που έγινε στο Παρίσι, τον Ιούλιο.

T ο πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την ένταξη της γέφυρας του Μεχμέτ Πασά στο
Βίσεγκραντ, στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

επέδωσε πρόσφατα ο γενικός διευθυντής του οργανισμού στη συλλογική προεδρία της
Βοσνίας- Ερζεγοβίνης. Η γέφυρα, στον ποταμό Ντρίνα στο Βίσεγκραντ, στην ανατο-
λική Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κατασκευάστηκε στο τέλος του 16ου αιώνα από τον αρχιτέ-
κτονα Σινάν, κατόπιν διαταγής του Μεγάλου Βεζίρη, Μεχμέτ Πασά Σοκολοβί.
Θεωρείται το απόγειο της οθωμανικής μνημειακής αρχιτεκτονικής και ένα μεγάλο κατα-
σκευαστικό έργο. Αποτελούσε σημαντικό εμπορικό κόμβο για τη σύνδεση της Βοσνίας
με την Κωνσταντινούπολη. Στηρίζεται σε 11 αψίδες που εκτείνονται σε μήκος 15
μέτρων, ενώ η πρόσβαση σε αυτή, γίνεται με κεκλιμένη ράμπα, στηριζόμενη σε 4 αψί-
δες, στην αριστερή πλευρά του ποταμού. Έχει μήκος 179.50μ και η δουλειά του αρχι-
τέκτονα Σινάν, που έζησε κατά τη διάρκεια της ιταλικής αναγέννησης, χαρακτηρίζε-
ται από την επιρροή του από αυτήν, σε κομψότητα και μεγαλοπρέπεια.

διεθνή

Β Ο Σ Ν Ι Α - Ε Ρ Ζ Ε Γ Ο Β Ι Ν Η

Ε Λ Λ Α Δ Α

Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α

Η γερασμένη Γέφυρα του Πύργου



ΝΝ ΕΕ ΑΑ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΚΚ

18 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 4 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 0 8

Τ ο ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά, με επιστολή του προς το υπ.
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως προς την

αίτηση για την ανέγερση κονικλοσφαγείου στην Κορφή Λεμεσού
(Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [Νόμος
140(Ι)/2005-Αρθρο15(7)] - ΠΕΕΠ για την ανέγερση
κονικλοσφαγείου στην Κορφή Λεμεσού).
Το Επιμελητήριο έχει τη θέση ότι οι αιτητές θα πρέπει να δώσουν
έγκαιρα στην υπηρεσία Περιβάλλοντος όλα τα στοιχεία σχετικά με
την ποσότητα που μπορεί να αποδώσει η γεώτρηση παροχής νερού
καθώς και αναλύσεις για τη χημική σύσταση του υπόγειου νερού.
Θα πρέπει να τεθούν τέτοιοι όροι για τη λειτουργία του έργου έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής απομάκρυνση των υγρών και
στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Κινητός Οδηγός του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου

T ο ΕΤΕΚ με επιστολή του προς το γενικό διευθυντή του υπ. Εσωτερικών
τον ευχαριστεί για την απόφαση να παραδοθεί στο ΕΤΕΚ όλο το υλικό

για τον Κινητό Οδηγό του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.
Το ΕΤΕΚ θεωρεί υποχρέωση του να αναλάβει τη διαχείριση του Οδηγού

ως μέσο ενημέρωσης προς τους μελετητές. Ταυτόχρονα επισημαίνει
την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης από το υπ. Εσωτερικών σε ό,τι αφορά
τροποποιήσεις των Νομοθεσιών, Εγκυκλίων, Εντολών και άλλων σχετικών
επίσημων κειμένων έτσι ώστε ο Οδηγός να είναι άρτιος και αξιόπιστος. 

«Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για έλεγχο αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη»

T o ETEK ενημέρωσε τους δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας
και Πάφου ότι από πληροφορίες που έχει, η «περίοδος

ολοκλήρωσης της μελέτης και λήψης πολεοδομικής απόφασης» δεν
εφαρμόζεται από ορισμένες Πολεοδομικές Αρχές.
Το ΕΤΕΚ συνεργάζεται με το υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την
επίσπευση της έκδοσης των πολεοδομικών αδειών και των αδειών
οικοδομής και έχει συγκατατεθεί στην υποχρεωτική εφαρμογή του

«Εντύπου Αυτοελέγχου». Θεωρεί ότι η τήρηση της περιόδου των 30
εργάσιμων ημερών που καθορίζεται στην Εγκύκλιο θα πρέπει να
εφαρμόζεται κατά γράμμα διότι σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει
κίνδυνος η όλη προσπάθεια να αποτύχει. Καλεί επίσης όπως τηρούνται
τα χρονοδιαγράμματα και να ενημερώνεται εκεί όπου δικαιολογείται
η οποιαδήποτε καθυστέρηση έτσι ώστε να λαμβάνονται από κοινού
διορθωτικά μέτρα.

Επισκέψεις αρμοδίων στο Δημοτικό Θεάτρο Λευκωσίας

Τ ο Επιμελητήριο, με επιστολή του προς τη δήμαρχο Λευκωσίας
ανέφερε ότι αναλαμβάνει να εκπονήσει «Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας

και Εκτίμησης Κινδύνων» σε ότι αφορά τις επισκέψεις αρμοδίων

προσώπων στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. 
Η εργασία ανατέθηκε στους κ.κ. Κυριάκο Πελέτα, Επιμετρητή
Ποσοτήτων και Φλώρο Παντελή, Πολιτικό Μηχανικό. 

Yδραυλική πλατφόρμα ανελκυστήρα σε οικοδομές

Σ ύμφωνα με τους περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχα-
νολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμούς

του 2006 για κάθε ηλεκτρολογική ή μηχανολογική εγκατάσταση
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μελέτη, ανάλογα με την περίπτωση,
ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης. Αυτά αναφέρει
σε απαντητική του επιστολή προς το δήμο Αγλαντζιάς το ΕΤΕΚ
και προσθέτει: 
«Για τα συστήματα ανελκυστήρων (Πίνακας του Κανονισμού 2
των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2006), στα
οποία περιλαμβάνεται και η υδραυλική πλατφόρμα ανελκυστήρα
που αναφέρεται στην επιστολή σας, απαιτείται, κατά την άποψή
μας η εκπόνηση και η υποβολή στην αρμόδια αρχή μηχανολογι-
κής μελέτης».

Aνέγερση κονικλοσφαγείου στην Κορφή
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Το ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας αναφέρει ότι:

1 Σύμφωνα με το Άρθρο 25 (1) του περί ΕΤΕΚ Νόμου Ν.224/90, κανέ-
νας δεν δικαιούται να ασκεί επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο

μηχανικής επιστήμης εκτός αν είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο.

