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πόγραφων άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στο Ενημερωτικό Δελτίο του 
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σχόλιο συντακτικής επιτροπής

Ποιός θα ευθυνόταν σε περίπτωση θανάτου;

Ακραία καιρικά φαινόμενα και ακραίες... 
αυτοσχέδιες προχειρότητες

Του Στέλιου Αχνιώτη

Μ
άρτυρες ενός εντελώς ασυνήθιστου φαινόμενου για την 

πατρίδα μας γίναμε πρόσφατα, αυτού των ακραίων και-

ρικών φαινόμενων, με ανεμοστρόβιλους που παρέσυραν 

κατασκευές, ξερίζωσαν δέντρα, ηλεκτροφόρα καλώδια κόπηκαν, 

δημιουργήθηκε πανδαιμόνιο και επικράτησαν συνθήκες τρόμου, 

απόγνωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις, χάους.  Είναι αξιοσημείω-

το το γεγονός ότι, αν και κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές εντούτοις δεν 

υπήρξαν θύματα, παρά μόνο ελάχιστοι τραυματισμοί.

Οι κοινωφελείς υπηρεσίες κλήθηκαν να βοηθήσουν και να αποκατα-

στήσουν τις ζημιές που είχαν υποστεί τα δίκτυα και άλλα έργα υπο-

δομής. Οι υλικές ζημιές δεν ήταν ευκαταφρόνητες, ειδικά για περιό-

δους οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε τον τελευταίο 

χρόνο και που, από ότι φαίνεται, θα εξακολουθήσει να υπάρχει και 

για το επόμενο διάστημα.

Παρά το ότι πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο και οι δυνάμεις που 

αναπτύσσονται στην κίνηση του ανεμοστρόβιλου είναι τρομακτικές 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καταστροφή και οι ζημιές και, κυρίως, 

ο κίνδυνος για τους ανθρώπους θα ήταν σε σημαντικά περιορισμέ-

νο βαθμό αν δεν ήταν διάσπαρτες παντού οι αυτοσχέδιες προχειρο-

κατασκευές, κατασκευές χωρίς μελέτη, ανίκανες να αντέξουν όχι στα 

ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, ούτε καν 

στις συνήθεις συνθήκες. 

Απλώς, στη προκειμένη περίπτωση ο ανεμοστρόβιλος τις πήρε μα-

ζικά χωρίς να δίνεται χρόνος για επέμβαση και αποτροπή της υφαρ-

παγής και της κατάρρευσης.

Οι δευτερεύουσες κατασκευές, όπως είναι οι πύργοι ντεπόζιτων νε-

ρού, τα ελαφρά υπόστεγα αποθηκών και χώρων στάθμευσης, οι με-

γάλοι υαλοπίνακες σε προθήκες καταστημάτων, οι ταμπέλλες κλπ, 

αποτελούν κατασκευές ευπαθείς σε δυνατούς άνεμους και, συνή-

θως, κατασκευάζονται χωρίς την απαραίτητη μελέτη για την στερε-

ότητα και σταθερότητα τους. Οι νόμοι και οι κανονισμοί υπάρχουν, 

αλλά δυστυχώς, δεν εφαρμόζονται με σχολαστικότητα, με αποτέλε-

σμα η δημόσια ασφάλεια να υστερεί των επιπέδων που αρμόζουν 

σε μια ευρωπαϊκή χώρα που, μερικές φορές, αρέσκεται να ξοδεύει 

και για τα μη απαραίτητα. 

Είναι ενδιαφέρον να απαντηθεί το ερώτημα ποιός θα ευθύνεται 

στην περίπτωση πρόκλησης θανάτου σε διερχόμενο πολίτη που κα-

ταπλακώνεται από τμήμα κατασκευής που έχει παρασυρθεί από τον 

άνεμο. Μήπως ο κατασκευαστής, ο ιδιοκτήτης, η αρμόδια αρχή το-

πικής αυτοδιοίκησης;

Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι ποιός ενδεχόμενα θα φταίει και σε 

ποιό βαθμό. Το πρώτιστο ζητούμενο είναι πώς θα ελαχιστοποιήσου-

με τις πρόχειρες κατασκευές οι οποίες, κατά κανόνα κατασκευάζο-

νται χωρίς μελέτη, είναι παράνομες και αποτελούν κίνδυνο τόσο για 

τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους ανυποψίαστους τρίτους.

Μάλλον από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Αρκετοί όμως ταλαιπω-

ρήθηκαν και μερικοί θα ταλαιπωρούνται για κάποιο χρόνο μέχρι να 

αποκατασταθούν οι ζημιές που έπαθαν οι περιουσίες τους. Για μερι-

κούς δε το οικονομικό κόστος θα είναι δυσβάστακτο.

Ας αντλήσουμε τα σωστά μηνύματα και ας διορθώσουμε ότι από τα 

κακώς έχοντα μας αφορά.

Οι υλικές ζημιές δεν ήταν ευκαταφρόνητες.

Οι νόμοι και οι κανονισμοί υπάρχουν,
αλλά δυστυχώς, δεν εφαρμόζονται

με σχολαστικότητα
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Τ
ην Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 
η υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, Σωτηρούλα Χα-

ραλάμπους, ο υπουργός Εσωτερικών, Νεο-
κλής Συλικιώτης και ο υπουργός Συγκοινω-
νιών και Έργων, Νίκος Νικολαΐδης, παρέστη-
σαν στην τελετή υπογραφής της «Κοινής Δή-
λωσης Πολιτικής για τη μείωση των ατυχη-
μάτων και των επαγγελματικών ασθενειών 
στον τομέα των κατασκευών».
Την Κοινή Δήλωση Πολιτικής υπέγραψαν, 
εκτός των τριών υπουργών και εκπρόσωποι 
των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων των εργαζομένων καθώς και άλ-
λων οργανισμών και φορέων, μεταξύ των 
οποίων και το ΕΤΕΚ, που ρυθμίζουν τα επαγ-
γέλματα των μηχανικών και εργοληπτών και 
εμπλέκονται στον τομέα των κατασκευών.
Με τη Δήλωση αυτή εκφράζεται η βούληση 
των αρμοδίων υπουργείων καθώς και όλων 
των φορέων και οργανισμών που εμπλέκο-
νται στον τομέα των κατασκευών να συνερ-
γαστούν με κοινή προσπάθεια και καθορι-
σμένους κοινούς στόχους για τη δραστική 
βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγεί-
ας στην εργασία στον τομέα των κατασκευ-
ών για μείωση των εργατικών ατυχημάτων 
και επαγγελματικών ασθενειών.
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων ανέφερε ότι η υπογραφή της Κοινής 
Δήλωσης θα συμβάλει στην επίτευξη του 
βασικού στόχου της Στρατηγικής της Κύ-
πρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργα-
σία για μείωση της συχνότητας των εργατι-
κών ατυχημάτων κατά 25% μεταξύ 2007 και 
2012 που είναι και ευθυγραμμισμένος προς 
εκείνο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.

Στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας για το 2008, ο τομέας των Κατα-

σκευών απασχολούσε περίπου 34000 εργα-

ζόμενους, δηλαδή ποσοστό 11% του συνό-

λου του εργατικού δυναμικού, συμβάλλο-

ντας σημαντικά στην οικονομία του τόπου.

Ταυτόχρονα ο τομέας αυτός προηγείται 

στους αριθμούς των εργατικών

ατυχημάτων. Ο δείκτης συχνότητας των 

ατυχημάτων, δηλαδή ο αριθμός των

ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους 

στον τομέα αυτό κατά την περίοδο 2003 έως 

2008, κυμάνθηκε από 2067 σε 1898, ενώ ο 

αντίστοιχος μέσος όρος του δείκτη των ατυ-

χημάτων σε όλους τους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας κατά την ίδια περίοδο κυ-

μάνθηκε από 835 σε 772.

Για την πρόληψη των εργατικών ατυχημά-

των και επαγγελματικών ασθενειών και την 

αποτελεσματική επιτήρηση της εφαρμογής 

της νομοθεσίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Ερ-

γασίας έχει εντατικοποιήσει τις επιθεωρή-

σεις με στοχευμένες εκστρατείες. Την περίο-

δο 2005 έως 2008 ο μέσος όρος του αριθμού 

των επιθεωρήσεων στα εργοτάξια ήταν 36% 

του συνόλου των επιθεωρήσεων σε όλους 

τους χώρους εργασίας.

Διάφορα μέτρα

Πέραν από την εντατικοποίηση των επιθε-

ωρήσεων προωθούνται διάφορα βραχυ-

πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, σε 

συνεργασία με τους κοινωνικούςεταίρους 

και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, για την 

βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγεί-

ας των εργαζομένων στον τομέα των κατα-

σκευών όπως:

(α) Το Σχέδιο οικονομικών κινήτρων για 

τους εργολήπτες, το οποίο λειτούργησε 

κατά τα τελευταία τρία χρόνια (2006 - 2009) 

κάτω από τη διαχείριση του Κέντρου Παρα-

γωγικότητας. Το σχέδιο προωθήθηκε με τη 

συνεργασία του τμήματος Επιθεώρησης Ερ-

γασίας, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Κύπρου, του Συμβουλίου Εγ-

γραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και του 

υπουργείου Οικονομικών καθώς και με τη 

στήριξη της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Εργο-

λάβων Οικοδομών Κύπρου. Σύμφωνα με το 

Σχέδιο αυτό, παρείχετο σε εργοληπτικές επι-

χειρήσεις χορηγία ύψους 30% πάνω στο κό-

στος αγοράς εξοπλισμού εργασίας σε ύψος 

(κυρίως σκαλωσιών). Με βάση το Σχέδιο χο-

ρηγήθηκε συνολικά το ποσό των €2,8 εκ. σε 

421 εργολήπτες, ενώ υπολογίζεται ότι αγο-

ράσθηκε εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε 

στα εργοτάξια στην Κύπρο συνολικής αξίας 

πέραν των €10 εκ.

θέματα

Το ΕΤΕΚ συνυπέγραψε Κοινή Δήλωση Πολιτικής
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Πινακίδες έργων σε εκτελούμενα οικοδομικά έργα

Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές
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θέματα

ασθένειες στον τομέα των κατασκευών

Από την εκδήλωση υπογραφής
της Κοινής Δήλωσης Πολιτικής.

!"#"$ %&'(%)*#+#+ %*,$+'$+ 
 

 

!"!#$%& '()!*+,-" !*$.&/!*-" 

(%-./0/1/23456 7-89:76 ;61< 1= 0><-;4>6 1=? 4-.69@6?) 
 

0'(+121% 2005 - 2008 

 

!+*+!: 0*-%& !01 $31% 

 

 

1. %$),(+%& 1#-" *-" *1/'-" 1+,1"1/+,&% 2(!%*&(+1*&*!% /' *1 *1/'! ,!*!%,'$-" 

 

 

1+,1"1/+,& 

2(!%*&(+1*&*! 

%$"1#1 !*$.&/!*-"
4!"!*&51(! 

!*$.&/!*! 

1#'% 1+ 

!+*+'% 

0*-%& 

!01 $31% 

1#'% 1+ 

!+*+'% 

0*-%& 

!01 $31% 

%$"1#1 1+,1". 

2(!%*&(+1*&*-" 
8754 2665 (30%) 58 19 (33%) 

,!*!%,'$'% 2334 894 (38%) 24 14 (58%) 

 

European Road Safety Charter

n%!7(5&'o/:% V@()'% F<$/:1% p.8@?#$'1% H[[[C\`fbqe`]\`C\rO\sJ% #,4'$% 6$'% #7(5&'o/:% .766#)3"$-

/:%&?')8-(6'%'&3)#?396#4*%'&-%#)'$(,#1A%.7??->371A%

#(#74*)$/391%3(>'4$.6391%/'$%<*6-.$#1%'("01C%F$%.76-

6#)0"34)#1% '4'?'6P@4374% 4'% &('>6')3&3$:.374% .7-

>/#/($604#1%<(@.#$1%/'$%63$(@B34)'$%)$1%3(+01%&('/)$-

/01%)371%6#%.)-"3%4'%#&$?9-

.374% )'%&(3P?:6')'%3<$/:1%

'.8@?#$'1% &37% '4)$6#)5&,-

B374% .)3% /'+*6#($4-% )371%

&#($P@??34C%S)-"31%)*1%V@(-

)'1% #,4'$% 4'% P3*+:.#$% .)*%

6#,5.*%)54%+76@)54%)54%)(3"',54%')7"*6@)54C

n%V@()'%0"#$%&#($..-)#('%'&-%UCWXt%7&3>(@834)'%60?*C%

u_%vuvw%&#($?'6P@4#)'$%.#%'7)@%)'%60?*%'&-%)3%mttmC

2. *1/'!% ,!*!%,'$-" 

 

'*1% 
%$"1#1  

!*$.&/!*-" 

!*$.&/!*! #1)-  

0*-%&% !01 $31% 
% 

2005 579 213 36% 

2006 543 201 37% 

2007 563 214 38% 

2008 649 266 41% 

%$"1#1 2334 894 38% 

(β) Το Σχέδιο τεχνικής βοήθειας ύψους 

€1,83 εκ. μέσω χρηματοδότησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σημαντικό έργο 

το οποίο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 

2008 και στο πλαίσιο του οποίου εκπαιδεύ-

τηκαν περίπου 1800 πρόσωπα από οργανι-

σμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα κα-

θώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

κατασκευών. Επίσης στο πλαίσιο του ίδιου 

έργου ετοιμάστηκαν Καθοδηγητικά Πρό-

τυπα Εκτίμησης των Κινδύνων, Οδηγός για 

το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και τις Συμ-

βάσεις Κατασκευαστικών Έργων καθώς και 

Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα Κατασκευ-

αστικά Έργα. Όλες οι εκδόσεις είναι διαθέσι-

μες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώ-

ρησης Εργασίας.

