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σχόλιο συντακτικής επιτροπής

Ακρόπολις, μια παγκόσμια κληρονομιά

Του Στέλιου Αχνιώτη

Τ
α μάρμαρα του Παρθενώνα 
δεν είναι απλώς κάποια τμή-
ματα ενός μνημείου που λεί-

πουν, που εκτίθενται, έστω, σε έναν 
άλλο χώρο, σε μιαν άλλη χώρα.

Είναι, όπως τα χαρακτήρισε και η 
αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, η 
γλώσσα, η σημαία, η περηφάνια της 
Ελλάδας και όλων των Ελλήνων.

Δεν είναι αντιληπτό τί ακριβώς είναι 
για αυτούς που τα κατακρατούν και 
τα εκθέτουν σε ένα χώρο μακρινό 
και ξένο από το υπόλοιπο μνημείο, 
σε ένα χώρο που για τον επισκέπτη 
του, το πρώτο εύλογο ερώτημα που 
προκύπτει είναι πώς βρέθηκαν εκεί 
και γιατί εξακολουθούν να βρίσκο-
νται εκεί; 

Αρκετοί μιλούν για λεηλασία και 
καπηλεία σε βάρος του αρχαίου ελ-
ληνικού πολιτισμού και των συμ-
βόλων του, κάποιοι για κλεπταπο-
δοχή των κλοπιμαίων του Έλγιν και 
κάποιοι άλλοι, φερέφωνα των κλε-
πταποδόχων, ισχυρίζονται ότι με 
τη διασπορά των διαφόρων τμη-
μάτων του μνημείου εξυπηρετείται 
καλύτερα η διάδοση της γνώσης 
και συμβάλλουν στη διεθνή προ-
βολή του.

Είναι καιρός πλέον να πέσουν 
οι μάσκες από τους κάθε λογής 
άσπονδους φίλους της χώρας, και 
του λαού της, που δημιούργησε 
τον πολιτισμό του οποίου ο Παρθε-
νώνας και η Ακρόπολη των Αθηνών 
είναι το σύμβολο.

Με τα εγκαίνια του νέου μουσεί-
ου της Ακρόπολης αυτή η παραδο-
ξότητα και τα ερωτήματα γίνονται 
ακόμη πιο έντονα και, οπωσδήποτε, 
θα ενισχυθεί ο αγώνας της διεκδί-
κησης για την επιστροφή τους στον 
φυσικό τους χώρο και στους γνήσι-
ους ιδιοκτήτες τους. Αυτό, τουλάχι-
στον απαιτεί ο σεβασμός και η εκτί-
μηση προς το ίδιο το μνημείο και το 
διεθνή συμβολισμό του όπως, επί-
σης και προς τη χώρα, όπου άκμασε 
ο πολιτισμός, που γέννησε το μνη-
μείο.

Είναι καιρός πλέον 

να πέσουν οι μάσκες 

από τους κάθε λογής 

άσπονδους φίλους 

της Ελλάδας
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Τ
ο κυκλοφοριακό πρόβλημα, το 

οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 

με τις δημόσιες συγκοινωνίες, έχει 

καταντήσει ένα από τα πιο σοβαρά προ-

βλήματα στην Κύπρο καθώς επηρεάζει 

την εθνική οικονομία, το περιβάλλον, την 

οδική ασφάλεια και κατ’ επέκταση την 

ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. 

Το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρη-
σης, το οποίο δεν αφορά το συνολικό κό-
στος από τη χρήση αυτοκινήτων, αλλά μόνο 
το επιπλέον κόστος εξαιτίας της μεγάλης 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, ξεπερνά τα 
€100 εκατ. ανά έτος. Την ίδια ώρα δαπανού-
με ένα ποσό πέραν του €1 δισεκ. για την ει-
σαγωγή ενεργειακών πόρων, οι οποίοι κατά 
το ήμισυ αφορούν αποκλειστικά τις μεταφο-
ρές. Πέρα από την οικονομική πτυχή, το με-
γαλύτερο πρόβλημα που προκύπτει λόγω 
του κυκλοφοριακού προβλήματος είναι η 
σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, 
γεγονός το οποίο πλέον βιώνουμε όλοι μας. 

Σήμερα η πολιτεία επιδοτεί το υφιστάμε-
νο σύστημα δημόσιων μεταφορών με ένα 
ποσό της τάξης των €32 εκατ. ετησίως, το 
οποίο όπως έχει αποδειχθεί δεν ανταποκρί-
νεται στις σύγχρονες ανάγκες και αυτό απο-
δεικνύεται από την σταδιακή απαξίωση του 
πολίτη. Είναι προφανές ότι για την ανάπτυ-
ξη και λειτουργία ενός σύγχρονου, εύχρη-
στου και αξιόπιστου συστήματος δημόσι-
ων συγκοινωνιών δικαιολογείται η ετήσια 
επένδυση σαφώς μεγαλύτερου χρηματικού 
ποσού. Το θέμα όμως δεν είναι το ύψος του 
χρηματικού ποσού, που δαπανά η πολιτεία 
για τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά ποια εί-
ναι η απόδοση του δημόσιου αυτού χρήμα-
τος. Έχει αποδειχθεί σε όλους σχεδόν τους 
τομείς της οικονομίας, ότι η πρακτική των 
μονοπωλίων και της πλήρους επιδότησης 
η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με δείκτες 
απόδοσης δεν βοηθά στη βελτίωση, τη μεί-
ωση κόστους και την εν τέλει παροχή μιας 
ποιοτικότερης υπηρεσίας και άρα μία προ-
σπάθεια αύξησης της δαπάνης του δημόσι-
ου χρήματος για την ανάπτυξη των δημόσι-
ων συγκοινωνιών με το υφιστάμενο πλαίσιο, 
θα είναι σαν να ρίχνουμε περισσότερο νερό 
στον πίθο των Δαναΐδων.

Στην ίδια λογική ο υποχρεωτικός ευρωπαϊ-
κός Κανονισμός 1370 του 2007, ο οποίος θέ-
τει το πλαίσιο και τους όρους υπό τους οποί-
ους οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν σχετικές 
συμβάσεις με παροχείς δημόσιων επιβατι-
κών μεταφορών, επιβάλλει την ορθολογι-
κή αξιοποίηση των χρημάτων που επενδύ-
ονται για ανάπτυξη των δημόσιων μεταφο-
ρών, δημιουργώντας εν τέλει το πλαίσιο το 
οποίο μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στη 
βελτίωση τους.  

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες 
συγκοινωνίες είναι πλέον μονόδρομος και 
πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία άλλη 
καθυστέρηση. Η συμμόρφωση μας με τον 
υπό αναφορά ευρωπαϊκό Κανονισμό είναι η 
αφορμή. Η πραγματική αιτία είναι η αναντί-
λεκτη αναγκαιότητα αναβάθμισης των δη-
μοσίων μεταφορών η οποία πρέπει να αρ-
χίσει με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 
πλαισίου που τις διέπει, μέσω ενεργειών που 
έπρεπε να είχαν γίνει προ πολλού.   

Βασική παράμετρος του νέου πλαισίου θα 
πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, ο συνυπολο-
γισμός δεικτών απόδοσης που να αφορούν 
την αύξηση της χρήσης των μέσων δημόσι-
ων μεταφορών κατά τον καθορισμό των επι-
δοτήσεων ή της κρατικής στήριξης. Παράλ-
ληλα, θα πρέπει η πολιτεία, η οποία στην πε-
ρίπτωση αυτή μπορεί να εμφανίζεται ως μια 
πλειάδα υπουργείων, υπηρεσιών ή φορέων 
τοπικής αυτοδιοίκησης με μικρές ή μεγά-

λες και επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες στο 
θέμα αυτό, να συντονιστεί και να θέσει ως 
ύψιστη προτεραιότητα την υποστήριξη της 
αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών. 
Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να υλοποι-
ηθούν με αυστηρότητα μέτρα τα οποία απο-
τελούν υποχρέωση της Πολιτείας και προϋ-
πόθεση για την αύξηση της χρήσης των μέ-
σων δημόσιων συγκοινωνιών. Χαρακτηρι-
στικά αλλά όχι εξαντλητικά παραδείγματα 
είναι η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέ-
της για τη Λευκωσία η οποία βρίσκεται εδώ 
και πολλά χρόνια στα συρτάρια των αρμο-
δίων, η δημιουργία και αστυνόμευση λεω-
φορειολωρίδων και η πάταξη της παράνο-
μης στάθμευσης στα κέντρα των πόλεων. Το 
τελευταίο θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος του νέου πλαισίου. Μόνο έτσι θα 
δημιουργηθούν οι συνθήκες αναβάθμισης 
και αύξησης της χρήσης των δημόσιων συ-
γκοινωνιών την Κύπρο, το οποίο θα πρέπει 
να είναι ο στόχος όλων μας.

Το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης ξεπερνά τα €100 εκατ./ έτος

Δημόσιες Συγκοινωνίες – ώρα μηδέν

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκύπτει λόγω του κυκλοφοριακού προβλήματος είναι η σταδιακή 
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

θέμα

Ανακοίνωση του ΕΤΕΚ με την ευκαιρία του Συμποσίου

που έγινε, στη Λευκωσία, στις 23 Μαΐου 2009
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Πάφος, 21 έως 23 Οκτωβρίου 2009

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος

Τ
ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Κύπρου σε συνεργασία με το Τε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και 

το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ 
διοργανώνει το 16ο Συνέδριο Σκυροδέμα-
τος, από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2009, στο ξε-
νοδοχείο Coral Beach, στην Πάφο. Το συνέ-
δριο πραγματοποιείται ανά τριετία και έχει 
διεθνή χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι στο 
προηγούμενο συνέδριο που έγινε το 2006 
στην Αλεξανδρούπολη συμμετείχαν πέραν 
των 1150 συνέδρων.

Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το 
βήμα, από το οποίο παρουσιάζονται οι εξε-
λίξεις από την έρευνα και τη μελέτη για την 
κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος και έρ-
γων από σκυρόδεμα. Το Συνέδριο, απευθύ-
νεται σε διπλωματούχους μηχανικούς, σε 
μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, 
εταιρείες κατασκευής έτοιμου σκυροδέρ-
ματος και παρασκευής πρώτων υλών για το 
σκυρόδεμα όπως είναι τα λατομεία καθώς 
και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και εμπο-
ρίας οικοδομικών υλικών.

Το συνέδριο ενδιαφέρει επίσης ακαδημα-
ϊκά ιδρύματα και φοιτητές αλλά και  δημό-
σιους φορείς όπως είναι οι υπηρεσίες και οι 
οργανισμοί που χειρίζονται θέματα σχετικά 

με τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυ-
ρόδεμα.

Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι:

1. Ανάλυση κατασκευών 

2. Διαστασιολόγηση-Συμπεριφορά κατα-
σκευών

3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός 

4. Έλεγχος - Παρακολούθηση κατασκευών - 
Ενισχύσεις - Επισκευές 

5. Προκατασκευή - Σύμμεικτες κατασκευές

6. Τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου

7. Τεχνολογία χαλύβων οπλισμού σκυροδέ-
ματος 

8. Ειδικά σκυροδέματα

9. Σύνθετα υλικά

10. Σκυρόδεμα και περιβάλλον 

11. Παρουσίαση σημαντικών έργων

Χορηγίες
Με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνω-
ση και την επιτυχία του συνεδρίου, το ΕΤΕΚ 
απευθύνει πρόσκληση για εξασφάλιση χο-
ρηγιών από εταιρείες και οργανισμούς με 
καθορισμένο πλαίσιο ωφελημάτων και πλά-
νο προβολής των ενδιαφερομένων εταιρει-

ών. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου θα λειτουργήσει εκθεσιακός χώρος 
και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και οργα-
νισμοί θα έχουν τη δυνατότητα ενοικίασης 
χώρου για δημιουργία περιπτέρου με σκο-
πό τη προβολή των προϊόντων και υπηρεσι-
ών τους.

Μέχρι και την ημερομηνία εκτύπωσης του 
ενημερωτικού δελτίου, χορηγοί για το Συ-
νέδριο ήταν οι ακόλουθες εταιρείες και ορ-
γανισμοί: Τσιμεντοποιεία Βασιλικού, Κ. 

Κυθραιώτης - Σκυρόδεμα Λτδ, Iacovou 

Brothers (Constructions) Ltd  και η ΑΗΚ.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύο-

νται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνε-

δρίου www.ets.tee.gr και στην ιστοσελίδα 

www.skyrodema.com.

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου φαίνεται αναλυτικά στον πιο κάτω πί-
νακα. Σημειώνεται ότι εγγραφές καθώς και κρατήσεις για διαμονή θα μπορούν να γίνονται 
απευθείας από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου. 

 Εγγραφή μέχρι και Εγγραφή μετά
 τις 15.9.2009  τις 15.9.2009

Μηχανικοί άνω της 5ετίας €165 €215

Νέοι Μηχανικοί κάτω της 5ετίας €115 €165

Φοιτητές €65 €85

θέματα

Συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στα σώματα του ΕΤΕΚ

Σε εισήγηση τροποποίησης της Νομοθεσίας του προχώ-

ρησε το Επιμελητήριο ούτως ώστε να διευκρινίζεται 

ότι η υπηρεσία μέλους του, ως μέλος αιρετού σώματος του 

ΕΤΕΚ, ή ως μέλος οποιουδήποτε οργάνου του ΕΤΕΚ δεν θεω-

ρείται άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος ή ως ενασχό-

ληση με εργασία δυνάμει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νό-

μου 1/90 και άρα δεν θα πρέπει να απαιτείται άδεια από τον 

υπουργό Οικονομικών. 

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία 

θα ήταν αντίθετη με την ανεξαρτησία που πρέπει να έχει το 

Επιμελητήριο το οποίο, μεταξύ άλλων, ενεργεί και ως τεχνι-

κός σύμβουλος της Πολιτείας και θα πρέπει να το πράττει με 

τρόπο ανεξάρτητο από την εκτελεστική εξουσία.
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Δ
ιατεθειμένο να εξαντλήσει κάθε νόμιμo μέσο, είναι το ΕΤΕΚ, 
ώστε να συμμορφωθεί το σχέδιο υπηρεσίας των θέσεων του 
τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, περιλαμβανομένης 

και της θέσης του διευθυντή, με το γράμμα και το πνεύμα της περί 
ΕΤΕΚ νομοθεσίας. 

Το ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς το γενικό διευθυντή του υπουργεί-
ου Οικονομικών σημειώνει ότι: «περιήλθε στην αντίληψη μας ότι την 
περίοδο αυτή τροποποιούνται τα σχέδια υπηρεσίας του τμήματος 
Υπηρεσιών Πληροφορικής, περιλαμβανομένης και της θέσης του 
διευθυντή. Όπως σας έχουμε επανειλημμένα γραπτώς ενημερώσει 
στα καθήκοντα των θέσεων του διευθυντή, του πρώτου λειτουργού 
Πληροφορικής, του ανώτερου λειτουργού Πληροφορικής, του λει-
τουργού Πληροφορικής Α’ και του λειτουργού Πληροφορικής απο-
τελούν άσκηση επαγγέλματος στη Μηχανική της Πληροφορικής. 
Όπως γνωρίζετε, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 224/90 και των 
μετέπειτα τροποποιήσεων του, η άσκηση του επαγγέλματος της Μη-
χανικής της Πληροφορικής από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμ-
μένα στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο είναι παράνομη 
και συνιστά ποινικό αδίκημα».

Το ΕΤΕΚ ζήτησε όπως στα σχέδια υπηρεσίας όλων των υπό αναφο-
ρά θέσεων περιληφθεί πρόνοια που να προβλέπει τα ακόλουθα: «Να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού και Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχα-
νικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής στη Μη-
χανική της Πληροφορικής.»

Τονίζεται ότι το ΕΤΕΚ, ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρεί πολύ σοβαρό το γεγονός ότι το μέ-
χρι σήμερα σχέδιο υπηρεσίας των ανώτερων και ανώτατων θέσεων 
του τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής δεν περιλαμβάνει ξεκάθα-
ρη πρόνοια, ώστε οι υποψήφιοι προς διεκδίκηση των θέσεων αυτών 
να είναι εγγεγραμμένα μέλη του ΕΤΕΚ. 

Η επιστολή του ΕΤΕΚ κοινοποιήθηκε στους προέδρους και τα μέλη 
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Θεσμών και Αξιών και Επιτρό-
που Διοικήσεως, Οικονομικών, Νομικών και Συγκοινωνιών και Έρ-
γων, τους οποίους καλεί όπως προχωρήσουν στην εγγραφή του θέ-
ματος προς συζήτηση στις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές 
και προσκαλέσουν εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ για παράθεση πρόσθετης 
πληροφόρησης ή και διευκρινίσεων. 

Νόμος 224/90 και τροποποιήσεις
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 25 (1) του περί ΕΤΕΚ Νόμου Ν.224/90, κανέ-
νας δεν δικαιούται να ασκεί επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο Μη-
χανικής Επιστήμης, εκτός αν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Με-
λών του ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο.

2. Σύμφωνα με το Ν. 224/90 αρμόδιο σώμα να καθορίζει τί συνι-
στά άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης είναι το 
ΕΤΕΚ.

Προς ΤΕΠΑΚ
Σε επιστολή του προς την πρόεδρο του Τεχνολογικού Πανεπιστημί-
ου Κύπρου, κ. Ελπίδα Κεραυνού, το ΕΤΕΚ την ενημέρωσε για τις πρό-
νοιες της νομοθεσίας. Σημείωσε επίσης ότι «η άσκηση των καθη-
κόντων του Λειτουργού Πανεπιστημίου σε θέματα Πληροφορικής 
όπως αυτά παρουσιάζονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, συνιστά 
άσκηση επαγγέλματος στη Μηχανική της Πληροφορικής και ως εκ 
τούτου η άσκηση του επαγγέλματος αυτού από πρόσωπα που δεν 
είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο 
είναι παράνομη».

