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Σ Χ Ο Λ Ι Ο  Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ

Ο ι αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής ύφεσης
είναι πλέον αισθητές και στις εντεύθεν του Ατλαντικού
χώρες.  Η πραγματική οικονομία έχει επηρεαστεί στις χώρες
της Γηραιάς Ηπείρου και η ΕΕ σπεύδει με την προώθηση

πακέτου μέτρων, να στηρίξει τα κράτη μέλη για να συμβάλουν στην
αναχαίτιση της ύφεσης.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Κυπριακή κυβέρνηση επιβάλλεται
να ασκήσει τις δυνατότητες που έχει και να προωθήσει την υλο-
ποίηση σημαντικών έργων υποδομής και άλλων αναπτυξιακών
έργων και να στηρίξει τον κατασκευαστικό τομέα, που αποτελεί
ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες
της κυπριακής οικονομίας. Αναμένεται
η τάχιστη λήψη των πολιτικών αποφά-
σεων και η προώθηση όλων των ενδε-
δειγμένων διαδικασιών για τόνωση της
κατασκευαστικής βιομηχανίας, η οποία
έχει να αντιμετωπίσει την οικονομική
ύφεση μετά από μια περίοδο αστάθειας,
που χαρακτηριζόταν από σημαντικές

αυξήσεις στο κόστος των υλικών και καυσίμων.
Έργα τα οποία είναι αναγκαία και για τον άλφα ή βήτα λόγο δεν

υλοποιήθηκαν  θα πρέπει να προωθηθούν αποφασιστικά, για να κρα-
τηθεί η κατασκευαστική βιομηχανία, που είναι ο κύριος αιμοδότης
της οικονομίας, παρέχοντας άμεση απασχόληση σε δεκάδες χιλιά-
δες εργαζόμενους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων.

Τυχόν επιδείνωση της κατάστασης, με επιπτώσεις στα επίπεδα απα-
σχόλησης, θα είναι ό,τι χειρότερο τόσο για την ίδια τη βιομηχανία
αλλά και για την κοινωνία μας γενικότερα.

Επομένως επιβάλλεται τάχιστα η στοχευμένη διοχέτευση εθνικών
πόρων σε τομείς προτεραιότητας, με
κεντρικό στόχο τη στήριξη της απασχόλη-
σης και τον περιορισμό των απολύσεων στο
ελάχιστο. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να
αναχαιτίσει ή τουλάχιστο να αμβλύνει τις
όποιες αρνητικές επιπτώσεις της οικονομι-
κής ύφεσης. 

Στέλιος Αχνιώτης
Για τη Συντακτική Επιτροπή

Το κράτος έχει καθήκον να ασκήσει 
το ρυθμιστικό του ρόλο

Η Κυπριακή κυβέρνηση 
επιβάλλεται να ασκήσει τις

δυνατότητες που έχει και να
προωθήσει την υλοποίηση 

σημαντικών έργων υποδομής 
και άλλων αναπτυξιακών έργων
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Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Ε Τ Ε Κ

Ο ι προτεραιότητες και τα δέκα βασικά θέματα τα
οποία θα αποτελέσουν το βασικό άξονα δραστη-
ριοποίησης και ενασχόλησης του Επιμελητηρίου
κατά την τρέχουσα τριετία απασχόλησαν το

πρώτο διήμερο εργαστήρι του Γενικού Συμβουλίου του
ΕΤΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2008
στον Αγρό. 

Τα θέματα που απασχόλησαν το εργαστήρι δεικνύουν ότι
η ενασχόληση και το έργο του Επιμελητηρίου θα συνεχίσει
να κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες – Προσφορά
στην κοινωνία – Προαγωγή της Μηχανικής Επιστήμης –
Επάγγελμα μηχανικού. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμε-
ρου εργαστηρίου ήταν:

− Σχέδια Ανάπτυξης και Διαδικασία Ελέγχου 
Ανάπτυξης 

− Ενεργειακή Πολιτική
− Υδατικό Πρόβλημα
− Κυκλοφοριακό πρόβλημα στις πόλεις και ενίσχυση 

δημόσιων συγκοινωνιών
− Ασφάλεια Κτιρίων Δημοσίας Χρήσης
− Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
− Αναθέσεις Μελετών για Έργα του Δημοσίου
− Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ασφάλεια 

Επαγγελματικής Ευθύνης: Πρόταση Τροποποίησης 
του Περί ΕΤΕΚ Νόμου

− Προτεινόμενοι Κανονισμοί Όρων Ανάθεσης και Αμοιβών 
− Σχέδια Υπηρεσίας Μηχανικών
− Ίδρυση Ταμείου Συνταξιοδοτικών Παροχών 

για τα Μέλη του ΕΤΕΚ

Στα πλαίσια του εργαστηρίου τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και προβλημα-
τισμούς σχετικά με τα θέματα αυτά και να ενημερωθούν για
τυχόν νέες εξελίξεις ή νέα δεδομένα σχετικά με το κάθε θέμα. 

Στόχος είναι όπως, με βάση την ανταλλαγή απόψεων που
έγινε, καθοριστεί πλαίσιο πολιτικής ή/ και σχετικά Σχέδια
Δράσης για το κάθε θέμα προτεραιότητας. 

Στις διαπιστώσεις του για τα αποτελέσματα του εργαστη-
ρίου, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου, επεσή-
μανε ότι το εργαστήρι ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό και χρή-
σιμο και τόνισε την αναγκαιότητα για διάλογο και συνθε-
τική προσέγγιση στη διαμόρφωση των θέσεων του Επιμελη-
τηρίου. Ο κ. Ευθυβούλου τόνισε επίσης ότι η αντικειμενική
και αμερόληπτη παρέμβαση του ΕΤΕΚ στα κοινά είναι τώρα
πιο επίκαιρη από ποτέ λόγω των μεγάλων ανοικτών θεμά-
των που εξακολουθούν να ταλανίζουν την κυπριακή κοι-
νωνία όπως το ενεργειακό, το κυκλοφοριακό και το υδα-
τικό 

Προτεραιότητες της τρέχουσας θητείας 
του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ

Διήμερο εργαστήρι στον Αγρό



Μ ε Βασιλικό Βραβείο για τη Μεταφορά Αειφόρου Τεχνο-
λογίας (Royal Award for Sustainable Technology Transfer)
τιμήθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ειδική τελετή, που
πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, στις 2 Σεπτεμβρίου

2008. Το βραβείο αυτό τελεί υπό την προστασία των διαδόχων του
θρόνου της Δανίας και της Ισπανίας και αποτελεί πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Φορέα Περιβάλλοντος (European Environment Agency).
Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν το μόνο Ευρωπαϊκό
πανεπιστήμιο που βραβεύθηκε μαζί με το Πανεπιστήμιο του Κολο-
ράντο των ΗΠΑ, το οποίο έλαβε το πρώτο βραβείο, και το Πανεπι-
στήμιο της Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας. 

Στην έκθεση COPENMIND 2008, στο πλαίσιο της οποίας πραγμα-
τοποιήθηκε ο διαγωνισμός, συμμετείχαν 156 πανεπιστήμια από 52
χώρες ανά το παγκόσμιο. Σκοπός του Βραβείου είναι να αναγνωρί-
σει, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επιτεύγματα Πανεπιστημίων και Ερευ-
νητικών Κέντρων που αφορούν στην επιτυχή μεταφορά τεχνολογίας
και την αξιοποίησή της σε πρακτικό επίπεδο, με ουσιαστικά οφέλη
για την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Το Βραβείο απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου για την έρευνα που διεξήχθη από την
καθοδήγηση του καθηγητή του τμήματος
Χημείας, Άγγελου M. Ευσταθίου, σε καταλυ-
τική αντιρρυπαντική τεχνολογία (καθαρισμός
αέριων βιομηχανικών αποβλήτων από τα οξεί-
δια του αζώτου). Η εν λόγω έρευνα  οδήγησε σε
διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Αμερικάνικη και
Ευρωπαϊκή πατέντα) και σε υπογραφή εμπορι-
κής συμφωνίας με τη μεγαλύτερη  βιομηχανία
σχεδιασμού και κατασκευών χημικής τεχνολο-
γίας στην Ευρώπη (LINDE Engineering Ltd, Γερ-
μανία). Στόχος της συμφωνίας είναι  στα επόμενα
2-3 χρόνια να εισαχθεί η τεχνολογία στη βιομη-

χανία με συνολικό όγκο πωλήσεων, που θα ξεπερνά τα 20 εκατομμύ-
ρια ευρώ το χρόνο σε Ευρώπη, Αμερική, Aσία  και Μέση Ανατολή.  

Η έρευνα του καθηγητή Άγγελου Μ. Ευσταθίου, η οποία ανα-
γνωρίζεται πλέον διεθνώς αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου πρά-
σινης, καθαρής και αειφόρου καταλυτικής τεχνολογίας για τη μετα-
τροπή των πολύ βλαβερών για την υγεία των ανθρώπων και το περι-
βάλλον αέριων ρύπων οξειδίων του αζώτου, οι οποίοι εκπέμπονται
μέσω των καυσαερίων που παράγονται από βιομηχανικές μονάδες,
σε αβλαβή αέρια προϊόντα. Η καινοτομία αυτή θα επιφέρει επιπλέον
σημαντική μείωση στο κόστος επένδυσης και λειτουργίας της υφι-
στάμενης τεχνολογίας, η οποία κάνει χρήση αμμωνίας για την επε-
ξεργασία των οξειδίων του αζώτου σε θερμοκρασίες 200-400oC, σε
σχέση με την προτεινόμενη καινοτόμο τεχνολογία που κάνει χρήση
υδρογόνου σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, 120-140oC.  

Το βραβείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και για την Κύπρο γενικότερα, αφού οι συναγωνιζόμενοι αποτελού-
σαν έγκριτα και διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και ερευνη-
τικά κέντρα σε θέματα τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας.
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Θ Ε Μ Α

Κατά την απονομή του Βρα-
βείου Royal Award for
Sustainable Technology
Transfer (αριστερά: καθηγη-
τής Άγγελος Μ. Ευσταθίου-
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο
κέντρο εκπρόσωπος του
Πανεπιστημίου του Κολορά-
ντο των ΗΠΑ και δεξιά
εκπρόσωπος του Πανεπι-
στημίου Νότιας Ουαλίας της
Αυστραλίας. 

Βασιλική… βράβευση για το Παν/μιο Κύπρου
Βραβείο για την έρευνα σε καταλυτική αντιρρυπαντική τεχνολογία

Η Copenmind είναι μια έκθεση αφιερωμένη στην
έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Στοχεύει
στο να βοηθήσει στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων
μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας και να απο-
τελέσει ένα παγκόσμιο γεγονός, μοναδικό στο είδος
του. Το θέμα της για το 2008 ήταν η καθαρή τεχνο-
λογία, και ιδιαίτερα ο ρόλος που διαδραματίζει στην
επίλυση των παγκόσμιων κλιματολογικών και περι-
βαλλοντικών προκλήσεων. 
Ιστοσελίδα: www.copenmind.com
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Τ η λύπη του εκφράζει το ΕΤΕΚ, σε επιστολή του προς τον
υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, Αντώνη
Πασχαλίδη, λόγω του ότι η πρόσθετη περίοδος τριών χρό-
νων για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων

7, 8 και 9 της Οδηγίας 2002/91 που αφορούν το πιστοποιητικό ενερ-
γειακής απόδοσης, την επιθεώρηση λεβήτων και την επιθεώρηση
των συστημάτων κλιματισμού, έχει σχεδόν παρέλθει χωρίς όμως να
τεθούν σε εφαρμογή τα εν λόγω άρθρα. 

Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ παρατηρεί
ότι η προθεσμία πλήρους εφαρμογής του
Νόμου λήγει στις 4 Ιανουαρίου 2009 και
όμως ακόμα είναι σε εκκρεμότητα μια
σωρεία θεμάτων: 

1 Η δευτερογενής νομοθεσία και τα
διατάγματα που προβλέπει ο βασικός
Νόμος τα οποία είναι απαραίτητα για να τεθεί ο Νόμος Ν.
142(Ι) 2006 σε εφαρμογή δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί.

2 Δεν έχουν καθοριστεί οι απαιτήσεις της ελάχιστης ενεργεια-
κής απόδοσης. 

3 Η εθνική μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης και το λογι-
σμικό πρόγραμμα που περιγράφεται στο άρθρο 4 (4) του
Νόμου Ν. 142(Ι) 2006 δεν έχουν ετοιμαστεί-εγκριθεί ακόμη.

Το ΕΤΕΚ αναφέρει επίσης ότι: «πέραν των πιο πάνω, για να εφαρ-
μοστεί στην πράξη η Νομοθεσία πρέπει να προηγηθούν και άλλες

χρονοβόρες διαδικασίες όπως η έγκριση εξεταστικών οργανισμών,
η διενέργεια εξετάσεων, η ετοιμασία της βάσης δεδομένων φύλα-
ξης των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κοκ γεγονός που
μας καθιστά απαισιόδοξους κατά πόσο θα τηρηθεί το χρονοδιά-
γραμμα που θέτει η Οδηγία». 

Στην επιστολή επαναλαμβάνεται η θέση του Επιμελητηρίου την
οποία εξέφρασε και σε επιστολή του προς την υπηρεσία Ενέργειας,

ημερομηνίας 16.07.2008, ότι το άρθρο 12
της Οδηγίας που αφορά την ενημέρωση
των χρηστών για τα οφέλη που θα έχει η
εφαρμογή του Νόμου είναι καθοριστικής
σημασίας. Συνεπακόλουθα, η ενημέρωση
των απλών χρηστών για τα οφέλη που θα
αποκομίσουν από την εφαρμογή του
Νόμου και ιδιαίτερα των άρθρων που αφο-

ρούν την επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού, θέμα
το οποίο δεν έτυχε μεγάλης προβολής, πρέπει να ενταθεί. 

«Ευελπιστούμε», καταλήγει η επιστολή του ΕΤΕΚ, «ότι έστω και
την υστάτη θα αντιμετωπιστεί η εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91 ως
μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να αλλάξουν μία σειρά από, εδώ και
πολλές δεκαετίες, κακώς κείμενα στην ενεργειακή κτιριακή πολι-
τική της Κύπρου και όχι να περιοριστούμε στην εφαρμογή της στη
λογική της ελάχιστης προσπάθειας, προκειμένου απλώς να υπάρξει
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ».

«Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης 
των Κτιρίων Νόμος του 2006»

Διαμαρτυρία ΕΤΕΚ για τη μη εφαρμογή του Νόμου Ν. 142(Ι) 2006

το κύριο θέμα

«Μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να
αλλάξουν μία σειρά από εδώ και

πολλές δεκαετίες κακώς κείμενα στην
ενεργειακή κτιριακή μας πολιτική»
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ΗΜΕΡΙΔΑ

Π ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με
θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρήση ΑΠΕ στα Κτί-

ρια, την οποία συνδιοργάνωσαν το ΕΤΕΚ, το ΕΚΕΦΕ Δημό-
κριτος και το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής. Η ημερίδα, η
οποία τελούσε υπό την αιγίδα του δήμου Γεροσκήπου,
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008 στο
ξενοδοχείο Aqua Mare στην Πάφο. 
Στα πλαίσια της ημερίδας έγιναν εισηγήσεις σχετικά με την
εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91 Ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων, το ρόλο που έχει ο αρχιτέκτονας σε ότι αφορά τον
ενεργειακό σχεδιασμό, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη
χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων καθώς και την επι-
λογή συστημάτων ψύξης/θέρμανσης σε μεγάλης κλίμακας
ξενοδοχειακά έργα. Κοινό συμπέρασμα ήταν ότι η εξοικο-
νόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα είναι το πρώτο και
ίσως αποδοτικότερο μέτρο που πρέπει να παρθεί καθώς
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια . Στην ημερίδα απεύθυναν
χαιρετισμό ο δήμαρχος Γεροσκήπου, Τάσος Κούζουπος, ο
Πρόεδρος του ΙΗΤ καθ. Νικόλαος Κυριάκης και εκπρόσω-
πος του υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
Χαιρετισμό εκ μέρους του προέδρου του ΕΤΕΚ απεύθυνε ο
Γιάννης Κουτσόλαμπρος ο οποίος σημείωσε ότι η Οδηγία
2002/91 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
είναι μια ευκαιρία για να για να αλλάξουν μία σειρά από
εδώ και πολλές δεκαετίες κακώς κείμενα στην σχεδόν ανύ-
παρκτη ενεργειακή κτιριακή μας πολιτική και ως τέτοια θα
πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.

Και προς τη Βουλή
Εξάλλου, το Επιμελητήριο με επιστολή του προς την Κοινοβου-

λευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφέρεται στον περί
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και τις ενεργεια-
κές υπηρεσίες Νόμο του 2008.

Το ΕΤΕΚ τονίζει στην επιστολή ότι:

1 Οι κανονισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Νομοσχεδίου
και αποτελούν προϋπόθεση για την ουσιαστική εφαρμογή του
Νόμου πρέπει να ετοιμαστούν το συντομότερο δυνατό. 

2 Η μεταφορά του άρθρου 5 της Οδηγίας 2006/32 σχετικά με
την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση στο δημόσιο
τομέα, θα μπορούσε να γίνει με ένα πιο σαφή και δεσμευτικό
τρόπο. Επισυνάπτουμε ενημερωτικά σχετικό ελληνικό κανονι-
σμό που αφορά το θέμα αυτό. 

3 Όσον αφορά την εναρμόνιση του άρθρου 8 της Οδηγίας
σχετικά με τα συστήματα αναγνώρισης προσόντων, πιστο-
ποίησης και διαπίστευσης, θέμα το οποίο θα ρυθμιστεί με
την έκδοση κανονισμών, είμαστε της άποψης ότι πρέπει να
στηθεί ένας μηχανισμός αυτόματης αναγνώρισης των ειδι-
κευμένων εμπειρογνωμόνων της οδηγίας 2002/91 ως ενερ-
γειακών ελεγκτών στον κτιριακό τομέα βάση της οδηγίας
2006/32. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει αυξημένος διοι-
κητικός φόρτος και πρόσθετη ταλαιπωρία σε όλους τους
ενδιαφερόμενους. 

Η εξοικονόμηση
ενέργειας στον 
κτιριακό τομέα 

είναι το πρώτο και 
ίσως αποδοτικότερο

μέτρο που πρέπει 
να παρθεί
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Ο σκοπός της οδηγίας 2006/32/ΕΚ με τελευταία ημερομηνία
εφαρμογής την 17/05/2008 είναι να ενισχυθεί η οικονομικώς
αποτελεσματική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά
την τελική χρήση στα κράτη μέλη μέσω:

(α) της παροχής αναγκαίων ενδεικτικών στόχων καθώς και
μηχανισμών, κινήτρων και θεσμικών, χρηματοδοτικών και νομικών
πλαισίων για την άρση των υφιστάμενων φραγμών και ατελειών
της αγοράς που παρεμποδίζουν την
αποδοτική τελική χρήση της ενέργειας·
(β) της δημιουργίας των συνθηκών για
την ανάπτυξη και την προώθηση της
αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και για
την παροχή, στους τελικούς καταναλωτές,
άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά της οδηγίας είναι και η
υποχρέωση του Δημόσιου τομέα να μεριμνήσει ούτως ώστε "να επιτελεί
υποδειγματικό ρόλο στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας".

Και εφαρμόζοντας και πάλι τις αρχές του Άαρχους για την
πληροφόρηση των πολιτών αλλά και για προώθηση των μέτρων, η
Οδηγία καλεί τα κράτη μέλη "να γνωστοποιούν με αποτελεσματικό
τρόπο στους πολίτες ή/και τις εταιρείες, αναλόγως, τον υποδειγματικό
ρόλο και τις δράσεις του δημόσιου τομέα".

Πιο συγκεκριμένα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία
στα πιο οικονομικά αποδοτικά μέτρα που οδηγούν στις μεγαλύτερες
εξοικονομήσεις ενέργειας στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Η Οδηγία δεν μένει ως εδώ αλλά περιλαμβάνει και κατάλογο μέτρων
από τον οποίο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τουλάχιστον
δύο από αυτά, αλλά και να περιλάβουν πρόνοιες στις προσφορές του
Δημοσίου.

Η ΕΕ στοχεύει όπως μέσα στα εννέα χρόνια εφαρμογής της Οδηγίας
θα επέλθει βελτίωση 9%.

Στην Κύπρο οι πρόνοιες για τις Δημόσιες Συμβάσεις είναι εθελοντικές
και έτσι θα πρέπει τα μέτρα που έχουν σχέση με την ενέργεια να γίνουν

υποχρεωτικά.
Ταυτόχρονα η κατανάλωση ενέργειας στο

Δημόσιο παραμένει ψηλή χωρίς να έχουν
δημοσιοποιηθεί (όπως απαιτεί και η Οδηγία)
υποδειγματικά μέτρα για μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας.

Εκτός από τα πιο πάνω, το κάθε κράτος
μέλος έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Δράσης

Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ).
Το πρώτο ΣΔΕΑ της Κύπρου υποβλήθηκε ήδη τον Ιούνιο του 2007

και το επόμενο θα πρέπει να υποβληθεί το 2011 και το τρίτο το 2014.
Η ετοιμασία τέτοιων σχεδίων ΣΔΕΑ θα έπρεπε να περιλαμβάνει

και την απαραίτητη Δημόσια Διαβούλευση κάτι που η Επιτροπή
απαιτεί πλέον για την ετοιμασία όλων των σχεδίων που
υποβάλλονται. 

Δυστυχώς αυτό που έχουμε υποβάλει για το 2007 δεν έχει συζητηθεί
δημόσια υπάρχει όμως στο διαδίκτυο για οσους ενδιαφέρονται εφόσον
η Ευρωπαϊκή Ένωση  μας έχει υποχρεώσει, έστω και εκ των υστέρων,
να κάνουμε δημόσια διαβούλευση.

* Επίτροπος Περιβάλλοντος

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση
ΤΤοουυ  ΧΧααρράάλλααμμπποουυ  ΘΘεεοοππέέμμππττοουυ**

Στην Κύπρο οι πρόνοιες για τις
Δημόσιες Συμβάσεις είναι εθελοντικές

και έτσι θα πρέπει τα μέτρα 
που έχουν σχέση με την ενέργεια 

να γίνουν υποχρεωτικά
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Η δωρεάν ενέργεια δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο, ούτε
φαντασίωση ενός ονειροπαρμένου ερευνητή. Μπορεί να
γίνει πραγματικότητα ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής
βασισμένης σε ένα νέο τρόπο σκέψης. Ας πάρουμε τα

πράγματα από την αρχή:
(α)Η τιμή του πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού και για
θέρμανση ολοένα και ανεβαίνει. 
(β) Η παραγωγή ενέργειας όμως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ), όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, είναι πολύ πιο ακριβή
από την παραγωγή ενέργειας από συμβατικά καύσιμα. 
(γ) Για την προώθηση των ΑΠΕ, ο Κύπριος φορολογούμενος
πληρώνει ένα μικρό ποσοστό στην ηλεκτρική κατανάλωση του. 
(δ) Χωρίς την χρηματική επιχορήγηση από την κυβέρνηση, σχεδόν
καμία ΑΠΕ δεν είναι οικονομικά βιώσιμη.