(γ) Το πρόγραμμα μονοήμερης εκπαίδευ-

σης στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην 

εργασία που παρέχει το Κέντρο Παραγωγι-

κότητας στους νεοεισερχόμενους στην αγο-

ρά εργασίας.

(δ) Το μακροπρόθεσμο μέτρο της ενσω-

μάτωσης των θεμάτων ασφάλειας και υγεί-

ας στον τομέα της εκπαίδευσης, το οποίο 

έχει ήδη εισαγάγει το υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού στα δημόσια εκπαιδευτή-

ρια από το σχολικό έτος 2008 – 2009, μετά 

από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμ-

βουλίου.

Πτώσεις από ύψος

Οι εργασίες σε ύψος αποτελούν εργασί-

ες πολύ ψηλού κινδύνου και η πτώση από 

ύψος είναι η συχνότερη αιτία των εργατικών 

ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

διαθέτει το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 

κατά την περίοδο 2005 έως 2008, ποσοστό 

30% των ατυχημάτων και 33% των θανατη-

φόρων ατυχημάτων σε όλους τους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας είχαν ως αιτία 

την πτώση από ύψος. Ειδικά στον τομέα των 

κατασκευών η πτώση από ύψος ήταν η αιτία 

του 38% του συνόλου των ατυχημάτων και 

του 58% των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλει-

ας και υγείας στις εργασίες σε ύψος σχεδιά-

στηκε και προωθείται συγκεκριμένο σχέδιο 

δράσης. Πριν το τέλος του 2009 θα προωθη-

θεί η έκδοση Κώδικα Πρακτικής για τις ερ-

γασίες σε ύψος και εντός του 2010 θα προω-

θηθούν σειρά από δράσεις για την ενημέρω-

ση όλων των εμπλεκομένων και προώθηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομέ-

νων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.



Σ
ε συνέχεια προηγούμενων συναντή-

σεων της Ηλεκτρομηχανολογικής 

Υπηρεσίας (ΗΜΥ) και του ΕΤΕΚ με 

τον υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για 

το θέμα του Περί Ηλεκτρισμού Νόμου και οι 

Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών – Πιστοποι-

ητικά Ικανότητας και Εγγραφής Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών, και Περί Ρυθμίσεως Οδών 

και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλε-

κτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί 

του 2006, έγινε την Παρασκευή 17 Ιουλίου 

2009 συνάντηση στην οποίαν συμφωνήθη-

καν τα πιο κάτω:

- Η έκδοση των Πιστοποιητικών Ικανότητας 

και Εγγραφής των Ηλεκτρολόγων Μηχανι-

κών στα πλαίσια εφαρμογής του περί Ηλε-

κτρισμού Νόμου και των Κανονισμών να 

περιέλθει στη δικαιοδοσία του ΕΤΕΚ. Tα κρι-

τήρια έκδοσης των Πιστοποιητικών να πα-

ραμείνουν στις πρόνοιες των Περί Ηλεκτρι-

σμού Κανονισμών, θα καθορίζονται από 

κοινή Επιτροπή μεταξύ ΗΜΥ και ΕΤΕΚ και 

θα εγκρίνονται από το διευθυντή του τμή-

ματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσι-

ών. 

- Οι πρόνοιες των Περί Ηλεκτρισμού Κανο-

νισμών σχετικά με τις υπόλοιπες κατηγορί-

ες Πιστοποιητικών Ικανότητας και Εγγρα-

φής να παραμείνουν ως έχουν.  

- Στους Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδο-

μών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις) Κανονισμούς να εισαχθούν 

οι πιο κάτω πρόνοιες: 

i. Κατηγορία Ανώτερων Τεχνικών (ή Τε-

χνικών Μηχανικών) αποφοίτων ανώτε-

ρων σχολών με τρία ελάχιστα χρόνια φοί-

τησης με δικαίωμα υποβολής μελετών 

για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με ηλε-

κτρικές συσκευές και εξοπλισμό μέχρι 

125 kVA στη βάση των Πιστοποιητικών 

Ικανότητας που θα συνεχίσει να εκδίδει η 

ΗΜΥ. 

ii. Συμπερίληψη του συνημμένου Πα-

ραρτήματος 1 που περιλαμβάνει κατά-

λογο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που θα 

εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβο-

λής μελέτης προς τις Αρμόδιες Αρχές για 

έκδοση σχετικής Άδειας Οικοδομής. 

- Η ερμηνεία της έννοιας των καθορισμέ-

νων σε kVA ορίων ευθύνης στους Περί Ηλε-

κτρισμού Κανονισμούς αφεθεί στον υπουρ-

γό Συγκοινωνιών και Έργων στη βάση της 

οποίας θα προωθηθούν και οι ανάλογες δι-

ορθωτικές πράξεις προς ενημέρωση των 

αρμοδίων αρχών, υπηρεσιών και του κοι-

νού.  

- Για υποβολή των ηλεκτρολογικών μελε-

τών στις αρμόδιες αρχές για έκδοση αδει-

ών οικοδομής με βάση τις σχετικές πρόνοι-

ες τους Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδο-

μών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις) Κανονισμούς, οι δικαιούχοι 

μελετητές θα προμηθεύονται τα αναγκαία 

έντυπα από το ΕΤΕΚ προσκομίζοντας την 

σχετική άδεια τους.

- Στη βάση των πιο πάνω να προωθηθούν οι 

ανάλογες ρυθμίσεις / τροποποιήσεις στους 

Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μη-

χανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκατα-

στάσεις) Κανονισμούς και στους Περί Ηλε-

κτρισμού Κανονισμούς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ

Εξαιρούνται οι πιο κάτω απλές μονοφασι-

κές εγκαταστάσεις δυναμικότητας 20Α το 

μέγιστο, από την υποχρέωση 

υποβολής ηλεκτρολογικής με-

λέτης στις αρμόδιες αρχές για 

έκδοση σχετικής άδειας οικο-

δομής (όπου εφαρμόζεται): 

1. Προσωρινές παροχές

2. Γεωργικές υδραντλίες

3. Μικρά παραπήγματα, λυό-

μενα σπιτάκια και περίπτερα

4. Μικρά καταστήματα

5. Γεωργικές αποθήκες

To ETEK θεωρεί ότι με την απο-

δοχή των σημείων αυτών τί-

θενται ουσιαστικά οι βάσεις 

για άρση των ζητημάτων που 

αφορούσαν την αδειοδότηση 

μελετητών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων. Το Επιμελη-

τήριο προσβλέπει στη συνερ-

γασία των εμπλεκομένων με-

ρών προκειμένου να διευθε-

τηθούν λεπτομερώς τα ζητή-

ματα αυτά, και ευελπιστεί σε 

ταχεία έναρξη και διεκπεραίω-

ση των  σχετικών διαδικασιών, 

οι οποίες θα ενσωματώσουν 

τα συμφωνηθέντα στην υφι-

στάμενη νομοθεσία.
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ΕΤΕΚ   ενημερωτικό δελτίο  

θέματα

Συνάντηση ΗΜΥ και ΕΤΕΚ
με υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων

∂¶π™∆∏ª√¡π∫√ ∆∂Ã¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ ∫À¶ƒ√À

¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË ∫ÂÓ‹˜ £¤ÛË˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ∂∆∂∫
∆Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ∆Â¯ÓÈÎfi

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫‡ÚÔ˘

(∂∆∂∫) ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi

ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏ›ÙÂ˜

ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜

∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ÁÈ·

Ï‹ÚˆÛË ÙË˜ ı¤ÛË˜

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÌÂ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ

Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜

‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ

ÙÔ ¡fiÌÔ.

ªÈÛıÔ‰ÔÙÈÎ‹ ∫Ï›Ì·Î· ∞14:

j54.327,00, j56.668,00

j59.008,00, j61.348,00

j63.688,00
(ÂÙËÛ›ˆ˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÙÈÌ·ÚÈıÌÈÎfi

Â›‰ÔÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÂ ÈÛ¯‡

ÙËÓ 01.07.2009)

ÕÏÏ· ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·:

ø˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¶ÚÔÛfiÓÙ·:

1 ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ‰›ÏˆÌ· ‹ Ù›ÙÏÔ˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ ÚÔÛfiÓ
ÛÂ ∫Ï¿‰Ô ÙË˜ ªË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜, fiˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙÔÓ ÂÚ› ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ∆Â¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘
∫‡ÚÔ˘ ¡fiÌÔ. (™ËÌ.: √ fiÚÔ˜ «·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ‰›ÏˆÌ·
‹ Ù›ÙÏÔ˜» Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ‰›ÏˆÌ· ‹ Ù›ÙÏÔ).

2 ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ∆Â¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘
∫‡ÚÔ˘ ÛÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÎÏ¿‰Ô ÙË˜ ªË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜.

3 ¢ÂÎ·ÂÙ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ Â›Ú· ÛÂ ˘Â‡ı˘ÓË
ı¤ÛË ÛÂ ÎÏ¿‰Ô ÙË˜ ªË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›·
ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ú· ÛÂ ÂÔÙÈÎ¿ / ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿
Î·ı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi,
ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.

4 ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙË˜
∞ÁÁÏÈÎ‹˜ ‹ ÙË˜ °·ÏÏÈÎ‹˜ ‹ ÙË˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

5 ∫·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜
ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘.

6 ∞ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ‹, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ Î·È
ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·, ˘Â˘ı˘ÓfiÙËÙ·, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·
Î·È Â˘ı˘ÎÚÈÛ›·.

7 ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ‰›ÏˆÌ· ‹ Ù›ÙÏÔ˜ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ ÌÂÙ¿
·fi ÛÔ˘‰¤˜ ÂÓfi˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜
ÛÂ ∫Ï¿‰Ô ÙË˜ ªË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜ ‹ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË
∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÛÙ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ‹ ÛÙ· ¡ÔÌÈÎ¿
‹ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË ‹ ÛÂ ¿ÏÏÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô,
·ÔÙÂÏÂ› ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·.

ŸÚÔÈ ∂ÚÁ·Û›·˜:
™ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË “™˘ÌÊˆÓ›·”
Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·ÊÂ› ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ∂∆∂∫ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹
ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ̃  ÚfiÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘
ÂÚ› ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢ÈÎ·›Ô˘ (¢ÈÔÚÈÛÌfi˜
°ÂÓÈÎÒÓ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙÒÓ), fiÚÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

(·) ∆Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜ Î·È ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹
ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË

(‚) Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘

(Á) Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Ù˘¯fiÓ ÂÈ‰fiÌ·Ù·,
ˆÊÂÏ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜

(‰) Ù· Ù˘¯fiÓ ˆÊÂÏ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ‹
ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜

(Â) ÙÈ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· Ù·ÌÂ›· ÂÚÁÔ‰fiÙË
Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ

(ÛÙ) ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ó¿·˘ÛË˜ Î·È ¿‰ÂÈ· ·ÛıÂÓÂ›·˜

(˙) ÂÈı·Ú¯ÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË Î·È

(Ë) ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜.

ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ:
°È· ÙÔ ŒÓÙ˘Ô ∞›ÙËÛË˜, ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ÀËÚÂÛ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÈ
Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·, Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÙË˜
ı¤ÛË˜, Î·È ÙË ™˘ÌÊˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ
ÙÔ˘  ̃fiÚÔ˘  ̃ÂÚÁ·Û›· ,̃ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È
ÛÙÔ ∂∆∂∫ ‹ Ó· ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘
fiÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ fiÏÂ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜.

√È ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ̆ Ô‚ÏËıÔ‡Ó fi¯È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÈ˜ 12:00
ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ ÙË˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ 23.10. 2009, ÛÙÔ ÂÈ‰ÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô
ÙÔ˘ ∂∆∂∫ ÛÂ ÎÏÂÈÛÙfi Ê¿ÎÂÏÔ ÌÂ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «∞›ÙËÛË ÁÈ· ÙË ı¤ÛË
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹», Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂∆∂∫,
Î·È ı· Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·È ÌÂ fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿
ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿, ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∆.£.21826, 1513 §Â˘ÎˆÛ›·.