2 Το αρμόδιο σώμα να καθορίζει τι συνιστά
άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο Μηχανι-

κής Επιστήμης είναι το Επιμελητήριο.

3 Η άσκηση καθηκόντων του Λειτουργού
Πληροφορικής όπως αυτά παρουσιά-

ζονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, συνι-
στά άσκηση επαγγέλματος στη Μηχανική
της Πληροφορικής και ως εκ τούτου η
άσκηση του επαγγέλματος αυτού από πρό-
σωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο
είναι παράνομη και συνιστά ποινικό αδίκημα.

4 Με βάση τα πιο πάνω, το ΕΤΕΚ συμφωνεί με την πρόταση του
Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως δια-

τυπώνεται στο προσχέδιο νέου Σχεδίου Υπηρεσίας,  βάσει της οποίας
η Σημείωση 2 του υφισταμένου Σχεδίου αντικαθίσταται από την νέα

παράγραφο 2 που αναφέρεται πιο κάτω:
«(2) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο
κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη

σχετική νομοθεσία».

5 Νοείται ότι τυχόν αδυναμίες που
παρουσιάζουν άλλα Σχέδια Υπηρε-

σίας, όπως αυτό που αφορά τη θέση Λει-
τουργού Πληροφορικής του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου το οποίο αναφέρετε, δεν
πρέπει να επαναλαμβάνονται αλλά είναι

θεμιτό να μελετούνται και να αντιμετωπί-
ζονται με στόχο να αρθεί η οποιαδήποτε

τυχόν παρανομία. 

Υπαίθριες αποθήκες υγραερίου

Τ ο Επιμελητήριο έχει τη θέση ότι πριν η Περιβαλλοντική Αρχή
εκδώσει γνωμάτευση θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει απόψεις

από τις αρμόδιες αρχές σε θέματα πυρασφάλειας καθώς επίσης και
αν υπάρχουν περιορισμοί ή οδηγίες αναφορικά με αποθήκευση πλήρων
φιαλών υγραερίου στην ύπαιθρο, εκτεθειμένες σε ψηλές θερμοκρασίες
ή σε άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Mε επιστολή του, προς το διευθυντή της υπηρεσίας Περιβάλλοντος,
του υπ. Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με θέμα:
Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [Νόμος
140(Ι)/2005-Αρθρο15(7)] - ΠΕΕΠ για Υπαίθρια αποθήκη
υγραερίου ενημερώνει την υπηρεσία Περιβάλλοντος, το ΕΤΕΚ
τοποθετείται κατ’ αρχήν θετικά ως προς τη σχετική αίτηση.

Τροποποίηση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης  Λειτουργού Πληροφορικής (κλ. Α8, Α10, Α11) 
Στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Εφαρμογή Πρόσθετων Μέτρων υπέρ των Τουρκοκυπρίων

T ο ΕΤΕΚ σε απαντητική του επιστολή προς το γενικό διευθυντή του
υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων αναφέρει ότι οι σχέσεις του

Τεχνικού Επιμελητηρίου με την Ένωση Επιμελητηρίων Τουρκοκυπρίων
Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (ΚΤΜΜΟΒ) είναι πολύ καλές: «Η
συνεργασία είναι συνεχής, ιδιαίτερα εποικοδομητική και χρονολογείται
από τις πρώτες ημέρες ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΤΕΚ. Ενδεικτικά
αναφερόμαστε στη συνεργασία μας για την αποκατάσταση μνημείων,
για την επιδιόρθωση οικιών εγκλωβισμένων κλπ».
Σε ό,τι αφορά θέματα εγγραφής μελών στο μητρώο του Επιμελητηρίου,
το ΕΤΕΚ αναφέρει στην επιστολή του ότι «χειρίζεται όλους τους
Κύπριους πολίτες ισότιμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή

είναι ότι το πτυχίο ή δίπλωμα του αιτητή θα πρέπει να έχει αποκτηθεί
από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ως εκ τούτου, τουρκοκύπριοι
απόφοιτοι ‘ακαδημαϊκών ιδρυμάτων’ που λειτουργούν στα κατεχόμενα
εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν εγγράφονται στο μητρώο
μελών».
Σε ότι αφορά πρόσθετα μέτρα υπέρ των τουρκοκυπρίων, το ΕΤΕΚ
εισηγήθηκε ότι θα μπορούσε να συζητήσει με το υπουργείο την
εξόφληση από το Κράτος των οφειλών των τουρκοκυπρίων μηχανικών
προς το ΕΤΕΚ, όπως αυτές έχουν προκύψει από το άρθρο 35(2) του
περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικού)
Νόμου του 1997 [Παράρτημα Β].

Συσκευασία και αποθήκευση καλλυντικών 

Τ ο ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά ως προς την αίτηση της Επιτροπής
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [Νόμος 140(Ι)/2005-

Αρθρο15(7)] - ΠΕΕΠ για την ανέγερση υποστατικού συσκευασίας
και αποθήκευσης καλλυντικών της Εταιρείας Ζ.Χ. ΦΑΜΙ ΛΤΔ στη
Βιομηχανική Περιοχή Εργατών.

Πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι όπως ενδυναμωθούν και
αναβαθμισθούν οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των
εργασιών του έργου, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, έτσι
που διαπιστώνεται ότι οι όποιοι όροι συνοδεύουν τη πολεοδομική
άδεια τηρούνται.
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ΝΝ ΕΕ ΑΑ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΚΚ

Πιστοποιητικό Τελικής Εγκρίσεως υφιστάμενης οικοδομής χωρίς βεβαίωση του επιβλέποντα

Τ o ETEK σε απαντητική του επιστολή προς Αρμόδια Αρχή, αναφέρει
ότι: Σύμφωνα με το Άρθρο 10 ‘Πιστοποιητικό Έγκρισης’ του περί

Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου: Ο κάτοχος άδειας, όχι αργότερο
από 21 ημερών από τη συμπλήρωση της εργασίας ή θέματος σε
σχέση με την οποία η άδεια χορηγήθηκε δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 3, γνωστοποιεί στην αρμόδια
αρχή την τέτοια συμπλήρωση και η αρχή αυτή,
αν ικανοποιείται ότι η εργασία ή το θέμα
συμπληρώθηκε κανονικά σύμφωνα με
την άδεια, παρέχει στον κάτοχο
πιστοποιητικό έγκρισης της εργασίας
ή του άλλου θέματος σε σχέση με
την οποία χορηγήθηκε η άδεια.
Νοείται ότι η αρμόδια αρχή δεν
προχωρεί στην εξέταση θέματος
χορήγησης πιστοποιητικού
έγκρισης, εκτός αν και μέχρις
ότου έχει ενώπιον της και το
πιστοποιητικό συμπλήρωσης του
έργου ή τμήματος του, που
εκδίδεται κατά τον καθορισμένο
τρόπο από τον επιβλέποντα
μηχανικό. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 61Η των
περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών
Κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε με την
ΚΔΠ 148/2000:
(α) Επιβλέπων μηχανικός ο οποίος έχει
αντικατασταθεί από τον ιδιοκτήτη ή παραιτηθεί οφείλει να
υποβάλει στην αρμόδια αρχή και στον ιδιοκτήτη του έργου, μέσα σε δέκα
ημέρες από την αποχώρηση του, έκθεση με την περιγραφή του σταδίου
υλοποίησης του έργου το οποίο έχει επιβλέψει και τυχόν παρατηρήσεις
του για την τήρηση της μελέτης και των όρων της άδειας. Ο ιδιοκτήτης
υποχρεούται να φέρει την έκθεση αυτή σε γνώση του νέου επιβλέποντος
μηχανικού. 

(β) Ο νέος επιβλέπων μηχανικός οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή
και στον ιδιοκτήτη, το αργότερο σε δέκα ημέρες από την ανάληψη των
καθηκόντων του, τυχόν παρατηρήσεις σε σχέση με τη μέχρι την ημέρα

ανάληψης των καθηκόντων του τήρηση της μελέτης και των
όρων της άδειας. 

Στην επιστολή του ΕΤΕΚ αναφέρεται: «Ο
διορισμός επιβλέποντα και μελετητή και για

τις δύο Άδειες Οικοδομής, αν δεν έχει ήδη
γίνει, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με

τη Νομοθεσία από τον ιδιοκτήτη της
οικοδομής. 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον
Κανονισμό 5(2)(β) των περί
Δεοντολογίας των Μελών του
Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου
Κανονισμών ‘Τα μέλη
οφείλουν να μην
αναλαμβάνουν εντολή, αν με

οποιοδήποτε τρόπο γνωρίζουν
ότι υπάρχει απαίτηση

συναδέλφου τους που ασχολήθηκε
προηγούμενα με το ίδιο αντικείμενο

για αμοιβή ή αποζημίωση ή και για τα
δύο. Η εντολή μπορεί να αναληφθεί μόνο

ύστερα από έγγραφη άδεια του συναδέλφου
που έχει απαίτηση ή μετά τη νόμιμη αποχώρηση

αυτού ή ύστερα από σχετική άδεια του
Επιμελητηρίου’».

«Με βάση τα πιο πάνω, για να μπορέσει η Αρμόδια Αρχή να προχωρήσει
με την έκδοση ‘Πιστοποιητικού Έγκρισης’ για το συγκεκριμένο έργο θα
πρέπει ο κ. μελετητής να υποβάλει, μέσω του ιδιοκτήτη, έκθεση η οποία
θα περιγράφει τις εργασίες που έγιναν στην οικοδομή και θα πιστοποιεί
ότι αυτές έγιναν σύμφωνα με την Άδεια Οικοδομής. Σε περίπτωση που
αυτές δεν έγιναν σύμφωνα με την Άδεια Οικοδομής, τότε θα πρέπει να

Εφαρμογή και χρήση Ευρωκωδίκων

T α πιο κάτω προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων έχουν ήδη τύχει
δημόσιας διαβούλευσης και τα όποια σχόλια έχουν μελετηθεί και

ενσωματωθεί εκεί και όπου κρίθηκε ορθό. Σχετικές είναι οι Εκθέσεις
της Τεχνικής Επιτροπής για τους Ευρωκώδικες, 1η ημερ. 28/12/2006
και 2η ημερ. 02/04/2008:

EN 1990 ΕΝ 1993-1-1 ΕΝ 1993-1-9 ΕΝ 1993-4-3
ΕΝ 1997-2 EN 1991-1-1 EΝ 1993-1-2 ΕΝ 1993-1-10
ΕΝ 1993-5 EN 1998-1-1 EN 1991-2 ΕΝ 1993-1-3
ΕΝ 1993-1-11 ΕΝ 1993-6 ΕΝ 1998-2 EN 1991-3
ΕΝ 1993-1-4 ΕΝ 1993-1-12 ΕΝ 1996-1-1 ΕΝ 1998-3
ΕΝ 1991-4 ΕΝ 1993-1-5 ΕΝ 1993-3-1 ΕΝ 1996-1-2
ΕΝ 1998-4 EN 1992-1-1 ΕΝ 1993-1-6 ΕΝ 1993-3-2
ΕΝ 1996-2 ΕΝ 1998-5 ΕΝ 1992-3 ΕΝ 1993-1-7
ΕΝ 1993-4-1 ΕΝ 1996-3 ΕΝ 1998-6 ΕΝ 1993-1-8
ΕΝ 1993-4-2 ΕΝ 1997-1

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωκώδικες θα πρέπει να εφαρμοστούν
στα Κράτη-Μέλη μέχρι το 2010, το ΕΤΕΚ εισηγείται με επιστολή του

προς το υπουργείο Εσωτερικών όπως οι Ευρωκώδικες που αντιστοι-
χούν στα πιο πάνω Προσαρτήματα τεθούν άμεσα σε παράλληλη χρήση
στην Κύπρο, έστω και αν ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί από την Ελλάδα
η ελληνική τους μετάφραση.

Μέχρι το τέλος του 2008:

(α) Δεν θα διοργανωθούν οποιαδήποτε σεμινάρια, όπως αυτά που
περιγράφονται στην παράγραφο ‘3.1 Σεμινάρια’ του Υπομνήματός
μας ημερομηνίας 17/11/2005 (Έγκριση κονδυλίου: α/α 3, πίνακας
παραγράφου 2 επιστολής Υπ. Εσωτερικών Α.Φ. 8.3.5.14, ημερ.
21/11/2006).
(β) Δεν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε εκδόσεις, όπως αυτές που περι-
γράφονται στην παράγραφο ‘4. Ενημέρωση του Υπομνήματός μας
ημερομηνίας 17/11/2005 (Έγκριση κονδυλίου: α/α 5, πίνακας παρα-
γράφου 2 επιστολής Υπ. Εσωτερικών Α.Φ. 8.3.5.14, ημερ. 21/11/2006).