Η επιχορήγηση, δεν είναι απαραίτητο όμως να είναι χρηματική. Η
Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και κάθε χώρα, έχει στη διάθεση της
ένα σοβαρό κίνητρο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει: το «συντελεστή
δόμησης». Και τι δεν θα έκανε ένας εργολάβος για να κτίσει μια
πολυκατοικία με 11 διαμερίσματα αντί 10 στον ίδιο χώρο, ένας
ξενοδόχος για να ένα ξενοδοχείο με 220 δωμάτια αντί 200, ένας ιατρός
για μια κλινική με 55 κλίνες αντί 50; Απλά θα έχει την υποχρέωση να
καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου με ΑΠΕ. Αν
θέλει 10% αύξηση στο συντελεστή δόμησης για το κτίριο που χτίζει,
θα πρέπει να καλύψει το 20% των αναγκών του με ΑΠΕ χωρίς
οποιαδήποτε οικονομική επιχορήγηση από το κράτος.

Για παράδειγμα, μια πολυκατοικία των 10 διαμερισμάτων συνολικού
εμβαδού 1000τ.μ., καταναλώνει περίπου 50MWh ετησίως. Με ένα
σύστημα ΑΠΕ των 10MWh, με διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον 20
χρόνων, δηλαδή το 20% των ενεργειακών αναγκών της πολυκατοικίας,
θα παραχωρούνται επιπλέον 10% τετραγωνικά δόμησης (στο
συγκεκριμένο παράδειγμα θα παραχωρηθούν 100τ.μ.). Με βάση τα
σημερινά δεδομένα το κέρδος από τη πώληση των επιπλέον
τετραγωνικών υπερκαλύπτει την επένδυση σε ΑΠΕ. Για επακριβείς

όμως καθορισμό των ποσοστών, απαιτείται ασφαλώς μελέτη και
σωστός σχεδιασμός όλων των παραμέτρων από τις αρμόδιες αρχές.

Η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ μπορεί να είναι ή τοπική
(ηλιακά/φωτοβολταϊκά) ή/και μέσω επενδύσεων σε μεγάλης κλίμακας
παραγωγικούς σταθμούς από ΑΠΕ (αιολικά ή ηλιακά πάρκα). Ο
εργολάβος, όπως είναι φυσικό, θα αναζητήσει την πιο συμφέρουσα
προσφορά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός,
τόσο μεταξύ των εισαγωγέων των ίδιων συστημάτων ΑΠΕ, όσο και
μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών.

Ποίος κερδίζει όμως από αυτή την ανταλλαγή; Το κράτος; Ο
εργολάβος; Ο εισαγωγέας φωτοβολταϊκών; Ο Κύπριος πολίτης; Ή
μήπως όλοι μας;
• Ιδιοκτήτες Διαμερισμάτων: Μέρος των ενεργειακών αναγκών

θα καλύπτονται χωρίς κόστος από ΑΠΕ και δεν θα υπάρχει
κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, αφού αυτά θα
επιβαρύνουν τον εργολάβο.

• Εργολάβοι οικοδομών: Χρηματικό κέρδος από την πώληση των
επιπλέον τετραγωνικών πλην του κόστους εγκατάστασης και
συντήρησης των ΑΠΕ. 

• Εισαγωγείς συστημάτων ΑΠΕ: Αύξηση στη ζήτηση των
συστημάτων ΑΠΕ και κέρδος από την πώληση, διαχείριση και
συντήρηση των μικρών συστημάτων ΑΠΕ.

• Ιδιοκτήτες ενεργειακών πάρκων: Μειωμένο κόστος της αρχικής
επένδυσης, κέρδος από τη διαχείριση και συντήρηση των
ενεργειακών πάρκων και πιο γρήγορη απόσβεση της ολικής
επένδυσης.

• Κύπριος Πολίτης: Μη αύξηση και πιθανόν μείωση στο ποσοστό
που πληρώνει για την προώθηση των ΑΠΕ.

• Κυπριακή Δημοκρατία: Αύξηση στην παραγωγή ενέργειας από
ΑΠΕ με ΜΗΔΕΝΙΚΗ επιχορήγηση και ΜΗΔΕΝΙΚΗ επιδότηση
ανά παραγόμενο kWh.

* Μηχανολόγος Μηχανικός
charalambides@gmail.com

Δωρεάν ενέργεια στα νοικοκυριά;
Συντελεστής δόμησης έναντι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΤΤοουυ  ΔΔρραα  ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ  ΧΧααρρααλλααμμππίίδδηη**
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Η όλο και αυξανόμενη χρήση του υγραερίου για σκοπούς
θέρμανσης καθιστά επιτακτικό τον άμεσο εκσυγχρονισμό
της εθνικής νομοθεσίας και την εκπόνηση τεχνικών κανο-
νισμών σχεδιασμού και χρήσης εγκαταστάσεων υγραε-

ρίου.  Γι’ αυτό το λόγο το ΕΤΕΚ ζήτησε από το διευθυντή του τμή-
ματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών να πληροφορηθεί σε ποιο
στάδιο βρίσκονται οι υπό εκπόνηση κανονισμοί που αφορούν την
ασφαλή χρήση του υγραερίου, ένα θέμα το οποίο χρονολογείται. 

Σχεδιασμός και Ασφάλεια Εγκαταστάσεων 
Στα πλαίσια των

εργασιών του
Κυπριακού Οργα-
νισμού Τυποποίη-
σης (CYS), για ενη-
μέρωση του κοι-
νού σε θέματα της
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς
Τ υ π ο π ο ί η σ η ς ,
διοργανώθηκε στις
30 Οκτωβρίου 2008, ημερίδα με θέμα “Σχεδιασμός και Ασφάλεια
Εγκαταστάσεων Υγραερίου”. Η ημερίδα διεξήχθη στη Δημοσιογρα-
φική Εστία στη Λευκωσία και τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργού
Συγκοινωνιών & Έργων, Νίκου Νικολαΐδη. Εισηγητές στην ημερίδα
ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Πασπαλάς, διπλωματούχος Μηχανολόγος –
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Επιστημονικός συνεργάτης της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Μίλησαν επίσης
οι κ.κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους και Άθως Ανθίμου, Λειτουργοί
του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) και ο κ.
Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας.

Την ημερίδα παρακολούθησαν πέραν των 130 ατόμων. Μεταξύ
αυτών ήταν Σύμβουλοι Μηχανικοί, εγκαταστάτες συστημάτων υγρα-
ερίου, προμηθευτές υγραερίου, εκπρόσωποι εταιριών πετρελαιοει-
δών, ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και εκπρόσωποι υπουργείων, κυβερ-
νητικών τμημάτων και ημικρατικών οργανισμών, όπως των υπο-
ουργείων Παιδείας, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Συγκοι-
νωνιών & Έργων, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Εθνι-
κής Φρουράς, της ΑΗΚ, της ΡΑΕΚ και της Πυροσβεστικής.

Όπως ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Δρ. Ιωάννης Καρής, Ανα-
πληρωτής Γενικός Διευθυντής του CYS, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα απο-
τελούν ισχυρό υπόβαθρο και μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαί-
δευση των εγκαταστατών, την υλοποίηση των εγκαταστάσεων αλλά
και τον έλεγχο των συστημάτων υγραερίου. Τα πρότυπα περιέχουν
τις αναγκαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις για τα προϊόντα, τις υπη-
ρεσίες, τα συστήματα, τις διεργασίες και τα υλικά και η χρήση τους
θα μπορούσε να υποστηρίξει τη νομοθεσία για το υγραέριο, που επε-
ξεργάζεται το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην ημερίδα και θέματα για τις ιδιό-
τητες των υγραερίων, την κατασκευή και φύλαξη φιαλών και δεξα-
μενών υγραερίου, την εγκατάσταση των συσκευών υγραερίου και
την προσαγωγή και απαγωγή του αέρα κτλ:

Φιάλες και δεξαμενές
- Οι φιάλες υγραερίου και ο εξοπλισμός τους (βάνες, ρυθμιστές

κλπ) πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/36/ΕΚ για
το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό Πίεση

- Οι δεξαμενές υγραερίου και ο εξοπλισμός τους (βάνες, ρυθμιστές,
ασφαλιστικά κλπ) πρέπει ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας
97/23/ΕΕ. Εναρμονισμένα με την Οδηγία 97/23/ΕΕ είναι τα πρότυπα
της σειράς ΕΝ 13445 και το EN 12542

Κατασκευή και εξοπλισμός δεξαμενών
Οι δεξαμενές πρέπει να κατασκευάζονται για τις ακόλουθες συν-

θήκες λειτουργίας:
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 50°C
- Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C (-10°C)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
- Συντελεστής ασφαλείας: όπως ορίζεται από την Οδηγία 97/23/ΕΚ
- Κάλυψη υπόγειων δεξαμενών: ≥ 0,3 m

Νομοθετικό πλαίσιο
- Ευρωπαϊκές Οδηγίες
- Σχετική νομοθεσία
- Ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία συντάχθηκαν για να υποστηρί-

ξουν τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ευρωπαϊκές Οδηγίες
- Οδηγία 89/106/ΕΟΚ περί προϊόντων δομικών κατασκευών (CPD).
Αφορά κάθε υλικό που ενσωματώνεται μέσα σε κτίριο. Ουσια-

στικά καλύπτει την πυροπροστασία όχι μόνο τα δομικά υλικά
(καπνοδόχοι κλπ) αλλά και τις εσωτερικές εγκαταστάσεις (σωλη-
νώσεις).

- Οδηγία 97/23/ΕΚ περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED).
Αφορά τις δεξαμενές υγραερίου και τα διάφορα στοιχεία με πίεση

> 0,5 bar.
- Οδηγία 99/36/ΕΚ περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση

(ΤPED).
Αφορά τις φιάλες και τον εξοπλισμό τους.
- Οδηγία 94/9/ΕΟΚ περί εκρήξιμης ατμόσφαιρας (ΑΤEΧ).
Αφορά την εκρήξιμη ατμόσφαιρα και καθορίζει την ταξινόμηση

ζωνών και τις απαιτήσεις ανίχνευσης αερίων.

Εκτέλεση εργασιών
Οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής και συντήρησης των εγκα-

ταστάσεων υγραερίου
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από φυσικά πρόσωπα ή εται-

ρίες, οι οποίες  κατέχουν αντίστοιχη επαγγελματική άδεια.