√È ·ÈÙËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·
ÙË˜ ı¤ÛË˜ fiˆ˜ ÚÔÓÔÂ› ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ™¯¤‰ÈÔ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·Ù¿
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜ ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ.
√È ·ÈÙËÙ¤˜ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÂ ÚÔÊÔÚÈÎ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÙÔ ∂∆∂∫ ∫ÂÚ‚¤ÚÔ˘ 8, 1016 §Â˘ÎˆÛ›·,
ÙËÏ. 22877644 ‹ Ó· ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘
∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, www.etek.org.cy.

Ο Περί Ηλεκτρισμού Νόμος και οι Περί Ηλεκτρισμού 
Κανονισμοί – Πιστοποιητικά Ικανότητας και Εγγραφής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και  Περί Ρυθμίσεως Οδών 

και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές 
Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί του 2006
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ΕΤΕΚ   ενημερωτικό δελτίο  

θέματα

Θέσεις ΕΤΕΚ για εφαρμογή της Οδηγίας περί

Σ
ε συνάντηση που είχε αντιπροσω-

πεία του ΕΤΕΚ με αντιπροσωπεία της 

υπηρεσίας Ενέργειας του υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατα-

τέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πιο κάτω θέσεις:

Σε γενικό πλαίσιο η πρακτική εφαρμογή της 

Οδηγίας μπορεί να διαχωριστεί σε τρία δια-

κριτά στάδια. Το πρώτο αφορά τον ενεργει-

ακό σχεδιασμό ή και ενεργειακή μελέτη του 

κτιρίου (design). Δηλαδή την επιλογή της 

θερμομονωτικής λύσης, την επιλογή της γε-

ωμετρίας του κτιρίου δηλαδή αναλογίας υα-

λοστασίου και τοιχοποιίας, την διαστασιο-

λόγηση και επιλογή των ηλεκτρομηχανολο-

γικών μηχανημάτων π.χ. σύστημα θέρμαν-

σης και κλιματισμού, την επιλογή του φωτι-

σμού κοκ. Το δεύτερο είναι η συλλογή όλων 

των σχετικών με την ενεργειακή απόδοση 

του κτιρίου δεδομένων και η εισαγωγή του 

σε ένα λογισμικό με σκοπό την έκδοση πι-

στοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Το 

τρίτο είναι η ετοιμασία των συστάσεων για 

τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 

σχέση με το κόστος.

Το πρώτο στάδιο είναι θέμα του μελετητή 

ενώ το δεύτερο και τρίτο είναι θέμα του ει-

δικευμένου εμπειρογνώμονα. Από τα τρία 

στάδια μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία 

έχουν το πρώτο και το τρίτο στάδιο. Συνεπα-

κόλουθα θα πρέπει η περισσότερη ενέργεια, 

χρόνος και επικέντρωση όλων των εμπλεκο-

μένων στην πρακτική εφαρμογή της Οδηγί-

ας να αφορούν κυρίως αυτά τα δύο στάδια. 

Α. Εφαρμογή του άρθρου 

7 της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ 

Πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης

Το Επιμελητήριο εισηγείται την εξής ερμη-
νεία του Κανονισμού 4 της ΚΔΠ 429/2006: 

1. Οποιοσδήποτε μελετητής, όπως ορίζεται 
στη Νομοθεσία του περί Οδών και Οικοδο-
μών και των σχετικών Κανονισμών (δηλα-
δή ο αρχιτέκτονας ή ο πολιτικός μηχανικός 
ή ο μηχανολόγος μηχανικός ή ο ηλεκτρολό-
γος μηχανικός), θα υποβάλλει για σκοπούς 
αίτησης για έκδοση Άδεια Οικοδομής (α) 
υπεύθυνη δήλωση, (β) υπολογισμούς ενερ-
γειακής απόδοσης (πιστοποιητικό-όπως-
σχεδιάστηκε) (as-designed), χωρίς αριθμό 
εγγραφής (registration number) και (γ) τε-
χνικοοικονομική ανάλυση για ΑΠΕ.

2. Το ΠΕΑ το οποίο θα ετοιμάζεται από τον 
ειδικευμένο εμπειρογνώμονα και θα φέ-
ρει αριθμό εγγραφής (registration number) 
από την υπηρεσία Ενέργειας θα κατατίθεται 
στις Αρμόδιες Αρχές, ως Πιστοποιητικό που 
είναι, με την αίτηση για έκδοση Πιστοποιη-
τικού Τελικής Έγκρισης. Μ’ αυτό τον τρόπο 
πληρούται η έκφραση «για σκοπούς εφαρ-
μογής των παρόντων Κανονισμών».

Β. Μεθοδολογία και λογισμικό

Διαφαίνεται ότι η πρόσθετη απλοποίηση 
(όφελος) η οποία επέφερε η προσέγγιση της 
επιλογής ενός λογισμικού (iSBEM) το οποίο 
να αφορά τις κατοικίες (residential) και τις 

μη κατοικίες (non residential) είναι πολύ μι-
κρότερη από την πρόσθετη πολυπλοκότη-
τα (απαίτηση χρόνου και χρήματος) για την 
έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής από-
δοσης για κατοικίες. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το 
οποία έχουμε «αγοράσει» τεχνογνωσία και 
το λογισμικό iSBEM, για την έκδοση ΠΕΑ 
για κατοικίες χρησιμοποιείται ένα πολύ πιο 
απλό λογισμικό και μεθοδολογία (SAP 2005  
Standard Assessment Procedure)

Γ. Προεπιλεγμένες τιμές

του κτιρίου αναφοράς

Για την κατηγοριοποίηση του κτιρίου σε 

ενεργειακή κλάση έχει επιλεγεί η προσέγγι-

ση της σύγκρισης του πραγματικού κτιρίου 

με το κτίριο αναφοράς. Η επιλογή των απαι-

τήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης 

για τα νέα κτίρια ότι θα πρέπει να είναι του-

λάχιστον ενεργεια-

κής κλάσης Β (στην 

ουσία να έχουν του-

λάχιστον την ίδια 

(ή καλύτερη) ενερ-

γειακή συμπερι-

φορά με το κτίριο 

αναφοράς, καθιστά 

ως σημείο σύγκρι-

σης (benchmark) τις 

προεπιλεγμένες τι-

μές (default values) 

του κτιρίου αναφο-
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τεύχος 126   Σεπτέμβριος 2009  

θέματα

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
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ράς (notional building). Οι τιμές αυτές είναι 

κρίσιμες καθώς καθορίζουν εν τέλει το επί-

πεδο των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργεια-

κής απόδοσης και άρα θα πρέπει να ετοιμα-

στεί ένα έγγραφο με τις τιμές αυτές το οποίο 

να είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Δ. Έγκριση εμπορικών 

λογισμικών για σκοπούς 

έκδοσης πιστοποιητικού 
Κατά αντίστοιχο τρόπο με την προσέγγιση 
που ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να ετοιμαστεί ένα έγγραφο το οποίο 
θα περιέχει το πλαίσιο και τις κατευθυντήρι-
ες γραμμές του τι πρέπει να πληροί το λογι-
σμικό για να τύχει διαπίστευσης από την αρ-
μόδια αρχή. Το προαναφερόμενο έγγραφο 
θα πρέπει να διατίθεται σε όλες τις ενδιαφε-
ρόμενες εταιρείες οι οποίες πιθανόν να επι-
θυμούν να ετοιμάσουν εμπορικά λογισμικά 

για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης. 

Ε. Εσωτερικό εγχειρίδιο 

Θα πρέπει αν ετοιμαστεί ένα εγχειρίδιο 
το οποίο να καθορίσει διακριτές και δι-
άφανες διαδικασίες για την εγγραφή 
των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, 
τον τρόπο διαχείρισης των παραπό-
νων, πρωτόκολλα επικοινωνίας με τις 
οικοδομικές αρχές, τον τρόπο έγκρι-
σης του πιστοποιητικού και καταχώρη-
σης αριθμού (id number) και σειρά άλ-
λων θεμάτων που αφορούν την πρα-
κτική εφαρμογή της Οδηγίας π.χ. πρέ-

πει να δημιουργηθεί ένα helpdesk (κατα-
ναλωτές, οικοδομικές αρχές, ειδικευμένους 
εμπειρογνώμονες) κοκ. Στην ουσία θα πρέ-
πει να  στηθεί ένα σύστημα διασφάλισης της 
ποιότητας εφαρμογής του Νόμου για την 
ενεργειακή απόδοση. 
Τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι θα δημι-
ουργηθεί μια μόνιμη ομάδα στην υπηρεσία 
Ενέργειας η οποία να ασχολείται συστηματι-

κά και αποκλειστικά με το θέμα αυτό. 

Ζ. Άρθρο 12 της Οδηγίας 

Θεμελιώδες θέμα στην εφαρμογή της Οδη-
γίας είναι η εφαρμογή του άρθρου 12 Ενη-
μέρωση που προνοεί ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέ-
τρα για την ενημέρωση των χρηστών των 
κτιρίων σχετικά με τις διάφορες μεθόδους 
και πρακτικές που συμβάλλουν στη βελτί-
ωση της ενεργειακής απόδοσης. Εφόσον τα 
κράτη μέλη το ζητήσουν, η Επιτροπή τα βο-
ηθά στην υλοποίηση των εν λόγω ενημερω-
τικών εκστρατειών που μπορούν να αποτε-
λέσουν αντικείμενο κοινοτικών προγραμμά-
των. Υπάρχουν πολλά περιθώρια δραστη-
ριοποίησης στο τομέα της ενημέρωσης κα-
θώς το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδο-
σης απευθύνεται πρωτίστως στον κατανα-
λωτή και μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ικα-
νοποιητικές προσπάθειες για να ενημερωθεί 
ο καταναλωτής για το θέμα αυτό. 

   Η. Εφαρμογή της Νομοθεσίας 

για τα υφιστάμενα κτίρια 

Δεν έχουμε πεισθεί για τους μηχανισμούς 
έλεγχου υλοποίησης των προνοιών της 
Οδηγίας που αφορούν την εφαρμογή της 
πρόνοιας της Οδηγίας που προνοεί ότι κατά 
την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίων θα δι-
ατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής από-
δοσης στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη 
στον υποψήφιο αγοραστή ή μισθωτή, των 
οποίων η έναρξη εφαρμογής βάσει του Νό-
μου είναι σε λιγότερους από 4 μήνες. 

Θ. Παρακολούθηση εφαρμογής 

της Οδηγίας και λήψη 

διορθωτικών μέτρων 

Θα πρέπει να γίνεται συλλογή και περιοδική 
αξιολόγηση σχετικών στοιχείων που αφο-
ρούν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδο-
σης και άλλες σχετικές πληροφορίες με τρό-

n6#(,<'Muvv�v���%�bq__sf

πο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης 

διορθωτικών μέτρων. 
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θέμα

www.skyrodema.com 

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος
Τ

ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου σε συνεργασία 

με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργανώνουν 

το 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, από 21 – 23 Οκτωβρίου 2009 

στο ξενοδοχείο Coral Beach στη Πάφο. Το Συνέδριο Σκυροδέματος 

αποτελεί το βήμα, από το οποίο παρουσιάζονται με επιλεγμένες ερ-

γασίες οι εξελίξεις από την έρευνα και τη μελέτη για την κατασκευή 

έτοιμου σκυροδέματος και έργων από σκυρόδεμα.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς, σε μελε-

τητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες κατασκευής έτοι-

μου σκυροδέρματος και παρασκευής πρώτων υλών για το σκυρό-

δεμα όπως είναι τα λατομεία καθώς και εταιρείες διαχείρισης ακι-

νήτων και εμπορίας οικοδομικών υλικών και ενδιαφέρει ακαδημα-

ϊκά ιδρύματα και φοιτητές. Ενδιαφέρει επίσης δημόσιες υπηρεσίες 

και ημικρατικούς οργανισμούς που σχετίζονται με κατασκευαστικά 

έργα και γενικότερα με έργα ανάπτυξης γης.  

Το Συνέδριο Σκυροδέματος διοργα-

νώνεται ανά τριετία με πολύ μεγάλη 

επιτυχία τόσο όσον αφορά τον αριθ-

μό των συμμετοχών όσο και αυτό 

των εισηγήσεων. Στο 16ο Συνέδριο 

θα γίνουν πάνω από 200 εισηγήσεις 

και παρουσιάσεις για τις τελευταίες 

εξελίξεις στον τομέα, από διακεκρι-

μένους επιστήμονες και εγνωσμέ-

νου κύρους προσκεκλημένους ει-

σηγητές.