Τα Κράτη-Μέλη έχουν υποχρέωση να αναρτήσουν (upload) τις παρα-
μέτρους των Προσαρτημάτων στην επίσημη ιστοσελίδα της JRC.
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N E A  T O Y  E T E K

Τ ο Επιμελητήριο ανησυ-
χώντας για την καθυστέ-
ρηση που παρατηρείται
στην υλοποίηση ενεργειών

που προαπαιτούνται για την πλήρη
εφαρμογή του Νόμου 142(Ι)/2006
που αφορά την ενεργειακή από-
δοση των κτιρίων και έχοντας ως
στόχο την ταχύτερη εφαρμογή της
Νομοθεσίας ετοίμασε και απέστειλε
στην Υπηρεσία Ενέργειας, μελέτη
για την εφαρμογή του Νόμου Ν.
142(Ι)/2006 «Νόμος που ρυθμίζει την
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»
στην Κύπρο.

Η εν λόγω μελέτη αξιοποιώντας
στατιστικά δεδομένα της οικοδο-
μικής βιομηχανίας κάνει ένα πρώτο
υπολογισμό της αγοράς πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για
το έτος 2009 καθώς επίσης και των λεβήτων και συστημάτων κλιμα-
τισμού τα οποία θα χρειάζονται επιθεώρηση σε τακτική βάση. Με
βάση τους προαναφερόμενους υπολογισμούς γίνεται μια εκτίμηση
του αριθμού των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και επιθεωρητών
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εν συνεχεία γίνεται πρόταση για
το πρόγραμμα εκπαίδευσης των πιο πάνω εμπλεκόμενων. Επιπρό-
σθετα η μελέτη προχωρά στην εισήγηση της συχνότητας τακτικών
ελέγχων, εισηγείται κριτήρια που θα διασφαλίσουν την ανεξαρτησία
των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και καταλήγει με την πρόταση
ενός ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογής της Οδηγίας. 

Ταυτόχρονα, η μελέτη σημειώνει ότι τόσο η θέσπιση της εθνικής
μεθοδολογίας όσο και η επιλογή/έγκριση του λογισμικού που θα χρη-
σιμοποιείται είναι μια χρονοβόρος και επίπονη διαδικασία, ενώ επι-
πρόσθετα είναι μια πράξη που πρέπει να προηγηθεί αρκετών ενερ-
γειών για την εφαρμογή του Νόμου, π.χ διεξαγωγή εκπαίδευσης. Συνε-
πακόλουθα, με δεδομένα τα στενά χρονικά περιθώρια, θα πρέπει να
επισπευθούν οι διαδικασίες θέσπισης της εθνικής μεθοδολογίας και
έγκρισης του λογισμικού. 

Εισηγήσεις της μελέτης
Η Υπηρεσία Ενέργειας θα πρέπει να στήσει ένα μηχανισμό αυτό-

ματης αναγνώρισης των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων της Οδη-
γίας 2002/91 ως ενεργειακών ελεγκτών στον κτιριακό τομέα βάση της
Οδηγίας 2006/31 και ότι σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να στηθούν δυο παράλληλοι
μηχανισμοί έγκρισης.  

Πρέπει να γίνει προσπάθεια δημι-
ουργίας και αξιοποίησης των συνεργιών που
δημιουργεί η πρόνοια που αφορά την επι-
θεώρηση κλιματιστικών με τους Νόμους,
Ν.158(Ι)/2004, Ν.175(Ι)/2007 και τον κανο-
νισμό Κ.Δ.Π 622/2007 που αφορούν ουσίες

που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος και θεσμοθετούν εν μέρει
το επάγγελμα του ψυκτικού.

Με δεδομένο το γεγονός ότι
η έκδοση του πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης (πριν την
κατασκευή) απαιτεί τη γνώση και
χειρισμό εξειδικευμένου λογισμι-
κού το οποίο θα εγκρίνει η αρμό-
δια αρχή, καθίσταται σαφές ότι
είναι αναγκαίο ότι οι εμπειρο-
γνώμονες θα πρέπει να έχουν
τεκμηριωμένη γνώση του εν
λόγω λογισμικού. 

Όσον αφορά την έκδοση
ενεργειακού πιστοποιητικού που
αφορά πώληση ή εκμίσθωση και
άρα υφιστάμενου κτιρίου

κεντρικό ρόλο έχει η γνώση: 
(α) της συλλογής, επαλήθευσης και αξιοποίησης δεδομένων

ενεργειακής κατανάλωσης
(β) της διεξαγωγής συνοπτικής ενεργειακής επιθεώρησης και
(γ) του χειρισμού και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που

προκύπτουν από εξειδικευμένα όργανα.
Στην προκείμενη περίπτωση η έκθεση συστάσεων για τη βελτίωση

της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με τη λήψη οικονομικά απο-
τελεσματικών μέτρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση του πιστοποιητικού σημειώνεται
ότι η αρμόδια αρχή πρέπει να ρυθμίσει την κατώτερη τιμή, ούτως ώστε
να υπάρχει μια ποιοτική ασφαλιστική δικλείδα. Όσον αφορά τη μέγι-
στη τιμή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει δικαίωμα ρύθμισης σε περι-
πτώσεις που διαπιστώσει καταστάσεις ολιγοπωλίου ή αισχροκέρδειας.
Σε γενικές γραμμές όμως, θα πρέπει να αφεθεί η αγορά να αυτορυθ-
μιστεί ως προς την τιμή του πιστοποιητικού.

Ως ασφαλιστική δικλείδα ποιότητας, όσον αφορά την έκδοση
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, θα πρέπει να καταρτιστεί μια
ομάδα ελεγκτών με όρους εντολής τον έλεγχο με χρήση εξειδικευμέ-
νων οργάνων και μέσω της διενέργειας επί τόπου ενεργειακής επιθε-
ώρησης την εγκυρότητα του εκδιδόμενου πιστοποιητικού.

Αναπόφευκτα μέχρι να στηθούν οι μηχανισμοί παρακολούθη-
σης και διασφάλισης εφαρμογής των άρθρων που αφορούν την επιθε-
ώρηση λέβητα και συστημάτων κλιματισμού ίσως μοναδική διέξοδος

είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση του απλού
πολίτη και ιδιοκτήτη του συστήματος ότι η
επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού
και των λεβήτων είναι οικονομικά αποδοτική
και ότι εν τέλει θα αποκομίσει όφελος, έστω
και σε βάθος χρόνου. Άρα η αρμόδια αρχή
με την έναρξη εφαρμογής του Νόμου θα πρέ-
πει να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης του
απλού πολίτη όσον αφορά το θέμα αυτό. 