Το αναφερόμενο σχέδιο υπηρεσίας στην παράγραφο απαιτούμενα 
προσόντα αναφέρει:

«Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή τίτλος σπουδών ή ισότιμο προσόν σε 
ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θε-
μάτων αυτών με οποιοδήποτε άλλο θέμα: Επιστήμη των Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών ή / και της Πληροφορικής (περιλαμβανομέ-
νων των Software Engineering, Information Technology, Computer 
Engineering, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Data 
Communications, Computer Science, Digital Engineering, Electronic 
Imaging, Management Information Systems).»

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι στην περίπτωση υποψηφίων που 
κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, αυτά θα 
πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να 
εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδι-
κότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

Σχέδια υπηρεσίας Τμ. Υπηρεσιών Πληροφορικής και Δημ. Γραμματέα

Αντιδράσεις από το ΕΤΕΚ

Ένωση Δήμων Κύπρου 
Λανθασμένο και άδικο προς τους Μηχανικούς θεωρεί το ΕΤΕΚ 
το ενδεχόμενο τροποποίησης του Σχεδίου Υπηρεσίας Δημοτι-
κού Γραμματέα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείονται οι Μη-
χανικοί από τη διεκδίκηση της θέσης αυτής.

Το Επιμελητήριο, αφού πληροφορήθηκε ότι μελετάται από 
την Ένωση Δήμων Κύπρου το πιο πάνω ενδεχόμενο, απέστειλε 
επιστολή στο γραμματέα της Ένωσης παρακαλώντας τον, με-
ταξύ άλλων, όπως σε περίπτωση τροποποίησης του υπό ανα-
φορά Σχεδίου Υπηρεσίας διασφαλιστεί ότι υποψήφιοι που κα-
τέχουν ακαδημαϊκά προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επι-
στήμης δεν αποκλείονται από τη διεκδίκηση της θέσης.

θέμα
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Αναφορικά με παράπονο του ΕΤΕΚ

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του 
τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Η Επίτροπος Διοικήσεως,
Ηλιάνα Νικολάου.

Π
αράπονο κατά του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
υπέβαλε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, με 
επιστολή ημερ. 22 Δεκεμβρίου 2005. Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ 

στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων εκκρεμούσε κατά το έτος 
2005,  αίτηση της εταιρείας C.P. Playland Ltd, για πολεοδομική άδεια 
ανέγερσης σύνθετης εμπορικής ανάπτυξης με χώρους αναψυχής/
ψυχαγωγίας στο Ζακάκι, κατά παρέκκλιση του Τοπικού Σχεδίου Λε-
μεσού που δημοσιεύθηκε το Μάρτιο 2003.

Προτού το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων συμπληρώσει την 
εξέταση της αίτησης αυτής, το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως χο-
ρήγησε την πολεοδομική άδεια, στις 6 Οκτωβρίου 2005, με την αιτι-
ολογία ότι η εταιρεία υπέβαλε τροποποιημένα σχέδια τα οποία πλη-
ρούσαν τις προϋποθέσεις του Τοπικού Σχεδίου.
Ωστόσο, το ΕΤΕΚ έχει αντίθετη άποψη, υποστηρίζει ότι το τμήμα Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως δεν νομιμοποιείτο στην έγκριση της ανά-
πτυξης και θα έπρεπε να συνεχιστεί η εξέταση της αίτησης από το 
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων.  Το παράπονο διαβιβάστηκε 
στο διευθυντή του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και στην 
πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και εξασφαλίστη-
καν τα σχόλια και οι απόψεις τους.

Συμπεράσματα – Κριτική 
Η ταυτόχρονη εκκρεμότητα μιας αίτησης με τον ίδιο αριθμό στη Πο-
λεοδομική Αρχή και το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, έστω και 
με περιορισμένες διαφορές στη προτεινόμενη ανάπτυξη στο ίδιο τε-
μάχιο, συνεπάγεται την εμπλοκή των δυο διαφορετικών αρχών στην 
εξέταση της και ενώ ενδεχομένως η πρακτική αυτή να εξυπηρετεί 
τους αιτητές, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. 

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν παρέχει δικαίωμα στους πολίτες να υπο-
βάλλουν μια αίτηση για ανάπτυξη του ίδιου τεμαχίου με διαφορετι-
κά σχέδια, έστω και με χρονική διαφορά μεταξύ τους, η εξέταση των 
οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα διαφορετικών αρχών, με αποτέ-
λεσμα να υπεισέρχονται ταυτόχρονα και οι δυο αρχές στην εξέταση 
τους. Εφόσον στη προκειμένη περίπτωση αυτό συνέβη, το κόστος 
του δημόσιου χρόνου και οι αρχές της συνεργασίας, του σεβασμού 
και της εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπουν τις μεταξύ των δημοσί-
ων αρχών σχέσεις, επέβαλλαν την ενημέρωση του Συμβουλίου Με-
λέτης Παρεκκλίσεων από την Πολεοδομική Αρχή αμέσως μόλις έλα-
βε τα τροποποιημένα σχέδια και έκρινε ότι είχε πλέον αρμοδιότητα 
εξέτασης της αίτησης. 

Ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με τη προκειμένη περίπτωση είναι το 
ζήτημα που αφορά στη παράγραφο 8.18.2 του Τοπικού Σχεδίου Λε-
μεσού, με βάση την οποία η Πολεοδομική Αρχή κατέληξε ότι ήταν 
δυνατή η χωροθέτηση της, εμπορικού τύπου, σύνθετης ανάπτυξης 
εντός μη καθορισμένης περιοχής και τη σχέση αυτής της παραγρά-
φου με τα Κεφάλαια του Τοπικού Σχεδίου στα οποία καθορίζεται το 
χωροθετικό πλαίσιο στις διαφορετικές ζώνες χρήσης της γης.

Ενώ αναγνωρίζεται στο Τοπικό Σχέδιο ότι ο χαρακτήρας των πολυ-
καταστημάτων, των οργανωμένων εμπορικών κέντρων και των υπε-
ραγορών καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση εξειδικευμένης χωρο-
θετικής πολιτικής και ενώ υιοθετείται τέτοια πολιτική, δηλ. ορίζο-
νται οι περιοχές χωροθέτησης τους (στη Κεντρική και Δευτερεύου-
σα Εμπορική Περιοχή και στους Άξονες Κατηγορίας Ι) και καθορίζο-
νται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, δεν ορίζονται πε-
ριοχές χωροθέτησης των εμπορικού τύπου σύνθετων αναπτύξεων, 
που περιλαμβάνουν μαζί και τους τρεις ξεχωριστούς τύπους ανα-
πτύξεων και προφανώς συνιστούν εν τέλει μεγάλες ενιαίες εμπορι-
κές επιχειρήσεις. 

Όπως δε διατυπώνεται, η παράγρα-
φος 8.18.2 και ερμηνεύεται από την 
Πολεοδομική Αρχή, οι σύνθετου τύ-
που εμπορικές αναπτύξεις είναι δυ-
νατό να επιτραπούν σε οποιαδήποτε 
πολεοδομική ζώνη, ανεξάρτητα της 
κύριας/πρωτεύουσας χρήσης στην 
οποία αφορά. 

Η αμιγής χωροθετική πολιτική εί-
ναι ακραία και μη ορθή επιλογή και 
για το λόγο αυτό μπορεί να επιτρέ-
πονται στα όρια των καθορισμένων 
πολεοδομικών ζωνών άλλες χρή-
σεις, συναφείς και συμβατές με την 
κύρια/πρωτεύουσα χρήση, που θε-
ωρούνται σημαντικές για την εξυπηρέτηση και τη λειτουργικότητα 
της, αλλά η διακριτική εξουσία της παραγράφου 8.18.2, δημιουργεί 
την προοπτική ένταξης σε μη καθορισμένες περιοχές, των εμπορι-
κού τύπου σύνθετων αναπτύξεων για τις οποίες ουδόλως προορί-
στηκαν και λόγω της έντασης, της κλίμακας και του χαρακτήρα τους, 
διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τις χρήσεις εκείνες που συμβάλ-
λουν στην εξυπηρέτηση και λειτουργικότητα της κύριας/πρωτεύου-
σας χρήσης.

Εξάλλου και στην προκειμένη περίπτωση λήφθηκε υπόψη από τη 
Πολεοδομική Αρχή ότι η ανάπτυξη που εξουσιοδότησε θα εξυπη-
ρετεί τις ανάγκες της ευρύτερης δυτικής περιοχής της επαρχίας Λε-
μεσού. Η δυτική περιοχή της Επαρχίας μπορεί να έχει πραγματικές 
ανάγκες εμπορικής εξυπηρέτησης, ωστόσο, η εμπορική ανάπτυξη 
σύνθετου τύπου είναι ασύμβατη με την κύρια/πρωτεύουσα χρήση 
της ζώνης Τ3(β) (μικτή οικιστική / τουριστική) και ακόμα και τα κα-
ταστήματα εντός των τουριστικών ζωνών «Τε» επιτρέπονται μόνο 
κατ΄εξαίρεση. 

Επιπρόσθετα οποτεδήποτε συντρέχουν λόγοι που καθιστούν ανα-
γκαία την εξουσιοδότηση συγκεκριμένης ανάπτυξης, όπως μια 
εμπορικού τύπου σύνθετη ανάπτυξη, εφόσον δεν καθορίστηκαν πε-
ριοχές χωροθέτησης της, υφίσταται το αναγκαίο για το σκοπό αυτό 
θεσμικό πλαίσιο. Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλί-
σεις) Κανονισμοί επιτρέπουν την εξουσιοδότηση ανάπτυξης κατά 
παρέκκλιση του Τοπικού Σχεδίου εάν πληρούνται οι αρχές και κρι-
τήρια που ορίζονται σε αυτούς. Η διαδικασία της παρέκκλισης μέσω 
ενός ανεξάρτητου συλλογικού οργάνου, του Συμβουλίου Μελέτης 
Παρεκκλίσεων και τη δημόσια ακρόαση που περιλαμβάνει, δεν μπο-
ρεί να υποστηριχθεί ότι λειτουργεί περιοριστικά έναντι νέων τύπων 
αναπτύξεων και κατά τρόπο που δικαιολογείται άνευ ετέρου η πα-
ραχωρηθείσα με την παράγραφο 8.18.2 διακριτική εξουσία.

Εισηγήσεις
Η Επίτροπος Διοικήσεως εισηγείται, στα πλαίσια της διαδικασί-
ας αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού που έχει αρχί-
σει, την επαναξιολόγηση της παραγράφου 8.18.2 από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το τμήμα Πολε-
οδομίας και Οικήσεως, σε σχέση με τη θέση της στο χωροθετικό 
πλαίσιο και τις διαστάσεις που έχει, προς την κατεύθυνση της επί-
τευξης συνοχής και συμβατότητας μεταξύ των διατάξεων του και 
διασφάλισης της υλοποίησης των στόχων του. 

Για το σκοπό αυτό αντίγραφο της έκθεσης θα κοινοποιηθεί στο 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Πρόεδρο 
του Πολεοδομικού Συμβουλίου.

θέμα
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Αφιερωμένο στη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Μεσογειακής Λεκάνης

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν

δημόσιοι φορείς και υπό ορισμένες προϋποθέσεις,

φορείς του ιδιωτικού τομέα

Επιλεγμένες χώρες που συμμετέχουν

Σ
τις 19 Μαΐου 2009,  το Πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI 
Mediterranean Sea Basin προκήρυ-

ξε, την πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προ-
τάσεων για Έργα (Standard Projects) με κα-
ταληκτική ημερομηνία την 16η Σεπτεμβρίου 
2009. Η προαναφερόμενη πρόσκληση αφο-
ρά όλες τις προτεραιότητες του Προγράμμα-
τος και έχει προϋπολογισμό περίπου €32 εκ.

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI Mediterranean 
Sea Basin) εμπίπτει στα πλαίσια του στό-
χου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασί-
ας ο οποίος για την προγραμματική περίο-
δο 2007 - 2013 έχει αφιερωθεί στη διαπερι-
φερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συ-
νεργασία. Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο στό-
χο να συμβάλει στην προώθηση της βιώσι-
μης και αρμονικής συνεργασίας στην περιο-
χή της Μεσογειακής Λεκάνης αξιοποιώντας 
πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της πε-
ριοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προ-
κλήσεις.  

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οκτώ κράτη 
μέλη της ΕΕ της Μεσογειακής Λεκάνης και 11 
μη μέλη της ΕΕ ενώ το Μαρόκο έχει αναβάλει 
προς το παρόν τη συμμετοχή του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμ-
ματος ανέρχεται περίπου στα €189 εκ. και το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση φθάνει μέχρι και το 90%. 
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν 
δημόσιοι φορείς συμπεριλαμβανομένων 
των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, φο-
ρείς δημοσίου δικαίου (Ο ορισμός των Ορ-
γανισμών Δημοσίου Δικαίου βασίζεται στην 
Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονι-
σμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρε-
σιών) και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, φο-
ρείς του ιδιωτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα έχει τις ακόλουθες προτε-

ραιότητες και μέτρα:

1. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης και της βελτίωσης των περιο-

χών

1.1 Υποστήριξη της καινοτομίας και της 
έρευνας στη διαδικασία της τοπικής ανάπτυ-
ξης των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου.

1.2  Ενίσχυση συνεργασίας με στόχο την οι-
κονομική ανάπτυξη.

1.3 Ενίσχυση των στρατηγικών για τον κα-
λύτερο εδαφικό προγραμματισμό, με την 
ενοποίηση των διαφορετικών επιπέδων, και 
προώθηση της ισορροπημένης και βιώσιμης 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

2. Προώθηση της περιβαλλοντικής αει-

φορίας σε επίπεδο Λεκάνης 

2.1.  Πρόληψη και μείωση των παραγόντων 
κινδύνου για το περιβάλλον και αξιοποίηση 
της κοινής φυσικής κληρονομιάς. 

2.2. Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργεια-
κής αποτελεσματικότητας για την αντιμετώ-
πιση των κλιματολογικών αλλαγών.

3. Προώθηση καλύτερων όρων για την 

εξασφάλιση της κινητικότητας προσώ-

πων, αγαθών και κεφαλαίων

3.1. Υποστήριξη σε μετανάστες μεταξύ των 
επιλέξιμων περιοχών ως μέσο για τον πολι-
τιστικό, κοινωνικό και οικονομικό εμπλουτι-
σμό.

3.2. Βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων 
για την κυκλοφορία αγαθών και των κεφα-
λαίων μεταξύ των περιοχών.

4. Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου 

και της τοπικής διακυβέρνησης

4.1. Υποστήριξη της κινητικότητας, των 
ανταλλαγών, της κατάρτισης και του επαγ-
γελματισμού των νέων.

4.2. Υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας σε όλες της τις εκφράσεις για να εν-
θαρρυνθεί διάλογος μεταξύ των κοινοτή-
των.

4.3. Βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρ-
νησης σε τοπικό επίπεδο.

Κοινές πρωτοβουλίες
Όπως σχετικά αναφέρεται και στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα, τα έργα θα πρέπει να 
έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση της δημι-
ουργίας κοινών πρωτοβουλιών και συνερ-
γασίας, συμπεριλαμβανομένων συνεργασι-
ών μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φο-
ρέων της επιλέξιμης περιοχής. 

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να είναι δι-
ασυνοριακού χαρακτήρα, δηλαδή έργα με 
τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών χωρών, 
μία τουλάχιστον από τις οποίες να είναι κρά-
τος μέλος και μία μη κράτος μέλος. Τα χρη-
ματοδοτικά πλαίσια που έχουν τεθεί για τα 
έργα είναι από €500.000 εκ. μέχρι €2 εκ. 
εκτός για τα έργα της «Προτεραιότητας 4» 
τα οποία μπορούν να έχουν ελάχιστο προ-
ϋπολογισμό €200.000. 

Επίσης σημειώνεται ότι τουλάχιστον το 50% 
του συνολικού κόστους κάθε έργου θα πρέ-
πει να αφιερώνεται σε δράσεις που θα υλο-
ποιούνται σε μεσογειακές χώρες-εταίρους.

Πληροφορίες:
www.enpicbcmed.eu (“Projects-How to 
apply”) και www.structuralfunds.org.cy 
(Νέα & Εκδηλώσεις και Προγράμματα Ευρω-
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας).

1. Αλγερία 

2. Κύπρος 

3. Αίγυπτος

4. Γαλλία

5. Ελλάδα

6. Ισραήλ

7. Ιταλία

8. Ιορδανία 

9. Λίβανος

10. Λιβύη

11. Μάλτα

12. Μαρόκο

13. Παλαιστινιακή Αρχή

14. Πορτογαλία

15. Ισπανία

16. Συρία

17. Τυνησία

18. Τουρκία

19. Ηνωμένο Βασίλειο

 (Γιβραλτάρ)
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«Πολιτιστική – Αρχιτεκτονική Κληρονομιά & Περιβάλλον» 

7η Συνδιάσκεψη Περιφερειακών 
Νησιώτικων Τμημάτων ΤΕΕ

άρθρα & αναλύσεις

Της Άννας Γαλαζή Ιακώβου*

Ο
ι Συνδιασκέψεις των Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων 
του ΤΕΕ, που ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2005 από τα Χανιά, 
κλείνοντας έναν ιδιαίτερα πετυχημένο και εποικοδομητικό 

κύκλο έξι συνδιασκέψεων, μέσα από την επεξεργασία θέσεων και 
ανάδειξη ζητημάτων, συμβάλλουν στο συντονισμό των ενεργειών 
και την προώθηση λύσεων για τα κοινά και ιδιαίτερα προβλήματα 
των νησιωτικών περιοχών της χώρας, αλλά και των μηχανικών της 
νησιωτικής περιφέρειας. 