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές για 

συμμετοχή στο συνέδριο ένα μήνα 

πριν την έναρξη των εργασιών 

του, έφτασαν τις 500. Στα πλαίσια 

της διοργάνωσης του συνεδρίου 

θα λειτουργήσει εκθεσιακός χώ-

ρος και οι ενδιαφερόμενοι οργα-

νισμοί και εταιρείες θα έχουν την 

ευκαιρία προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Μέχρι και 

την ημερομηνία εκτύπωσης του ενημερωτικού δελτίου είχαν ενοικι-

αστεί 23 περίπτερα από 15 εταιρείες και οργανισμούς από την Κύ-

προ την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί ως κεντρικοί ομιλητές οι ακόλου-

θοι: 

- Δρ. Μιχάλης Φαρδής, Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Σκυροδέματος (Federation Internationale du Beton, FIB). 

- Dr Chris Burgoyne, Head of the Structures Group at the University 

of Cambridge 

- Dr Koji Sakai, Professor of Engineering at Kagawa University in 

Japan 

- Michael C. Constantinou, Professor at the Department of Civil, 

Structural and Environmental Engineering, University at Bu�alo, NY

- Θεοδόσιος Π. Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πο-

λυτεχνείου. Επίτιμος Διδάκτωρ τριών άλλων ξένων πανεπιστημίων.

- Dr Helmut Wencel, Lecturer in Advanced Bridge Engineering at the 

University of Vienna

Σημειώνεται ότι η εγγραφή στο συνέδριο γίνεται μέσω της ιστοσε-

λίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.skyrodema.com. Επίσης, 

στην ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχε-

τικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τη θεματολογία 

του Συνεδρίου και κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής 

τους να διευθετήσουν τη διαμονή τους και το πρόγραμμα τους κατά 

τη τριήμερη διάρκεια του.

Εκθέτες

SPEEDYBUILD LTD

4MVK LTD και AUDESY LTD

SOFISTIK HELLAS A.E.

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ

Π-SYSTEMS S.A. 

ARKWRIGHT ENTERPRISES LIMITED

ΤΣΙΡΚΟΝ ΚΟ. ΛΤΔ

K. KYTHREOTIS HOLD. PUBLIC LTD

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

SET POINT TECHNOLOGIES

KAWAKIN CORE TECH

DOKA HELLAS S.A.

PREVIEW ADD ΤΣΑΜΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μεγάλοι Χορηγοί

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

Χορηγοί

Τσιμεντοποιία Βασιλικού

4MVK LTD 

Α/ΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΛΤΔ

MEDCON

K.KYTHREOTIS HOLD.PUBLIC LTD

Πανεπιστήμιο Frederick

ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ

Γεννάδιος Θεολόγου & Υιοί ΛΤΔ

ΜΕΔΣΚ

ΤΕΠΑΚ

Υποστηρικτές

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Δήμος Πάφου

Πανεπιστήμιο Κύπρου
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άρθρα & αναλύσεις

Ανακαινίσεις – κατασκευή 
κολυμβητικών δεξαμενών

Μ
ε σεβασμό στη ζωή, την ασφάλεια 

και την περιουσία του κοινού, η 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολά-

βων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) κρούει 

τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά τις 

ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων και την 

κατασκευή ιδιωτικών κολυμβητικών δεξα-

μενών (πισίνων). 

Λίγοι ίσως γνωρίζουν, ότι με βάση ειδική νο-

μοθεσία, η ανάθεση, ανάληψη και εκτέλε-

ση των πιο πάνω εργασιών πρέπει να γίνεται 

από εγγεγραμμένους εργολήπτες οικοδομι-

κών και τεχνικών έργων (για τις πισίνες), κα-

τόχους ετήσιας άδειας σε ισχύ. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, στις περιπτώ-

σεις των ανακαινίσεων ή κατασκευής πισί-

νων, ο πολίτης  θα πρέπει προτού ζητήσει 

προσφορές, να επιβεβαιώσει την καταλλη-

λότητα του προσφοροδότη εργολήπτη και 

να αποκλείσει τυχόν παράνομους / μη εγγε-

γραμμένους ή και μη προσοντούχους, ακα-

τάλληλους για την εκτέλεση του συγκεκρι-

μένου έργου.

Πέραν από την επιλογή του καταλληλότε-

ρου εργολάβου, που να πληροί τις προϋ-

ποθέσεις, θα πρέπει να αναθέσει πρώτα το 

σχεδιασμό και σωστή μελέτη του όλου έρ-

γου, σε προσοντούχο αρχιτέκτονα και πο-

λιτικό μηχανικό – μέλος του ΕΤΕΚ, ο οποί-

ος θα αναλάβει σε κατοπινό στάδιο και την 

επίβλεψη των εργασιών. Ακολουθούμε έτσι 

τη σωστή και επιβεβλημένη σειρά, για απο-

φυγή μελλοντικών λειτουργικών προβλη-

μάτων και προβλημάτων ασφάλειας που 

μπορεί να προκύψουν σε ένα κτίριο, εάν οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν αυθαίρετα 

χωρίς τη σωστή μελέτη.

Τονίζεται επίσης, ότι δεν παρέχεται ασφαλι-

στική κάλυψη των κτιρίων, ιδιόκτητων κα-

τοικιών και μη, όταν ο κατασκευαστής του 

έργου δεν είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης 

και κάτοχος ετήσιας άδειας σε ισχύ, ενώ πρέ-

πει επίσης να ενημερώνεται η Ασφαλιστική 

Εταιρεία πριν από την έναρξη εργασιών.

Οι εργασίες ανακαίνισης είτε ιδιόκτητων κα-

τοικιών ή κτιρίων, δημόσιων χώρων ή γρα-

φείων, όπως επίσης και οι κατασκευές ιδιω-

τικών κολυμβητηρίων, υπόκεινται σε νομο-

θετική ρύθμιση και πρέπει να διεξάγονται 

από αδειούχα άτομα.

«Οικoδoμικό έργo»

Σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου 

Εργοληπτών Οικοδομικών  και Τεχνικών Έρ-

γων Νόμο  «Οικoδoμικό έργo» είναι:

α) Η κατασκευή, αvαδόμηση, αvέγερση, 

επαvέγερση, αvαπαλαίωση oικoδoμής 

β) Οπoιαδήπoτε oικoδoμική εργασία η 

oπoία απoτελεί ή περιλαμβάvει κατασκευή, 

αvέγερση, μετατρoπή, πρoσθήκη, διαρρύθ-

μιση, επιδιόρθωση, βελτίωση ή κατεδάφι-

ση oικoδoμής ή μέρoυς αυτής, ή oπoια-

δήπoτε εργασία επέκτασης, επιδιόρθωσης 

ή μετατρoπής στo φέρovτα oργαvισμό ή 

η oπoία επηρεάζει τo φέρovτα oργαvισμό 

μιας oικoδoμής ή κάθε άλλη οικοδομική ερ-

γασία η oπoία επηρεάζει τηv ασφάλεια τoυ 

κoιvoύ 

γ) Τηv επέvδυση τoίχωv, τις δαπεδoστρώ-

σεις, τηv κατασκευή καλoυπιώv, τηv στέγα-

ση oικoδoμής, και περιλαμβάvει τη θεμελί-

ωση, όλα τα συvαφή με τηv oικoδoμή χω-

ματoυργικά έργα, τις κατασκευές τoίχωv 

αvτιστήριξης, τις περιφράξεις, και όλα τα 

παραρτήματα και βoηθητικές oικoδoμές 

μιας oικoδoμής, 

δ) Κάθε πρoκαταρκτική ή πρoπαρασκευ-

αστική εργασία περιλαμβαvoμέvωv τωv 

oικoδoμικώv ή κατασκευαστικώv εργα-

σιώv για τις ηλεκτρoλoγικές, υδραυλικές 

εγκαταστάσεις τov κλιματισμό εξαερισμό, 

υδατoπρoμήθεια απoχετεύσεις ή άλλες συ-

μπληρωματικές εργασίες μιας oικoδoμής, 

και o όρoς «oικoδoμικές εργασίες» θα ερ-

μηvεύεται αvάλoγα. 

«Ολoκληρωμέvo oικoδoμικό έργo» σημαίvει 

oικoδoμικό έργo για τo oπoίo έχει εκτελε-

στεί κάθε εργασία αvαγκαία για τηv oλoκλή-

ρωσή τoυ, περιλαμβαvoμέvης της oργάvω-

σης τoυ εργoταξίoυ, της χάραξης, της σκε-

λέτωσης, της τoιχoπoιίας, τωv επεvδύσεωv, 

τωv δαπεδoστρώσεωv, καθώς και oπoιασ-

δήπoτε άλλης παρεμφερoύς εργασίας. 

«Τεχvικό έργo»

Η αvέγερση ή κατασκευή ή επέκταση ή με-

τατρoπή ή επιδιόρθωση oπoιoυδήπoτε 

έργoυ τo oπoίo τεχvικά αvάγεται στov 

κλάδo της πoλιτικής μηχαvικής και τo oπoίo 

δεv απoτελεί oικoδoμικό έργo, και περι-

λαμβάvει έργα oδoπoιίας, κατασκευή γε-

φυρώv, σηράγγων, φραγμάτων, υπovόμωv, 

λιμεvικώv έργωv, αερoλιμέvωv, αποχετεύ-

σεις, έργα αποστράγγισης, ύδρευσης, άρ-

δευσης, έργα προστασίας της παραλίας, 

έργα λατoμείωv και μεταλείωv αλλά δεv πε-

ριλαμβάvει περιφράξεις και κατασκευές τoί-

χων αvτιστήριξης πoυ δεv υπερβαίvoυv σε 

ύψoς τα 150 εκ., εκσκαφές αυλακιώv πoυ 

δεv υπερβαίvoυv σε βάθoς τα 80 εκ. και 

τoπoθετήσεις αγωγώv διαμέτρoυ μικρότε-

ρης από 10 εκ., εκτός αv τo Συμβoύλιo κρίvει 

ότι λόγω της φύσης και τωv ιδιαίτερωv χα-

ρακτηριστικώv τoυ έργoυ, τoύτo απoτελεί 

τεχvικό έργo oρισμέvης τάξης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπο-

χρεώσεις τόσο του πολίτη /ιδιοκτήτη του 

έργου, όσο και του εργολάβου, παρέχο-

νται στο κοινό μέσω της Ανοικτής Γραμ-

μής Επικοινωνίας 7777 8004, η οποία έχει 

τεθεί σε λειτουργία από την Ομοσπονδία 

Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύ-

πρου.

«Εγγεγραμμένος Εργoλήπτης» 
Πρόσωπo, φυσικό ή voμικό, τo oπoίo είvαι κατά τov oυσιώδη χρόvo εγγεγραμμέvoς 

στo Μητρώo ως εργoλήπτης δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Οι εγγεγραμμένοι εργολήπτες, είναι προσοντούχα άτομα, έχουν την ανάλογη πείρα και 

γνώση, τεχνικό προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό και την κατάλληλη άδεια εκτέλεσης 

των εργασιών που αναφέρονται πιο πάνω. Αυτό διασφαλίζει τη νομότυπη εκτέλεση και 

επίβλεψη της προς τούτο μελέτης, την ετοιμασία και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας 

και Υγείας και τη χρησιμοποίηση υψηλής ποιότητας δομικών υλικών. Αυτό σημαίνει, ότι 

μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο που θα τους ανατεθεί με ασφάλεια για τη ζωή και 

την περιουσία του κοινού, αλλά και των εργαζομένων στα εργοτάξια.

Τα εν λόγω προσόντα επιβεβαιώνονται με τα ανάλογα πιστοποιητικά εγγραφής στο 

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και την κατοχή ισχύουσας άδειας άσκη-

σης του επαγγέλματος για τη τάξη και κατηγορία του έργου, καθώς και από τους κατά 

τόπους Συνδέσμους Εργοληπτών κάθε πόλης (μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.).
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Πόσο αξιόπιστα είναι τα παγκόσμια 
κλιματικά μοντέλα;

Μ
ε ποιο τρόπο γίνονται οι προβλέψεις για το πως η κλιματι-

κή αλλαγή θα εξελιχθεί και πόσο αξιόπιστες είναι; Τα κλιμα-

τικά μοντέλα πλανητικής κλίμακας (Global Climate Models 

ή GCMs) είναι τα κατ’ εξοχήν εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέ-

ως στις Εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματι-

κή Αλλαγή (IPCC). Αυτά είναι υπολογιστικά προγράμματα που περι-

γράφουν με μαθηματικές εξισώσεις τις διαδικασίες μεταφοράς, χη-

μείας και ακτινοβολίας που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα και 

στον ωκεανό και αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς λειτουργί-

ας του κλιματικού συστήμα-

τος. Τα μοντέλα αυτά, λαμ-

βάνοντας υπ’ όψη και τις συ-

νεχώς αυξανόμενες συγκε-

ντρώσεις των θερμοκηπι-

κών αερίων (διοξειδίου του 

άνθρακα κλπ) λόγω, κυρίως, 

των εκπομπών τους από τις 

ανθρώπινες δραστηριότη-

τες, μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν για την πρόβλεψη 

της θέρμανσης του πλανήτη 

στο μέλλον. Όταν τα GCMs 

συμπεριλάβουν και τις αλ-

ληλεπιδράσεις της ατμό-

σφαιρας και του ωκεανού με 

την βιόσφαιρα, τότε πλησιά-

ζουν κατά πολύ σε μια ολο-

κληρωμένη αντιπροσώπευση του κλιματικού συστήματος και τότε 

ονομάζονται μοντέλα του γήινου συστήματος (Earth System Models 

ή ESMs). 