Ταξινόμηση πιέσεων
Οι πιέσεις διανομής υγραερίου μέσω δικτύων διακρίνονται στη

χαμηλή, τη μέση και την υψηλή:
- Χαμηλή πίεση είναι η πίεση μέχρι και 100 mbar,
- Μέση πίεση είναι η πίεση επάνω από 100 mbar μέχρι και 2 bar,
- Ψηλή πίεση είναι η πίεση επάνω από 2 bar

Κανονισμοί που αφορούν 
την ασφαλή χρήση υγραερίου 
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Το πρώτο όπλο "κατευθυνόμενης ενέργειας" χρησιμοποιείται από τον
αμερικανικό στρατό και, ονομάζεται "Δίας". Προς το παρόν, ο "Δίας"
χρησιμοποιείται για να προκαλεί την έκρηξη βομβών που δεν έχουν
σκάσει, στέλνοντας ακτίνα ακριβείας από απόσταση 300 μέτρων. Υπάρ-
χει μόνο ένα τέτοιο όπλο σε χρήση όμως αν αποδειχτεί πετυχημένο, θα
ακολουθήσουν καμιά δεκάδα ακόμα μέσα σε ένα χρόνο.
Εξάλλου, η αμερικανική εταιρία Raytheon αναπτύσσει μια άλλη μορφή
όπλου λέιζερ που μπορεί να καταστρέφει στον αέρα βολές πυροβολι-
κού και μικρών πυραύλων, που εντοπίζονται έγκαιρα. Το Laser Area
Defence System-LADS, αν δουλέψει σωστά, αναμένεται να αποδειχτεί
αποτελεσματικότερο από το πιο συμβατικό σύστημα Phalanx της ίδιας
εταιρίας, το οποίο κάνει την ίδια δουλειά χρησιμοποιώντας παραδο-
σιακά βλήματα. 
Παράλληλα, η Διοίκηση Διαστημικής και Πυραυλικής Άμυνας των
ΗΠΑ αναπτύσσει ένα άλλο ακτινικό όπλο, το Joint High Power Solid
State Laser, που αναμένεται να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2009 και
σχεδιάζεται για να καταστρέφει πυραύλους, όπως οι Κατιούσα.
Όμως, το πιο φιλόδοξο όπλο λέιζερ είναι το Αερομεταφερόμενο Λέιζερ
(ABL), που αναπτύσσει κοινοπραξία αμερικανικών εταιριών (Boeing,
Lockheed Martin, Northrop Grumman). To όπλο αυτό δεν δημι-
ουργείται απλώς από ηλεκτρισμό (όπως π.χ. το LADS), αλλά με τη
μίξη χημικών ουσιών σε ένα αντιδραστήρα, με αποτέλεσμα η παραγό-
μενη ακτίνα να είναι πολύ ισχυρότερη. 
Όταν το όπλο τοποθετηθεί στη μύτη ενός ειδικά διαμορφωμένου Boeing
747, θα μπορεί η ακτίνα που εκτοξεύει, να καταστρέφει έναν εισερχό-
μενο πύραυλο από απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Ο απώτερος
στόχος είναι η καταστροφή μεγάλων βαλλιστικών πυραύλων, ακριβώς
μόλις αυτοί έχουν εκτοξευθεί. 

Στην αρχική φάση της τροχιάς του ένας πύραυλος ταξιδεύει πιο αργά
και συνεπώς είναι ευκολότερος στόχος, ενώ τα συντρίμμια μετά την
καταστροφή του θα πέσουν στη χώρα προέλευσης. 
Εκτός όμως από τα αμυντικά, αναπτύσσονται και επιθετικά όπλα λέι-
ζερ. Πιο προχωρημένο θεωρείται το αερομεταφερόμενο Advanced
Tactical Laser (ATL), ένα ακόμα χημικό λέιζερ που αναπτύσσει η
αεροπορία των ΗΠΑ σε συνεργασία με τη Boeing. Σχεδιάζεται για να
κτυπά επίγειους στόχους από υψόμετρο αρκετών χιλιομέτρων, ενώ -αν
δεν και αναφέρεται ρητά γιατί θεωρείται πολιτικά ευαίσθητο θέμα- η
εξόντωση εχθρικών ατόμων είναι επίσης μέσα στα σχέδια των κατα-
σκευαστών.

Νανοτεχνολογία και υγεία 
Οι εταιρίες καλλυντικών παίρνουν ανεπαρκή μέτρα προκειμένου
να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους, τα οποία περιέχουν νανο-
σωματίδια, είναι ασφαλή, σύμφωνα με έκθεση της βρετανικής
οργάνωσης προστασίας των καταναλωτών "Which?", όπως ανα-
φέρουν δημοσιεύματα του Guardian και του BBC.
Η έκθεση, που βασίζεται σε συμβουλές ειδικών σε
θέματα νανοτεχνολογίας, προειδοποιεί ότι μη
ελεγμένα από πλευράς ασφάλειας νανοσω-
ματίδια, με πλάτος μέχρι 80.000 φορές
μικρότερο από μια ανθρώπινη τρίχα, χρη-
σιμοποιούνται συχνά σε καλλυντικά. 
Τα νανοσωματίδια π.χ. χρησιμοποιού-
νται στα αντηλιακά (συνήθως σωματί-
δια διοξειδίου του τιτανίου ή οξειδίου
του ψευδαργύρου) για να μπλοκάρουν
αποτελεσματικότερα την υπεριώδη
ακτινοβολία, στα γαλακτώματα προσώ-
που για να διατηρούν καλύτερα τις βιτα-
μίνες και τις αντιοξειδωτικές ουσίες, καθώς
και στις ενυδατικές κρέμες για να σκοτώνουν
τα βακτήρια. Επίσης, χάρη στα νανοσωματίδια
οι κρέμες απλώνονται ευκολότερα και είναι πιο αόρα-
τες πάνω στο δέρμα. 
Η νανοτεχνολογία, η νέα επιστήμη χειραγώγησης της ύλης σε
μικροσκοπικό επίπεδο (ατομικό και μοριακό), έχει ολοένα περισ-

σότερες εφαρμογές. Τα νανοσωματίδια μπορεί να συμπεριφερ-
θούν με ασυνήθιστους τρόπους και σε μερικές περιπτώσεις να
γίνουν τοξικά. Οι υφιστάμενοι κανόνες ασφαλείας δεν περιλαμ-
βάνουν ακόμα προβλέψεις και προδιαγραφές για τους κινδύνους

στη νανοκλίμακα. 
Πολλοί ειδικοί, κυρίως στην Ευρώπη, επιμένουν

ότι χρειάζονται περισσότερα τεστ για τις επι-
δράσεις στο δέρμα των καλλυντικών με

νανοσωματίδια. Ήδη από το 2004 η Βασι-
λική Εταιρία Επιστημών του Λονδίνου

έχει ζητήσει, με βάση την "αρχή της
προφύλαξης", να υπάρξουν μελέτες
αξιολόγησης του κινδύνου για όλα τα
προϊόντα που περιέχουν νανοσωματί-
δια και εξέφρασε τώρα ξανά τη δυσα-
ρέσκειά της για την έλλειψη διαφάνειας

από τις εταιρίες στο ζήτημα αυτό. 
Οι χρήστες αδυνατούν συνήθως να κατα-

λάβουν ποια καλλυντικά προϊόντα περιέ-
χουν νανοσωματίδια, επειδή συχνά δεν υπάρ-

χει η κατάλληλη σήμανση. Από την πλευρά του,
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι

η ΕΕ εργάζεται στην κατεύθυνση βελτίωσης της αξιολό-
γησης του κινδύνου για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα που χρη-
σιμοποιούν νανοϋλικά.

διεθνή
Πόλεμος με λέιζερ
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H κυβέρνηση των Μαλδίβων θα αγοράσει εκτά-
σεις γης ως ασφαλιστική πολιτική κατά των κλι-
ματικών αλλαγών, ανακοίνωσε ο πρόεδρός της
χώρας. Ο Μοχάμεντ Νασίντ, δήλωσε ότι οι Μαλδί-
βες, μια αλυσίδα 1,196 νησιών σε απόσταση 800
χιλιομέτρων από το νότιο άκρο της Ινδίας, είναι
πιθανόν να εξαφανιστούν εάν οι κλιματικές αλλα-
γές συνεχιστούν με τους σημερινούς ρυθμούς.
Όπως παρατήρησε, η σταδιακή άνοδος της στάθ-
μης της θάλασσας, που οφείλεται στο φαινόμενο
του θερμοκηπίου, θα υποχρεώσει περίπου 300.000
κατοίκους να μετοικήσουν. "Δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτα για να σταματήσουμε τις κλιματι-
κές αλλαγές από μόνοι μας, έτσι πρέπει να αγο-
ράσουμε γη αλλού. Είναι μία ασφαλιστική πολι-
τική για την χειρότερη δυνατή εξέλιξη. Στο κάτω-
κάτω, οι Ισραηλινοί άρχισαν αγοράζοντας γη στην Παλαιστίνη",
ανέφερε ο Νασίντ.
Τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι η στάθμη της θάλασσας πιθα-
νόν να ανέλθει μέχρι 60 εκατοστά αυτόν τον αιώνα. Στο μεγαλύ-
τερο μέρος τους, τα 1,196 νησιά που αποτελούν τις Μαλδίβες βρί-
σκονται περί το ενάμισι μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας. Το σύμπλεγμα των νησιών, τα περισσότερα από τα οποία είναι
ακατοίκητα, φημίζεται ως ένα πολυτελές ησυχαστήριο για τις δια-

σημότητες του Χόλιγουντ και όσους μπορούν να διαθέσουν ακόμη
και χιλιάδες δολάρια για μία νύχτα.
Στις Μαλδίβες αντιμετωπίζουν σήμερα αυξημένα επίπεδα υποσι-
τισμού στα παιδιά, άνοδο του ισλαμικού εξτρεμισμού και αύξηση
της χρήσης ηρωίνης. Την κατάσταση επιβαρύνει το γεγονός ότι ο
τουρισμός της χώρας, ο οποίος συνεισφέρει στο 28% του Ακαθά-
ριστου Εθνικού Προϊόντος, αναμένεται να έχει σοβαρές μειώσεις
από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου ΜΙΤ της Βοστόνης και
της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας δημιούργη-
σαν υλικό που ‘διώχνει’ από πάνω του οποιοδήποτε
υγρό. Το υλικό αυτό δεν βρέχεται από τίποτε και το
βάφτισαν: "παντοφοβικό"!
Το υλικό ‘διώχνει’ όποιο υγρό πέσει πάνω του, μετα-
τρέποντάς το σε σταγόνες, που απλώς κυλάνε πάνω
του, χάρη στην ειδική υφή της επιφάνειάς του, η
οποία αναγκάζει τα υγρά να πέφτουν πάνω της υπό
μια συγκεκριμένη γωνία επαφής. Οποιοδήποτε υγρό
έρθει σε επαφή με το "παντοφοβικό" υλικό, αντί να δια-
χέεται, αναπηδά πάνω του με τη μορφή σφαιρικών σταγό-
νων, σύμφωνα με δημοσιεύματα των New Scientist και Scientific
American, που βασίζονται στη σχετική δημοσίευση στα "Πρακτικά"
της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ.
Ο Νταβίντ Κερ από την Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικής Φυσικής και

Χημείας του Παρισιού εξέφρασε επιφυλάξεις για το
πόσο εύκολο θα είναι βρεθούν πρακτικές εφαρμογές

για το νέο υλικό. Όπως είπε, πολλές εταιρίες οικο-
δομικών υλικών και γυαλιού έχουν ενδιαφερθεί
για παρόμοια υλικά, προκειμένου να βελτιώσουν
τα παραγόμενα προϊόντα τους, όμως το "παντο-
φοβικό" υλικό μέχρι στιγμής καταστρέφεται
εύκολα, όταν τοποθετηθεί στην επιφάνεια ενός

στερεού υλικού.  Οι εφευρέτες του προσδοκούν ότι
το νέο υλικό θα βρει εφαρμογές στην επικάλυψη

υφασμάτων. Για παράδειγμα, ένα πουκάμισο ή παντε-
λόνι που δεν λερώνεται, αν χυθεί κρασί πάνω του. Κάτι

ανάλογο θα μπορούσε να γίνει με τις οθόνες (οι δακτυλιές πάνω
τους οφείλονται στα φυσικά έλαια του ανθρώπινου σώματος) ή τα παρά-
θυρα αν επικαλύπτονταν με ένα "παντοφοβικό" υλικό. Οι ένοπλες δυνά-
μεις επίσης ενδιαφέρονται για τέτοια υλικά. 