Στην 7η Συνδιάσκεψη Περιφερειακών Νησιώτικων Τμημάτων ΤΕΕ 
(Χανιά, 24 και 25 Απριλίου 2009), που είχε ως θέμα «Πολιτιστική – 
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά & Περιβάλλον, Η Συμβολή τους στην 
ανάπτυξη των νησιών μας», όλοι οι πρόεδροι ή εκπρόσωποι των 
Τμημάτων της Ελλάδας τόνισαν τη μεγάλη σημασία της συνέχισης 
και περαιτέρω ενίσχυσης αυτού του θεσμού, για την προώθηση και 
επίλυση των προβλημάτων της ανάπτυξης των νησιών. Επισημάν-
θηκε η ανάγκη, όπως τα συμπεράσματα των συνδιασκέψεων αυ-
τών αξιοποιηθούν από τα Τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που 
συμμετέχουν, τα οποία ως τεχνικοί σύμβουλοι του κράτους θα ασκή-
σουν πίεση προς την πολιτεία για την προώθηση της καθιέρωσης 
πολιτικών για την ανάπτυξη όλων των νησιών.  

Κατά τη σύντομη τοποθέτηση μου αναφέρθηκα στα πιο κάτω:

1) 1η μέρα: 

Παρόλο που η θεσμοθέτηση και ο χειρισμός των θεμάτων που αφο-
ρούν την ανάπτυξη στην Κύπρο είναι διαφορετικά, θεωρούμε ότι 
υπάρχει παράλληλη πορεία και η αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων 
και εμπειριών θα συμβάλει θετικά για όλους μας. 

Τα Τεχνικά Επιμελητήρια, ως τεχνικοί σύμβουλοι του κράτους, οφεί-
λουν να διαδραματίσουν ισχυρό παρεμβατικό ρόλο προς όλα τα 
επίπεδα, κράτος και κοινωνία των πολιτών, για όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με την εκσυγχρονισμό και διαχείρηση του συστήματος 
ελέγχου της ανάπτυξης, καθώς και για όλα τα θέματα που απασχο-
λούν τη κοινωνία και τα μέλη τους, προς όφελος πάντα του δημόσι-
ου συμφέροντος.

Η επιμόρφωση των μηχανικών και κυρίως της κοινωνίας των πολι-
τών αναφορικά με τα θέματα αυτά, συμβάλλει ουσιαστικά στην προ-
ώθηση της συμμετοχής, των οργανωμένων συνόλων και των πολι-
τών, στις διαδικασίες προγραμματισμού και στην επίτευξη της καθι-
έρωσης σωστών πολιτικών από την πολιτεία. 

2) Κλείσιμο συνδιάσκεψης 2η μέρα:

Συμπερασματικά, ο σωστός προγραμματισμός ανάπτυξης θα πρέ-
πει να γίνεται σε επίπεδο χώρας και σε τοπικό επίπεδο και να λαμβά-
νει υπόψη όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διασφάλι-
ση της ποιότητας του αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος. Η δια-
τήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς πρέπει να αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος του ευρύτερου προγραμματισμού ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, και με ευκαιρία την προηγουμένη αναφορά από πο-
λιτικό πρόσωπο, για την ανάγκη προστασίας της αρχιτεκτονικής 
ποιότητας των νέων κατασκευών, θα ήθελα να αναφερθώ στο σχε-
τικό σημαντικό ζήτημα. Την ανάγκη για την προώθηση της θεσμο-
θέτησης μακροχρόνιας κρατικής πολιτικής για την Αρχιτεκτονική, η 
οποία να  περιλαμβάνει στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη,  για 
την αρχιτεκτονική ποιότητα στο σχεδιασμό των έργων, για την ποιό-
τητα στον αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό, για την προστασία της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς κλπ. Απαιτείται επίσης η προώθηση 
ίδρυσης φορέα για τον συντονισμό της υλοποίησης της.

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες από τις ευρωπαικές χώρες 

που δεν έχουν υιοθετήσει τέτοια πολιτική. Το ΕΤΕΚ άρχισε να μελε-
τά το θέμα σε ειδική επιτροπή. Είχε οργανωθεί επίσης μια, σχετική με 
το θέμα, ημερίδα το 2007 από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ελλάδας, 
όπου συμμετείχε το ΤΕΕ και εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Ίσως αυτό να είναι ένα θέμα που θα μπορού-
σαμε να εργαστούμε παράλληλα. 

Ως κύρια θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των νησιών κα-
ταγράφηκαν:

1. Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός.

2. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

3. Ο τουρισμός.

4. Η προσπελασιμότητα και η συγκοινωνίες.

5. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το περιβάλλον.

Επόμενη συνδιάσκεψη
Ως χώρος διεξαγωγής της επόμενης συνδιάσκεψης προτάθηκε η Κύ-
προς, για να κλείσει ο κύκλος διεξαγωγής των συναντήσεων στα με-
γάλα νησιά που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που η Κύπρος δεν απο-
δεχθεί, δεύτερη επιλογή είναι η Τήλος, ένα μικρό και το πιο απομο-
νωμένο νησί των Δωδεκανήσων, ώστε να δοθεί το μήνυμα ότι δεν 
πρέπει να υποβαθμίζονται τα μικρά νησιά. Ο χρόνος διεξαγωγής ο 
Οκτώβριος του 2009, λόγω των επικείμενων εκλογών στο ΤΕΕ.

Το θέμα αποφασίζεται από το Τμήμα που διοργανώνει την συνδιά-
σκεψη, ανάλογα με τα τοπικά ζητήματα που επιθυμεί να προωθη-
θούν. 

Προτάθηκε επίσης όπως, πέραν από το συντονισμό που ασκεί-
ται από τον πρόεδρο του Τμήματος που αναλαμβάνει την διεξαγω-
γή της επόμενης συνδιάσκεψης, να δημιουργηθεί ένα πιο ευέλικτο 
επιτελικό σώμα, με έναν εκπρόσωπο από κάθε περιφερειακό Τμή-
μα που συμμετέχει, για την προώθηση των συμπερασμάτων κάθε 
συνδιάσκεψης. 

Στόχος του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης ήταν η προώθηση και 
υποστήριξη της  ένταξης της Μεσαιωνικής Πόλης Χανιών στον κα-
τάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.  

*Εκπροσώπησε το ΕΤΕΚ στη Συνδιάσκεψη
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Του Ιάκωβου Παπαϊακώβου*

Σ
τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ «Γη» 
(Earth Summit ), που έγινε στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο (1992), με κύριο θέμα την 

Αειφόρο Ανάπτυξη, θεσπίστηκε η «Ατζέντα 
21», όπου ορίστηκε ότι: το δικαίωμα στην 
ανάπτυξη, πρέπει να ασκείται κατά τρόπο 
που να εναρμονίζεται με τις ανάγκες προ-
στασίας του περιβάλλοντος και με την υιο-
θέτηση μέτρων ελαχιστοποίησης των επι-
πτώσεων επί της βιοποικιλότητας, με την 
χρήση πρακτικών συμβατών με την αειφό-
ρο χρήση των περιβαλλοντικών και φυσι-
κών πόρων. 

Αποχέτευση νερών
Η έννοια Αειφόρος ή Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Συστημάτων Αποχέτευσης Όμβριων Υδά-
των [SUDS (Sustainable Urban Drainage 
Systems] ή «Συστήματα Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης  Όμβριων Υδάτων» (ΣΑΑΟΥ) Ουσιαστικά 
αποτελεί το σύνολο από μια σειρά από πρα-
κτικές διαχείρισης και ελέγχου της διαδικα-
σίας αποχέτευσης των επιφανειακών υδά-
των με πιο βιώσιμο ή αειφόρο τρόπο σε σύ-
γκριση με τις συμβατικές τεχνικές απ’ ότι τις 
γνωρίζουμε σήμερα. 

Η Αειφόρος Ανάπτυξη Συστημάτων Αποχέ-
τευσης Όμβριων Υδάτων είναι μια έννοια 
που λαμβάνει υπόψη μακροπρόθεσμους 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγο-
ντες στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδια-
σμό έργων αποχέτευσης όμβριων. Λαμβά-
νει υπόψη όχι μόνο την ποσότητα αλλά και 
την ποιότητα των ροών, καθώς επίσης και 
τη σημασία των επιφανειακών υδάτων στο 
αστικό περιβάλλον. Πολλά από τα υπάρχο-
ντα αστικά αποχετευτικά συστήματα όμβρι-
ων δεν είναι ικανοποιητικά και με την πάρο-
δο του χρόνου αποδεικνύεται ότι δεν είναι 
βιώσιμα και περιβαλλοντικά αποδεκτά, προ-
καλώντας προβλήματα πλημμύρων, ρύπαν-
σης ή και ζημία στο περιβάλλον. 

Τα ΣΑΑΟΥ μπορούν να αναπτυχθούν πάνω 
στη βάση των αρχών της αειφόρου ανάπτυ-
ξης, με εξισορρόπηση των διαφόρων ζητη-
μάτων που επηρεάζουν το σχεδιασμό. Τα 
συστήματα αποχέτευσης των επιφανειακών 
νερών τα οποία σχεδιάζονται με μεθόδους 
που λαμβάνουν υπόψη τον όγκο, την ποιό-
τητα, την κατάλληλη τοπιοτέχνηση του χώ-
ρου και το περιβάλλον,  αναφέρονται στο 
σύνολο τους, ως Αειφόρα Συστήματα Απο-
χέτευσης Όμβριων Υδάτων. Τα συστήμα-
τα αυτά είναι περισσότερο αειφόρα και πε-
ριβαλλοντικά βιώσιμα, σε σύγκριση με τις 
συμβατικές μεθόδους αποχέτευσης, για 
τους ακόλουθους λόγους: 

-
σης απορροής, με αποτέλεσμα τη μείωση 
των επιπτώσεων της αστικοποίησης όπως 
είναι οι πλημμύρες 

των υδάτων 

-
ποιούν τις ανάγκες ανάπτυξης της τοπικής 
κοινωνίας 

πανίδας και της χλωρίδας στις αστικές περι-
οχές και στα υδατορρεύματα 

εμπλουτισμός των υπογείων υδάτων.

Αυτό επιτυγχάνεται με: 

πηγή της και άμεσα παρά στο μέλλον 

-
πικές εστίες ρύπανσης όπως τυχαίες διαρ-
ροές. 
Μπορούν επίσης να επιτρέψουν την ανά-
πτυξη σε νέες περιοχές, όπου τα υπάρχοντα 
συστήματα αποχέτευσης όμβριων υδάτων 
έχουν κορεστεί και δεν μπορούν να επεκτα-
θούν περαιτέρω, επιτρέποντας έτσι την ανά-
πτυξη σε υφιστάμενες αστικές περιοχές.
Τα ΣΑΑΟΥ ξεφεύγουν από τη συμβατική 
προσέγγιση σχεδιασμού κατά των πλημμύ-
ρων στην εξισορροπώντας τις επιπτώσεις 
αστικοποίησης στον έλεγχο των πλημμυ-
ρών στην διαχείριση της ποιότητας των νε-
ρών και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Τα συμβατικά συστήματα αποστράγγισης 
των επιφανειακών νερών, δεν μπορούν εύ-
κολα να πετύχουν στην διαχείριση και βελτί-
ωση της ποιότητας αλλά αντίθετα μπορεί να 
συμβάλουν στο πρόβλημα.
Επίσης έχουν παραγνωριστεί, σε μεγάλο 
βαθμό θέματα αειφορείας, όπως είναι η δι-
αφύλαξη των υδάτινων πόρων, θέματα βελ-
τίωσης της ποιότητας ζωής στα αστικά κέ-
ντρα όπως είναι κοινοτικές διευκολύνσεις, η 
τοπιοτέχνηση η δημιουργία βιότοπων κοκ. 
Τα συμβατικά συστήματα αποχέτευσης δεν 
λαμβάνουν υπόψη τις πιο πάνω ευρύτερες 
έννοιες ή απαιτήσεις.
Η συμβατική προσέγγιση, δεν έχει μακρο-
πρόθεσμους και ευρύτερους στόχους και 
αγνοεί τα θέματα που αναφέραμε ανωτέρω. 
Τα συμβατικά συστήματα δεν αποτελούν βι-
ώσιμη ή αειφόρο και επομένως ούτε μακρο-
πρόθεσμη λύση.

Συστήματα Αειφόρου Ανάπτυξης Έργων  Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων

Τα ΣΑΑΟΥ αποτελούνται από συνδυασμό μέτρων και κατασκευ-
ών που δημιουργούνται για τη διαχείριση των επιφανειακών υδά-
των απορροής. Εφαρμόζονται σε συνδυασμό με την ορθολογιστι-
κή διαχείριση του χώρου, για την πρόληψη των πλημμυρών αλλά 
και της ρύπανσης.
Τα πιο συνηθισμένα μέτρα /αρχές διαχείρισης είναι τα ακόλουθα: 

-

μάτινων καναλιών  

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κο-
ντά στο σημείο δημιουργίας των επιφανειακών ροών ή πτώσης 
των βρόχινων νερών ούτως ώστε να επέρχεται καθυστέρηση και 

εξασθένηση της απορροής. Παρέχουν επίσης διάφορες μορφές 
επεξεργασίας των επιφανειακών υδάτων με τη χρήση των φυσι-
κών διαδικασιών καθίζησης, διήθησης, προσρόφησης και βιολο-
γικής αποδόμησης. Τα ΣΑΑΟΥ μπορούν να σχεδιαστούν για να 
λειτουργούν στις περισσότερες αστικές περιοχές, με σκληρές ή 
μαλακές επιφάνειες.

Η ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών σχεδιασμού επιτρέπει στους 
μελετητές που αναλαμβάνουν τέτοια έργα να προχωρούν πέραν 
των απλών και παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης των επιφα-
νειακών νερών και πρόληψης των πλημμυρών, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις ανάγκες χρήσης της γης, την χωροταξία, τη μελλοντική δια-
χείριση και τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Το εύρος των επιλογών παρέχει την ευκαιρία λήψης δραστικών 
αποφάσεων για εξισορρόπηση των επιδιώξεων των διαφόρων 
εμπλεκομένων φορέων και της αντιμετώπισης των κινδύνων που 
συνδέονται με την κάθε επιλογή. 

Τεχνικές

Η διαμορφωθείσα λίμνη της Μακριάς η οποία 
αποτελεί σημαντικό βιότοπο, δυτικά του νέου 
Λιμανιού Λεμεσού.

άρθρα & αναλύσεις
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Συστήματα Αειφόρου Ανάπτυξης Έργων  Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων
Αντίθετα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις 
στο έδαφος και στους υδάτινους πόρους. 

Λωρίδες Φυσικής Διήθησης
Λωρίδες Φυσικής Διήθησης και χαντά-
κια αποτελούνται από γραμμική βλάστηση 
που επιτρέπει την ομοιόμορφη επιφανεια-
κή αποστράγγιση των νερών από αδιαπέρα-
στες επιφάνειες σε περιοχές με περισσότερη 
απορροφητικότητα. Τα χαντάκια είναι μικρά 
ρηχά χωμάτινα κανάλια ενώ οι Λωρίδες Φυ-
σικής Διήθησης χρησιμοποιούνται σε περιο-
χές με ελαφρά κλίση του εδάφους. 

Και οι δύο τεχνικές αντιγράφουν τα φυσικά 
μοντέλα αποστράγγισης των όμβριων υδά-
των, επιτρέποντας την ροή μέσω της βλά-
στησης, επιβραδύνοντας και φιλτράροντας 
τη ροή. Τα χαντάκια μπορούν επίσης να εί-
ναι σχεδιασμένα με στόχο το συνδυασμό 
της μεταφοράς, της διείσδυσης, της διακρά-
τησης/καθυστέρησης της ροής και της επε-
ξεργασίας των νερών. 

Τα χαντάκια συνήθως σχεδιάζονται ως συ-
στήματα μεταφοράς/αποστράγγισης αλλά 
μπορούν επίσης να είναι συνδυασμένα με 
μικρά φράγματα ή τεχνητές λίμνες για σκο-
πούς επίτευξης μεγαλύτερης εξασθένισης 
της έντασης της ροής και, κατά περίπτωση, 
την προσρόφηση. Οι Λωρίδες Φυσικής Διή-
θησης από μόνες τους μετριάζουν κάπως τη 
ένταση της ροής, αλλά μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για τη μείωση της έκτασης μιας 
αδιαπέρατης περιοχής. 

Είναι αποτελεσματικά μέτρα στην απομά-
κρυνση των ρυπογόνων στερεών, μέσω δι-
ήθησης και καθίζησης. Η βλάστηση παγι-
δεύει τα οργανικά και ανόργανα σωματί-
δια τα οποία ενσωματώνονται στη συνέχεια 
στο έδαφος ενώ η βλάστηση απορροφά τα 
θρεπτικά συστατικά. Το ίδιο ισχύει και τις λί-
μνες οι οποίες μπορούν να κατασκευαστούν 
κατά μήκος της πορείας ροής των επιφανει-
ακών νερών. 