«Σενάρια» εκπομπών

Άλλος ένας παράγοντας που περιορίζει την πρόβλεψη, με απόλυ-

τη σιγουριά, της μελλοντικής εξέλιξης του κλίματος είναι και τα “σε-

νάρια” εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων που θερμαίνουν την 

ατμόσφαιρα. Αυτά στηρίζονται σε υποθέσεις για το πως θα εξελι-

χθεί ο πληθυσμός της γης και η οικονομική ανάπτυξη με την σχετι-

ζόμενη κατανάλωση 

των ορυκτών καυσί-

μων (π.χ. πετρέλαιο), 

καθώς και κατά ποιό 

βαθμό (και πόσο 

ομοιόμορφα ανά πε-

ριοχή) θα αξιοποιη-

θούν οι νέες τεχνολο-

γίες και οι ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας. 

Αυτή η μεθοδολογία 

έχει ως αποτέλεσμα 

την ύπαρξη μια σειράς σεναρίων, λιγότερο ή περισσότερο απαισι-

όδοξων, τα οποία καθορίζουν και τη σοβαρότητα της προβλεπόμε-

νης κλιματικής αλλαγής.

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι ο βαθμός αξιοπιστίας των προ-

βλέψεων των κλιματικών αλλαγών εξαρτάται  κυρίως από δύο πα-

ράγοντες. Ο πρώτος είναι η ικανότητα των κλιματικών μοντέλων πα-

γκόσμιας κλίμακας να αναπαράγουν το κλιματικό σύστημα και αυτή 

βελτιώνεται συνέχεια με την ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότη-

τα των μοντέλων αυτών (που πρέπει όμως να συνοδεύεται και από 

αντίστοιχη αύξηση της υπολογιστικής ισχύος). Και ο δεύτερος πα-

ράγοντας, εξίσου σημαντικός (αλλά και πιο αβέβαιος) είναι τα σε-

νάρια χρήσης των πηγών ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπο-

μπών των θερμοκηπικών αερίων.

*Ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων 
(Energy, Environment, and Water Research Center - EEWRC)

του Ινστιτούτου Κύπρου, www.cyi.ac.cy

Μαθηματικές εξισώσεις
Τα  GCMs λύνουν τις μαθηματικές εξισώσεις για τις τρεις 

διαστάσεις της ατμόσφαιρας (γεωγραφικό μήκος και πλάτος και 

καθ’ ύψος) η οποία χωρίζεται, για αυτό το σκοπό, σε πλεγματικά 

κουτιά (grid boxes) επιφανείας 150 x 150 χιλιόμετρων. Οι 

μαθηματικοί αυτοί υπολογισμοί πραγματοποιούνται ανά 

χρονικά διαστήματα της μίας ώρας και τα μοντέλα για να 

προσομοιώσουν το κλίμα μιας τριακονταετίας που τυπικά 

μελετάμε, χρειάζονται να κάνουν, για 

κάθε μία μόνο από τις διαδικασίες 

που προαναφέραμε, περίπου 50 δισ. 

υπολογισμούς.

Συνολικά αυτό απαιτεί τεράστια 

υπολογιστική δύναμη και τα  GCMs 

(και των ακόμα μεγαλύτερων 

απαιτήσεων, πιο πολύπλοκα, ESMs) 

εφαρμόζονται σε υπερυπολογιστές 

των μεγάλων ερευνητικών 

κέντρων του εξωτερικού. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοιες 

δυνατότητες για προσομοιώσεις του 

κλίματος με το ESM του Ινστιτούτου 

Ατμοσφαιρικής Χημείας της 

Γερμανίας Max Planck θα αποκτήσει 

και η Κύπρος, με την λειτουργία 

ενός υπέρ-υπολογιστή στο Κέντρο 

Υπολογισμικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ινστιτούτου 

Κύπρου (CaSToRC).

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην 

βελτίωση των μοντέλων πλανητικής κλίμακας GCMs τα οποία 

μπορούν πλέον να αναπαράγουν σχετικά καλά το παγκόσμιο 

κλίμα κατά το πρόσφατο παρελθόν, αυξάνοντας την αξιοπιστία 

των προβλέψεων τους για το μέλλον. Διάφορες όμως αδυναμίες 

στην κατασκευή των μοντέλων αλλά και περιορισμοί στις 

υπάρχουσες δυνατότητες των υπέρ-υπολογιστών παραμένουν 

και απέχουμε ακόμα από μια πλήρη και απόλυτα ικανοποιητική 

προσομοίωση του κλιματικού συστήματος.

Για παράδειγμα, απαιτείται μεγαλύτερη κατανόηση (και 

κατά συνέπεια καλύτερη αναπαράσταση στα μοντέλα) 

των φυσικοχημικών μηχανισμών που σχετίζονται με τη 

συμπεριφορά των αερολυμμάτων (σωματιδίων), την 

ανάπτυξη των νεφών, τη λειτουργία του υδρολογικού κύκλου 

και της αλληλεπίδρασής τους. Επίσης, κάθε προσομοίωση 

του κλίματος που “ξεκινάει” με λίγο διαφορετικές κάθε φορά 

“αρχικές μετεωρολογικές συνθήκες”, θα δώσει, λόγω της 

χαοτικής φύσης των μετεωρολογικών εξισώσεων κίνησης, 

κάπως διαφορετική μελλοντική εξέλιξη των κλιματικών 

παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία αέρα).

Αυτό αντιμετωπίζεται με σύνολα (ensembles) προσομοιώσεων 

από τα οποία υπολογίζεται η μέση τιμή των προβλέψεών τους.

Δυνατότητες
για προσομοιώσεις

του κλίματος με το ESM
του Ινστιτούτου 

Ατμοσφαιρικής Χημείας
της Γερμανίας Max Planck 

θα αποκτήσει και η Κύπρος
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του κυπριακού προτύπου, prCYS301–Ασφάλεια Λειτουργίας και Δι-

αχείρισης Εγκαταστάσεων Πίστας Καρτ Αναψυχής, το οποίο βρίσκε-

ται σε διαδικασία Δημόσιας Κρίσης (Public Enquiry). Κατά τη Δημό-

σια Κρίση κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να μελετήσει το 

προσχέδιο του προτύπου και εάν το επιθυμεί να σχολιάσει και να εκ-

φέρει άποψη σε οποιεσδήποτε πτυχές του.

Η χρήση των προτύπων σε προϊόντα και υπηρεσί-

ες παρέχει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη ασφά-

λεια στον τελικό χρήστη, που στη περίπτωση 

αυτή είναι άτομα όλων των ηλικιών, που ψυ-

χαγωγούνται με το karting. Το κυπριακό και 

αργότερα το ευρωπαϊκό πρότυπο, θα απο-

τελέσουν χρήσιμα εργαλεία στα χέρια 

τόσο των ιδιοκτητών και διαχειριστών 

εγκαταστάσεων Go–Karts, αλλά συγ-

χρόνως των κυβερνητικών αρ-

χών και της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, αφού αξιοποιώντας τα θα πα-

ρέχουν στους χρήστες των εγκατα-

στάσεων αυτών μεγαλύτερη ασφάλεια.

*Πτυχιούχος στον κλάδο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων - Λειτουργός Τυπο-

ποίησης στον Τομέα Μηχανολογίας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) 

Τηλ: 22411415, 22411412, m.zantis@cys.org.cy

άρθρα & αναλύσεις

Του Μιχάλη Ζαντή*

Ασφάλεια στις πίστες Go–Kart μέσω προτύπων

Ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στα 

πλαίσια των εργασιών του, δημιούργησε το Σε-

πτέμβρη του 2007, την Εθνική Τεχνική Επιτροπή 

CYS/ΤΕ16 – Ασφάλεια Παιχνιδότοπων, Υδροπάρκων και 

Go-Karts με σκοπό μεταξύ άλλων, την εκπόνηση Κυπρι-

ακών προτύπων στο τομέα των Go-Karts. Στη CYS/ΤΕ16 

συμμετέχουν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού 

και Προστασίας Καταναλωτών (Υπ. Εμπορίου, Βιομηχα-

νίας & Τουρισμού), του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασί-

ας (Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων), του Τμήμα-

τος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Υπ. Συγκοινωνι-

ών & Έργων), της Ένωσης Δήμων και των Επιχειρηματιών 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Go-Karts.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), 

αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για ασφάλεια κατά τη λει-

τουργία και χρήση kart αναψυχής, προχώρησε το Νο-

έμβριο του 2007 στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Τεχνι-

κής Επιτροπής CEN/TC354 Ride–On, Motorized Vehicles 

Intended for the Transportation of Persons and Goods 

and not Intended for Use on Public Roads - Safety 

Requirements. Η Επιτροπή αυτή έχει ήδη δημιουργήσει Ομάδα Ερ-

γασίας (Working Group) για μελέτη και εκπόνηση 

Ευρωπαϊκών προτύπων για Go–Karts και ο CYS 

εκπροσωπείται από μέλος της CYS/ΤΕ16. Η εκ-

προσώπηση της Κύπρου στη CEN/TC354 έχει 

ως αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση ανα-

φορικά με τα πρότυπα τα οποία θα εκπονη-

θούν και ταυτόχρονα, τη προώθηση των κυ-

πριακών θέσεων και συμπερίληψη τους 

στα υπό εκπόνηση ευρωπαϊκά πρότυ-

πα.

Όπως αναμένεται, η CEN/TC354 θα 

ξεκινήσει εργασίες σε πρότυπο για τις 

εγκαταστάσεις Go-Karts περί τα τέλη 

αυτού του χρόνου. Το πρότυπο θα είναι 

διαθέσιμο εντός του 2012. Παράλληλα με 

τις εργασίες της CEN/TC354 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την κάλυ-

ψη του κενού που θα υπάρχει μέχρι και την εκπόνηση του ευρω-

παϊκού προτύπου, η CYS/ΤΕ16 μετά από επίπονη εργασία και συνε-

χείς συναντήσεις, ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούλιου την εκπόνηση 

Η χρήση των προτύπων σε προϊόντα και υπηρεσίες παρέχει, μεταξύ άλλων, 
μεγαλύτερη ασφάλεια στον τελικό χρήστη, που στη περίπτωση αυτή είναι 
άτομα όλων των ηλικιών.

γασίας (Work

Ευρωπαϊκ

εκπροσωπ

προσώπ

ως απο

φορικά

θούν κ

πρ

στστστστστστστ

πα

εγ

αυτο

 και υπηρεσί-

ρη ασφά-

ίπτωση 

ου ψυ-

κό και 

απο-

χέρια 

ών 

Η CEN/TC354 θα ξεκινήσει εργασίες

σε πρότυπο για τις εγκαταστάσεις

Go-Karts περί τα τέλη αυτού του χρόνου
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Π
ριν καλά-καλά ξεκινήσει το ιστορι-

κό πείραμα στον μεγάλο επιταχυ-

ντή αδρονίων (LHC) στο CERN, κάτι 

που αναμένεται να γίνει μέσα στο Νοέμβριο, 

ο γενικός διευθυντής του Ρολφ-Ντίτερ Χόι-

ερ δήλωσε ότι θα καταβάλει προσπάθειες 

για να κατασκευαστεί στο CERN και ο μελλο-

ντικός «γραμμικός επιταχυντής», το επόμενο 

μεγάλο πείραμα στον χώρο της σωματιδια-

κής φυσικής διεθνώς.

Όπως είπε ο Χόιερ, σε συνέντευξή του στο 

physicsworld.com, η δημιουργία του νέου 

μεγάλου επιταχυντή (γραμμικού πλέον και 

όχι κυκλικού όπως αυτός που υπάρχει σήμε-

ρα στο υπόγειο τούνελ μήκους 27 χλμ. κάτω 

από τα γαλλο-ελβετικά σύνορα), εντάσσεται 

στα σχέδιά του να διεθνοποιήσει περαιτέρω 

το CERN.

Όμως για τον γραμμικό επιταχυντή, γνω-

στό και ως «CLIC», στον οποίο θα συγκρού-

ονται ηλεκτρόνια και αντι-ηλεκτρόνια (ή πο-

ζιτρόνια), αναμένεται σκληρός ανταγωνι-

σμός από εναλλακτικές υποψηφιότητες για 

την φιλοξενία του, ιδίως από το αμερικανι-

κό Fermilab, όπου βρίσκεται ο επιταχυντής 

Tevatron, ο κυριότερος ανταγωνιστής του 

επιταχυντή αδρονίων του CERN. 