«Νόμος που ρυθμίζει 
την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Μελέτη από ΕΤΕΚ για την εφαρμογή του Νόμου Ν. 142(Ι)/2006 

«Μέχρι να στηθούν οι μηχανισμοί
παρακολούθησης και διασφάλισης

εφαρμογής των άρθρων που
αφορούν την επιθεώρηση λέβητα και
συστημάτων κλιματισμού, μοναδική

διέξοδος είναι η ενημέρωση και
επιμόρφωση του πολίτη»
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ΝΝ ΕΕ ΑΑ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΚΚ

B-COOL 

Τ ο ΕΤΕΚ με επιστολή του προς το τμήμα Intelligent Energy-Europe
2008, της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε το ενδιαφέρον και τη

στήριξη του σε ότι αφορά το έργο "Επέκταση της χρήσης ενεργειακά
αποδοτικών τεχνολογιών της κεντρικής ψύξης στον κτιριακό τομέα της

Νότιας Ευρώπης- B-COOL", έχοντας ως κύριο στόχο να διευκολύνει το
δρόμο για την αγορά υψηλής απόδοσης, αποδεδειγμένων τεχνικών και
τεχνολογιών ψύξης των κτιρίων, στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου
η υψηλότερη ζήτηση για ψύξη αυξάνεται συνεχώς.

Έκδοση των Πολεοδομικών Αδειών από το δήμο Λευκωσίας

Σ ε συνέχεια της συνεργασίας του ΕΤΕΚ με το δήμο Λευκωσίας,
για το θέμα της απλοποίησης/τροποποίησης των διαδικασιών -

με στόχο την επίλυση των προβλημάτων λόγω των απαράδεκτα μεγά-
λων καθυστερήσεων- στην έκδοση των Πολεοδομικών Αδειών στο
δήμο Λευκωσίας, το Επιμελητήριο απέστειλε επιστολή στη δήμαρχο
κ. Ελένη Μαύρου.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή: με στόχο την αξιολόγηση των απο-

τελεσμάτων της δέσμης μέτρων που υλοποιήθηκαν στις Τεχνικές
Υπηρεσίες του δήμου, όπως το ΕΤΕΚ εισηγείται όπως αναλάβει να
συντονίσει τα πιο κάτω:
1. Καταγραφή των πραγματικών μέτρων που υλοποιήθηκαν (και

τη χρονική στιγμή) καθώς επίσης και των λόγων που μέτρα που
περιλαμβάνονταν στη αρχική έκθεση δυνατόν να μην υλοποιή-
θηκαν.

2. Καταγραφή και στατιστική επεξεργασία, με βάση τους δεί-
κτες που υιοθετήθηκαν στη αρχική μελέτη, για τα τελευταία
δύο χρόνια όλων των Αδειών που κατατέθηκαν, εξετάστηκαν,
διεκπεραιώθηκαν και εκκρεμούν.
3. Διεξαγωγή σειράς συνεντεύξεων με άτομα από τις Τεχνι-
κές Υπηρεσίες, το Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιώτες με στόχο
την καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα των μέτρων, καθώς και καταγραφή οποιονδή-
ποτε εισηγήσεων για περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης.

Την εκτέλεση της προαναφερόμενης εργασίας θα αναλάβει ο
Πολεοδόμος κ. Στέφανος Γεωργιάδης, ο οποίος θα εργαστεί,
σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Ακολούθως η έκθεση του κ. Γεωργιάδη θα εξεταστεί από τους
εκπροσώπους του ΕΤΕΚ στην Επιστημονική Επιτροπή του
υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τις καθυστερήσεις στις
Πολεοδομικές και άλλες Άδειες.

ΤΟ ΕΤΕΚ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

T ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου παρευρέθηκε τον
Ιούνιο και Ιούλιο σε συνεδρίες Επιτροπών της Βουλής των Αντι-

προσώπων. Συγκεκριμένα:
Στις 17 Ιουνίου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπα-
νών, για συζήτηση των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύνα-
ψης Συμβάσεων Προμηθειών Έργων και Υπηρεσιών στον Τομέα της
Ενέργειας και για Συναφή Θέματα (Γενικών) Κανονισμών της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2008.

Στις 24 Ιουνίου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Συγκοινωνιών και Έργων για συζήτηση των «πολλών και σοβαρών προ-
βλημάτων που δημιουργούνται με την εφαρμογή από την 1η Ιουλίου
2007, της 16ης έκδοσης των κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με τα βρετανικό πρότυπο BS 7671 IEE (Institute of Electrical
Engineers), σε όλους τους εμπλεκόμενους (ΑΗΚ, αιτητές, ηλεκτρολό-
γους κλπ) και η ανάγκη άμεσης επίλυσής τους (αυτεπάγγελτη εξέταση
έπειτα από πρόταση των βουλευτών Γ. Τάσου και Α. Αντωνίου).

Στις 24 Ιουνίου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπα-
νών για συζήτηση του θέματος «Η διαχείριση των κινήτρων για την
ανάπτυξη και λειτουργία γηπέδων γκολφ» (αυτεπάγγελτη εξέταση
έπειτα από πρόταση των βουλευτών Γ. Γεωργίου και Γ. Περδίκη).

Στις 26 Ιουνίου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Περιβάλλοντος με θέμα «Το ενδεχόμενο ανόδου της στάθμης του
θαλάσσιου νερού λόγω των κλιματολογικών αλλαγών και πως επη-
ρεάζονται οι παράλιες περιοχές της Κύπρου» (αυτεπάγγελτη εξέταση
έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος).

Την 1η Ιουλίου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εμπορίου και Βιομηχανίας για συζήτηση των θεμάτων: Ο περί Προ-
ώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2007, «Η ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένης ενεργειακής πολι-
τικής και παροχής κινήτρων εξοικονόμησης ενέργειας» (αυτεπάγ-
γελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών Λ. Χριστοφόρου
και Μ. Κυριακού) και «Η έκδοση κανονισμών θερμομόνωσης κατά
τρόπο που δυνατό να ακυρώνει την προσπάθεια θερμικής προστα-
σίας των οικοδομών και την επίτευξη της μείωσης κατανάλωσης ενέρ-
γειας» (αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή Γ.
Περδίκη).

Στις 8 Ιουλίου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπα-
νών για συζήτηση του θέματος «Η διαχείριση των κινήτρων για την
ανάπτυξη και λειτουργία των γηπέδων γκολφ».
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Κατάλογοι Ελεγκτών Μελετών Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
Δυνάμει του Κανονισμού 4(1)
Ο υπ. Εσωτερικών έχει εγκρίνει συμπληρωματικούς καταλόγους ελεγκτών μελετών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας - ισχύουν για τρία
χρόνια από τη δημοσίευσή τους.