Οι λίμνες, τα χαντάκια και οι Λωρίδες Φυσι-
κής Διήθησης συχνά ενσωματώνονται στην 
γύρω περιοχή χρήσης της γης, όπως για πα-
ράδειγμα σε ανοιχτό δημόσιο χώρο ή στα 
ερείσματα οδικών αρτηριών.Τοπική άγρια 
βλάστηση και είδη λουλουδιών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για αισθητικούς σκοπούς 
και για ανάπτυξη της χλωρίδας και πανίδας 

και της ενδημι-
κής ή άγριας ζωής. 
Θα πρέπει όμως 
να δοθεί προσοχή 
στην επιλογή της 
βλάστησης, κα-
θώς ορισμένα είδη 
βλάστησης, υπο-
βοηθούν τη διά-
βρωση των πλα-
γιών ή των πρα-

νών. Σε χώρους με ικανοποιητικό πλάτος και 
με ομαλή σχετικά κλίση μπορούν επίσης να 
φυτεύονται θάμνοι και δέντρα.

Εισηγήσεις ΣΑΛΑ 
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμα-
θούντας επεξεργάζεται σχέδιο Αειφόρου 
Ανάπτυξης Συστημάτων Αποχέτευσης  Όμ-
βριων Υδάτων σε συνεργασία με τους πέντε 
δήμους μείζονος Λεμεσού, υποβάλλοντας 
συγκεκριμένες εισηγήσεις. Οι υποβληθείσες 
εισηγήσεις, ορισμένες από τις οποίες  άρχι-
σαν να υλοποιούνται είναι:

1. Αυστηρή εφαρμογή του νόμου που απα-
γορεύει την εναπόθεση υλικών οικοδομής 
στα πεζοδρόμια κατά την διάρκεια των κα-
τασκευαστικών ή οικοδομικών εργασιών.

2. Στις νέες άδειες οικοδομής να επιβάλλο-
νται όροι ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
μείωση ή η κατακράτηση των νερών που κα-
ταλήγουν στο δρόμο: 

-
βριων υδάτων σε όλα τα νέα υποστατικά 
και κυρίως σε ανοικτούς χώρους.

-
βριων υδάτων σε όλα τα υπόγεια ή ημιυ-
πόγεια.

-
χινων νερών σε περίπτωση συσσώρευσης 
νερών στους χώρους αυτούς. 

-
των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.

3. Κατά το στάδιο έκδοσης πιστοποιητικού 
τελικής έγκρισης, μεταξύ άλλων να ελέγχε-
ται και η κατασκευή των έργων αποχέτευ-

σης όμβριων υδάτων σύμφωνα με την άδεια 
οικοδομής.

4. Ετοιμασία ομοιόμορφου πλαισίου όρων, 
προδιαγραφών και κώδικα ορθής πρακτι-
κής για χρήση από τις αρμόδιες τοπικές αρ-
χές, με στόχο την εφαρμογή ενιαίας πολιτι-
κής αειφόρου ανάπτυξης.

5. Ενημέρωση του κοινού για άρση παρανο-
μιών ή ανεπαρκών κατασκευών.

6. Αναπροσαρμογή και εκσυγχρονισμός θε-
σμικού πλαισίου ούτως ώστε κάθε ανάπτυ-
ξη, μικρή ή μεγάλη να παρέχει ορθολογι-
στικές λύσεις αποχέτευσης των όμβριων, με 
σκοπό την απορρόφηση όσον το δυνατό με-
γαλύτερων ποσοτήτων στο υπέδαφος. 

7. Στο σχεδιασμό έργων αποχέτευσης όμ-
βριων υδάτων άρχισαν να περιλαμβάνονται 
και κατασκευές από χαντάκια και λίμνες κα-
τακράτησης.

Μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του δεύ-
τερου Ολοκληρωμένου Σχεδίου Όμβριων 
Υδάτων Μείζονος Λεμεσού προωθείται η 
κατασκευή τεσσάρων λιμνών κατακράτη-
σης. Η πρώτη έχει ήδη διαμορφωθεί μέσα 
στα πλαίσια του αντιπλημμυρικού έργου 
της οδού Μίλτωνος στην περιοχή δυτικά του 
νέου λιμανιού Λεμεσού και έχει εξελιχθεί σε 
σημαντικό υγροβιότοπο.

Η δεύτερη έχει ήδη τροχοδρομηθεί μέσα 
στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών έργων 
στην περιοχή δυτικά της Α΄ Βιομηχανικής 
περιοχής Λεμεσού. Άλλες δύο λίμνες προω-
θούνται στην περιοχή Αγίας Φύλας και Αγί-
ου Αθανασίου. 

*Γενικός Διευθυντής
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Η κατάσταση στην Κύπρο
Δυστυχώς δεν έχει ετοιμαστεί Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης ούτε σε εθνικό αλλά 
ούτε και σε τοπικό επίπεδο, αλλά, έστω και αν παρελπίδα υπάρχει Στρατηγική Αειφόρου 
Ανάπτυξης, αυτή πιθανόν να ξεχάστηκε σε κάποια συρτάρια.  
Θα τολμούσε κάποιος, όμως, να ισχυριστεί ότι η μόνη περίπτωση όπου υπάρχει  προ-
γραμματισμός στον τομέα της διαχείρισης όμβριων νερών, είναι η Λεμεσός, όπου ο προ-
γραμματισμός άρχισε από το 1992 με την ετοιμασία του πρώτου Ολοκληρωμένου Σχεδί-
ου Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων (Storm Water Master Plan) και το οποίο έκτοτε επικαι-
ροποιείται επί συστηματικής βάσης και υλοποιείται σταδιακά και σταθερά. Το πρόβλημα 
στην υλοποίηση του βρίσκεται στην έλλειψη Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης τόσο σε 
εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. 
Στη Λεμεσό ο Φορέας που ανέλαβε την ετοιμασία του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αποχέ-
τευσης Όμβριων Υδάτων (Storm Water Master Plan) είναι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ). Επίσης, στη Λεμεσό αναπτύσσεται εδώ και λίγα χρόνια συ-
νεργασία μεταξύ του ΣΑΛΑ και  των πέντε δημοτικών αρχών της μείζονος Λεμεσού. Η συ-
νεργασία αυτή επεκτείνεται στους ακόλουθους τομείς:
 Εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων από το ΣΑΛΑ

 Νέες άδειες οικοδομής- επιβολή όρων από τις τοπικές αρχές μετά από διαβούλευση και 
εισηγήσεις του ΣΑΛΑ

 Από το 2009 άρχισε η υλοποίηση ενιαίου προγράμματος συντήρησης υφιστάμενων 
οχετών όμβριων 

 Από κοινού προγραμματισμός νέων έργων

Λωρίδες Φυσικής 
διήθησης και χαντάκια.

άρθρα & αναλύσεις
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Διαγωνισμός φωτογραφίας για την ασφάλεια στην εργασία

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την Υγεία και  την Ασφάλεια στην 
Εργασία διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με σκοπό να 

προωθήσει την επίγνωση σε θέματα ασφάλειας και υγείας που 
αφορούν στην απασχόληση. Ο στόχος του Οργανισμού είναι «να 
καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη, πιο ασφαλείς, 
πιο υγιείς και πιο παραγωγικούς». 

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός προς όλους τους πολίτες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Αυγούστου 2009.

Οι διοργανωτές καλωσορίζουν την δημιουργική φωτογράφιση 
και αξιολογούν ιδιαιτέρως τις φωτογραφίες που τονίζουν τη ση-
μασία της ασφάλειας, της υγείας και ανταποκρίνονται στις συν-
θήκες εργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω καλλιτεχνικής 
προσέγγισης ή προσέγγισης τύπου ντοκιμαντέρ, χωρίς να απαγο-
ρεύεται και η σκηνική φωτογράφιση. Οι φωτογραφίες μπορούν 
να εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στην εργα-
σία, όπως:

Οι φωτογραφίες μπορούν επίσης να απεικονίζουν καταστάσεις 
από διαφορετικούς οικονομικούς τομείς όπως η γεωργία, οικο-
δομές, παιδεία, αλιεία, σύστημα υγείας, μεταφορές, ξενοδοχεία 
και εστιατόρια, ή να επισημαίνουν προβλήματα μιας συγκεκριμέ-
νης ομάδας: νέοι ή ηλικιωμένοι εργάτες, μετανάστες εργαζόμενοι, 
άτομα με ειδικές ανάγκες και εργαζόμενες γυναίκες.

Βραβεία

Οι νικητές θα αναδειχθούν τον Σεπτέμβριο του 2009 και θα ειδο-
ποιηθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2009. 

Πληροφορίες 

Αντοχή ανακυκλωμένων αδρανών υλικών

Το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας, 
ήταν ότι η διατμιτική αντοχή των υλικών αυτών 
είναι πανομοιότυπη με τα φυσικά αδρανή υλικά 
που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό 
τομέα.

Του Ιορδάνη Χιδίρογλου *

Ο κλάδος των κατασκευών παράγει 
τεράστιες ποσότητες υλικών κατε-
δαφίσεων, οι οποίες συνήθως κατα-

λήγουν σε χωματερές ή, στις καλύτερες πε-
ριπτώσεις, σε χώρους υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων. Τα προϊόντα αυτά αποτε-
λούνται κυρίως από θραύσματα σκυροδέ-
ματος ή/και οπτόπλινθων (τούβλων), ανά-
λογα με την κατασκευή που κατεδαφίστηκε. 

Περιβαλλοντικοί και οικονομικοί λόγοι και 
πιέσεις από περιβαλλοντικούς και κυβερνη-
τικούς οργανισμούς και από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση καθιστούν την ανακύκλωση ή την 
επαναχρησιμοποίησή τους αναγκαία.

Έρευνα που διεξήχθει στο She�eld Hallam 
University της Βρετανίας διερεύνησε τα χα-
ρακτηριστικά των υλικών αυτών για να κα-
θορίσει το ενδεχόμενο χρήσης τους ως υλι-
κά επιχώσεων. Για το σκοπό αυτό τρία είδη 
υλικών, δύο αποτελούμενα κυρίως από 
θραύσματα σκυροδέματος διαφορετικής 
προελεύσεως και ένα από θραύσματα οπτό-
πλινθων, εξετάστηκαν σχολαστικά για τις 
φυσικές και μηχανικές ιδιότητες τους (αντο-
χή σε θλίψη/διάτμηση). Στην έρευνα αυτή 
χρησιμοποιηθήκαν δύο διαφορετικά μέγι-
στα μεγέθη θραυσμάτων (37,50 και 28,00 
χιλιοστά) και δύο διαφορετικές πυκνότητες 
συμπίεσης των δειγμάτων (1,8 και 1,6 Mg/
m³) με στόχο να διερευνηθεί η επίδραση αυ-

τών των χαρακτηριστικών στην αντοχή των 
υλικών.

Η σύγκριση των τριών αυτών υλικών μετα-
ξύ τους έδειξε ότι τα δύο είδη αποτελού-
μενα από θραύσματα σκυροδέματος έχουν 
παρομοιότυπη συμπεριφορά όταν υποβάλ-
λονται σε πιέσεις θραύσης και η συμπεριφο-
ρά τους αυτή διαφέρει από αυτή του υλικού 
με τα θραύσματα οπτόπλινθων. Η διατμιτική 
αντοχή και των τριών υλικών μειώνεται όσο 
μειώνεται το μέγιστο μέγεθος θραύσματος 
και η πυκνότητα συμπίεσης του δείγματος, 
κάτι που παρατηρείται και στις έρευνες για 
τις αντοχές φυσικών υλικών όπως ο ασβε-
στόλιθος και ο βασάλτης.  

Το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευ-
νας, ήταν ότι η διατμιτική αντοχή των υλι-
κών αυτών είναι παρομοιότυπη με τα φυ-
σικά αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται 
στον κατασκευαστικό τομέα, τα οποία έχουν 
εξεταστεί υπό πανομοιότυπες συνθήκες σε 
έρευνες άλλων οργανισμών, πανεπιστημίων 
και ερευνητικών κέντρων. Αυτό αποδεικνύει 
την ικανότητα αυτών των υλικών να χρησι-
μοποιηθούν για κατασκευαστικές εφαρμο-
γές μειώνοντας την ποσότητα που εναποτί-
θεται σε χώρους υγειονομικής ταφής αλλά 
και την ποσότητα εξόρυξης φυσικών πόρων 
για νέες κατασκευές. 

*Beng (Hons), MSc, PhD
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Μελέτη της ρύπανσης μικροσκοπικών 
πλαστικών ινών στις ελληνικές θάλασσες

Η διασπορά των μικροπλαστικών είναι τόσο μεγάλη που 

θεωρείται πλέον ότι όλα τα ψάρια περιέχουν σε κάποιο 

βαθμό μικροπλαστικές ίνες στο σωματικό τους ιστό

Του Γιάννη Κουτελίδα*

Η ρύπανση των παραλιών, σε όλη την 
ακτογραμμή της ανατολικής Με-
σογείου, από κάθε είδους πλαστι-

κά έχει φτάσει σε σημεία άκρως ανησυχητι-
κά, αποτελώντας μόνιμο κίνδυνο για τα οι-
κοσυστήματα και την υγεία, τόσο των προ-
στατευόμενων ειδών όσο και των ανθρώ-
πων. 

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η ανάληψη 
άμεσων πρωτοβουλιών και μέτρων για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτά δεί-
χνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών αναλύσεων που έγιναν 
από το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσι-
ας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου, σε 
σχέση με τη ρύπανση που προκαλεί η δι-
άσπαση των πλαστικών που καταλήγουν 
στις ελληνικές θάλασσες και ακτές.

Η πληροφορία που διοχετεύεται και η εντύ-
πωση που επικρατεί στο κοινό, είναι ότι τα 
πλαστικά αργούν να θρυμματιστούν, γι’ 
αυτό και η συλλογή τους από τις ελληνικές 
παραλίες αποκτά επετειακό χαρακτήρα και 
γίνεται λίγο πριν την έναρξη της τουριστι-
κής περιόδου και κυρίως στις τουριστικές 
παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότε-
ροι τύποι πλαστικού, βοηθούμενοι από την 
ηλιακή ακτινοβολία και το αλάτι θρυμμα-
τίζονται μέσα σε διάστημα μηνών (ή ακό-
μα και σε λίγες εβδομάδες, ανάλογα με 
τον τύπο πλαστικού). Τι γίνεται όμως, με το 
πλαστικό που εξαφανίζεται από μπροστά 
μας: Τα πλαστικά, θρυμματίζονται σε πολυ-
άριθμα μικρά και μικροσκοπικά κομμάτια 
τα οποία καταλήγουν να πλέουν στην επι-
φάνεια της θάλασσας. Τα μικροπλαστικά 
(μικροσκοπικές ίνες) εναποτίθενται σε πα-
ραλιακά ιζήματα όπου πιστεύεται ότι συσ-
σωρεύονται και αποτελούν μία αυξανόμε-
νη απειλή για την υγεία ανθρώπων και οι-
κοσυστημάτων. Η διασπορά των μικρο-
πλαστικών είναι τόσο μεγάλη που θεωρεί-
ται πλέον ότι όλα τα ψάρια, ή όλοι οι οργα-
νισμοί που τρέφονται με ψάρια (συμπερι-
λαμβανομένου και του ανθρώπου), περιέ-
χουν σε κάποιο βαθμό μικροπλαστικές ίνες 
στο σωματικό τους ιστό. 

Από χωματερές
Η προέλευση αυτών των πλαστικών είναι 
γνωστή και σίγουρα δεν προέρχεται μόνο 
από τα σκουπίδια που εναποθέτει ο εγχώρι-
ος και ξένος τουρισμός στις ελληνικές παρα-
λίες. Ως επί το πλείστον προέρχονται από τις 
εκατοντάδες παράνομες χωματερές που λει-
τουργούν στις “πίσω αυλές” των νησιών και 
παράκτιων περιοχών, οι οποίες τροφοδο-
τούν ασταμάτητα με πλαστικό δηλητήριο το 
φυσικό περιβάλλον. Ειδικά σε συνθήκες με 
έντονα καιρικά φαινόμενα τα πλαστικά μετα-

φέρονται στη θάλασσα και χαράσσουν πλέ-
ον νέους δρόμους επικοινωνίας μεταξύ των 
νησιών. Μόνο που στις μέρες μας οι νησιω-
τικές κοινωνίες ανταλλάσσουν σκουπίδια και 
όχι πολιτισμό όπως συνέβαινε κάποτε. 

Με στόχο την αξιολόγηση της έκτασης που 
έχει λάβει η ρύπανση των παραλιακών ιζη-
μάτων με μικροπλαστικά, η επιστημονική 
ομάδα του Αρχιπελάγους διεξάγει έρευνα 
αφιλοκερδώς, στις ελληνικές ακτές και στην 
τουρκική ακτή του Αιγαίου. Δείγματα άμ-
μου συλλέγονται από ερευνητές και εθελο-
ντές από όλη την Ελλάδα. Τα δείγματα αυτά 
αναλύονται διαχωρίζοντας τα μικροσκοπικά 
πλαστικά από τα ιζήματα και στη συνέχεια τα 
πλαστικά αναλύονται για τον καθορισμό του 
τύπου τους (χρησιμοποιώντας υπέρυθρη 
φασματοσκοπία μετασχηματισμού Fourier). 

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας κρί-
νονται ανησυχητικά, αφού όλες οι παραλίες, 
που ελέγχθηκαν περιέχουν στο ίζημα τους, 
άλλες σε μικρό και άλλες σε πολύ υψηλό επί-
πεδο, μικροσκοπικές ίνες πλαστικού. 

Η ελληνική ακτογραμμή αποτελεί τη μεγα-
λύτερη στην Ευρωπαϊκής Ένωσης με έκτα-
ση 15.000χλμ2. 