Το CERN άρχισε ήδη να αναπτύσσει στα χαρ-

τιά ένα μοντέλο του μελλοντικού γραμμικού 

επιταχυντή, ενώ ένα ανταγωνιστικό σχέδιο, 

γνωστό ως «Διεθνής Γραμμικός Επιταχυ-

ντής», ήδη αναπτύσσεται από το Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech). 

Ο Χόιερ (η θητεία του οποίου λήγει στο τέ-

λος του 2013) επιβεβαίωσε ότι ο υπάρχων 

επιταχυντής αδρονίων θα επαναλειτουργή-

σει στα μέσα Νοεμβρίου φέτος, μετά την πε-

ρυσινή σοβαρή βλάβη που τον έθεσε εκτός 

«μάχης» για πάνω από ένα χρόνο, και αφού 

μεσολάβησε η επισκευή ή αντικατάσταση 

53 μαγνητών. Οι πρώτες συγκρούσεις σωμα-

τιδίων (πρωτονίων) θα αρχίσουν λίγες εβδο-

μάδες αργότερα, προς το τέλος του 2009 ή 

στις αρχές του 2010. 

Οι πρώτες συγκρούσεις πρωτονίων θα γί-

νουν συντηρητικά, με ενέργεια μόλις 450 

GeV ανά ακτίνα, πριν επιχειρηθούν σφο-

δρότερες συγκρούσεις με ενέργεια 3,5 TeV 

ανά ακτίνα. Σύμφωνα με τον Χόιερ, ο επι-

ταχυντής θα εργαστεί με αυτή την ενεργει-

ακή ισχύ για αρκετούς μήνες και στη συνέ-

χεια, αναλόγως και των ευρημάτων του, κά-

ποια στιγμή μέσα στο 2010, οι συγκρούσεις 

σωματιδίων θα γίνουν ακόμα ισχυρότερες, 

στα 5 TeV ανά ακτίνα, δηλαδή συνολικά 10 

ΤeV στο σημείο συνάντησης των δύο ακτι-

νών από αντίθετη κατεύθυνση. 

Μέσα στο 2011 και αν όλα έχουν πάει καλά, 

οι συγκρούσεις θα φτάσουν τη μέγιστη 

ενέργεια των 7 TeV ανά ακτίνα. Η μεγάλη ελ-

πίδα της παγκόσμιας κοινότητας των φυσι-

κών είναι ότι οι συγκρούσεις αυτές θα απο-

καλύψουν το «μποζόνιο του Χιγκς» και άλλα 

«εξωτικά» σωματίδια ύλης. 

Αν και ο σχεδιαζόμενος γραμμικός επιταχυ-

ντής θα λειτουργεί σε χαμηλότερο ενεργει-

ακό επίπεδο σε σχέση με τον σημερινό επι-

ταχυντή αδρονίων, θα είναι σε θέση να κά-

νει ακριβέστερες μετρήσεις, επειδή οι συ-

γκρούσεις ηλεκτρονίων-ποζιτρονίων θεω-

ρούνται «καθαρότερες» σε σχέση με τις συ-

γκρούσεις πρωτονίων του LHC.

Μολονότι το CERN ιδρύθηκε το 1954 ως αμι-

γώς ευρωπαϊκή επιστημονική εγκατάσταση, 

επιτρέπει σε άλλες μη ευρωπαϊκές χώρες 

να γίνουν μέλη του και αρκετοί φυσικοί 

άλλων χωρών (ιδίως από τις ΗΠΑ) έχουν 

βοηθήσει σημαντικά στη δημιουργία 

του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων.

διεθνή-τεχνολογία

Τ
ο μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο, μια εγκα-

τάσταση με 91 ανεμογεννήτριες που καταλαμβάνει έκταση 

35 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο στη 

Βόρεια Θάλασσα, 30 χλμ από τις δυτικές ακτές της Δανίας. zzzΤο 

πάρκο Horns Rev 2 θα καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα 

200.000 νοικοκυριών, ανακοίνωσε η δανέζικη εταιρεία ενέργει-

ας Dong Energy. Οι ανεμογεννήτριες, κατασκευής της Siemens, 

έχουν συνολική ισχύ 2,3 Megawatt.

μεγαβάτ ανά ώρα έκαστη.  Είναι η μεγαλύτερη υπεράκτια αιολι-

κή εγκατάσταση τόσο ως προς τον αριθ-

μό των ανεμογεννητριών όσο και 

ως προς την έκταση.

Το Horns Rev 2, κόστους €469 εκ., είναι το ένατο υπεράκτιο 

αιολικό πάρκο που κατασκευάζεται στη Δανία από το 1991. 

Το έργο επισφραγίζει τη θέση της Δανίας ως παγκόσμιου 

πρωταθλητή της αιολικής ενέργειας.

Οι ανεμογεννήτριες καλύπτουν σήμερα το 20% της κατανά-

λωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Δανία.

Πρώτοι οι Δανοί στην αιολική

Ο CERN θέλει να κατασκευάσει και τον επόμενο επιταχυντή 

Ο κυκλικός επιταχυντής που υπάρχει σήμερα στο υπόγειο τούνελ μήκους 27 χλμ. κάτω από τα γαλλο-
ελβετικά σύνορα.

 άλλες μη ευρωπαϊκές χώρες 

μέλη του και αρκετοί φυσικοί 

ν (ιδίως από τις ΗΠΑ) έχουν 

ημαντικά στη δημιουργία 

επιταχυντή αδρονίων.

αριθ-

ναι το ένατο υπεράκτιο 

 στη Δανία από το 1991. 

 Δανίας ως παγκόσμιου 

ερα το 20% της κατανά-

ανία.

Το CERN άρχισε ήδη να 

αναπτύσσει στα χαρτιά ένα 

μοντέλο του μελλοντικού 

γραμμικού επιταχυντή
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διεθνή

Απαίτησαν ισχυρή συμφωνία για το κλίμα

Ο
ι διοικητές τουλάχιστον 500 επιχει-

ρήσεων σε όλο τον κόσμο δημοσί-

ευσαν στις 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα 

Υόρκη ανακοίνωση με την οποία απηύθυ-

ναν έκκληση προς τους πολιτικούς ηγέτες 

όλου του κόσμου να καταλήξουν σε μια «φι-

λόδοξη, ισχυρή και δίκαιη» συμφωνία για τις 

κλιματικές αλλαγές. Η έκκληση της διεθνούς 

επιχειρηματικής κοινότητας υπό τον τίτλο 

«Ανακοίνωση της Κοπεγχάγης για την Κλιμα-

τική Αλλαγή» παραδόθηκε στο γενικό γραμ-

ματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν και σε εκατό 

αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που με-

τείχαν στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για τις 

κλιματικές αλλαγές που διεξήχθη στη Νέα 

Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η «Ανακοίνωση της Κοπεγχάγης για την Κλι-

ματική Αλλαγή» υποστηρίζεται από μεγά-

λες πολυεθνικές εταιρίες, γνωστά εμπορικά 

σήματα έως και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε διάφορους το-

μείς και εδρεύουν σε τουλάχιστον 50 χώρες, 

ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, οι χώρες της ΕΕ, η Ια-

πωνία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Βραζιλία, 

η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική.

Στην ανακοίνωση- το κείμενο της οποί-

ας και οι εταιρίες που την υπογράφουν 

δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.

copenhagencommunique.com- ζητείται μια 

«φιλόδοξη, ισχυρή και δίκαιη συμφωνία που 

θα ανταποκρίνεται αξιόπιστα στην ιεραρχία 

και την επιτακτικότητα της κρίσης την οποία 

αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος».

Μια αποτυχία της διάσκεψης της Κοπεγχά-

γης θα «προκαλέσει αβεβαιότητα και απώ-

λεια της εμπιστοσύνης», προειδοποιούν οι 

υπογράφοντες την έκκληση αυτή.

«Η οικονομική ανάπτυξη δεν θα διατηρηθεί 

μακροπρόθεσμα, αν το κλίμα δεν σταθερο-

ποιηθεί», προειδοποιούν. 

Η δισέλιδη ανακοίνωση της Κοπεγχάγης εί-

ναι μια πρωτοβουλία ομάδας διοικητών που 

εργάζονται από κοινού για την καταπολέμη-

ση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, υπό 

την αιγίδα του πρίγκιπα της Ουαλίας Κα-

ρόλου και οι εργασίες της οποίας οργανώ-

νονται από το Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ στη 

Βρετανία.

Πράσινα αεροπλάνα

Η διεθνής αεροπορική βιομηχανία 

συμφώνησε να μειώσει στο ήμισυ 

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

ως το 2050, με βάση τα επίπεδα εκπο-

μπών της του 2005. 

Η πρωτοβουλία των μελών της Διε-

θνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) 

σημαίνει αύξηση των αεροπορικών 

ναύλων, ενώ αναμένεται να προκαλέ-

σει κούρσα για πράσινες τεχνολογίες 

ανάμεσα στις αεροναυπηγικές εταιρί-

ες.  Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-

κα που προκαλούνται από τις διεθνείς 

αερομεταφορές δεν είχαν περιληφθεί 

στο πρωτόκολλο του Κιότο πριν από 

12 χρόνια.

Πυρηνικό εργοστάσιο 
στην Τουρκία

Α
ποφασισμένη να προχωρήσει 

στην κατασκευή πυρηνικού εργο-

στασίου είναι η Τουρκία, σύμφωνα με 

τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών 

Πόρων της χώρας, Τανέρ Γιλντίζ.

«Αυτό θα είναι το πρώτο εργοστάσιο 

παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της 

Τουρκίας και είναι στρατηγικής ση-

μασίας. Καθώς έχει νομικές παραμέ-

τρους, η διαδικασία λήψης της σχετι-

κής απόφασης έχει επιμηκυνθεί.

Η αποφασιστικότητά μας να προχω-

ρήσουμε συνεχίζεται. Ωστόσο, χρεια-

ζόμαστε χρόνο», είπε χαρακτηριστικά 

ο κ. Γιλντίζ.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τον πε-

τρελαιαγωγό Κιρκούκ- Γιουμουρτα-

λίκ (εξαγωγή πετρελαίου του βορείου 

Ιράκ μέσω της συγκεκριμένης γραμ-

μής), ο Τούρκος υπουργός Ενέργει-

ας διευκρίνισε πως θα ολοκληρωθεί 

εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010.



Μ
ία κορυφαία στιγμή στην εξέλι-

ξη της Θεωρητικής Φυσικής κατα-

γράφηκε πριν 100 χρόνια στο Σάλ-

τσμπουργκ της Αυστρίας, καθώς στις 21 Σε-

πτεμβρίου του 1909, στις 15.00 τοπική ώρα, 

ο -κατοπινά- διασημότερος φυσικός του 

20ου αιώνα και Νομπελίστας, Άλμπερτ Άιν-

σταϊν, παρουσίασε, για πρώτη φορά σε δη-

μόσια διάλεξή του, την «Ειδική Θεωρία της 

Σχετικότητας». 

Την εργασία του «Περί της ηλεκτροδυναμι-

κής κινούμενων σωμάτων» ο Άινσταϊν -γεν-

νημένος στις 14 Μαρτίου 1879 στο Ουλμ της 

Γερμανίας- είχε δημοσιεύσει το 1905. Η πρώ-

τη γραπτή δημοσίευση της εργασίας, που 

θα συνδεόταν αργότερα με τη «Θεωρία της 

Σχετικότητας», έγινε το 1908 και συμπληρώ-

θηκε αργότερα. Το άρθρο του «Η βάση της 

Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας» δημοσι-

εύτηκε τελικά το 1916, για να ακολουθήσει 

η βράβευσή του, την ίδια χρονιά, με το Βρα-

βείο Νόμπελ. 

Τόπος της παρουσίασης της Ειδικής Θε-

ωρίας της Σχετικότητας από τον Άινσταϊν, 

ήταν η αίθουσα γυμναστικής του σχολείου 

«Αντρέ» της πόλης Σάλτσμπουργκ, το οποίο 

φιλοξενούσε από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμ-

βρίου 1909, το 81ο Συνέδριο της «Εταιρείας 

Γερμανών Φυσικών και Ιατρών», στο οποίο 

συμμετείχαν 1.300 φυσικοί επιστήμονες. 

Επρόκειτο για το πρώτο συνέδριο, στο 

οποίο συμμετείχε ο τότε 30χρονος φυσικός 

και αργότερα Νομπελίστας Άινσταϊν, που 

στη σχετική συζήτηση μετά τη διάλεξή του, 

απέσπασε, τόσο την αναγνώριση, όσο και 

τον σκεπτικισμό μερίδας των συναδέλφων 

του, όπως ο Μαξ Πλανκ. 