Σε διαμάντια μετέτρεψαν την τεκίλα, επιστήμονες από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού! Τα δια-
μάντια από τεκίλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση ακτινοβολίας, σε κοπτικά εργαλεία ή σαν
υποκατάστατο πυριτίου σε τσιπ υπολογιστών. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο ατμός που προκύπτει από τη
θέρμανση της λευκής τεκίλας, όταν επικαθήσει σε βάση ανοξείδωτου χάλυβα, μπορεί να δημιουργήσει ένα φιλμ
διαμαντιού. Οι ερευνητές άρχισαν να πειραματίζονται πριν 13 χρόνια με τη δημιουργία συνθετικών διαμαντιών.
Στην πορεία οι Μεξικανοί ερευνητές παρήγαγαν διαμάντια από υγρά και παρατήρησαν ότι το ιδανικό μίγμα για
μια τέτοια μετατροπή (40% αιθανόλη και 60% νερό) έμοιαζε με την αναλογία που χρησιμοποιείται στην τεκίλα.
Όταν χρησιμοποίησαν τεκίλα τελικά, δημιούργησαν μικρούς κρυστάλλους διαμαντιών, πολύ μικρούς πάντως
-προς το παρόν τουλάχιστον- για να χρησιμοποιηθούν σε κοσμήματα!

διεθνή

… Δεν κολλά ποτέ!

Μετέτρεψαν την τεκίλα, σε διαμάντια! 

Ζητείται πατρίς…



Ν Ε Α  Τ Ο Υ  Ε Τ Ε Κ

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατάλληλες εμφανίσεις ούμπρας
για εξόρυξη και εκμετάλλευση είναι περιορισμένες και δεν παρέχουν
εναλλακτικές επιλογές χώρων  και πιστεύοντας ότι ελεγχόμενη και
σωστή εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων είναι αναγκαία, για μια
σταθερή οικονομία στο τόπο, το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά στην
αίτηση ΠΕΕΠ για την επέκταση υφιστάμενου λατομείου εξόρυξης
ούμπρας στα Πυργά.
Το ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς την υπηρεσία Περιβάλλοντος του
υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αναφέρει
ότι από τη ΠΕΕΠ προκύπτει ότι η επιβάρυνση στο περιβάλλον του
χώρου όπου αιτείται η έκδοση άδειας λατόμευσης είναι περιορισμένη.

Προϋπόθεση για την άδεια είναι να τεθούν σαφείς όροι για τη μέγιστη
δυνατή επαναφορά του χώρου στη πρότερά του κατάσταση. 
Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στον αιτητή να διαθέσει
στη αγορά –ανάλογα με τη περίπτωση- μπάζα που θα προκύψουν από
τη αποκάλυψη της ούμπρας και ανάλογος όρος θα πρέπει να τεθεί στη
άδεια που πιθανό θα εκδοθεί.
Επίσης θα πρέπει να τονισθεί στο αιτητή ότι όλα τα μπάζα που θα προ-
κύψουν από τις εργασίες εξόρυξης θα πρέπει να επανατοποθετηθούν
στο χώρο του λατομείου για σκοπούς αποκατάστασης.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να διευκρινισθεί η σχέση του χώρου του λατο-
μείου και τυχόν γειτονικών οικιστικών ζωνών.

Επέκταση υφιστάμενου λατομείου εξόρυξης ούμπρας στα Πυργά

Λατομεία εξόρυξης ασβεστιτικού ψαμμίτη δημιουργούν σοβαρά προβλήματα 
Οι εκτεταμένες αλλά δυστυχώς επιφανειακές εμφανίσεις στρώσεων
του ασβεστιτικού ψαμμίτη προσφέρουν πρώτης ποιότητας υλικό
αλλά ο τρόπος εκμετάλλευσης τους δημιουργεί δυο σοβαρά προ-
βλήματα:
- Η δημιουργία μεγάλων όγκων μπαζών 

(περίπου 50% των εκσκαφών) 
- Η δημιουργία εκτεταμένων εκσκαφών και αυτό λόγω 

του γεγονότος ότι το κατάλληλο υλικό απαντάται 
σε στρώσεις πολύ κοντά στη επιφάνεια (λίγα μέτρα βάθος).

Στα δυο πιο πάνω προβλήματα προστίθεται και εκείνο της μεγά-
λης ζήτησης του υλικού αυτού και της τάσης να γίνονται οι εξορύ-
ξεις από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων με αποτέλεσμα η ευρύτερη
περιοχή να δείχνει πλέον σημεία ολοκληρωτικής καταστροφής του
περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καλείται
συχνά να κάνει εισηγήσεις για αιτήσεις που είναι για μικρά λατο-
μεία (Τάξης Β) εξόρυξης ασβεστιτικού ψαμμίτη, που από μόνα τους
δυνατό να εκτιμηθεί ότι δεν επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στο
περιβάλλον το  ΕΤΕΚ, πιστεύει πως αν αξιολογηθεί το συνόλο των

ενεργών, νομίμων και μη, λατομείων στις συγκεκριμένες περιοχές
του ασβεστιτικού ψαμμίτη η εικόνα θα είναι πολύ διαφορετική.
Όπως πολλές φορές αναφέρθηκε το ΕΤΕΚ αντιλαμβάνεται την ανά-
γκη αξιοποίησης των φυσικών πόρων της Κύπρου, ιδιαίτερα εκεί-
νων που παρέχουν τις πρώτες ύλες για τη οικοδομική βιομηχανία
αλλά δεν μπορεί να συγκατανεύσει σε μια εκμετάλλευση που δεν
γίνεται βάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος θα δίδει σαφή
εικόνα και μεθοδολογία (σε βάθος χρόνου) καθώς και εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχοντας τα πιο πάνω κατά νου
το ΕΤΕΚ κάλεσε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωρ-
γίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όπως με τη συνεργασία
των αρμοδίων κρατικών τμημάτων και φορέων δώσει στη Επιτροπή
μια ολοκληρωμένη εικόνα σε ό,τι αφορά τη εκμετάλλευση του ασβε-
στιτικού ψαμμίτη, στις περιοχές Πάχνας, Πραστειού, Ανώγυρας και
Πάνω Κυβίδων, έτσι που να μπορέσει και η Επιτροπή να τοποθε-
τηθεί σωστά για τις διάφορες αιτήσεις για λατόμευση που της
παρουσιάζονται.
Το ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς την υπηρεσία Περιβάλλοντος σημει-
ώνει επίσης ότι συγκεκριμένα στις περιοχές, Πάχνα, Κυβίδες, Ανώ-
γυρα και γειτνιάζουσες με αυτά τα χωριά περιοχές παρουσιάζονται

πολύ καλές εμφανίσεις ασβε-
στιτικού ψαμμίτη που προ-
σφέρονται για εκμετάλλευση
είτε για τη κατασκευή θαλασ-
σίων έργων είτε για τη ετοι-
μασία πλακών επένδυσης κτι-
ρίων ή άλλες χρήσεις στη
οικοδομική βιομηχανία.
Σχετικά με αιτήσεις, τον Οκτώ-
βριο, για τη δημιουργία λατο-
μείων εξόρυξης ασβεστιτικού
ψαμμίτη στη Πάχνα και Ανώ-
γυρα το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε
θετικά αλλά ανακοίνωσε προς
την υπηρεσία Περιβάλλοντος
ότι σε μελλοντικές παρόμοιες
περιπτώσεις δεν θα δεχθεί να
προχωρήσει σε οιαδήποτε
γνωμάτευση επί αιτήσεως που
δεν τοποθετείται στη συνο-
λική εικόνα της ευρύτερης
περιοχής. Αυτό έπραξε σε
αίτηση, το Νοέμβριο, για τη
δημιουργία λατομείου στις
Πάνω Κυβίδες.
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To ETEK, συνέχεια της αγαστής και εποικοδομητικής συνεργασίας του με
τους υπουργούς Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εσωτερικών,
Συγκοινωνιών και Έργων ζήτησε όπως διευθετηθούν συναντήσεις μαζί τους.
Για τη συνάντηση με τον υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Αντώνη Πασχαλίδη, ζητήθηκε η συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων:
1. Βιομηχανική πολιτική:
α) Δημιουργία εκκολαπτηρίων υψηλής τεχνολογίας
β) Προγραμματισμός δημιουργίας Τεχνολογικού Πάρκου
2. Ενεργειακή πολιτική:
α) Ανέγερση Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό
β) Χρήση Φυσικού Αερίου στην Κύπρο
γ) Εξοικονόμηση ενέργειας:
• Δημιουργία εθνικού συμβουλίου ενεργειακής στρατηγικής
• Νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
• Έρευνα και εφαρμογή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
3. Τουριστική υποδομή - Υλοποίηση «Στρατηγικού

Σχεδίου για τον Τουρισμό 2003 – 2010»:
α) Μαρίνες
β) Γκολφ
γ) Αδειοδότηση ξενοδοχείων και κίνητρα για απόσυρση κλινών
δ) Συνεδριακά κέντρα

Με υπουργό Εσωτερικών
Στη συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών, Νεοκλή Συλικιώτη, θα
τεθούν τα θέματα:
1. Έλεγχος της ανάπτυξης:
(α) Εφαρμογή Νόμου περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και Νόμου

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών
(β) Απλοποίηση/τροποποίηση διαδικασιών ή νομοθεσιών που αφορούν

την έκδοση των Πολεοδομικών και άλλων αδειών
(γ) Ενιαίες Αρχές Ελέγχου της Ανάπτυξης.
2. Πολεοδομική Πολιτική:
(α) Κίνητρα για ενίσχυση αστικών κέντρων – Αύξηση Συντελεστή

Δόμησης
(β) Αστικός Αναδασμός – Ενεργοποίηση αδρανούντων οικοπέδων
(γ) Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης:

Σχέδιο Νήσου Κύπρου,  Τοπικά Σχέδια, Περιφερειακά Σχέδια
Δήλωση Πολιτικής

(δ) Σχέδια παροχής κινήτρων για την απόσυρση τουριστικών κλινών
(ε) Αναθεώρηση πολιτικής για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ
3. Πολιτική για χωροθετήσεις Δημοσίων Κτιρίων 

και στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών
4. Διαχειριστικό Σχέδιο για τη Χερσόνησο του Ακάμα
5. Εισήγηση για Τροποποιήσεις των περί Ρυθμίσεως 

Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και 
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2006

6. Κινητός οδηγός Πολεοδομίας
7. Οικήματα ΕΤΕΚ

Με υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων
Στη συνάντηση με τον υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, Νίκο
Νικολαΐδη, θα τεθούν τα θέματα: 
1. Μελέτες για Έργα του Δημοσίου Επεξεργασία/

Συμπλήρωση/ Βελτίωση, προτύπων Εγγράφων
Ανάθεσης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών

2. Προτεινόμενοι Κανονισμοί Όρων Ανάθεσης και
Αμοιβών με βάση τo Άρθρo 32(2)(γ) του περί
Επιστημovικoύ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Κύπρoυ
Νόμου