Θεωρούμε, πως κάθε καμπάνια που συνο-
δεύει την καλοκαιρινή σεζόν και προτρέπει 
τους πολίτες σε γενική εκστρατεία καθαρι-
σμού των παραλίων από σκουπίδια στερεί-
ται ουσιαστικής και λογικής βάσης. Εκτός, αν 
το ζητούμενο είναι ο καθαρισμός τους για 
λόγους αισθητικούς και εμπορικούς. Για να 
μην κάνουμε διακοπές αγκαλιάζοντας κάθε 
λογής σκουπίδι και να εμφανίζουμε έξωθεν 
μία εικόνα πλασματική, με καθαρή την αυλή 

του σπιτιού μας (πολυσύχναστες παραλίες) 
και βρώμικο μέχρι λιποθυμίας τον ακάλυπτο 
μας (τις απόμερες και μη εμπορικά αξιοποιή-
σιμες παραλίες).

Ψηλές θερμοκρασίες
Για όλους εκείνους που δεν τους αντιπροσω-
πεύει η παραπάνω πρακτική δηλώνουμε εμ-
φατικά πως η χρονική περίοδος που διανύ-
ουμε είναι ιδιαίτερη κρίσιμη, καθώς όσο περ-
νούν οι μέρες και ανεβαίνει η θερμοκρασία, 
τα εκτεθειμένα πλαστικά αποσυντίθενται με 
γρηγορότερους ρυθμούς και γίνονται πολύ 
πιο επικίνδυνα υπό τη μορφή των μικρο-
σκοπικών πλαστικών ινών που λαμβάνουν. 
Οι συνέπειες για το περιβάλλον γίνονται μη 
αναστρέψιμες, γιατί δεν υφίσταται αντιμε-
τώπιση του προβλήματος μετά τη διάσπαση 
των πλαστικών, ενώ για την υγεία μας κρίνο-
νται πέραν του δέοντος ανησυχητικές, για-
τί τα μικροπλαστικά θα έχουν ήδη καταλά-
βει μεγαλύτερη θέση στην τροφική αλυσίδα.

Όσοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, θα 
πρέπει να αντιδράσουν άμεσα και χωρίς να 
περιμένουν οργανωμένες εκστρατείες ορ-
μώμενες εξ Αθηνών. 
Το πρόβλημα είναι στην πόρτα μας και πρέ-
πει να το αντιμετωπίσουμε με συντονισμέ-
νες πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών, 
ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τον παράγοντα 
“ατομική ευθύνη” και ξεπερνώντας τη φυσι-
κή και πνευματική μας σκλήρυνση. Τα πλα-
στικά στις ακτές δεν είναι μέρος του τοπίου, 
αποτελούν παράσιτα που πρέπει να αποβάλ-
λονται.

*Συντονιστής Επικοινωνίας Αρχιπελάγους, Ι.Θ.Α.Π.Ε.Α.
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άρθρα & αναλύσεις

Της Δρος Άρτεμις Γιορδαμλή*

Βιοκαύσιμα, ένα χρόνο αργότερα
Οι περιβαλλοντολόγοι 

υποστηρίζουν ότι η 

προσπάθεια των δυτικών 

χωρών να προωθήσουν τα 

βιοκαύσιμα, μπορεί να έχει 

καταστροφικές συνέπειες 

στα φτωχότερα κράτη

Τα Ηνωμένα Εθνη ετοίμασαν μελέτη, που προειδοποιεί ότι η 
ανάπτυξη καλλιεργειών όπως το σιτάρι, το ζαχαροκάλαμο και το 

φοινικέλαιο ως καύσιμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
έλλειψη γαιών για καλλιέργεια προϊόντων 

διατροφής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Π
έρσι δημοσιεύσατε το μονοσέλιδο 
άρθρο του Δρα Χρ. Κοκκοφίτη, χημι-
κού μηχανικού, με τίτλο «Τα Bιοκαύ-

σιμα» (2, 2008).  Ήταν μια από τις λίγες καλές 
εισαγωγές στο θέμα που έχω διαβάσει, όπου 
εξηγούσε σε συντομία τι είναι τα βιοκαύσιμα 
κι ότι προέρχονται από τρεις πηγές:

-
έρχονται από ενεργειακές καλλιέργειες φυ-
τών, όπως είναι η ελαιοκράμβη.

από την επεξεργασία αποβλήτων).

Ο Δρ. Κοκκοφύτης κατέληγε τότε υποστηρί-
ζοντας ότι η καλλιέργεια βιοκαυσίμων στην 
Κύπρο θα ήταν ωφέλιμη, διότι θα βοηθήσει 
τη γεωργία και θα έχει οικονομικά οφέλη.

Ασφαλώς η τοποθέτηση αυτή έχει λογική 
και είναι σεβαστή, αλλά τώρα, ένα και πλέον 
χρόνο αργότερα εκφράζονται διεθνώς πολ-
λές αντίθετες απόψεις σ’ ότι αφορά την χρή-
ση βιοκαυσίμων που προέρχονται από καλ-
λιέργειες φυτών.

Για να δοθεί μια πιο σφαιρική εικόνα στους 
αναγνώστες σας, μεταφέρω αυτούσιο, σε 
μετάφραση, πρόσφατο άρθρο του περι-
οδικού International Airline Passengers 
Association, κάτω από τον τίτλο «Flights 
Powered by Plants» (Πτήσεις που πραγματο-
ποιούνται με ενέργεια από φυτά).

«Τα βιοκαύσιμα παράγονται από καλλιέργει-
ες φυτών και προάγονται ως καθαρή και οι-
κολογική ενέργεια σε αντίθεση με τα ορυ-
κτά καύσιμα. Η παραγωγή των βιοκαυσίμων 
έχει μετατραπεί σε βιομηχανία δισεκατομ-
μυρίων, που στόχο έχει να παρέχει μέσα στα 
επόμενα 20 χρόνια, το 25% παγκοσμίως των 
καυσίμων για μεταφορές.

Ήδη, η παγκόσμια παραγωγή βιοκαυσί-
μων διπλασιάζεται συνεχώς και μέχρι σή-
μερα έχουν δεσμευτεί 17 χώρες να παρά-
γουν βιοενέργεια σε μεγάλη κλίμακα. Πέρ-
σι στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο 
από το ένα τρίτο των καλλιεργειών αραβό-
σιτου χρησιμοποιήθηκαν για την παραγω-
γή αιθανόλης ως καύσιμο, με αύξηση 48% 
από το 2005.  Η Βραζιλία και η Κίνα χρησιμο-
ποίησαν για τις καλλιέργειες τους σχεδόν 50 
εκαταμ.  εκτάρια γης και η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση αποφάσισε ότι μέχρι το 2020 το 10% των 
καυσίμων μεταφορών θα πρέπει να προέρ-
χεται από βιοκαύσιμα.

Η παραγωγή των βιοκαυσίμων θα μπορού-
σε να σταθεροποιήσει την τιμή του πετρε-
λαίου, εφόσον θα χρησιμοποιηθούν ως ανα-
νεώσιμη πηγή ενέργειας, μειώνοντας έτσι 
την παγκόσμια εξάρτηση που υπάρχει από 
τις πολιτικά ασταθείς χώρες που παράγουν 
πετρέλαιο.

Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα δυνατό και κραυ-
γαλέο αντεπιχείρημα στην καλλιέργεια φυ-

τών για την παραγωγή καυσίμων. Οι περι-
βαλλοντολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτή η 
προσπάθεια των δυτικών χωρών να προω-
θήσουν τα βιοκαύσιμα, μπορεί να έχει κατα-
στροφικές συνέπειες στα φτωχότερα κρά-
τη και στην παραγωγή επαρκούς τροφής σε 
αποδεκτές τιμές.

Τα Ηνωμένα Εθνη ετοίμασαν μελέτη, που 
προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη καλλιεργει-
ών όπως το σιτάρι, το ζαχαροκάλαμο και το 
φοινικέλαιο ως καύσιμα μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρή έλλειψη γαιών για καλλιέργεια 
προϊόντων διατροφής στις αναπτυσσόμενες 
χώρες.  Ήδη η παγκόσμια τιμή του σιταριού 
έχει αυξηθεί κατά 130% μέσα σε μόλις 12 
μήνες, ενώ του ρυζιού κατά 74%.  Το Διεθνές 
Ινστιτούτο Έρευνας Ρυζιού προειδοποιεί ότι 
οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Οι 
επιστήμονες λένε ότι, εκτός κι εάν τύχουν 
πολύ προσεκτικής διαχείρισης, τα βιοκαύσι-
μα μπορούν να προκαλέσουν περισσότερη 
ζημιά στο περιβάλλον από ότι η καύση ορυ-
κτών καυσίμων. Σύμβουλος της βρετανικής 
κυβέρνησης για επιστημονικά θέματα, υπο-
στηρίζει πως η υλοτόμηση πολύτιμων τρο-
πικών δασών για την παραγωγή βιοκαυσί-
μων ήταν ‘προφανώς άσοφη πρωτοβουλία’.  
Είναι επιφυλακτικός, όπως και άλλοι, σχετι-
κά με τους ισχυρισμούς ότι τα βιοκαύσιμα 
προσφέρονται ως ανανεώσιμη πηγή ενέρ-
γειας. Δήλωσε πως είναι πολύ δύσκολο να 
φανταστούμε ένα κόσμο που 
καλλιεργεί φυτά για να παρά-
γει ανανεώσιμα καύσιμα ενώ 
την ίδια στιγμή, έχει να αντιμε-
τωπίσει την τεράστια αύξηση στη 
ζήτηση τροφίμων.»

Τροφή ή ενέργεια
Με άλλα λόγια αμφισβητείται σοβαρά αν εί-
ναι φρόνιμο να ξεριζώνονται γεωργικά προ-
ϊόντα που παρέχουν τροφή στον άνθρωπο 
για να αντικατασταθούν με φυτά που θα του 
παράγουν ενέργεια.  Μια άμεση συνέπεια θα 
είναι η δραματική αύξηση των οικονομικών 

προσφυγών, αφού δεν θα κερδίζουν αρκε-
τά για να φάνε στη χώρα τους. Κατά πόσο 
η καλλιέργεια βιοκαυσίμων θα αποτελούσε 
λύση για την «ταλαίπωρη κυπριακή γεωρ-
γία» μπορεί να υποστηριχθεί μόνο αν μια τέ-
τοια πρακτική ξεπερνά τα γνωστά προβλή-
ματα της γεωργίας μας (μικρός κλήρος, λι-
γοστά χέρια, ακριβή παραγωγή). Αλλά κι αν 
είναι έτσι (που δεν είμαι σε θέση να το πω), 
υπάρχουν ακόμα δύο σοβαροί προβληματι-
σμοί. Ο πρώτος είναι η διαπίστωση ότι η πα-
ραγωγή ενέργειας από καλλιέργειες είναι 
αφεαυτής μια πολύ ενεργοβόρα διαδικασία. 
Η άλλη είναι η ερώτηση αν πραγματικά θέ-
λουμε να γίνουμε ανεξάρτητοι στο θέμα της 
ενέργειας, ενώ θα γίνουμε ταυτόχρονα πολύ 
πιο εξαρτώμενοι σε θέματα διατροφής, χά-
νοντας την όποια αυτάρκεια μας.  Μήπως 
λοιπόν έχουν δίκαιο όσοι προβάλλουν τη 
θέση, ότι  η μέθοδος αυτή στερεί τον πλα-
νήτη από τροφή, χωρίς να προσθέτει πολλά 
στο ενεργειακό μας ισοζύγιο;

*Εκτελεστική διευθύντρια
Terra Cypria
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ΕΤΕΚ   ενημερωτικό δελτίο  

To βραβείο αρχιτεκτονικής δημοσίου κτιρίου της πολιτείας της 
Νέας Νότιας Ουαλίας απονεμήθηκε στο Ελληνορθόδοξο Κολ-

λέγιο των Αγίων Πάντων, το οποίο κόστισε €4,5 εκατ.

Πρόκειται για το πρώτο δημοτικό σχολείο που κερδίζει το συγκε-
κριμένο βραβείο τα τελευταία 28 χρόνια. 

Ο διευθυντής του σχολείου κ. Αντώνιος Τσούτσας είπε ότι πρόκει-
ται για ένα έργο που χρειάστηκε σχεδόν 20 χρόνια.

Ο αρχιτέκτονας Άγγελος Χανταλέπας, ο οποίος σχεδίασε το κτίριο, 
ανέφερε ότι το έργο αποδεικνύει τι μπορούν να καταφέρουν οι ελ-

ληνικές κοινότητες.  Σύμφωνα με τον κ. Χανταλέπα, στόχος ήταν 
να κατασκευαστεί ένα υπέροχο σχολείο που θα θυμούνται οι μα-
θητές.

Η ελληνική κοινότητα που χρηματοδότησε το σχολείο νιώθει πε-
ρήφανη για τα κτίρια της. 

Οι Έλληνες μετανάστες των προηγούμενων δεκαετιών χρηματο-
δότησαν την κατασκευή εκκλησιών και σχολείων, καθώς ερχόμε-
νοι από χωριά της Ελλάδας έδιναν ιδιαίτερη σημασία στα κτίρια 
αυτά ως κέντρα της ζωής της κοινότητας.

Σ
την τελική ευθεία έχει περάσει πλέ-
ον το έργο της δορυφορικής πυρανί-
χνευσης και προστασίας του Κισσά-

βου από πυρκαγιές, το οποίο ετοιμάζεται να 
εγκαταστήσει η Νομαρχία Λάρισας. 

Στα τέλη Μαΐου στη Νομαρχία, ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής, έγινε το άνοιγμα 
των προσφορών, δηλαδή η α’ φάση του δι-
εθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού που προ-
κηρύχθηκε για το έργο. Συνολικά ο διαγωνι-
σμός περιλαμβάνει δυο φάσεις και στη συ-
νέχεια αξιολόγηση των τευχών. Όπως υπο-
λογίζεται ο διαγωνισμός θα έχει ολοκληρω-
θεί ως τα τέλη Ιουνίου με την ανάδειξη του 
αναδόχου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
€1 εκατ. Η εγκατάστασή του συστήματος θα 
ολοκληρωθεί μέσα στο 2009 και θα αποτε-
λεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέ-
ρια της Νομαρχίας στην προσπάθεια που 
καταβάλλει για την προστασία του περι-
βάλλοντος, την αποτροπή και αντιμετώπιση 
πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστρο-
φών στο νομό Λάρισας. 

Το έργο συνίσταται στη παρακολούθηση, 
μέσω δορυφόρου και επίγειων συστημάτων 
πυρανίχνευσης, του δασικού συμπλέγματος 
του Κισσάβου, στην συλλογή και επεξεργα-
σία, με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, 
κρίσιμων δεδομένων και στην εγκατάστα-

ση ενός υπερσύγχρονου δικτύου επικοινω-
νιών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται 
στην κατάσβεση πυρκαγιών.  Με τη χρήση 
σύγχρονης τεχνολογίας θα δημιουργούνται 
μοντέλα προσομοίωσης που θα επιτρέπουν 
την εξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με την επι-
κινδυνότητα κάθε περιοχής και την πιθανή 
εξέλιξη πυρκαγιάς προκειμένου να λαμβά-
νονται τα αντίστοιχα μέτρα πρόληψης και 
να υπάρχει καλύτερος σχεδιασμός των δρά-
σεων . 

Με την κάλυψη δορυφορικά του Κισσάβου 
και την τοποθέτηση συστημάτων πυρανί-
χνευσης στο δάσος θα καθίσταται άμεσος 
και έγκαιρος ο εντοπισμός πυρκαγιών και 
ως εκ τούτου ταχύτερη η αντίδραση των δυ-
νάμεων κατάσβεσης. 

Στο σχεδιασμό της Νομαρχίας περιλαμ-
βάνονται παράλληλες δράσεις όπως η λει-
τουργία, σε συνεργασία με την Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία, Επιχειρησιακού Κέντρου Δι-
αχείρισης Πυροπροστασίας στο κτίριο της 
Νομαρχίας, η συμπλήρωση και αναδιάταξη 
των υφιστάμενων υποδομών, η εκπαίδευ-
ση προσωπικού στα Συστήματα Έγκαιρης 
Προειδοποίησης καθώς και η ενημέρωση 
των πολιτών, με σκοπό την ενεργό συμμετο-
χή τους, με τη δημιουργία διαδικτυακής πύ-
λης, διανομή έντυπου πληροφοριακού υλι-
κού και διοργάνωση ημερίδων. 

Το σύστημα συμβάλλει επίσης σε άλλες πε-
ριπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι 
κατολισθήσεις, σε λοιπές καταστάσεις ορ-
θής διαχείρισης των δασών, όπως παράνο-
μες εκχερσώσεις, ενώ παράλληλα επιτρέπει 
την τάχιστη αποτίμηση του εύρους των ζη-
μιών και τον άμεσο σχεδιασμό για την απο-
κατάστασή τους.

Φλώρινα
Σε λειτουργία τέθηκε από τον Ιούνιο του 
2009, από τη νομαρχία Φλώρινας, σύστη-
μα διαχείρισης πυρκαγιών με τη χρήση δο-
ρυφορικών δεδομένων. Το σύστημα παρα-
κολουθεί την περιοχή σε 24ωρη βάση και 
προσδιορίζει τις περιοχές υψηλού κινδύνου. 

Ενημερώνεται κάθε 15 λεπτά και σε περί-
πτωση εντοπισμού πυρκαγιάς δίνει σήμα 
για άμεση επέμβαση στους εμπλεκόμενους 
φορείς.