Επίσης, ο υπ. Εσωτερικών ενέκρινε τον
Πίνακα Ανώτατου Ορίου Αμοιβής Ελε-
γκτών, με την προϋπόθεση ότι όπου δεν
είναι ξεκάθαρο, για σκοπούς υπολογισμού
του Ανώτατου Ορίου Αμοιβής η κατηγορία
εγκατάστασης, το ΕΤΕΚ θα καθορίζει την
κατηγορία και θα κοινοποιεί την απόφασή
του στον υπ. Εσωτερικών. Πλήρεις κατάλο-
γοι στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ:
www.etek.org.cy/page.aspx?page_id=129

Κατάλογος Ελεγκτών Μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (30/05/2008)

Κατάλογος Ελεγκτών Μελετών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (30/05/2008)
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

1 Όπως είναι γνωστό, η περίοδος ισχύος των πολεοδομικών αδειών
καθορίζεται με βάση το άρθρο 28 του περί Πολεοδομίας και

Χωροταξίας Νόμου, από το οποίο προκύπτει ότι η Πολεοδομική
Αρχή είναι δυνατό, κατά την κρίση της, να προσαρμόσει τη διάρκεια
ισχύος πολεοδομικής άδειας, ανάλογα με τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της αδειοδοτούμενης ανάπτυξης
ή την ανάγκη πολεοδομικής ρύθμισης της περιοχής, στην οποία
βρίσκεται η ανάπτυξη.

2 Το υπουργείο Εσωτερικών έχει διαπιστώσει ότι μέχρι σήμερα
δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς οι δυνατότητες που παρέχονται

στη Νομοθεσία προς όφελος της γενικότερης ανάπτυξης, της
ποιότητας και της ταχύτητας παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και
στους επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα η πρακτική που έχει δημιουργηθεί
διαχρονικά σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται ότι
δυσχεραίνει, αντί να διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες
άσκησης πολεοδομικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι Πολεοδομικές
Αρχές, αλλά και οι αιτητές συχνά ταλαιπωρούνται από διαδικασίες
υποβολής και εξέτασης νέας αίτησης για πολεοδομική άδεια σε
περιπτώσεις που η άδεια αυτή λήγει προτού γίνει δυνατή η έκδοση
άδειας οικοδομής, είτε λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για
την ολοκλήρωση του οικοδομικού ελέγχου, είτε λόγω της
καθυστέρησης υποβολής αίτησης για άδεια οικοδομής με ευθύνη του
αιτητή, είτε για άλλους λόγους. Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές
προκύπτουν επιπρόσθετες περιπλοκές από τη ρητή πρόνοια της
νομοθεσίας, ότι η παράταση χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας είναι
δυνατή μόνο όταν η ανάπτυξη άρχισε ουσιαστικά και βρίσκεται
νόμιμα σε ενεργό εκτέλεση.

3 Οι ανωτέρω περιπτώσεις συμβάλλουν σημαντικά στη σπατάλη
του χρόνου των Πολεοδομικών Αρχών και δημιουργούν πολύ

σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης κατά τρόπο
νόμιμο και ορθολογικό. 

4 Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, όπως και η γενικότερη και διαρκής
προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών να επιταχύνει

σημαντικά την ταχύτητα διεκπεραίωσης του πολεοδομικού ελέγχου
και επιλύσει τα προβλήματα που ταλαιπωρούν την οικοδομική
βιομηχανία, δικαιολογούν την περαιτέρω αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προκύπτουν από την ισχύουσα Νομοθεσία. Στο
πλαίσιο αυτό, εμπίπτουν τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία αφορούν την
περίοδο ισχύος πολεοδομικής άδειας σε σχέση με αναπτύξεις που
εμπίπτουν εντός καθορισμένης Ζώνης Ανάπτυξης, και τα οποία
παρακαλώ όπως εφαρμοσθούν άμεσα, από τη λήψη της παρούσας:

Ισχύουσες άδειες
(α) Σε περίπτωση χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας, της οποίας

επίκειται η λήξη, η Πολεοδομική Αρχή θα αποδέχεται αίτηση για την
τροποποίηση του όρου που τυπικά περιλαμβάνεται σε όλες τις
πολεοδομικές άδειες και αφορά την περίοδο ισχύος της άδειας.
Συγκεκριμένα, η Πολεοδομική Αρχή θα εγκρίνει επέκταση της
περιόδου ισχύος της άδειας για ένα έτος ή και για επιπρόσθετο
χρονικό διάστημα, αν αυτό καταστεί αναγκαίο, υπό την προϋπόθεση
ότι η Οικοδομική Αρχή βεβαιώνει ότι έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια
οικοδομής σε περίοδο μεγαλύτερο του ενός έτους από τη λήξη της
πολεοδομικής άδειας και η μη ολοκλήρωση της μελέτης της αίτησης
δεν οφείλεται στον αιτητή. Ανάλογη επέκταση μπορεί να εγκριθεί

ακόμα και όταν δεν πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση, νοουμένου
ότι στην περίοδο από τη χορήγηση της άδειας μέχρι την υποβολή της
αίτησης για τροποποίηση του ανωτέρω όρου δεν έχουν
διαφοροποιηθεί οι πρόνοιες του Σχεδίου Ανάπτυξης που ίσχυαν κατά
τη χορήγηση της άδειας, για την ιδιοκτησία της ανάπτυξης.
(β) Σε περίπτωση λήξης της περιόδου ισχύος πολεοδομικής άδειας,

ο αιτητής είναι δυνατό να υποβάλει νέα αίτηση με τα σχέδια που
έχουν σφραγισθεί από την Πολεοδομική Αρχή ως μέρος της
άδειας που έληξε, με την οποία θα ζητά την εκ νέου χορήγηση
της λήξασας πολεοδομικής άδειας. Σε τέτοια περίπτωση, η
Πολεοδομική Αρχή, αφού διενεργήσει ταχύ και συνοπτικό
έλεγχο για να επιβεβαιώσει ότι το πολεοδομικό και αναπτυξιακό
καθεστώς της ιδιοκτησίας δεν έχει διαφοροποιηθεί κατά το
μεσοδιάστημα, είναι δυνατό να χορηγήσει νέα πολεοδομική
άδεια με την εκ νέου σφράγιση αντιγράφων των σχεδίων και
των όρων της λήξασας πολεοδομικής άδειας. Σε περίπτωση που
η προτιθέμενη ανάπτυξη είναι διαφορετική εκείνης για την οποία
είχε χορηγηθεί η άδεια που έληξε, θα ακολουθείται η συμβατική
διαδικασία.

Πολεοδομικές άδειες που χορηγούνται μετά την
κυκλοφορία της παρούσας εγκυκλίου
(γ) Πολεοδομική άδεια που χορηγείται μετά την κυκλοφορία της

παρούσης Εγκυκλίου επιστολής για ανάπτυξη σε εγκεκριμένο
ή υπό εγγραφή οικόπεδο, ανεξάρτητα από τον τύπο της
ανάπτυξης, θα έχει διάρκεια ισχύος έξι ετών. 