3. Αναπτυξιακά έργα – Οδικά έργα
4. Κατασκευή αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει τη

λεωφόρο Σταυρού με τον κυκλικό κόμβο ‘Στεφανίδη’
παρά το Εμπορικό Κέντρο Σιακόλα στο Στρόβολο

5. Προκήρυξη σύμβασης για την ετοιμασία μελέτης
κυκλοφοριακών επιπτώσεων τεχνοοικονομική ανάλυση
και ΜΕΕΠ για τον κόμβο παρά το «Aluminium
Tower», Αρ. Διαγωνισμού PS/TS/3

6. Κυκλοφοριακό πρόβλημα στις πόλεις και ενίσχυση
δημόσιων συγκοινωνιών

7. Οδική ασφάλεια
8. Εισήγηση για Τροποποιήσεις των περί Ρυθμίσεως Οδών

και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές
Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2006 /
Εκσυγχρονισμός του περί Ηλεκτρισμού Νόμου

9. Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
10. Ταμείο Συντάξεως Μελών ΕΤΕΚ

Συναντήσεις ΕΤΕΚ με υπουργούς

ΠΕΕΠ για  την Ανέγερση μονάδας αυγοπαραγωγής (ορνιθοτροφείου) στην Καλλέπεια

Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας CYTA στην Ξυλοφάγου 

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε το διευθυντή της υπηρεσίας Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας Φυσικών  Πόρων και Περιβάλλοντος, ότι τοπο-
θετείται θετικά στην ανέγερση μονάδας αυγοπαραγωγής (ορνιθοτροφείου) στην Καλλέπεια.
Σε επιστολή του το Επιμελητήριο σημειώνει ότι δεν διευκρινίζεται στην ΠΕΕΠ η πρόσβαση στο υπό μελέτη κτήμα και ίσως αυτό το θέμα
θα πρέπει να διευκρινισθεί ή να τεθεί σχετικός όρος. 
Επίσης επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τεθούν τέτοιοι όροι για τη λειτουργία του έργου έτσι να διασφαλίζεται η ασφαλής απομάκρυνση
των υγρών και στερεών αποβλήτων (ειδικά των νεκρών ζώων) ως οι σχετικοί κανονισμοί.
Σημειώνεται ότι πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι όπως ενδυναμωθούν και αναβαθμισθούν οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των
εργασιών του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, έτσι που να διαπιστώνεται ότι οι όποιοι όροι συνοδεύουν τη πολεοδομική
άδεια τηρούνται.

O διευθυντής της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημερώθηκε ότι το ΕΤΕΚ τοπο-
θετείται θετικά στην αίτηση ΠΕΕΠ για Σταθμό Κινητής Τηλεφωνίας της CYTA στην Ξυλοφάγου και συμφωνεί με το Προσχέδιο Γνωμά-
τευσης που του στάλθηκε.
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Διαγωνισμός για κτίρια Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων Αστυνομίας
To υπ. Συγκοινωνιών αγνόησε 12 κριτήρια

Την διαφωνία του ως προς τον τρόπο χειρισμού της προκήρυξης δια-
γωνισμού (αρ. 6026, Επίσημη Εφημερίδα ημ. 29.08.2008) Μελέτη –
Κατασκευή – Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μονάδας Αερο-
πορικών Επιχειρήσεων Αστυνομίας στον Αερολιμένα Λάρνακας, εξέ-
φρασε το ΕΤΕΚ με επιστολή του προς το γενικό Διευθυντή του υπουρ-
γείου Συγκοινωνιών και Έργων.
Το ΕΤΕΚ σημειώνει πως ενώ η νομοθεσία, άρθρο 54(2)(α) καταγρά-
φει 11 κριτήρια, εκ των οποίων τα δυο έχουν 2 υποκριτήρια, δηλ.
σύνολο 13 κριτήρια για την επιλογή των Συμβούλων, το υπουργείο

αξιοποιεί μόνο αυτό που αναφέρεται στις υπηρεσίες που έχουν παρα-
σχεθεί τα τελευταία τρία χρόνια, κριτήριο αii. Τα άλλα 12 κριτήρια
αγνοούνται σχεδόν ολοκληρωτικά.
«Είναι η θέση μας», αναφέρεται στην επιστολή, «ότι θα πρέπει να αξιο-
ποιούνται όλα τα κριτήρια και όσον αφορά το κριτήριο για τις υπη-
ρεσίες που έχουν παρασχεθεί τα τελευταία τρία χρόνια αυτό θα πρέ-
πει να ερμηνεύεται με την ευρύτερη έννοια του ορισμού δηλ. να έχει
ασχοληθεί τα τελευταία τρία χρόνια με το αντικείμενο ανεξάρτητα
από την περίοδο ενασχόλησης και το στάδιο υλοποίησης του έργου».

Αδυναμία των αρμοδίων να επιβάλουν τους νόμους 
Για ακόμη μια φορά το Τεχνικό Επιμελητήριο βρέθηκε ενώπιον αίτη-
σης για την οποία η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί, χωρίς
έστω να έχει εξασφαλιστεί Πολεοδομική Άδεια.
Το περιστατικό αφορά αίτηση της εταιρείας ROSLA Ltd, για χορή-
γηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπι-
κού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο
βιομηχανικό κτίριο (εργοστάσιο ένδυσης) και αλλαγή χρήσης του σε
μουσικοχορευτικό κέντρο και τρία εργαστήρια, στα Λατσιά, με βάση
τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του Περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(1)/99 και των Περί Πολε-
οδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π.
309/99) και των Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις)
(Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2005 (Κ.Δ.Π. 120/2005). Το
ΕΤΕΚ επιλήφθηκε των περιστατικών κατόπιν επιστολής της προέδρου
του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, κ. Αγάθης Θεμιστοκλέους.
Σε απαντητική επιστολή του το Επιμελητήριο τονίζει ότι «επιβεβαι-
ώνεται και πάλι η αδυναμία των αρμοδίων αρχών να επιβάλουν τους
νόμους και να ασκήσουν έλεγχο των αναπτύξεων, και ειδικότερα σε
τέτοιου είδους αναπτύξεις που χρησιμοποιούνται από το κοινό, όπου η
τυχόν μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο την
ασφάλεια και υγεία των πολιτών. Η συγκεκριμένη ανάπτυξη λειτουρ-
γεί χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και  εγκρίσεων με
απόφαση του αιτητή, συμπεριφορά που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά
υπόψη από το Συμβούλιο σας».  
Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερόμενη αίτηση:
(i) Εμπίπτει στο κριτήριο (η) ποιοτικός εμπλουτισμός των παρεχό-

μενων διευκολύνσεων υγείας, παιδείας, πολιτισμού, κοινωνικής
υποδομής και αθλητισμού και αναψυχής του κοινού, του Κανο-
νισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99]. 

(ii) Δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική
του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, λαμβανομένων υπόψη των θετι-
κών θέσεων των αρμοδίων υπηρεσιών και του γεγονότος ότι δεν
υπεβλήθησαν οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες ενστάσεις από επη-
ρεαζόμενους πολίτες.

Χώροι στάθμευσης
Αναφορικά με τους χώρους στάθμευσης και παρόλο που το προτεινό-
μενο μουσικοχορευτικό κέντρο λειτουργεί σε διαφορετικές ώρες από
τα εργαστήρια, οι απαιτούμενοι χώροι στάθμευσης για το μουσικοχο-
ρευτικό κέντρο πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από αυτούς που θα εγκρι-
θούν στο χώρο του ισογείου για τα εργαστήρια. Η διακίνηση του κοι-
νού στους χώρους των εργαστηρίων (συνεργείο βαρέων οχημάτων)
κατά τις βραδινές ώρες θεωρούμε ότι είναι πρακτικά δύσκολη και επι-
κίνδυνη. Σχετικές είναι οι θέσεις του Δήμου Λατσιών και του Τμήμα-
τος Δημοσίων Έργων.  

Εισηγήσεις
Δεδομένου ότι η ανάπτυξη έχει υλοποιηθεί πριν την έκδοση των σχε-
τικών αδειών, το ΕΤΕΚ προτείνει στην πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέ-
της Παρεκκλίσεων, όπως σε περίπτωση που θα εισηγηθεί την έκδοση
της Πολεοδομικής Άδειας, στους όρους θα πρέπει να περιληφθούν:
(i) Δέσμευση γειτονικού τεμαχίου για την διευθέτηση των απαι-

τούμενων χώρων στάθμευσης.   
(ii) Διασφάλιση ότι θα γίνουν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και μελέ-

τες για την διαπίστωση της στατικής επάρκειας της οικοδομής,
σε σχέση με τις νέες χρήσεις.

(iii) Εφαρμογή της νομοθεσίας Περί Ασφάλειας και Υγείας και άλλων
νόμων και κανονισμών, που εξετάζονται κατά την διαδικασία της
έκδοσης της Άδειας Οικοδομής.

(iv) Εφαρμογή των όρων και απόψεων των αρμόδιων κυβερνητικών
τμημάτων.

Αντισταθμιστικά μέτρα
Στα πλαίσια της νομοθεσίας, το Επιμελητήριο εισηγήθηκε όπως επιβλη-
θούν αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, την καταβολή από τον αιτητή –σε συνεννόηση με το δήμο
Λατσιών- των εξόδων, ή μέρος αυτών, για την περιβαλλοντική αναβάθ-
μιση της περιοχής ή για τη βελτίωση του οδικού δικτύου ή για τη δημι-
ουργία δημόσιων χώρων στάθμευσης ή τη διαμόρφωση χώρου πρασίνου. 

Σειρές μαθημάτων στα πλαίσια της εφαρμογής και χρήσης των ευρωκωδίκων στην Κύπρο
Το Επιμελητήριο έχει προγραμματίσει τις πιο κάτω σειρές μαθημάτων για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2008:
1. EN 1990 Basis of structural design & EN 1991 Actions on structures
2. EN 1992 Design of concrete structures
3. EN 1998 Design provisions for earthquake resistance of structures
4. EN 1997 Geotechnical design 
Σημειώνεται ότι οι σειρές μαθημάτων σχετικά με το EN 1990/EN 1991 και το EN 1992 θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία ενώ οι σειρές μαθη-
μάτων σχετικά με το EN 1998 και το EN 1997 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό.
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Γήπεδο  Golf με οικιστική ανάπτυξη και αφαλάτωση στη Τερσεφάνου 
To ETEK σε απαντητική του επιστολή προς το διευθυντή της
υπηρεσίας Περιβάλλοντος του υπ. Γεωργίας Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος, αναφέρει ότι μετά από προβληματισμό και
με σοβαρές επιφυλάξεις αποφάσισε όπως τοποθετηθεί θετικά σε
αίτηση της MedGolf Properties Ltd. 
«Οι επιφυλάξεις του ΕΤΕΚ», τονίζεται στην επιστολή, «αφο-
ρούν το γενικό θέμα που αφορά τη δημιουργία γηπέδων γκολφ
στη Κύπρο και επ’ αυτού έχουμε τοποθετηθεί κατ’επανάληψη
τόσο κατά την επικοινωνία μας με τις αρμόδιες αρχές όσο και
μέσω δημοσιευμάτων». 
Βασική θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι πρέπει να γίνει εμπεριστατω-
μένη μελέτη και δημόσια παρουσίαση που θα βοηθήσει στην
ετοιμασία γενικής στρατηγικής σχετικά με τη αναγκαιότητα
δημιουργίας νέων γηπέδων γκολφ, τη συνεπαγομένη οικιστική
ανάπτυξη, τη χρήση νερού και τη δημιουργία μονάδων αφαλά-
τωσης, τη διαχείριση τέτοιων μονάδων και γενικά την όλη φιλο-
σοφία ότι τα γκολφ τεκμηριωμένα προάγουν τον ποιοτικό του-
ρισμό. 
Το Επιμελητήριο σημειώνει επίσης ότι: «Η ανάγκη καθορι-
σμού μιας τέτοιας στρατηγικής θεωρείται αναγκαία και πέραν
των δικών μας προσπαθειών για προώθηση της πιστεύουμε ότι και η
Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα πρέπει να την προωθήσει μέσω των δικών
της διαδικασιών. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση της αίτησης της
MedGolf στη Τερσεφάνου, εφόσον της δοθεί έγκριση από την Πολε-
οδομική Αρχή θα τεθούν ταυτόχρονα και οι όροι που συζητήθηκαν

στην Επιτροπή για ΠΕΕΠ έτσι ώστε να περιορισθούν στο ελάχιστο οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το έργο».
Το ΕΤΕΚ προτίθεται να θέσει το θέμα αναθεώρησης της πολιτικής για
τα γήπεδα γκολφ στην επικείμενη συνάντηση του με τον υπουργό Εσω-
τερικών.