Κάθε άλλο παρά κάτι το εντυπωσιακό 

προμήνυε ο τίτλος της διάλεξης στο Σάλ-

τσμπουργκ, «Περί της εξέλιξης των θεωρή-

σεών μας γύρω από την υπόσταση και την 

υφή της ακτινοβολίας», στην οποία για πρώ-

τη φορά ο Άινσταϊν παρουσίαζε την Ειδική 

Θεωρία της Σχετικότητας και «Μία υπόθε-

ση για τα κβάντα του φωτός», ερμηνεύοντας 

τον διάσημο μαθηματικό τύπο του «Ενέρ-

γεια είναι ίσον μάζα επί ταχύτητα του φωτός 

στο τετράγωνο».

διεθνή
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Τα 100χρονα της Σχετικότητας

Σ
ύμφωνα με το περιοδικό New Scientist τα δέντρα θα μπορούσαν να γίνουν πηγές τροφοδοσί-

ας ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν αυτή η ιδέα υλοποιηθεί, όχι μόνο θα μπορεί κάποιος να συνδέ-

ει μια ηλεκτρονική συσκευή για φόρτιση στον κορμό ενός δέντρου, αλλά τα ίδια τα δάση θα μπο-

ρούν να παρέχουν ηλεκτρισμό σε τεράστια δίκτυα αισθητήρων, που θα προειδοποιούν έγκαιρα 

για πυρκαγιές.

Όπως είναι γνωστό, αν κάποιος βάλει ηλεκτρόδια από δύο διαφορετικά μέταλλα (συνήθως χαλ-

κό και ψευδάργυρο) σε ένα φυτό, μπορεί να παραχθεί μια μικρή ποσότητα ηλεκτρισμού. Πέρσι, 

μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου ΜΙΤ έβαλε ηλεκτρόδια από το ίδιο μέταλλο στον κορμό 

ενός δέντρου και στο χώμα και 

απέδειξε ότι επίσης παράγε-

ται ηλεκτρικό ρεύμα, πιθανώς 

από τη διαφορά του pH ανά-

μεσα στο δέντρο και το χώμα, 

μια χημική ανισορροπία που 

διατηρείται από τις μεταβολι-

κές διαδικασίες του δέντρου. 

Το ερώτημα είναι αν μπορεί 

να παραχθεί ρεύμα υψηλότε-

ρης τάσης, ώστε να είναι χρήσι-

μο. Τα δέντρα φαίνεται να μπο-

ρούν να παράγουν ένα συνε-

χές βολτάζ ανάμεσα στα 20 και 

σε λίγες εκατοντάδες μιλιβόλτ 

(ένα μιλιβόλτ είναι το ένα χιλιο-

στό του βολτ), δηλαδή πολύ λι-

γότερο από το ρεύμα τάσης 1,5 

βολτ που παράγει μια συμβατι-

κή μπαταρία.

Στο μεταξύ, ο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, Μπάμπακ Πάρβιτς, του Πανεπιστημίου της Ουάσι-

γκτον και οι συνεργάτες του, κάνοντας πειράματα με σφεντάμια (φυλλοβόλο δέντρο ανθίζει τον 

Απρίλιο), κατάφεραν να αυξήσουν την τάση που παρήγαγε το δέντρο, προσθέτοντας στον κορμό 

μια συσκευή ενίσχυσης της τάσης. Ο Πάρβιτς πιστεύει ότι στο μέλλον, με την περαιτέρω βελτίωση 

της σχετικής τεχνολογίας, τα δέντρα θα μπορούν να τροφοδοτούν με ενέργεια ηλεκτρονικές συ-

σκευές, που θα είναι πάνω στον κορμό τους και οι οποίες θα παρακολουθούν, είτε την υγεία του 

ίδιου του φυτού, είτε την κατάσταση του γύρω περιβάλλοντος.

Ηλεκτρισμός από δέντρα

Ηλιακό Πάρκο
μαμούθ στην Κίνα

Η αμερικανική εταιρία First 

Solar Inc. υπέγραψε συμ-

φωνία με την Κίνα για την κα-

τασκευή ενός έργου εναλλα-

κτικής ενέργειας, ενός πάρκου 

ηλιακής ενέργειας παραγωγής 

2 γιγαβάτ, που ενδεχομένως 

να αποδειχθεί το μεγαλύτερο 

ηλιακό πάρκο στον κόσμο. 

Το έργο, που θα κατασκευα-

στεί στην πόλη Όρντος, στην 

επαρχία της Εσωτερικής Μογ-

γολίας, δεν θα έχει ολοκληρω-

θεί πλήρως πριν το 2019, όπως 

ανακοίνωσε η First Solar στην 

Αριζόνα. 

Σύμφωνα με το ενημερωτι-

κό δελτίο της First Solar στην 

επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των 

ΗΠΑ, το πάρκο θα καλύπτει 65 

τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, 

θα είναι δηλαδή λίγο μεγα-

λύτερο από την περιοχή του 

Μανχάταν. 
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Ελληνοϊαπωνική Ημερίδα 

T
ο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

(ΤΕΕ), διοργανώνει ελληνοϊαπωνική 

Ημερίδα με τίτλο «Νέες εξελίξεις στην Τε-

χνολογία και στο Κανονιστικό Πλαίσιο για 

το Οπλισμένο Σκυρόδεμα στην Ευρώπη 

και στην Ιαπωνία», σε συνεργασία με την 

Ιαπωνική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών.

Η Ημερίδα στην οποία θα συμμετάσχουν 

με εισηγήσεις 

τους και Ιά-

πωνες εμπει-

ρογνώμονες, 

θα διεξαχθεί 

στις 20 Νοεμ-

βρίου 2009, 

στην Αθήνα 

και η είσοδος 

θα είναι ελεύ-

θερη. 

Τα θέματα

Η τεχνολο-

γική πρόο-

δος για τη 

βε λτίωση 

της σεισμικής συμπεριφοράς των γεφυ-

ρών από σκυρόδεμα μετά τον σεισμό 

του Kobe

Τεχνολογία και Προδιαγραφές για ανα-

κυκλούμενα αδρανή σκυροδέματος 

Προδιαγραφές JSCE για τις ράβδους 

ανοξείδωτου χάλυβα και οι νέες τεχνο-

λογίες αγκύρωσης / παράθεσης

Ευρωκώδικας 2 

Ευρωκώδικας 8 

EΝ 206-1 και οι ισχύουσες προδιαγρα-

φές για το σκυρόδεμα

διεθνή-ελλάδα

Ε
ντυπωσιακή μείωση παρουσιάζει από χρόνο σε 

χρόνο ο αριθμός των μελετών που προκηρύσσο-

νται στην Ελλάδα, παρόλο που αυτές αποτελούν 

προϋπόθεση για την υλοποίηση των προγραμμάτων τα 

οποία, κυρίως, συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση το 100, ως μεσοσταθ-

μικό δείκτη προκηρύξεων μελετών της τελευταίας δε-

καετίας, το 2007 οι μελέτες που προκηρύχθηκαν έφτα-

σαν στο 90,1 και το 2008 στο 88,7, ενώ το 2009 αναμέ-

νεται να επιδεινωθεί η κατάσταση.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, «εάν αναζητηθεί ο βαθ-

μός υλοποίησης των προκηρύξεων μελετών από αντίστοιχες αναθέσεις των έργων στα 

οποία αναφέρονται, τότε θα διαπιστώσει κανείς ένα πραγματικό χάσμα που οδηγεί σε μειω-

μένη (ή καθυστερημένη) απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, η οποία αποδίδεται κατά κα-

νόνα σε ανωριμότητα των προγραμμάτων, η οποία με τη σειρά της αποδίδεται, σε μεγάλο 

βαθμό, στην έλλειψη μελετών και προετοιμασίας διαδικασιών για δημοπράτηση. Ένας φαύ-

λος κύκλος επειδή: Δεν δίνονται χρήματα από την πολιτεία για μελέτες, καθώς μειώνεται συ-

στηματικά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με λογικό επακόλουθο την μείωση την 

μελετητικής ωριμότητας».

Η ανακοίνωση του ΤΕΕ προσθέτει επίσης ότι εν προκηρύσσονται μελέτες λόγω του δυσχε-

ρούς συστήματος ανάθεσης μελετών που έχει θεσπιστεί προ τετραετίας και οι ανάγκες σε 

μελέτες καλύπτονται με άλλους τρόπους ή δεν καλύπτονται καθόλου. 

Τα προβλήματα, κυρίως η ανωριμότητα, επιτάθηκαν τελευταία, όπως υπογραμμίζεται από 

τους Συλλόγους Μελετητών και τις Αναθέτουσες Αρχές (Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες), κα-

θώς με τροπολογία του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι συνταχθείσες κατά το παρελθόν μελέτες, πρέπει να 

ελεγχθούν και να επικαιροποιηθούν με νέες συμβάσεις (!), ενώ μία σειρά θέματα που πρέπει 

να θεσμοθετηθούν είτε με Π.Δ., είτε με Υ.Α. δεν έχουν προωθηθεί.

Μελέτες δημόσιων έργων στην Ελλάδα

«Κάθε πέρσι και καλύτερα» 

Κανονισμός Επεμβάσεων 
(ΚΑΝΕΠΕ) 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδια-

σμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) γνω-

στοποίησε ότι ολοκληρώθηκε το τελικό 

σχέδιο του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑ-

ΝΕΠΕ), μετά από διαδικασία που διήρκε-

σε εννέα χρόνια. Το κείμενο του κανονι-

σμού, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

του ΟΑΣΠ (www.oasp.gr). 

Σκοπός του ΚΑΝΕΠΕ είναι η θεσμοθέτηση 

κριτηρίων για την αποτίμηση της φέρου-

σας ικανότητας υφισταμένων δομημάτων 

και κανόνων εφαρμογής για τον αντισει-

σμικό ανασχεδιασμό τους, καθώς και για 

τις ενδεχόμενες επεμβάσεις, επισκευές ή 

ενισχύσεις. 

Τ
η γνώση και την τεχνολογία να παράγουν 

χρωστικές ουσίες με νανο-υλικά, με ιδιό-

τητες που παραμένουν ανεξίτηλες στο πέρα-

σμα των αιώνων, κατείχαν οι αρχαίοι πολιτι-

σμοί των Αιγυπτίων και των Μάγιας, οι οποί-

οι φαίνεται πως είχαν τη δυνατότητα να δημι-

ουργήσουν ακόμη και συνθετικά υλικά σε ερ-

γαστήρια της εποχής τους.

Η διαπίστωση προκύπτει από έρευνες που 

γίνονται σε εργαστήρια ανά τον κόσμο, στα 

οποία χρησιμοποιείται μία νέα μέθοδος ανά-

λυσης έργων τέχνης και αρχαιολογικών αντι-

κειμένων, μέσω ακτίνων Χ, που παράγονται 

σε επιταχυντές ηλεκτρονίων. Τη μέθοδο αυτή 

και τις πολλαπλές εφαρμογές της παρουσί-

ασε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής 

Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης των Υλι-

κών, που διοργάνωσε το τμήμα Φυσικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, ο ερευνητής του 

εργαστηρίου Brookhaven των Ηνωμένων 

Πολιτειών, Έρικ Ντόριχι.

Ένα από τα πιο ενδιαφέρονται συμπεράσμα-

τα των ερευνών αυτών αφορά τη δυνατότη-

τα των Αιγυπτίων να παράγουν συνθετικές 

ουσίες, που χρησιμοποιούσαν στην καθημε-

ρινή τους κοσμετολογία, αλλά και τη φαρμα-

κολογία. Παράδειγμα αποτελεί μία συνθετι-

κή άσπρη ουσία, την οποία δημιούργησαν οι 

«αλχημιστές» της εποχής, το 3.000 π.Χ., «απο-

κρυπτογραφόντας» τα μυστικά της νανοτε-

χνολογίας. Αυτή πιθανώς χρησιμοποιούνταν 

στο δέρμα, τα μαλλιά και τα μάτια ως φάρ-

μακο.

Κατείχαν, μάλιστα, και την εμπειρική γνώση 

της μίξης των κατάλληλων υλικών της φύσης.  

Με τη μέθοδο ακτίνων Χ, που παράγονται σε 

επιταχυντές ηλεκτρονίων, μελετήθηκε και 

ο ειδικός χρωματισμός του «μπλε των Μά-

γιας», που διασώζεται ακόμη και σήμερα λα-

μπερό και ζωντανό σε κεραμικά του 8ου αι-

ώνα.  Το χρώμα χρησιμοποιούνταν σε αγάλ-

ματα, σκεύη, ρούχα, σε καλλυντικά και τατου-

άζ και η μεγάλη του ανθεκτικότητα αποτέλε-

σε γρίφο για τους επιστήμονες, καθώς η χη-

μική του σύσταση τυποποιήθηκε πρόσφατα. 