(δ) Πολεοδομική άδεια που χορηγείται μετά την κυκλοφορία της
παρούσης Εγκυκλίου επιστολής για ανάπτυξη σε ιδιοκτησίες
άλλες από τις αναφερόμενες στο (γ) πιο πάνω, θα τίθεται όρος,
με βάση τον οποίο η περίοδος ισχύος της άδειας θα μπορεί να
επεκταθεί με συνοπτική διαδικασία κατά ένα έτος πέραν της
περιόδου ισχύος που καθορίζεται στην πολεοδομική άδεια, σε
περίπτωση που υποβληθεί στην Οικοδομική Αρχή αίτηση για
άδεια οικοδομής μέσα σε περίοδο ενός έτους από τη χορήγηση
της πολεοδομικής άδειας και η καθυστέρηση στην εξέταση της
εν λόγω αίτησης δεν οφείλεται στον αιτητή.

5 Με την παρούσα Εγκύκλιο ακυρώνεται η Εγκύκλιος με αρ. 3/2006
και αντικαθίσταται από την παρούσα.

Περίοδος ισχύος πολεοδομικών αδειών
Υπουργείο Εσωτερικών - Εγκύκλιος 4/2008
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Εκπόνηση μελέτης θορύβου μιας περιοχής

M ελέτη για το επίπεδο θορύβου μιας περιοχής θα μπορούσε να εκπονήσει, με βάση το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, εκτός από αρχιτέκτο-
νας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός και ο χημικός μηχανικός. Αυτό αναφέρει το ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς το γενικό διευ-

θυντή του υπ. Εσωτερικών.

Διακοπή οικοδομικών εργασιών στο δήμο Λατσιών

O δήμος Λατσιών, κατόπιν ενημέρωσης που έτυχε από τους μελετητές του έργου, κάλεσε τον ιδιοκτήτη ανεγειρόμενης οικοδομής να στα-
ματήσει αμέσως τις οικοδομικές εργασίες, αφού αυτός άρχισε την ανέγερση με διαφορετικά από τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέ-

δια, χωρίς την επίβλεψη του διορισμένου επιβλέποντα μηχανικού του έργου.
Ο δήμος ζητά όπως του υποβληθούν διορθωμένα σχέδια για να εξεταστεί το ενδεχόμενο έκδοσης τροποποιητικής άδειας οικοδομής. Παράλ-
ληλα καλεί όπως του υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα για τον επιβλέποντα μηχανικό που έχει διορίσει.
Ο δήμος προειδοποιεί ότι θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη.

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος

Λατομείο ούμπρας στο Μαθιάτη

T ο 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 εταιρείες
μελετών και κατασκευών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
στους δημόσιους φορείς.
Θεματολογία:
1. Ανάλυση κατασκευών 
2. Διαστασιολόγηση-Συμπεριφορά κατασκευών
3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
4. Έλεγχος – Παρακολούθηση κατασκευών –Ενισχύσεις - Επισκευές 

5. Προκατασκευή  - Σύμμεικτες κατασκευές
6. Τεχνολογία σκυροδέματος  και τσιμέντου
7. Τεχνολογία χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 
8. Ειδικά σκυροδέματα
9. Σύνθετα υλικά
10. Σκυρόδεμα και περιβάλλον 
11. Παρουσίαση σημαντικών έργων
Περιλήψεις εργασιών για το Συνέδριο θα γίνονται δεκτές μέχρι τις
15/10/2008 στο intrel@central.tee.gr
Πληροφορίες: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΤΕΕ. Τηλ: 0030210-
3291351, 0030210-3291618, 0030210-3291362, www.tee.gr

T ο ΕΤΕΚ, με επιστολή του προς το  διευθυντή της υπηρεσίας
Περιβάλλοντος, του Υπ. Γεωργίας Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος, σημειώνει ότι θα τοποθετηθεί επί του θέματος
«Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [Νόμος
140(Ι)/2005-Αρθρο15(7)] - ΠΕΕΠ για δημιουργία λατομείου
ούμπρας στο Μαθιάτη» αφού πρώτα ενημερωθεί επί των πιο κάνω
αναφερομένων σημείων:
1. Το τεμάχιο είναι τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας και στην αίτηση
δεν υπάρχει έστω και η κατά αρχή έγκριση από το γραφείο του
Κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών για χρήση του.

2. Δεν είναι σαφές από τη αίτηση ποιος θα κάνει τη αναβάθμιση του
δρόμου προσπέλασης, τι μορφή και έκταση θα έχει αυτή η αναβάθμιση
και αν χρειάζονται επιπλέον άδειες.
3. Δεν έχει γίνει έστω και υποτυπώδης γεωλογική έρευνα που να
αποδεικνύει ότι υπάρχει ούμπρα στο τεμάχιο αυτό και αυτή η
παράληψη δεν δικαιολογείται με τη αναφορά στη αίτηση ότι
δηλαδή οι επιφανειακές ενδείξεις και η πείρα των αιτητών είναι
αρκετή.
4. Δεν υπάρχει αναφορά σε θέσεις ή τυχόν αντιδράσεις των
εμπλεκομένων κοινοτήτων και τοπικών αρχών.

Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειες, Έργων και Υπηρεσιών 
To ETEK τοποθετήθηκε θετικά ως προς το περιεχόμενο των
Κανονισμών «περί της Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και
Κοινότητες) Κανονισμοί του 2008 και Προσχέδιο Κανονισμών με
τίτλο «οι περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και
Υπηρεσίες) του 2008».
Το Επιμελητήριο εισηγήθηκε, όμως, με επιστολή του προς το Γενικό
Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως προς τους «οι περί της Εκτέλεσης
Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς του
2008 την προσθήκη: Όταν ο Συντονιστής της Σύμβασης εξαντλεί
τα όρια εξουσίας του, όπως αυτά καθορίζονται στους κανονισμούς,
να μπορεί να απευθύνεται στην Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και