Το ΕΤΕΚ στη Βουλή
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου παρευρέθηκε τον
Οκτώβριο και Νοέμβριο σε συνεδρίες Επιτροπών της Βουλής των Αντι-
προσώπων. Συγκεκριμένα:
- Στις 13 Οκτωβρίου παρέστη στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον περί Επιστη-
μονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλ-
λήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008.
- Στις 14 Οκτωβρίου παρέστη στη συνεδρία των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου
Δημοσίων Δαπανών και Παιδείας για:
1. Ενδεχόμενες κακοτεχνίες κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης του

κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και η πιθανή διασπά-
θιση δημοσίου χρήματος.

2. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τις συν-
θήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η στέγη του Δημοτικού Θεά-
τρου Λευκωσίας και τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για τη
στέγαση του ΘΟΚ. 

- Στις 14 Οκτωβρίου παρέστη στη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου
και Βιομηχανίας για τον περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική
Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμο του 2008.
- Στις 16 Οκτωβρίου παρέστη στη συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους περί των Βασικών Απαιτήσεων
(Μηχανήματα) Κανονισμοί του 2008 και περί των Βασικών Απαιτή-
σεων (Ανελκυστήρες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008.
- Στις 21 Οκτωβρίου παρέστη στη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου
και Βιομηχανίας για την εμπορία της κατοικίας, τα προβλήματα που
υπάρχουν εξαιτίας του αυξανόμενου κόστους και τρόποι διευκόλυνσης
του Κύπριου καταναλωτή-αγοραστή και για τον καθορισμό των συντε-
λεστών δόμησης και η συμβολή τους στη μείωση του κόστους κατοι-
κίας.
- Στις 4 Νοεμβρίου παρέστη στη συνέχιση της συζήτησης της Επιτρο-
πής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τον περί Ενεργειακής Απόδοσης
κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμο του 2008
(εναρμονιστικό σχέδιο).

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας 
Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η συμμετοχή του στον «Κυπριακό Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας» είναι απαραίτητη. Σε επι-
στολή του προς τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ. Ανδρεά
Δημητρίου, ενόψει της πρόθεσής του υπουργείου του για τη δημι-
ουργία του εν λόγω φορέα (προωθείται σχετικό νομοσχέδιο στη
Βουλή), το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι η συμμετοχή του είναι απαραίτητη ιδι-
αίτερα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών σε
κλάδους Μηχανικής Επιστήμης.

Το ΕΤΕΚ, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους σε θέματα Μηχανικής
Επιστήμης και με βάση το Νόμο του, έχει προχωρήσει στο διορισμό
επιτροπών, για σκοπούς αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, που
αφορούν κλάδους μηχανικής επιστήμης, τόσο για τα προγράμματα
σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όσο και για το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Περαιτέρω, το Επιμελητήριο, έχει μακρά εμπει-
ρία στην αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών ανωτέρου επιπέδου
με βάση τη διαδικασία που έχει καθιερώσει με βάση το Νόμο του. 
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Συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε όργανα του ΕΤΕΚ
Διευκρινίσεις από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Πέτρο
Κληρίδη ζήτησε το ΕΤΕΚ σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος ή/και
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια δραστηριοτήτων
του ΕΤΕΚ από δημόσιους υπαλλήλους.
Όπως επεξηγήθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα κατά τη διάρκεια συνά-
ντησής του με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, δημόσιοι υπάλληλοι μέλη του
Επιμελητηρίου συμμετέχουν σε όργανα του Επιμελητηρίου όπως
το Γενικό Συμβούλιο, Διοικούσα Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο,
Επιτροπή Εγγραφής Μελών και άλλες (θεσμικές ή ad hoc) Επιτρο-
πές ή Όργανα του Επιμελητηρίου για την υποβοήθηση στο έργο του
και στην διεκπεραίωση των εργασιών και δραστηριοτήτων του στα
πλαίσια ενάσκησης της δημόσιας εξουσίας του ως νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου και ως προέκταση του κράτους (casimilu causu).
Επίσης αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι ως μέλη του Επιμελητηρίου,
εκλέγονται και είναι μέλη αιρετών σωμάτων του ΕΤΕΚ.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι είναι εύλογο και δίκαιο και σε ορθή εφαρ-
μογή της νομοθεσίας του Επιμελητηρίου στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν σε τέτοιες επιτρο-
πές ή γενικά προσφέρουν τις γνώσεις τους για τη διεκπεραίωση
της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Επιμελητηρίου, έστω
και αν καταβάλλεται σε αυτούς κάποια αποζημίωση να μη θεω-
ρείται, ως ενασχόληση με οποιαδήποτε άλλη εργασία και να απαι-
τείται η άδεια του Υπουργού Οικονομικών όπως προβλέπεται
στο άρθρο 65 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Αντίθετα
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται από το Επιμελητή-
ριο σε δημόσιο υπάλληλο η με αμοιβή διεξαγωγή διαιτησίας ή
πραγματογνωμοσύνης τότε αυτό μπορεί να θεωρείται ότι ο υπάλ-
ληλος «ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή ασχολεί-
ται με εργασία….» για την οποία να απαιτείται η άδεια του Υπουρ-
γού Οικονομικών. 

Κυκλοφοριακός κόμβος στη διασταύρωση λεωφ. Μακαρίου με την Αγ. Φυλάξεως 
Το Επιμελητήριο ενημέρωσε το δήμαρχο Λεμεσού, Ανδρέα Χρίστου,
ότι αναμένεται πως οι συνέπειες από την κατασκευή κυκλικού κόμ-
βου, στη διασταύρωση λεωφόρου Μακαρίου Γ’ με την Αγίας Φυλά-
ξεως, θα είναι σημαντικές για την περιοχή και λόγω της σοβαρότη-
τας του θέματος αυτό συζητήθηκε και σε συνεδρία της Διοικούσας
Επιτροπής που έγινε στις 30/09/2008.
Κατά τη συζήτηση του θέματος, ηγέρθη το ζήτημα των απαιτήσεων
για δημόσια διαβούλευση και διεξαγωγή σχετικών μελετών, όπως
κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

όπως προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες 96/61/ΕΕ και 97/11/ΕΕ
για τέτοιας κλίμακας έργα.
Ενόψει των πιο πάνω, το ΕΤΕΚ ζήτησε από τον κ. Χρίστου όπως ενη-
μερωθεί για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και επί-
σης κατά πόσον έχουν εκπονηθεί για τους σκοπούς του έργου, οι
προαναφερόμενες μελέτες. 
Περαιτέρω, ζητήθηκε  ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τα συμπε-
ράσματα των εν λόγω μελετών ώστε να καταστεί δυνατό να τοπο-
θετηθεί το Επιμελητήριο.

Μέγαρο Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στη Λευκωσία 

Το ΕΤΕΚ μετά από αλληλογραφία που είχε με το Γραμματέα-Γενικό
Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, κ. Ερωτόκριτο
Χλωρακιώτη, σχετικά με την ανέγερση του Μεγάρου της Συνεργατι-
κής Κεντρικής Τράπεζας στη Λευκωσία, ενημέρωσε ότι
για την έναρξη και ολοκλήρωση ενός αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού απαιτούνται συγκεκριμέ-
νες ενέργειες, όπως ο διορισμός κριτικής
επιτροπής από τον εργοδότη, η ετοιμα-
σία του εγγράφου προκήρυξης και των
όρων του Διαγωνισμού και άλλες. 
Το ΕΤΕΚ έδωσε στη Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα και ενδεικτικό χρο-
νοδιάγραμμα ενώ πρότεινε ότι Τρά-
πεζα θα μπορούσε να αναθέσει στο
ΕΤΕΚ τα ακόλουθα:
(α) Ετοιμασία του εγγράφου

προκήρυξης και των όρων του
Διαγωνισμού.

(β) Ετοιμασία του κτιριολογικού
προγράμματος του Διαγωνισμού.

(γ) Ετοιμασία των ανακοινώσεων για την προκήρυξη του
Διαγωνισμού.

(δ) Το γενικό συντονισμό όλων των διαδικασιών ώστε ο
Διαγωνισμός να διεξαχθεί μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται
στην παρούσα επιστολή.

Θεσμός
Οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί στην Κύπρο έχουν καταστεί θεσμός να
διεξάγονται με βάση τους «Κανονισμούς Προκήρυξης Διαγωνισμών

Ειδικότητας Αρχιτέκτονα και/ή Πολιτικού Μηχανικού» που
έχει εκδώσει ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχι-

τεκτόνων Κύπρου και υιοθετήσει το ΕΤΕΚ. Οι Κανο-
νισμοί αυτοί έχουν δοκιμαστεί με εξαιρετικά απο-

τελέσματα σε αριθμό έργων στην Κύπρο.
Στην Κριτική Επιτροπή που θα είναι 5μελής,
θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Εργοδότη,
ένας εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, ένας εκπρόσω-
πος του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών
και Αρχιτεκτόνων Κύπρου και ένας εκπρό-

σωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
Η συμμετοχή στην Κριτική Επιτροπή φορέων

των Κυπρίων αρχιτεκτόνων δίνει ώθηση και δυνα-
μική στο Διαγωνισμό συνδέοντας το τελικό αποτέ-

λεσμα με την κυπριακή κοινωνία. Η πλειοψηφία των
μελών της Επιτροπής πρέπει να αποτελείται από Αρχιτέκτο-

νες. Όσον αφορά τη διεύθυνση του έργου, η εισήγηση του ΕΤΕΚ είναι
όπως η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ προχωρήσει σε σχετική
προκήρυξη.  Όσον αφορά την εργασία για την Επιμέτρηση Ποσοτήτων
για σκοπούς του έργου, επισημαίνεται ότι η εργασία αυτή μπορεί να ανα-
τεθεί σε ανεξάρτητη ομάδα από την ομάδα που θα αναλάβει τη μελέτη
και επίβλεψη της κατασκευής του έργου.