Μπορεί μάλιστα να λάβει υπόψη το ανάγλυ-
φο της περιοχής και τα δεδομένα για το οδι-
κό δίκτυο και τις γραμμές ηλεκτροδότησης, 
προκειμένου να συντονιστούν με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο οι προσπάθειες πυρό-
σβεσης. 

Στο έργο συνεργάστηκαν η νομαρχία Φλώ-
ρινας, η ΤΕΔΚ του νομού, η Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Φλώρινας και η ανάδοχος εταιρεία.

Δορυφορική προστασία του Κισσάβου από πυρκαγιές

Bραβείο αρχιτεκτονικής σε ελληνικό σχολείο

διεθνή-ελλάδα
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Ανακοίνωση ΤΕΕ

Κατά 30% μειώθηκε η οικοδομική δραστηριότητα το Μάιο

Αλλάζει πλήρως εικόνα το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλο-
νίκης με τους σχεδιασμούς της διοίκησης του κεντρικού δή-

μου. Μετά την ολοκλήρωση των πέντε πρώτων θεματικών πάρ-
κων (Μουσικής, Νερού, Μνήμης, Ρόδων και Ήχου) ξεκίνησε ο σχε-
διασμός για τα επόμενα οκτώ πάρκα, στο τμήμα από τον ιστιο-
πλοϊκό όμιλο μέχρι και το Βασιλικό Θέατρο.

Τα οκτώ νέα θεματικά πάρκα, μήκους 2,5 χιλιομέτρων, σύμφω-
να με τη μελέτη, θα είναι: του Αλεξάνδρου, του Απογευματινού 
Ήλιου, της Άμμου, του Ίσκιου, των Εποχών, του Οδυσσέα Φωκά, 
της Μεσογείου και των Γλυπτών.

Ως προς το περιεχόμενο της μελέτης, αυτή περιλαμβάνει τη δια-
μόρφωση επιφανειών πεζοδρόμων, ξύλινα και δάπεδα σκυροδέ-
ματος, πρασίνου και νερού, κατασκευές για την αισθητική και λει-
τουργική αναβάθμιση του χώρου, τη δημιουργία αλέας όπως και 
την κατασκευή ποδηλατοδρόμου.

Μεταξύ άλλων, στον Κήπο του Αλέξανδρου προτείνεται η ενοποί-
ηση των τριών πάρκων που τον αποτελούν, με ανοιχτές επιφάνει-
ες πρασίνου. Κυρίαρχο θα είναι το υγρό στοιχείο, καθώς προβλέ-
πεται να κατασκευαστούν χαμηλοί πίδακες νερού.

Στον Κήπο των Γλυπτών θα φιλοξενούνται μοντέρνα γλυπτά με-
γάλου μεγέθους, ενώ θα κατασκευαστεί μια μεγάλη επιφάνεια νε-
ρού, με ειδικό νυχτερινό φωτισμό. Στον Κήπο της Μεσογείου θα 
υπάρχουν εσπεριδοειδή και αρωματικά φυτά του μεσογειακού 
τοπίου και το πάρκο θα αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο αναψυ-
χής και περιπάτου, ενώ ο Κήπος των Εποχών θα είναι σπαρμένος 
με αγριολούλουδα και φυσική βλάστηση του ελληνικού τοπίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανάπλασης της νέας παραλίας ανέρχεται 
σε €36,5 εκατ. 

Θεσσαλονίκη: οκτώ νέα θεματικά πάρκα

διεθνή-ελλάδα

Δ
ραματικές διαστάσεις προσλαμβάνει η μείωση της οικοδομι-
κής δραστηριότητας στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του 
ΤΕΕ, όπως αυτά προκύπτουν από το σύστημα ελέγχου των 

αμοιβών των μηχανικών.

Μετά την ελάχιστη ανάκαμψη που εμφανίστηκε το Μάρτιο στην έκ-
δοση των οικοδομικών αδειών (0,16%) και στις επιβλέψεις (15,27%) 
έναντι του Μαρτίου του 2008, συνεχίστηκε με εντυπωσιακό και επι-
ταχυνόμενο ρυθμό η μείωση κατά τον Απρίλιο και Μάιο, φθάνοντας 
σε ό,τι αφορά τη μείωση των οικοδομικών αδειών στο 18,92 και 
30,09% έναντι των αντίστοιχων μηνών του 2008!

Η οικοδομική δραστηριότητα το 2009 έναντι του 2008 εξελίχθηκε 
ως εξής:

  ΜΕΛΕΤΕΣ % ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ  %

 Ιανουάριος -29,87 -61,78

 Φεβρουάριος -21,53 -16,24

 Μάρτιος + 0,16 +15,27

 Απρίλιος -18,92 - 6,36

 Μάιος -30,09 -19,00

Να σημειωθεί ότι και κατά τον Ιούνιο, όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία του ΤΕΕ, συνεχίστηκε η ίδια αρνητική εξέλιξη σε σχέση με το 
2008, με τεράστιες επιπτώσεις στην απασχόληση των μηχανικών και 
όλων των συναφών επαγγελμάτων και το εισόδημά τους που βαίνει 
διαρκώς μειούμενο.

Την ίδια ώρα, ακόμη και τα αμφιβόλου επίδρασης και σκοπιμότη-

τας– και οπωσδήποτε περιορισμένα – μέτρα που είχε προ καιρού 
εξαγγείλει ο υπουργός Οικονομίας χάριν της τόνωσης της οικοδο-
μικής δραστηριότητας, όπως είχε πει (εγγύηση του επιπλέον 25% 
του δανείου που δεν χορηγούν οι τράπεζες, μείωση της αμοιβής των 
συμβολαιογράφων από 1,2 σε 1%, αύξηση από 20 σε 40% του ποσο-
στού των τόκων στεγαστικών δανείων που θα αφαιρούνται από το 
φόρο εισοδήματος και για τμήμα δανείου ως 350.000 ευρώ, καθώς, 
επίσης και την αναγγελία για προκήρυξη προγράμματος του ΕΣΠΑ 
που θα αναφέρεται σε έργα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που 
κατασκευάστηκαν πριν το 1980), όχι μόνο δεν εφαρμόζονται, αλλά 
ούτε καν – όσα από αυτά απαιτείται – δεν έχουν προωθηθεί για νο-
μοθέτηση. 

Θυμίζουμε ότι το ΤΕΕ έχει υπογραμμίσει ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι 
ικανά να αλλάξουν το κλίμα στην αγορά ακινήτων, αλλά και να επη-
ρεάσουν (θετικά) τα δημόσια οικονομικά, ούτε, φυσικά, να συμβάλ-
λουν στην αναθέρμανση του κλάδου και προπαντός τη διασφάλιση 
του εισοδήματος των εργαζομένων, που θα έπρεπε να είναι και το 
κύριο ζητούμενο στην περίοδο της κρίσης.

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα στοιχεία του ΤΕΕ είναι 
απολύτως επικαιροποιημένα, αντικατοπτρίζουν τις ανά μήνα συναλ-
λαγές σε σχέση με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ανάληψη 
επίβλεψης νέων οικοδομών και ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοι-
χεία των ανά τη χώρα Πολεοδομικών Γραφείων. Με την πρόσφατη 
ανακοίνωση της ΕΣΥΕ δημιουργήθηκε ένα κλίμα ευφορίας για ανά-
καμψη στην οικοδομική δραστηριότητα που δεν έχει καμία σχέση 
με τη πραγματικότητα. Τα στοιχεία που έδωσε η ΕΣΥΕ αφορούν τον 
Μάρτιο, μόνο μήνα που καταγράφεται με θετικό πρόσημο έναντι 
του αντίστοιχου του 2008.
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Ευρωπαϊκή Δημόσια Σφαίρα

Μ ια νέα ιστοσελίδα θέλει να βάλει τους Ευρωπαίους 
πολίτες να διαβάζουν και να συζητούν τα ίδια θέ-

ματα, κάτι που εμποδίζεται από την πολυγλωσσία που 
υπάρχει στην κοινότητα των 27. Πρόκειται για την πύλη 
www.presseurop.eu, που χρηματοδοτήθηκε με €3 εκατ. 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια δη-
μιουργίας μιας «Ευρωπαϊκής Δημόσιας Σφαίρας». Ομά-
δα δέκα δημοσιογράφων, που βρίσκεται πίσω από την 
presseurop.eu, παρακολουθεί περί τις 250 εφημερίδες, 
περιλαμβανομένων των μεγαλύτερων ημερήσιων εφη-
μερίδων της ηπείρου, όπως η γαλλική ‘Le Figaro’, η ισπα-
νική ‘El Pais’ και η ‘Financial Times’ του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου, και επιλέγει μια σειρά άρθρων για ευρωπαϊκά θέμα-
τα τα οποία παρουσιάζει στην ιστοσελίδα. Η ‘presseurop.
eu’ είναι ήδη διαθέσιμη σε δέκα γλώσσες και αναμένε-
ται να περιλάβει όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ σε μια 
πενταετία.

Πηγή: EU Observer / EJC

Η NASA εκτόξευσε  στις19 Ιουνίου  μη επανδρωμένη αποστολή που θα 
αναζητήσει νερό και τοποθεσίες κατάλληλες για προσεδάφιση στη Σε-
λήνη. Ένα σκέλος της αποστολής θα τεθεί σε τροχιά γύρω από το φεγγά-

ρι, ενώ το δεύτερο και το τρίτο σκέλος θα συντριβούν στην επιφάνεια με αστρο-
νομικές ταχύτητες. Τα δύο σκέλη της αποστολής, LRO και LCROSS, αναχώρησαν 
με πύραυλο Atlas V από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα.

Το LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter, Αναγνωριστικός Σεληνιακός Δορυφό-
ρος) θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη για διάστημα ενός έτους και σε 
ύψος μόλις 50 χιλιομέτρων, πιο κοντά από οποιονδήποτε δορυφόρο που έχει 
μελετήσει το φεγγάρι στο παρελθόν. 

Οι χάρτες που θα προσφέρει το LRO θα αποκαλύψουν τοποθεσίες για τις επαν-
δρωμένες αμερικανικές αποστολές που σχεδιάζονται για την επόμενη δεκαετία.

Το LCROSS (Lunar Crater Observation 
and Sensing Satellite, Δορυφόρος Πα-
ρατήρησης και  Εντοπισμού Σεληνια-
κών Κρατήρων) αποτελείται από δύο 
επιμέρους τμήματα: Τον προωθητικό 
πύραυλο Centaur, ο οποίος θα συντρι-
βεί μέσα σε έναν κρατήρα στη σκοτει-
νή πλευρά της Σελήνης· και τη συσκευή 
οργάνων, η οποία θα αναλύσει τα συ-
ντρίμμια της πρώτης πρόσκρουσης και 
στη συνέχεια θα επιχειρήσει μια δεύ-
τερη βουτιά αυτοκτονίας με ταχύτητα 
9.000 χλμ/ώρα.

Οι δύο προσκρούσεις στη σεληνιακή επιφάνεια αναμένεται να εκτινάξουν 500 
μετρικούς τόνους υλικού, το οποίο θα αποκαλύψει νέα στοιχεία για την ορυκτο-
λογική σύσταση και την παρουσία νερού στην εξωγήινη έρημο.

Η διπλή αποστολή θα κοστίσει συνολικά $583 εκατ.

Προσθέστε μόνο ένα φλιτζάνι νερό και λίγο απορρυπαντικό. Λίγη ώρα αργό-
τερα, τα ρούχα βγαίνουν καθαρά και σχεδόν στεγνά από το νέο πλυντήριο 

που λανσάρει στην αμερικανική αγορά η βρετανική εταιρεία Xeros. Το νέο σύ-
στημα πλύσης, που απευθύνεται περισσότερο σε επαγγελματικά καθαριστήρια, 
παρουσιάστηκε στην Έκθεση Καθαριότητας της Νέας Ορλεάνης. 

Το πλυντήριο ρίχνει μέσα στον κάδο με τα ρούχα χάντρες από νάιλον με ειδική 
μοριακή δομή, η οποία «κλειδώνει» πάνω στις ίνες των ρούχων και απομακρύ-
νει τη βρομιά. Όταν η πλύση τελειώσει, μια σχάρα ανοίγει κάτω από τον κάδο 
και αφήνει τις χάντρες να πέσουν σε μια υποδοχή. Η διαδικασία μπορεί να επα-
ναληφθεί εκατοντάδες φορές πριν οι χάντρες χάσουν τις καθαριστικές ιδιότη-
τές τους.

H Xeros βασίστηκε σε έρευνες του Πανεπιστημίου του Λιντς στη Βρετανία και 
εκμεταλλεύεται εμπορικά την τεχνολογία σε συνεργασία με την GreenEarth 
Cleaning. H αμερικανική εταιρεία είχε ήδη αναπτύξει μια παρόμοια τεχνολογία 
που βασίζεται σε υγρή σιλικόνη D5 αντί σε πλαστικές χάντρες. Η υγρή σιλικόνη 
είναι εναλλακτική λύση στο περχλωροαιθυλένιο, μια υγρή ουσία που χρησιμο-

ποιείται παραδοσιακά για στεγνό κα-
θάρισμα, παράγει όμως τοξικά από-
βλητα και θεωρείται πιθανό καρκι-
νογόνο.

Άλλες  μέθοδοι καθαρισμού υψηλής 
τεχνολογίας αντικαθιστούν το απορ-
ρυπαντικό με υπερήχους, με νερό 
από το οποίο έχει απομακρυνθεί ο 
αέρας ή με διοξείδιο του άνθρακα 
που υποβάλλεται σε  υψηλή πίεση 
ώστε να μετατραπεί σε υγρό.

H μεγαλύτερη σιδηροδρομική
σήραγγα του κόσμου

Το γιγάντιο τρυπάνι «Γκάμπι»  ολοκλήρωσε στις 16 
Ιουνίου τη διάνοιξη ενός ακόμα τμήματος στη μεγα-

λύτερη σιδηροδρομική σήραγγας του κόσμου που κα-
τασκευάζεται στις Άλπεις. Η Γκάμπι ολοκλήρωσε το τμή-
μα ανάμεσα στις κωμοπόλεις Έρστφελντ και Άμστεγκ, 
συντομεύοντας έτσι το ταξίδι ανάμεσά τους κατά 40 χι-
λιόμετρα.

Περίπου 115 χιλιόμετρα σηράγγων έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι σήμερα στο Βασικό Τούνελ Γκόταρντ που θα δια-
περνά τις Άλπεις. Η μεγαλύτερη από τις επιμέρους σή-
ραγγες θα έχει μήκος 57 χλμ.

Το Ίντερνετ δίνει… δουλειά

Κατά την τελευταία δεκαετία, το διαδίκτυο δημιούρ-
γησε 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, οι 

περισσότερες εκ των οποίων με καλύτερες αμοιβές από 
το μέσο όρο. Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι επιχειρήσεις 
του διαδικτύου συνεισφέρουν με 2,1% ή $300 δισ. στο 
συνολικό ΑΕΠ των ΗΠΑ. Οι καταναλωτές στη χώρα αυτή 
πραγματοποιούν το 10% των λιανικών αγορών τους 
μέσω Ίντερνετ ενώ η διαδικτυακή διαφήμιση έχει τετρα-
πλασιαστεί σε σχέση με το 2002 και έχει φτάσει τα $20 
δισ., όπως είπε ο Τζον Ντέιτον, που είναι καθηγητής Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ και ένας από τους 
συγγραφείς της μελέτης μαζί με την εταιρεία Συμβού-
λων Χάμιλτον. 

Πηγή: ComputerWorld/Benton

Ρομποτική αποστολή στη Σελήνη

διεθνή-τεχνολογία

Πλύση με ένα φλιτζάνι νερό



Η 
Ευρώπη θα πρέπει να τερματίσει την 
υποστήριξή της από την ανάπτυ-
ξη της αιολικής ενέργειας το συντο-

μότερο δυνατό και να επικεντρωθεί σε ανα-
δυόμενες, πιο αποδοτικές πηγές παραγωγής 
ενέργειας, όπως η ηλιακή θερμική. Αυτό υπο-
στηρίζει ένας από τους πιο διακεκριμένους 
επιστήμονες στον κόσμο, ο καθηγητής Jack 
Steinberger.

Σύμφωνα με τον κ.Steinberger, νομπελίστα 
διευθυντή του εργαστηρίου Σωματιδιακής 
Φυσικής CERN στη Γενεύη, η επιλογή της αι-
ολικής ενέργειας αντιπροσωπεύει μία απατη-
λή τεχνολογία που θα αποδειχθεί αντιοικονο-
μική επένδυση σε πόρους στην μάχη ενάντια 
στην κλιματική αλλαγή. «Η αιολική ενέργεια 
δεν αποτελεί το μέλλον», δήλωσε σε  πρό-
σφατο συμπόσιο κατόχων βραβείου Νόμπελ 
στη Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου. Αντίθε-
τα, άλλες τεχνολογίες, όπως εκείνη της ηλι-
ακής θερμικής ενέργειας, προσφέρουν ένα 
πολύ πιο ελπιδοφόρο τρόπο υποκατάστα-
σης των ορυκτών καυσίμων. «Είμαι σίγουρος 
ότι μελλοντικά η ενέργεια θα προέρχεται από 
ηλιακές πηγές», είπε. «Δεν υπάρχει άλλη συ-
γκρίσιμη τεχνολογία. Όσο νωρίτερα επικε-
ντρωθούμε σε αυτήν τόσο το καλύτερο».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Steinberger όλα 
τα γνωστά αποθέματα ορυκτών καυσίμων 
θα έχουν εξαντληθεί μέσα στα επόμενα 60 
χρόνια και ένα δίκτυο μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στη Σαχάρα θα μπο-
ρούσε να καλύψει με αξιοπιστία γύρω στο 
80% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης 
μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Ο κ. Steinberger κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις να χρηματοδοτήσουν ένα πιλοτι-
κό έργο στη βόρεια Αφρική, με το οποίο θα 
συνδεθεί η Ευρώπη με υψηλής τάσης υπο-
βρύχια καλώδια. Η ηλιακή θερμική ενέργεια 
είναι αυτή τη στιγμή οικονομικά συμφέρου-
σα και βρίσκεται πολύ κοντά σε νέες τεχνολο-
γικές εξελίξεις οι οποίες θα την έθεταν πολύ 
πιο μπροστά από εναλλακτικές μορφές ενέρ-

γειας, όπως η αιολική, γεωθερμική, κυματική 
και παλιρροϊκή. «Οι κυβερνήσεις θα πρέπει 
να στραφούν άμεσα προς αυτή την κατεύ-
θυνση», τόνισε.