Απαιτήσεων για έγκριση όλων των αλλαγών που προέβηκε. Σε
περίπτωση που η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων
εγκρίνει τις αλλαγές, το ήδη εγκεκριμένο ποσό από το Συντονιστή
να μηδενίζεται και να έχει εκ νέου την εξουσία να εγκρίνει αλλαγές
που εμπίπτουν στα όρια εξουσίας του. Με αυτό τον τρόπο
εξυπηρετούνται δύο στόχοι. Ο Συντονιστής θα ελέγχεται από το
δευτεροβάθμιο όργανο, που είναι η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών
και Απαιτήσεων, και ταυτόχρονα θα έχει την εξουσία άμεσα και επί
τόπου να λαμβάνει αποφάσεις προς όφελος του έργου. Με το
προτεινόμενο έγγραφο, με την εξάντληση του ορίου του Συντονιστή,
αυτός πρέπει να απευθύνεται για κάθε αλλαγή, μικρή ή μεγάλη, προς
την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.
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Κώστας Μελετίου, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ETEK και Πανίκος Πασιάς, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ, αξιολόγηση
υποψηφίων που πληρούν τα προσόντα, σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας, για την πλήρωση της θέσης δημοτικού μηχα-
νικού στο δήμο Κάτω Πολεμιδιών. 
Στέλιος Αχνιώτης, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ και Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ, αξιο-
λόγηση των τεχνικών φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν για τα έργα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυπερούντας. 
Χρίστος Χριστοδούλου, αρχιτέκτονας, ετοιμασία των όρων προκήρυξης Παγκύπριου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών
για τη διαμόρφωση του τερματικού κόμβου του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου.
Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, ετοιμασία του τελικού ενοποιημένου κειμένου του οράματος της κυπριακής πλατφόρμας για την
Έρευνα και Τεχνολογία στις Κατασκευές – ΠΕΤΕΚΚ.
Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, ετοιμασία και υποβολή στο Επιμελητήριο, από την Επιτροπή, κώδικα
πρακτικής εφαρμογής των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανο-λογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις)
Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 111/2006) στο οποίο θα επεξηγούνται τα πιο κάτω:
(α) τι είναι η ηλεκτρολογική μελέτη.
(β) τι θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.
(γ) ο τρόπος ελέγχου των μελετών από τις αρμόδιες αρχές.
(δ) ο τρόπος ελέγχου των μελετών από τους ελεγκτές μελετών.
Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανολογικής Μηχανικής, ετοιμασία και υποβολή στο Επιμελητήριο κώδικα πρακτικής εφαρ-
μογής των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του
2006 (ΚΔΠ 111/2006), στο οποίο θα επεξηγούνται τα πιο κάτω:
(α) τι είναι η μηχανολογική μελέτη.
(β) τι θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.
(γ) ο τρόπος ελέγχου των μελετών από τις αρμόδιες αρχές.
(δ) ο τρόπος ελέγχου των μελετών από τους ελεγκτές μελετών.

Πραγματογνωμοσύνες
Λούκας Πέτρου, πολιτικός μηχανικός,  για σοβαρές ρωγματώσεις σε τοιχοποιία και άλλα προβλήματα σε οικοδομή στο

Στρόβολο.
Μαρία Μαύρου, αρχιτέκτονας, για υγρασίες, ραγίσματα στους τοίχους και άλλα προβλήματα σε οικία στην Έγκωμη.
Κωνσταντίνος Λέβας, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες ρωγμή σε τοίχο, προβλήματα στους πάγκους κουζίνας και άλλες

κακοτεχνίες σε διαμέρισμα στο Στρόβολο.
Πάρης Σκούλουκος, πολιτικός μηχανικός, για την ποιότητα εργασιών συντήρησης και βαψίματος και εφαρμογή των

όρων συμβολαίου που υπογράφηκε για κτίριο.
Κώστας Ιωάννου, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα σε διαμέρισμα στη Λευκωσία.
Προκόπης Τραπεζάρης, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες και κόστος επιδιόρθωσής τους σε οικία στον Πεδουλά.
Αφροδίτη Ψαρά, πολιτικός μηχανικός, για ζημιές και άλλα προβλήματα που προκλήθηκαν σε αυλή από την τοποθέτηση

μπετόν

Εκπροσωπήσεις
Φλώρος Παντελή, Πολιτικός Μηχανικός, στην ΣΕΠαΧ - Σχέδιο επιχορήγησης εργοληπτικών επιχειρήσεων για την ανα-

βάθμιση του εξοπλισμού τους για το 2008.
Δημήτρης Βαττής, στην Κεντρική (Παγκύπρια) Ομάδα Φορέων (Διεξαγωγή Εκστρατείας Διαβούλευσης για την Εφαρ-

μογή του Άρθρου 14(1) και 14(1)(β) της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο).
Γιαννάκης Σκορδής, αρχιτέκτονας, στη Διαχειριστική Επιτροπή Διαχειριστικού Σχεδίου Χερσονήσου Ακάμα.

Ομάδες εργασίας  υπό το συντονισμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Για την προώθηση μέτρων μείωσης ατυχημάτων στον τομέα των κατασκευών

1. Ομάδα Εργασίας: «Ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στις διαδικασίες ανάθεσης της μελέτης και εκτέλε-
σης κατασκευαστικών έργων». Συντονιστής: Κυριάκος Πελέτας, μέλος Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας ETEK.

2. Ομάδα Εργασίας: «Εφαρμογή βασικής εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών». Μέλος: Ντί-
νος Νικολαϊδης, μέλος Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας ETEK.

3. Ομάδα Εργασίας: «Υιοθέτηση κριτηρίων σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας για την εγγραφή ή/και ανανέωση
της επαγγελματικής άδειας των Μηχανικών από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου». Συντονιστής: Πανί-
κος Πασιάς, πρόεδρος Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας ETEK.

4. Ομάδα Εργασίας: «Υιοθέτηση κριτηρίων σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας για την εγγραφή ή/και ανανέωση
της επαγγελματικής άδειας των Εργοληπτών στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών» Μέλος: Γιώργος Φλω-
ρίδης, μέλος Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας ETEK.

5. Ομάδα Εργασίας: «Προώθηση της συνεργασίας των Αρμόδιων Αρχών για την αποτελεσματική επιτήρηση της Νομοθε-
σίας που εφαρμόζεται στον Τομέα των Κατασκευών με στόχο τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομο-
θεσίας αυτής. Μέλος: Γιώργος Σταματίου, μέλος Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας ETEK.
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Αρχιτέκτονες
N.C. Meletiou Architects & Engineers,
τηλ. 22375355, φαξ. 22375377, email cen-
tral@ncmae.net

Αρχιτέκτονα
Γνώσεις AUTOCAD
Αρχιτεκτονικό Γραφείο ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ τηλ.
22460110

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

Πολιτικό Μηχανικό
Γνώσεις Η/Υ, AUTOCAD ή οποιαδήποτε σχε-
διαστικά προγράμματα
Αρχιτεκτονικό Γραφείο, τηλ. 99604791

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Μηνιαίος καθαρός μισθός 1800 ΕΥΡΩ
E CHRISTOFIDES BROS LTD
Τηλ. 24727767

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

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

Πολιτικός Μηχανικός
MEng Civil Engineering, Imperial College 
London (Φοιτητής 1ον έτος - Μόνο για καλοκαι-
ρινούς μήνες)

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

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ – ΝΤΟΥΣΑΜΠΕ 

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

Ζητούν εργοδότηση