Εισηγήσεις για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
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Σε συνέχεια δημοσιεύματος στο Ενημερωτικό
Δελτίο του ΕΤΕΚ (τεύχος 114) για το θέμα
«Υδραυλική εξέδρα ανελκυστήρα σε οικο-
δομές», ο διευθυντής του τμήματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.
Λέανδρος Νικολαΐδης ενημέρωσε το Επιμε-
λητήριο τα εξής:
- Ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η θέση σε
λειτουργία ανελκυστήρα στην κυπριακή
αγορά διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
95/16/ΕΚ για τους Ανελκυστήρες, η οποία
μεταφέρθηκε στην Κυπριακή νομοθεσία με
τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελ-
κυστήρες) Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π.
310/2003).
- Η διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουρ-
γία για πρώτη φορά μηχανημάτων, περιλαμ-
βανομένων ανυψωτικών μέσων που εξαιρού-
νται από τους πιο πάνω Κανονισμούς, π.χ. ανυ-
ψωτικές υδραυλικές πλατφόρμες, εξέδρες, κ.ά.,
διέπεται από τους περί των Βασικών Απαιτή-
σεων (Μηχανήματα) Κανονισμούς του 2003
(Κ.Δ.Π. 306/2003).  Οι πιο πάνω Κανονι-
σμοί ενσωματώνουν τις πρόνοιες της Ευρω-
παϊκής Οδηγίας 98/37/ΕΚ για τα Μηχανή-
ματα και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να ικανο-
ποιούν τα μηχανήματα για να θεωρούνται
ασφαλή και επομένως να επιτρέπεται η ελεύ-
θερη κυκλοφορία τους στην Κυπριακή ή γενι-
κότερα Κοινοτική αγορά.
Για τους δύο πιο πάνω Κανονισμούς αρμόδια
αρχή είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας.
Επίσης, η χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργα-
σίας στους χώρους εργασίας διέπεται από τους
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας
και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργα-
σία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμούς του
2001 και 2004 (Κ.Δ.Π. 444/2001 και
497/2004).  Σημειώνεται ότι στους πιο πάνω
Κανονισμούς ο όρος «χρησιμοποίηση εξο-
πλισμού εργασίας» περιλαμβάνει κάθε δρα-
στηριότητα σχετική με τον εξοπλισμό εργα-
σίας, όπως η θέση σε λειτουργία, η θέση εκτός
λειτουργίας, η χρήση, η μεταφορά, η μετα-
τροπή, η συντήρηση, κ.ά.
Με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, ο εργο-
δότης πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα
ώστε ο εξοπλισμός που τίθεται στη διάθεση
των εργοδοτουμένων του μέσα στην επιχεί-
ρηση να είναι κατάλληλος για την εκτέλεση
της εργασίας ή κατάλληλα προσαρμοσμένος
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία

των εργοδοτουμένων κατά τη χρησιμοποί-
ησή του.
Επίσης, κατά την επιλογή του εξοπλισμού ο
εργοδότης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συν-
θήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
εργασίας, τους κινδύνους που υπάρχουν και

τους επιπρόσθετους κινδύνους που ενδέχε-
ται να προκύψουν από τη χρήση του εξοπλι-
σμού. Στην περίπτωση που οι πιο πάνω κίν-
δυνοι δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν, ο
εργοδότης λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για
ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Υδραυλική εξέδρα ανελκυστήρα σε οικοδομές
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Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) 
Κανονισμοί του 2006
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Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Γ Ν Ω Μ Ο Σ Υ Ν Ε Σ

Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Ε Σ

Στέφανος Ανδρέου, επιμετρητής ποσοτήτων, για την προκαταρκτική εκτίμηση του συνολικού κόστους ανέγερσης σύγ-
χρονου συσκευαστηρίου με ψυκτικούς θαλάμους και γραφεία στην περιοχή Κοκκινοχωριών, του Συμβουλίου Εμπορίας
Πατατών.

Μάριος Φωκά, αρχιτέκτονας, εργασία μελέτης και αξιολόγησης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στην
Αρχιτεκτονική, που αποστέλλονται από χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών ευρωπαϊκών
Οδηγιών, που αφορούν την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Αρχιτεκτονική, με σκοπό την κατάθεση
σχολίων και παρατηρήσεων προς την ΕΕ.

Λουκάς Γεωργιάδης, πολιτικός μηχανικός, για αγωγή που αφορά πιθανό επηρεασμό ακινήτων από ενδεχόμενη
υψομετρική διαφορά που δημιουργήθηκε από εργασίες που έγιναν στα σύνορα ακινήτων, στον Κάτω Δρυ
Λάρνακας.
Πέτρος Ζωγράφος, επιμετρητής, για αγωγή για πιθανές κακοτεχνίες και κοστολόγησή τους σε ξύλινη οικοδομή στο
Στρόβολο.
Πάρης Σκούλουκος, πολιτικός μηχανικός, για την οικονομική διαφορά μελετητή και πελάτη
Πλάτωνα Στυλιανού, για διαφορά μεταξύ ΑΤΗΚ και Λαρδής & Συνέταιροι για συμβόλαια.
Άννα Στυλιανού, επιμετρητή, για αγωγή. 

Παναγιώτης Μενοίκου, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, για την ορθότητα διαχωρισμού οικοπέδων στον Πωμό.
Ανδρέας Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, για ζημιές ή άλλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε πολυκατοικία στη
Λευκωσία, από οικοδομικές εργασίες σε οικόπεδο που συνορεύει με την πολυκατοικία.  
Ράνια Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες, υγρασίες και άλλα προβλήματα σε οικοδομή (αλλά και στους
τοίχους αντιστήριξης και στην αποχέτευση) στον Καλοπαναγιώτη.
Βάσος Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, για αγωγή που αφορά κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες σε οικο-
δομή στα Λύμπια.
Δήμος Αντωνίου, πολιτικός μηχανικός, για εδαφολογικά προβλήματα, κακοτεχνίες, υπολειπόμενες εργασίες και άλλα
τεχνικά προβλήματα σε οικία στην Κινούσα της Πάφου.

- Χρύσης Παπαλεοντίου, πολιτικός μηχανικός, για την ασφάλεια της οροφής οικοδομής που αποτελείται από μεταλ-
λικά στοιχεία και μπετόν στη Λεμεσό.
Χρίστος Ανδρέου, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα, κοστολόγησή τους και διαφορές με τον εργο-
λάβο για οικία στο Όμοδος.
Μιχάλης Καμιναράς, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα στην κατοικία, κοστολόγηση τους
καθώς και κοστολόγηση των εργασιών που έγιναν και αυτών που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της.
Γιαννάκης Γιάννη, πολιτικός μηχανικός, για μεγάλες ρωγμές στους τοίχους και τα μπαλκόνια διαμερισμάτων σε πολυ-
κατοικία στην Παλλουριώτισσα.
Κατερίνα Κέλπη, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα σε κατοικία στα Λύμπια, κοστολόγηση
τους καθώς και έλεγχος για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.
Παύλος Χατζηπαυλής, αρχιτέκτονας, για ελλείψεις, παραλήψεις και άλλες κακοτεχνίες και κοστολόγησή τους σε οικία
στο Στρόβολο.

Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Ε Ι Σ

Κλεόβουλος Κουσουλίδης, μέλος της τριμελούς καθοδηγητικής επιτροπής για την πυρασφάλεια, η οποία θα παρακο-
λουθεί τις εργασίες για την αναθεώρηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου – Πυρασφάλεια και Ασφά-
λεια Χρήσης των Δομικών Έργων.
Στέλιος Μαρκίδης,  μέλος της τριμελούς καθοδηγητικής επιτροπής για την ασφάλεια, η οποία θα παρακολουθεί τις
εργασίες για την αναθεώρηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου – Πυρασφάλεια και Ασφάλεια Χρήσης
των Δομικών Έργων.
Στέλιος Μαρκίδης, αρχιτέκτονας, στην κριτική επιτροπή για την ανέγερση ιδιόκτητων του Κυπριακού Πρακτορείου
Ειδήσεων.
Στυλιανός Πελεκάνος, αρχιτέκτονας, στην τριμελή επιτροπή αξιολόγησης για τη δημιουργία υπαίθριου αμφιθεάτρου
στα Περβόλια.
Χρίστος Χατζηγιάγκου και Παναγιώτης Μενοίκου, στο Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου [νόμος που προνοεί για
τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών από αρμόδιους χωρομέτρες – Ν.67(Ι)/2005].
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Ζητούνται 
προς εργοδότηση 

Αρχιτέκτονα
Γνώση Autocad. ΜΥΡΙΑ ΚΩΝ/ΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
κ. Μύρια Κωνσταντινίδου,  τηλ.
22460505, 99665656

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 γνώση προγράμματος CAD
Αρχιτ. Γραφείο Φάνος Λοϊζίδης +
Αντωνία Σιάμπελα Λοίζίδη, τηλ.
25818174

Αρχιτέκτονας και
Πολιτικός Μηχανικός
ΠΟΛΥΤΙΑ–ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Τηλ. 22447044,
info@polytia.com

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
MANTORINIS CONSTRUCTIONSS
LTD. κ. Πανίκο Μαντορίνη,
τηλ.99650535 
mantorin@spidernet.com.cy

Πολιτικό Μηχανικό
Α. Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΤΔ, κ. Δ.
Δημητρό τηλ. 22510590

Πολιτικοί Μηχανικοί/
Αρχιτέκτονες / Επιμετρητές
Ποσοτήτων 
Ι SOTERIOU CONSTRUCTIONS
LTD, τηλ. 22592065

Μηχανολόγο/Ηλεκτρο -
λόγο Μηχανικό
Μηνιαίος καθαρός μισθός €1400 -1800
Λοϊζος Τοφαρή Λτδ, τηλ. 24634921

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Louis Cruise Lines, κ. Λοϊζος Νικολάου,
τηλ. 25505445

Ζητούν εργοδότηση
Πολιτικός Μηχανικός

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

Καταχώρηση αγγελιών, πληροφορίες: cyprus@etek.org.cy | τηλ. 22877644A Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ),
σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
διοργανώνουν το 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος στη Λεμεσό (14-16 Οκτωβρίου
2009). Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, απευθύνεται σε
διπλωματούχους μηχανικούς, στις εταιρείες μελετών και κατασκευών, στα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στους δημόσιους φορείς, όπως στις υπηρεσίες και
στους οργανισμούς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον στο πεδίο μελέτης και κατα-
σκευής έργων από σκυρόδεμα. Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα,
από το οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα, στη μελέτη και στην
κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, ενώ οι διπλωματούχοι μηχανικοί ανταλ-
λάσσουν τις απόψεις τους στα σχετικά προβλήματα.

Η Θεματολογία του Συνεδρίου είναι:
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

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Για διαμένοντες στην Κύπρο: 
ΕΤΕΚ, Τηλ: 22877644,
cyprus@etek.org.cy,
www.etek.org.cy

Για διαμένοντες στην Ελλάδα: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΤΕΕ
Τηλ.: 0030210-3291351-2-4,
0030210-3291618, 
0030210-3291362
intrel@central.tee.gr
www.tee.gr/ (Διεθνείς Σχέ-
σεις/Συνέδρια-Εκδηλώσεις)
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Αναβαθμίζουμε το αρχείο μελών
Το ΕΤΕΚ διενεργεί εκστρατεία για την αναβάθμιση των στοιχείων επικοινωνίας των μελών του. Για το σκοπό αυτό έχει ετοι-
μαστεί το πιο κάτω Έντυπο Συλλογής Πληροφοριών το οποίο μπορείτε να αποστέλλετε, συμπληρωμένο, στο τηλεομοιό-
τυπο (fax) 0035722730373 ή στο cyprus@etek.org.cy. Το έντυπο μπορείτε να το βρείτε και στο Ίντερνετ, στη διεύθυνση:

www.etek.org.cy/files/NAMEFORMFAX.pdf 