Ηλιακό θερμικό έργο
Ένα τεράστιο ηλιακό, θερμικό έργο της τάξης 
των 3-3,5 γκιγκαβάτ, στη βόρεια Αφρική, που 
θα μπορούσε να παράγει ηλεκτρισμό για τις 
ανάγκες δύο εκατομμυρίων οικιών, θα στοί-
χιζε γύρω στα 20 δις. στερλίνες. «Είμαι βέ-
βαιος ότι είναι δυνατή η παραγωγή και με-
ταφορά ηλεκτρισμού στην Ευρώπη σε τιμές 
συγκρίσιμες με εκείνες των ορυκτών καυσί-
μων».

Ο καθηγητής υποστηρίζει ότι διαλείπουσες 
πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, προϋποθέ-
τουν εφεδρικά συστήματα παραγωγής, γε-
γονός που μειώνει τη συνεισφορά τους στην 
προσπάθεια ελάττωσης των εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου. Αντίθετα, η ηλιακή 
ενέργεια θα μπορούσε να παράγει θερμική 
ενέργεια η οποία, με τη σειρά της, θα παρή-
γαγε, κατ’αξιόπιστο τρόπο, ηλεκτρισμό σε 
24ωρη βάση.

Η Βρετανία έχει καταστήσει την αιολική ενέρ-
γεια προτεραιότητά της, στην προσπάθεια 
μείωσης των εκπομπών αερίων του άνθρακα 
κατά 34% μέχρι το 2020. Η κυβέρνηση σχεδι-
άζει την ανέγερση μέχρι το 2020  υπεράκτιων 
αιολικών εγκαταστάσεων που θα παράγουν 
ενέργεια της τάξης των 33 γιγαβάτ. Το έργο, 
σύμφωνα με τον οργανισμό επαγγελματικών 
υπηρεσιών Ernst &Young, θα στοιχίσει πέραν 
των 100 δισ. στερλινών.

Ο καθηγητής Steinberger εκτιμά ότι θα στοι-
χίσει 440 δισ. στερλίνες και θα χρειαστεί μία 
περίοδος 30 ετών ώστε η Ευρώπη να μπορέ-
σει να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα, 
τα οποία σήμερα ικανοποιούν το 80% των 
ενεργειακών της αναγκών.

Οι κυβερνήσεις ωστόσο θα πρέπει να λάβουν 

τολμηρές αποφάσεις για τα είδη των εναλλα-
κτικών τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν.

Σήμερα λειτουργούν σε χώρες όπως η Ισπα-
νία, οι ΗΠΑ και η Γερμανία, εμπορικής κλίμα-
κας εργοστάσια ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο 
χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να βελ-
τιωθεί η υφιστάμενη τεχνολογία και να μειω-
θεί το κόστος λειτουργίας, ανέφερε ο καθη-
γητής. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ακόμη 
συναίνεση ως προς τον πιο αποδοτικό ενερ-
γειακά σχεδιασμό κατόπτρου ούτε αναφορι-
κά με την φύση του «θερμικού διανύσματος» 
(το θερμαινόμενο υλικό στο οποίο ανακλώ-
νται οι ηλιακές ακτίνες κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής ενέργειας).

Η άλλη άποψη
Από πλευράς του, ο καθηγητής Burton 
Richter, του Πανεπιστημίου Stanford της Κα-
λιφόρνια, υποστηρίζει ότι η ηλιακή θερμική 
ενέργεια αποτελεί μία εξαιρετικά υποσχόμε-
νη νέα ενεργειακή τεχνολογία. Ωστόσο αυτό 
δεν εξυπακούει ότι η αιολική ενέργεια δεν 
πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί.

Η Κίνα προγραμματίζει την υιοθέτηση ενός 
εθνικού σχεδίου ηλιακής ενέργειας, το κό-
στος του οποίου ανέρχεται σε πολλά δισεκα-
τομμύρια στερλίνες και το οποίο θα μπορού-
σε να μετατρέψει τη χώρα σε ένα από τους 
μεγαλύτερους χρήστες ηλιακής ενέργειας 
παγκοσμίως.

Το κυβερνητικό πακέτο οικονομικής ενίσχυ-
σης περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση κινή-
τρων για δημιουργία ηλιακών μονάδων και 
ηλιακών συλλεκτών οροφής. Η Κίνα είναι σή-
μερα η ηγετική δύναμη στην κατασκευή φω-
τοβολταϊκών πλαισίων, ωστόσο το 95% από 
αυτά εξάγονται. Την ίδια ώρα η συνεχιζόμενη 
οικονομική κρίση έχει σπρώξει τις τιμές των 
φωτοβολταϊκών συλλεκτών κατά 30% χαμη-
λότερα.

(από τη βρετανική εφημερίδα The Times)
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Σύμφωνα με τον καθηγητή Steinberger ένα 
δίκτυο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Σαχάρα θα μπορούσε να καλύψει 
με αξιοπιστία γύρω στο 80% των ενεργειακών 
αναγκών της Ευρώπης μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Δηλώσεις του νομπελίστα Jack Steinberger 

«Η αιολική ενέργεια δεν αποτελεί το μέλλον»

διεθνή-τεχνολογία

«Όλα τα γνωστά αποθέματα ορυκτών καυσίμων θα έχουν 

εξαντληθεί μέσα στα επόμενα 60 χρόνια»
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Αδρανή υλικά 

Συνοπτικός Οδηγός

Χρήσης κυπριακών

προτύπων CYS EN 

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου και Κυπριακός Οργανισμός 

Τυποποίησης (CYS) με στόχο τη βελτίω-
ση της ποιότητας στον κατασκευαστικό 
τομέα, προχώρησαν στην ετοιμασία και 
έκδοση Συνοπτικού Οδηγού Χρήσης των 
κυπριακών προτύπων CYS EN που αφο-
ρούν αδρανή υλικά.  Στόχος του Οδη-
γού είναι η κωδικοποίηση και η σύνο-
ψη των βασι-
κών προνοιών 
των ευρωπα-
ϊκών προτύ-
πων που αφο-
ρούν τα αδρα-
νή υλικά. Πε-
ραιτέρω στον 
Οδηγό γίνεται 
μια σύντομη 
αναφορά στη 
σχετική ευρω-
παϊκή Οδη-
γία, τη σήμαν-
ση CE και τέ-
λος παρουσι-
άζονται  τα θε-
σ μ ο θ ε τ η μ έ -
να όρια δοκιμών για αδρανή υλικά που 
εφαρμόζονται στην Κύπρο. Ο Οδηγός 
Χρήσης των κυπριακών προτύπων CYS 
EN που αφορούν αδρανή υλικά ετοιμά-
στηκε από την Επιτροπή Αδρανών Υλι-
κών του ΕΤΕΚ η οποία αποτελείται από 
τους Δρ. Φλώρο Παντελή, Πολιτικό Μη-
χανικό, Δημήτρη Βαττή, Μηχανικό Με-
ταλλείων, Χριστόδουλο Χατζηγεωργίου, 
Γεωλόγο, Δρ. Μιχάλη Πέτρου, Πολιτικό 
Μηχανικό και Σάββα Βραχίμη, Πολιτικό 
Μηχανικό.

Αντίγραφα του Οδηγού διατίθενται στα 
γραφεία του ΕΤΕΚ και του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Επιπλέον, ο Οδηγός έχει αναρτηθεί και 
είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή 
στις ιστοσελίδες του ΕΤΕΚ και του CYS. 
Το ΕΤΕΚ παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη 
του να λάβουν τον Οδηγό μέσω ταχυ-
δρομείου, χωρίς οικονομική επιβάρυν-
ση. Τα μέλη του ETEK που ενδιαφέρονται 
να λάβουν τον Οδηγό παρακαλούνται 
όπως επικοινωνήσουν είτε μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
HYPERLINK«mailto:cyprus@etek.org.cy» 
cyprus@etek.org.cy, είτε μέσω φαξ στο 
22730373, αναφέροντας το ονοματεπώ-
νυμό τους, τον αριθμό μητρώου και την 
ταχυδρομική τους διεύθυνση.

(Α)  Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της  
 Αρχιτεκτονικής Τοπίου

(Β) Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης  
 της Μηχανικής Τοπίου

(Γ) Μηχανολογική Μηχανική

(Δ) Ηλεκτρολογική Μηχανική

(Ε) Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομέ- 

 νης της Μηχανικής Πληροφορικής

(ΣΤ) Χημική Μηχανή

(Ζ) Μηχανική Μεταλλείων και Εφαρμοσμέ- 
 νης Γεωλογίας

(Η) Αγρονομική – Τοπογραφική Μηχανική

(Θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

(Ι) Πολεοδομία-Χωροταξία

Σ
ε συνέχεια επιστολής του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΕΤΕΚ 
απέστειλε στο τμήμα Εργασίας στατιστικά στοιχεία για αιτήσεις Κυπρίων και Ευρω-
παίων πολιτών, για εγγραφή στο Επιμελητήριο, σχετικά με την εφαρμογή των Οδηγι-

ών για το Γενικό Σύστημα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Γενικό Σύστημα Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων

2008/ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ  ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

 Α   20 20  

 B  12 11  1

 Γ  6 5 1 

 Δ  3 3 

 Θ  1 1  

 Ι 1 1 

2008/ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΚΛΑΔΟΙ  ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

 Α   40 23 1 16 

 B  81 31  50

 Γ  44 39 4 1 

 Δ  71 55 14 2 

 Ε  47 29 15 3 

 Ζ 26 26 

 Η  24 24  

 Θ  22 20  2

 Ι  6 6  

 ΣΤ  20 16 4 

  

  

Ανασχεδιασμός/Αναμόρφωση Λανιτείων

Εκπαιδευτηρίων και της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε την Εφορεία Ελληνι-
κών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού ότι η συ-

νεργασία τους κρίνεται ως σημαντική για τη 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της νομοθεσί-
ας και ταυτόχρονα, το Τεχνικό Επιμελητήριο 
-ως ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας-, θε-
ωρεί υποχρέωσή του να συνεισφέρει στην 
προσπάθειά της Εφορείας για Ανασχεδια-
σμό και Αναμόρφωση του χώρου των Λανι-
τείων Εκπαιδευτηρίων και των γραφείων της 
Σχολικής Εφορείας Λεμεσού.

Προς το σκοπό αυτό το Επιμελητήριο δύνα-
ται να αναλάβει την εργασία για ετοιμασία 
του εγγράφου προκήρυξης, των όρων και 
του κτιριολογικού προγράμματος του Δια-
γωνισμού καθώς και των σχετικών ανακοι-
νώσεων για την προκήρυξη του Διαγωνι-
σμού.

Περαιτέρω το ΕΤΕΚ δύναται να αναλάβει το 
γενικό συντονισμό όλων των διαδικασιών 
ώστε ο Διαγωνισμός να διεξαχθεί μέσα στα 
ορθά πλαίσια.
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Α ναφορικά με το θέμα της 
Πρακτικής Άσκησης, εκπαί-

δευσης και επαγγελματικών εξε-
τάσεων για σκοπούς εγγραφής 
στο Μητρώο Μελών το Γ.Σ. του 
ΕΤΕΚ στη συνεδρία του ημερομηνίας 20/5/2009 αποφάσισε όπως:

Συσταθεί επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του Γ.Σ. Κώστα Μελετίου, Βε-
νιζέλο Ευθυμίου, Ανδρέα Μαραγκό και Στέλιο Μαρκίδη, η οποία θα πλαισι-
ωθεί σύντομα και από έναν ακαδημαϊκό, με σκοπό να μελετήσει το θέμα και 
να υποβάλει σχετική εισήγηση προς τη Δ.Ε.

Την αποστολή ερωτηματολογίου στις επαγγελματικές οργανώσεις, τις Επι-
τροπές Ειδικοτήτων και τα μέλη του ΓΣ του ΕΤΕΚ ώστε να υποβάλουν τις 
απόψεις τους.

Μ
ία από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο 
προς τους πολίτες είναι η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και 
διαιτησιών.

Οι εκθέσεις αυτές αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας, όπως οικο-
δομικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, διαφορές μελετητών-πολιτών ή πο-
λιτών μεταξύ τους κλπ. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων για 
διεξαγωγή πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών από το ΕΤΕΚ δείχνει την 
εμπιστοσύνη με την οποία ο απλός πολίτης περιβάλλει το Επιμελητήριο, 
τους θεσμούς του και τους Μηχανικούς. 

Οι Πραγματογνωμοσύνες διέπονται από σχετικές διατάξεις οι οποίες καταρ-
τίστηκαν και εγκρίθηκαν από  το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στη συνεδρία 
του 09/99 ημερομηνίας 20/11/1999, ενώ η τελευταία τροποποίηση των δι-

ατάξεων έγινε στη συνεδρία του 
Γενικού Συμβουλίου 04/08 ημε-
ρομηνίας 24/09/2008.

Κατά ανάλογο τρόπο, οι Διαιτη-
σίες διέπονται από σχετικές δια-
τάξεις που εγκρίθηκαν από το Γε-
νικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στη συ-
νεδρία του 09/99, ενώ η τελευ-
ταία τροποποίηση των Διατάξε-
ων Περί Διαιτησίας έγινε στη συ-
νεδρία του Γενικού Συμβουλίου 
04/08 ημερομηνίας 24/09/2008. 

Τα πρόσωπα που επιθυμούν να 
εγγραφούν στο μητρώο Διαιτη-
τών ή/και στο μητρώο Πραγμα-
τογνωμόνων δηλώνουν το ενδια-
φέρον τους συμπληρώνοντας ει-

δικό έντυπο/ δήλωση που προμηθεύει το Επιμελητήριο και εφόσον πληρού-
νται οι αναγκαίες προϋποθέσεις τα ενδιαφερόμενα άτομα εγγράφονται στο 
μητρώο πραγματογνωμόνων ή μητρώο διαιτητών του ΕΤΕΚ. 

Τα πρόσωπα, φορείς, οργανισμοί και άλλοι που επιθυμούν τη διενέργεια δι-
αιτησίας ή πραγματογνωμοσύνης από το Επιμελητήριο μπορούν να απο-
τείνονται εγγράφως στο ΕΤΕΚ.Το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρία του 03/09 
ημερομηνίας 20/05/2009 ενέκρινε το νέο μητρώο διαιτητών για την τρέχου-
σα τριετία. Περαιτέρω, αφού αξιολόγησε τις νέες αιτήσεις για εγγραφή στο 
μητρώο πραγματογνωμόνων από τον τελευταίο καταρτισμό του, προχώρη-
σε στην επικαιροποίηση του μητρώου πραγματογνωμόνων.

Το ΕΤΕΚ στη Βουλή

Οεπιστημονικός Λειτουργός Χάρης Σταυρινού εκ-
προσώπησε το ΕΤΕΚ στη συνεδρία της Κοινο-

βουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων στις 
16.06.2009 για τη συνέχεια της συζήτησης αναφορι-
κά με τον, περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός 
Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητι-
κός) Νόμο του 2009.

Η συνεδρία ήταν η συνέχεια της συζήτησης της πρό-
τασης Νόμου που τροποποιεί το περί Μηχανοκίνη-
των Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνι-
κού Ελέγχου) Νόμο του 2007. Σκοπός της πρότασης 
νόμου είναι η τρο-
ποποίηση του πιο 
πάνω αναφερόμε-
νου Νόμου ούτως 
ώστε τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 
τα οποία λειτουρ-
γούσαν και που θα 
συνεχίζουν να λει-
τουργούν σε τουρ-
κοκυπριακά ακί-
νητα κατά το χρό-
νο έναρξης ισχύ-
ος του παρόντος 
νόμου, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς ο ιδι-
οκτήτης να απαιτείται να κατέχει πολεοδομική άδεια 
και άδεια οικοδομής ανεξάρτητα από τις διατάξεις 
οποιουδήποτε άλλου Νόμου. 

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ εξέφρασε την άποψη ότι: 
«εφόσον η προσκόμιση πολεοδομικής άδειας και 
άδειας οικοδομής από ιδιοκτήτες Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που λει-
τουργούν σε τουρκοκυπριακά ακίνητα παρουσιάζει 
αντικειμενικές δυσκολίες, τότε θα πρέπει να απαιτείται 
η προσκόμιση κάποιας άλλης έγκρισης η οποία να εκ-
δίδεται από την αρμόδια αρχή».

Πόρισμα Ερευνητικής Επιτροπής
για την κατάρρευση της οροφής
του Δημ. Θεάτρου Λευκωσίας

T ο κείμενο του πορίσματος της Ερευνητικής Επι-
τροπής για την κατάρρευση της οροφής του Δη-

μοτικού Θεάτρου Λευκωσίας ζήτησε το ΕΤΕΚ από το 
υπουργείο Παιδείας (ενόψει της απόφασης του Υπουρ-
γικού Συμβουλί-
ου ημερομηνίας 
23/3/2009 όπως 
δοθεί στη δημο-
σιότητα  η έκθε-
ση της Επιτροπής), 
ώστε να μελετηθεί 
ή/και να αξιοποιη-
θεί από το Επιμε-
λητήριο.

Ζητήθηκε επί-
σης, και εφόσον 
αυτό είναι εφικτό, 
όπως το κείμε-
νο αποσταλεί και 
ηλεκτρονικά για σκοπούς διάθεσής του σε συνεργά-
τες του ΕΤΕΚ στην Κύπρο και στο εξωτερικό οι οποίοι 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να το μελετήσουν.

Διαιτησίες
και Πραγματογνωμοσύνες

Πρακτική Άσκηση, εκπαίδευση
και επαγγελματικές εξετάσεις
για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών
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Στο πλαίσιο μελέτης που εκπονεί το Ινστιτούτο Κύπρου 

«Πράσινο» το Προεδρικό Μέγαρο

Η μελέτη θα οδηγήσει σε τροποποιήσεις

και διακριτικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας που θα καταστήσουν το Προεδρικό κτίριο 

μηδενικής ενεργειακής επιβάρυνσης

Οι μετρήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μελέτης που εκπονεί
το Ινστιτούτο Κύπρου ώστε να καταστεί το Προεδρικό πρότυπο και παράδειγμα κρατικού κτιρίου 
φιλικού προς το περιβάλλον.

Ο Κινητός Σταθμός Μετρήσεων
του Εργαστηρίου Κτιριακού Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην αυλή
του Προεδρικού Μεγάρου στη Λευκωσία.

Σ
ειρά θερμικών μετρήσεων και μετρή-
σεων ποσοτήτων ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης στο Προεδρικό Μέγαρο και 

στο κέντρο της Λευκωσίας πραγματοποί-
ησε πρόσφατα το Ινστιτούτο Κύπρου (The 
Cyprus Institute,  HYPERLINK «http://www.
cyi.ac.cy» www.cyi.ac.cy)  σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο Κτιριακού Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη χρήση 
Κινητού Σταθμού Μετρήσεων με υπερσύγ-
χρονη οργανολογία. Σκοπός των μετρήσεων 
είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατά-
στασης των υπό μελέτη περιοχών και η εξα-
γωγή συμπερασμάτων με σκοπό τη βελτίω-
ση των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων.

Οι μετρήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο πραγ-
ματοποιούνται στο πλαίσιο μελέτης που εκ-
πονεί το Ινστιτούτο Κύπρου ώστε να κατα-
στεί το Προεδρικό πρότυπο και παράδειγ-
μα κρατικού κτιρίου φιλικού προς το περι-
βάλλον. Η μελέτη θα οδηγήσει σε τροποποι-
ήσεις και διακριτικές εγκαταστάσεις ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας που θα καταστή-
σουν το Προεδρικό Μέγαρο κτίριο μηδενι-
κής ενεργειακής επιβάρυνσης (Zero Energy 
Building) και κτίριο μηδενικών εκπομπών 
(Zero Emissions Building).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης 
Χριστόφιας, κατά την ανάθεση του έργου 
στο Ινστιτούτο Κύπρου, ανέφερε ότι επιθυ-
μεί με την πρωτοβουλία αυτή να στείλει ένα 
σαφές μήνυμα, με έργα και όχι λόγια, ότι η 
περιβαλλοντική ευαισθησία αποτελεί κορυ-
φαίο μέλημα της Κυβέρνησης. Ο υφυπουρ-
γός παρά τω Προέδρω Δρ. Τίτος Χριστοφί-
δης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το Προε-
δρικό θα αποτελέσει πρότυπο και παράδειγ-
μα προς την κυπριακή κοινωνία για την ανά-
πτυξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής συ-
νείδησης». Επιθυμία του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας είναι όπως το έργο ολοκληρωθεί 
σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Κα-
θηγητής Κώστας Παπανικόλας, ανέφερε ότι 
«το Ινστιτούτο, αναγνωρίζοντας την επιτα-
κτική ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίω-
ση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των οι-
κιστικών περιοχών στην Κύπρο, έχει αρχίσει 
να δραστηριοποιείται ερευνητικά στον το-
μέα του Δομημένου Κτιριακού Περιβάλλο-
ντος. Η  πρωτοβουλία  για  το «πράσινο Προ-
εδρικό Μέγαρο», την οποία ο Πρόεδρος μας 
ανάθεσε, μας τιμά και μας επιφορτίζει με τε-
ράστιες ευθύνες. Ο συμβολισμός του έργου 
θα έχει παγκόσμια απήχηση». 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες πραγματο-
ποιούνται υπό την επίβλεψη και συντονισμό 

του Καθηγητή του Ινστιτούτου Κύπρου Λου-
κά Καλησπέρη και αποτελούν την έναρξη 
ερευνητικού Προγράμματος για τη μελέτη 
του Δομημένου Κτιριακού Περιβάλλοντος 
από το Ινστιτούτο Κύπρου το οποίο εντάσ-
σεται στις δραστηριότητες του Ερευνητικού 
Κέντρου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδά-
τινων Πόρων του Ινστιτούτου.

Η σειρά μετρήσεων πραγματοποιείται σε 
στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Κτιρι-
ακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του οποίου ηγείται ο Αντιπρύτανης 
του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Δημοσθέ-
νης Ασημακόπουλος, και υπό την επίβλε-
ψη του διακεκριμένου Καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Κύ-
πρου, Μάνθου Σανταμούρη.

Σε μια παράλληλη και σχετική μελέτη, και με την ενεργό ενθάρρυνση της δημάρχου Λευ-
κωσίας, κ. Ελένης Μαύρου, το Ινστιτούτο άρχισε μελέτες και μετρήσεις για την αποτύπω-
ση της θερμοκρασιακής δομής στη Λευκωσία, χρησιμοποιώντας τον Κινητό Σταθμό Μέ-
τρησης περιβαλλοντολογικών Παραμέτρων του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι 
σχεδιασμένος με πρωτοποριακό τρόπο και άρτια εξοπλισμένος με διεθνή πρότυπα. Η με-
λέτη αυτή θα οδηγήσει σε πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση και μετριασμό των αρ-
νητικών επιπτώσεων του φαινομένου αυτού.

Μελέτη της Θερμικής Νησίδας της Λευκωσίας
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ανακοινώσεις

Η υπηρεσία Ενέρ-
γειας του υπουρ-

γείου Εμπορίου, Βι-
ομηχανίας και Του-
ρισμού, ως ο Οργα-
νισμός Αξιολόγη-
σης, σύμφωνα με 
τους περί Ρύθμισης 
της Ενεργειακής Από-
δοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση 
των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2009 – Κ.Δ.Π. 
164/2009, ανακοινώνει ότι το Σάββατο 25 Ιου-

λίου 2009, στις 9:00 π.μ., θα διοργανώσει, στο 
χώρο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτού-
του, εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους 
Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιη-
τικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που χρη-
σιμοποιούνται ως κατοικίες.

Πληροφορίες:

(Υπηρεσία Ενέργειας/Ενεργειακή Απόδοση Κτι-
ρίων/Εξετάσεις).

Πιστοποιητικά Ενεργειακής 
Απόδοσης 

Εξετάσεις για υποψήφιους 
Ειδικευμένους 
Εμπειρογνώμονες

Η διεύθυνση του πε-
ριοδικού ‘Sell & 

Build’ εξέφρασε την επι-
θυμία, σε συνάντηση 
με τον πρόεδρο και τον 
αναπληρωτή διευθυντή 
του ΕΤΕΚ, για τη δωρε-
άν αποστολή του προα-
ναφερόμενου περιοδι-
κού σε ενδιαφερόμενα 
μέλη του ΕΤΕΚ. 

Σύμφωνα με τη διεύ-
θυνση της εταιρείας το 
έντυπο αυτό έχει ως 
στόχο την ενημέρω-
ση και την αναβάθμιση του επαγγελματισμού 
και της ποιότητας όσον αφορά τις κατασκευ-
ές. Απευθύνεται και παρέχει χρήσιμες πληρο-
φορίες και συμβουλές για τους επαγγελματίες 
του χώρου αλλά και το ευρύτερο αναγνωστι-
κό κοινό.   

Το ΕΤΕΚ επικροτεί και συγχαίρει την διεύθυνση 
του περιοδικού για την πρωτοβουλία αυτή και 
διαβεβαιώνει ότι θα είναι στη διάθεση της για 
οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία με στόχο 
την ενημέρωση των Μηχανικών αλλά και των 
Κυπρίων πολιτών γενικότερα. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για δωρεάν 
αποστολή του περιοδικού  τα ενδιαφερόμενα 
μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να αποτείνονται:

Κωνσταντίνου Γιώτα
Adninistration Ojce
Περιοδικό ‘Sell & Build’
Τηλ.: 22491701, Fax: 22517137
sales@sellandbuild.com

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίη-
σης (CYS) πληροφορεί ότι  έχει ολο-

κληρωθεί η έκδοση των εθνικών προ-
σαρτημάτων για κυβόλιθους (CYS EN 
1338:2003), πλάκες πεζοδρομίου (CYS 
EN 1339:2003) και κρασπεδόλιθους 
(CYS EN 1340:2003).

Τα προσαρτήματα αυτά αποτελούν συ-
μπλήρωμα των Ευρωπαϊκών Προτύπων, 

τα οποία εκπονήθηκαν από την ομάδα 

εργασίας της Εθνικής Τεχνικής Επιτρο-

πής για τα Προκατασκευασμένα Προϊό-

ντα Σκυροδέματος του CYS.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-

νούν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυ-

ποποίησης.

Έκδοση των Εθνικών Προσαρτημάτων
των Κυπριακών Προτύπων για κυβόλιθους, 
πλάκες πεζοδρομίου και κρασπεδόλιθους 
από σκυρόδεμα

Τ
ο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Υπη-
ρεσία Ενέργειας, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, το Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς, το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και την 

ΑΗΚ διοργανώνουν το 2ο Συνέδριο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση 
Ενέργειας. Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει µε επιλεγμένες εργασίες όλες τις τε-
χνολογίες που σχετίζονται µε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμηση 
Ενέργειας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία στις 
23 και 24 Οκτωβρίου 2009.

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί ως ομιλητές οι:

O κ. Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας

Ο κ. Hans Muller Steinhagen, Διευθυντής, Institute of Technical Thermodynamics, 
Institute of Thermodynamics and Thermal Engineering, University of Stuttgart, Germany

Ο δρ. Ernest J. Moniz, Professor of Physics and Cecil and Ida Green Distinguished 
Professor, Physics Department, Massachusetts Institute of Technology.

Πέραν των πιο πάνω διακεκριμένων επιστημόνων στο συνέδριο θα προσκληθούν εγνω-
σμένου κύρους εισηγητές για να παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελί-
δα: 

ΑΠΕ και Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα

2o Συνέδριο
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ΕΤΕΚ   ενημερωτικό δελτίο  

διορισμοί από το ΕΤΕΚ

 Πραγματογνωμοσύνες
 αρχιτέκτονας, για εισ-

ροή νερών της βροχής από τα πορτοπαρά-
θυρα οικίας στην Ερήμη, στη Λεμεσό.

πολιτικός μηχανικός, 
για κακοτεχνίες, ελαττωματικές εργασίες και 
υλικά, τοίχο αντιστήριξης, αποχετευτικά και 
άλλα προβλήματα σε οικία στην Ακρούντα 
Λεμεσού.

 αρχιτέκτονας, για 
Αγωγή, Εκτίμηση κόστους επιδιόρθωσης 
βεράντας.

, πολιτικός μηχανι-
κός, για την επικινδυνότητα τοίχου αντιστή-
ριξης και άλλα προβλήματα σε περιουσία 
στην Ορόκληνη.

 πολιτικός μηχανικός, 
για τα αίτια κατάρρευσης τοίχου αντιστήρι-
ξης, πιθανά προβλήματα που δημιούργη-
σε στη διπλανή οικοδομή και κοστολόγη-
ση τους στο χωριό Πρόδρομος Μαραθάσας.

 πολιτικός μηχανικός, για 
κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα και κό-
στος επιδιόρθωσης τους σε κατοικία στο 
χωριό Γούρρι.

Διορισμοί

Βαττής (Αναπληρωτής Πρόεδρος). Μέλη: 
Γιώργος Νικήτας, Χριστόδουλος Χατζη-
γεωργίου, Θεοδοσία Ηρακλέους, Eπιτρο-
πή Ειδικότητας Εφηρμοσμένης Γεωλογίας.

  στην Υποεπιτροπή Εγγρα-
φής Μελών του Κλάδου Αγρονομικής/Τοπο-
γραφικής (Οργάνωση και Λειτουργία ΕΤΕΚ).

 μέλος Γενικού 
Συμβουλίου, αγρονόμος – τοπογράφος μη-
χανικός, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
προγράμματος σπουδών Τοπογράφων Μη-
χανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ. 

, μέλος Διοικούσας Επι-
τροπής, πολιτικός μηχανικός και Γιώργος 
Καράς, μέλος Γενικού Συμβουλίου, πολι-
τικός μηχανικός, στην Επιτροπή Αξιολόγη-
σης του προγράμματος σπουδών Πολιτικής 
Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-
νικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
του ΤΕΠΑΚ.

-
λάμπους, στην Επιτροπή Αξιολόγησης των 
προγραμμάτων σπουδών Μηχανικής της 
Πληροφορικής του European University of 
Cyprus και του University of Nicosia όπως 
πιο κάτω:

(Bachelor of Science)

Εκπροσωπήσεις
 (αναπληρωτής Μιχάλης 

Χρυσάφης), στο Παγκύπριο Συμβούλιο Χη-
μικών Ουσιών [Ο περί Χημικών Ουσιών, 
Παρασκευασμάτων και Προϊόντων – Νό-

μος του 2009 (Ν.10(Ι)2009), Σύσταση του 
Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών, 
Παρασκευασμάτων και Προϊόντων].

 αρχιτέκτονας, στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης για το σχέδιο περι-
οχής μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού Λε-
μεσού.

, αρχιτέκτονας, και 
Βάσω Πελεκάνου, πολιτικός μηχανικός, 
στην Επιτροπή Αξιολόγησης των γραφείων 
μελετών για το Διαγωνισμός αρ. 10/2009 
για την αποκατάσταση – συντήρηση – δι-
αμόρφωση της διατηρητέας οικοδομής και 
μετατροπή της σε Θεματικό Μουσείο Αγε-
λαδοτροφίας και Γαλακτοκομίας.

 αρχιτέκτονας, στις Επι-
τροπές Αξιολόγησης για την ανάπλαση των 
όψεων του παραλιακού μετώπου και του 
σχεδίου περιοχής μεταξύ παλιού και νέου 
λιμανιού Λεμεσού.

 μηχανολόγος μη-
χανικός, στις Αντανακλαστικές Επιτροπές 
(Mirror Committees) – CYS MC 06 Μεταφο-
ρές – Συσκευασία.

γενικός ταμίας 
ΕΤΕΚ, στην τριμελή Επιτροπή για τους προ-
τεινόμενούς Κανονισμούς Όρων Ανάθεσης 
και Αμοιβών με βάση τo Άρθρo 32(2)(γ) του 
περί Επιστημovικoύ Τεχvικoύ Επιμελητη-
ρίoυ Κύπρoυ Νόμου.

 στην Κριτική Επι-
τροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
Ιδεών για τη Διαμόρφωση του Κυκλοφορι-
ακού Κόμβου στο τέρμα του αυτοκινητό-
δρομου Λεμεσού – Πάφου (είσοδος πόλης).

μικρές αγγελίες

Ζητούνται

ΠΟΛΥΤΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ-
ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Τηλ. 22447044, info@polytia.com

Γνώση Autocad
ΜΥΡΙΑ ΚΩΝ/ΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΕΣ
κ. Μύρια Κωνσταντινίδου, τηλ. 22460505, 
99665656

-
τήτων
PriceWaterHouseCoopers Ltd, Στέλλα Γε-
ωργίου, τηλ. 22555000

Πείρα εργοταξίου, μισθός αναλόγως προ-
σόντων.
Εργοληπτική Εταιρεία Οικοδομικές Επιχει-
ρήσεις Σταύρος Α. Σταύρου ΛΤΔ
Τηλ. 22458345
stavros.a.stavrou.ltd@cytanet.com.cy

Πείρα τουλάχιστον 3 χρόνια σε μελέτες, 
πολύ καλή γνώση AutoCad, μισθός αναλό-
γως προσόντων.
Earthquake Protected Structures
Γιώργος Δημητριάδης, τηλ. 25770978 και 
Νίκος Καλαθάς, τηλ. 22495133

Μιχαλάκης Ιωάννου, τηλ. 99530842

IOANNOU CONSULTANCE SERVICES 
Αντώνης, τηλ.99604645

DEMARI DEVELOPERS
Θανάσης Κατσαμπάς, τηλ. 23744100

Ειδικότητα στην επεξεργασία νερού, λυ-
μάτων και βιομηχανικών απόβλητων, γενι-
κές γνώσεις Η/Υ, μισθός αναλόγως προσό-
ντων, 13ος και 14ος μισθός.

HYDROTECH (Water & Environmental 
Engineering) Ltd, τηλ. 25391295

Ζητούν εργοδότηση

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική – Tech. 
University of Vienna

Δίπλωμα Πολιτικής Μηχανικής, Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού, Πολυτε-
χνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

MEng in Mechanical, Sussex University

Για πληροφορίες ή καταχώρηση αγγελιών
αποτείνεστε στο ΕΤΕΚ στο τηλέφωνο 

22877647 ή στο cyprus@etek.org.cy