Πηγή ακατέργαστων υλικών για την παρα-

σκευή του ήταν η λάσπη και το φυτό indigo.

«Η κατανόηση της προέλευσης και της χρή-

σης των υλικών, που παρέμεναν σταθερά στο 

χρόνο, από τους αρχαίους πολιτισμούς, μπο-

ρεί να μας βοηθήσει να μελετήσουμε ουσίες 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους 

τους τομείς της σημερινής επιστήμης, από τα 

πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα, όπως για πα-

ράδειγμα στην κατασκευή αποθηκών για πυ-

ρηνικά απόβλητα», εξήγησε ο κ. Ντόριχι. Πει-

ραματικά, η μέθοδος των ακτίνων Χ από επι-

ταχυντές ηλεκτρονίων άρχισε να εφαρμόζε-

ται το 1995 σε έργα τέχνης και αρχαιολογι-

κά ευρήματα, ωστόσο αναπτύχθηκε μετά το 

2000, προσφέροντας ακριβείς πληροφορίες 

για τη χημική σύσταση και τα υλικά των υπό 

μελέτη αντικειμένων.

Nανο-υλικά από αρχαίους
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Πυροπροστασία
και Χρήση Οικοδομών 
από άτομα με αναπηρία

Τ
ην έγκρισή του για κείμενο με τους 

όρους της σύμβασης μεταξύ του 

υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΤΕΚ για 

την ετοιμασία Σχεδίων Νομοθεσίας και Κα-

θοδηγητικών Εγγράφων για τα θέματα της 

Πυροπροστασίας και Χρήσης Οικοδομών 

από Άτομα με Αναπηρία (Αναθεώρηση της 

περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νο-

μοθεσίας – Πυρασφάλεια και Ασφάλεια 

Χρήσης Δομικών Έργων), έδωσε το Επιμε-

λητήριο.

Το ΕΤΕΚ στη Βουλή
Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου παρέ-

στη σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, στις 7 
Ιουλίου, με θέμα: «Το πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει το Εργαστήριο Τεχνικού Ελέγχου 
των Δημοσίων Έργων».

Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανα-
πτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, 
στις 7 Ιουλίου, εκπροσωπήθηκε το ΕΤΕΚ. 
Θέμα της συνεδρίας ήταν «Ο περί της Σύ-
ναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και 
Υπηρεσίες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2009.

Ε
νημέρωση ζήτησε το Επιμελητήριο από το γενικό διευθυντή του 

υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την πληροφορία ότι το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει επιλέξει συγκεκριμένα αρχιτεκτονι-

κά γραφεία από τα οποία ζήτησε την ετοιμασία σχετικής μελέτης για την 

Πολιτική για Ψηλά Κτίρια. Το ΕΤΕΚ ζητά επίσης να μάθει τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την επιλογή των εν λόγω γραφείων (αν όντως επιβεβαι-

ώνεται η πληροφορία αυτή). Το ΕΤΕΚ  προσεγγίστηκε και από τις δυο ομά-

δες μελετητών, από τις οποίες ζήτησε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσε-

ως την ετοιμασία της σχετικής μελέτης, οι οποίες ζήτησαν να ενημερω-

θούν για τις θέσεις του ΕΤΕΚ στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Πολιτική για Ψηλά Κτίρια

M
εταξύ 11-12 Δεκεμβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί στο Ξενο-
δοχείο Hilton στη Λευκωσία ευρωπαϊκό συνέδριο για θέμα-

τα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Μεσόγειο 
(DISTRES). 

Το συνέδριο, το οποίο συγχρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, φιλοδοξεί να φέρει σε επα-
φή ερευνητές, παράγοντες του πο-
λιτικού και ενεργειακού τομέα, ακα-
δημαϊκούς, στελέχη χρηματοδοτι-

κών οργανισμών, φορείς του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και όσους ενδιαφέρονται για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προ-
οπτικές στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα στους τομείς των ηλι-
ακών θερμικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και των φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων. Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι διπλός:

Να παρουσιάσει την έρευνα που γίνεται στον τομέα των ηλια-

κών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής για την μελλοντική τους 
χρήση στον Μεσογειακό χώρο

Να δώσει έμφαση στη σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης 
για το μέλλον του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και να πα-
ρουσιάσει την προσπάθεια που αναλαμβάνεται από τα διάφορα 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του Μεσογειακού χώρου 
(νότια Ευρώπη και βόρεια Αφρική).

Θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες ενότητες σχετικά με τα ηλιακά θερ-
μικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, 
την ενεργειακή πολιτική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις κλιμα-
τικές αλλαγές, την ενεργειακή οικονομία κ.α.. Θα γίνουν 70 επιστη-
μονικές ανακοινώσεις από έγκριτους επιστήμονες από 17 διαφορε-
τικές χώρες.

Πληροφορίες:
www.cyprusconferences.org/distres

ή στο 22591900.

Ο δήμος Λατσιών προχωρεί 

στην σταδιακή μηχανογρά-

φηση των τμημάτων του με σκο-

πό την αναβάθμιση των προσφε-

ρομένων υπηρεσιών προς όφε-

λος των δημοτών και των συνερ-

γατών του.

Στα πλαίσια αυτά η Τεχνική Υπη-

ρεσία, μετά την πλήρη μηχανο-

γράφηση των διαδικασιών έκδο-

σης αδειών (οικοδομών, διαχω-

ρισμών, πιστοποιητικών έγκρι-

σης κ.α.) ενημερώνει του μελετη-

τές ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 

2009, κατά την υποβολή σχεδίων 

διαχωρισμού οικοπέδων (οριζο-

ντιογραφία, μηκοτομή), θα πρέ-

πει να υποβάλλουν παράλλη-

λα με τα σχέδια μελέτης και ψη-

φιακό αρχείο οριζοντιογραφίας 

σύμφωνα με τα παρακάτω.

Το ψηφιακό αρχείο πρέπει να πε-

ριέχει στοιχεία σε συντεταγμένες 

LTM, τα προτεινόμενα σύνορα 

(τεμαχίων, δρόμων κτλ), προτει-

νόμενες θέσεις των φρεατίων και 

αγωγών συλλογής όμβριων υδά-

των και είναι υπό μορφή *.dwj 

(περιβάλλον AutoCAD).

Συνέδριο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο

Δήμος Λατσιών: Σχέδια διαχωρισμού οικοπέδων
Τα layers που θα χρησιμοποιούνται θα είναι:

ΟΝΟΜΑ LAYER  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

RGBD  Εγγεγραμμένο Όπως του τμήματος  
 σύνορο τεμαχίου Κτηματολογίου
   & Χωρομετρίας 

TLRD Δρόμος

RGBDPROP Προτεινόμενο
 σύνορο τεμαχίου

TLPRORRD  Προτεινόμενος
 δρόμος

F30  Αγωγός Φ30

F40 Αγωγός Φ40

F45  Αγωγός Φ45

F50  Αγωγός Φ50

F60 Αγωγός Φ60

F70 Αγωγός Φ70

F80 Αγωγός Φ80

F90 Αγωγός Φ90

F100 Αγωγός Φ100

F110 Αγωγός Φ110

F120 Αγωγός Φ120

FREATIO Φρεάτιο
 60Χ60 εκ.

Για σχεδιαστικούς
λόγους θα σχεδιάζετε
σε διάσταση 2,40Χ2,40μ
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Επιμόρφωση ανέργων 
μηχανικών

T
ην πρόθεσή του να συνεργαστεί 

με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπι-

νου Δυναμικού, για την επιλογή και κα-

ταρτισμό προγραμμάτων επιμόρφω-

σης άνεργων μηχανικών, επιβεβαιώνει 

το ΕΤΕΚ, με επιστολή 

του προς τον αναπλη-

ρωτή γενικό διευθυ-

ντή της Αρχής.

Στην επιστολή το Επι-

μελητήριο εισηγείται 

θεματικές ενότητες 

οι οποίες θα μπορούσαν να ενσωμα-

τωθούν στο νέο σχέδιο επιμόρφωσης 

ανέργων μηχανικών:

- Κωδικοποίηση και ανάλυση του Νο-

μοθετικού πλαισίου που θα πρέπει να 

γνωρίζει κάποιος που θα ασκήσει το 

επάγγελμα του μελετητή  (εκτιμούμε-

νη διάρκεια 40 ώρες)

- Αρχές Σχεδίασης και χρήση λογισμι-

κού AutoCAD σε εφαρμογές μηχανι-

κής επιστήμης (εκτιμούμενη διάρκεια 

50 ώρες)

- Αρχές συμβατικής αλληλογραφίας 

για μηχανικούς (εκτιμούμενη διάρκεια 

16 ώρες)

- Ευρωπαϊκές Οδηγίες και κυπριακό 

νομικό πλαίσιο που αφορούν την δι-

αχείριση ενέργειας, την εξοικονόμη-

ση ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πη-

γές Ενέργειας (εκτιμούμενη διάρκεια 

40 ώρες) 

Το ΕΤΕΚ και ο νόμος περί Ασυμβίβαστου

Τ
ο Επιμελητήριο θεωρεί ότι ο 

πρόεδρος και τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου του ΕΤΕΚ θα πρέπει να 

εξαιρούνται από τις πρόνοιες του Νόμου 

«Περί Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση των 

Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και 

Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους του 2008».

To ETEK ενημέρωσε τον πρόεδρο της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου κ. Ανδρέα 

Αγρότη, περί του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του και για τα καθήκοντα των 

μελών του που εκλέγονται σε διοικητικές θέσεις:

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) με βάση το Νόμο 224 /90 – 2008, 

είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του Νόμου στο οποίο προβλέπονται οι απαγορεύσεις και 

θεσπίζεται το ασυμβίβαστο περιέχει την πιο κάτω επιφύλαξη:

« (2) (α) Τηρουμένης της πιο κάτω επιφύλαξης, το δυνάμει του εδαφίου (1) καθιερωμένο 

ασυμβίβαστο δεν τυγχάνει εφαρμογής στους αξιωματούχους εκείνους, οι οποίοι 

επιλέγονται ή διορίζονται σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, ως εκπρόσωποι επαγγελματικών ή 

συνδικαλιστικών ομάδων ή οργανώσεων».

Στον κατάλογο των αξιωματούχων που εμπίπτουν στο Νόμο γίνεται αναφορά σε «οι 

πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου». Το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν διοικείται με την μορφή προέδρου και μελών 

διοικητικού συμβουλίου όπως οι υπόλοιποι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και μπορεί 

να υποστηριχθεί ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν η εξαίρεση του προέδρου και των 

μελών του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. Επιπλέον ο πρόεδρος και τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου δεν διορίζονται αλλά εκλέγονται από τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του Νόμου, ρητά εξαιρεί τον πρόεδρο και τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου του ΕΤΕΚ αφού αυτά εκλέγονται και επιλέγονται λόγω της επαγγελματικής 

τους ιδιότητας ως εκπρόσωποι συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων. Οι σχετικές 

νομοθετικές διατάξεις του περί ΕΤΕΚ νόμου αποτελούν αναντίλεκτο τεκμήριο.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η σύσταση και λειτουργία της θεσμοθετημένης Επιτροπής Διερεύνησης 

Ασυμβίβαστου είναι σημαντική κατάκτηση της κυπριακής κοινωνίας η οποία θα επιφέρει 

θετικά για τον τόπο αποτελέσματα σε θέματα διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

Τ
ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου, στα πλαίσια της αναβάθμισης 

των υπηρεσιών που προσφέρει και με 

γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση δίνει 

στα μέλη του τη δυνατότητα να πληρώνει 

μέσω του JCCSmart τα τέλη συνδρομής 

και άδειας εξάσκησης επαγγέλματος 

από το διαδίκτυο εύκολα, γρήγορα και 

ασφαλισμένα. 

Το μόνο που έχει να κάνει κάποιος 

είναι να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου (www.etek.org.cy) και να 

επιλέξεi το ETEK «Online Payments» ή την 

ιστοσελίδα της JCCSmart (www.jccsmart.

com, Πληρωμές Λογαριασμών/Τελών, 

Επαγγελματικά Σώματα).

Περαιτέρω, για αποφυγή τυχόν 

ταλαιπωρίας και την εξάλειψη του 

φαινομένου των αδιευκρίνιστων 

πληρωμών το Επιμελητήριο 

υπενθυμίζει τη διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθούν τα μέλη για την 

εξόφληση οφειλών μέσω τραπεζικών 

ιδρυμάτων:

1. Συμπλήρωση των υποχρεωτικών 

πεδίων που βρίσκονται στο κάτω 

μέρος του τιμολογίου 

και αφορούν τα 

προσωπικά στοιχεία 

του μέλους 

2. Επιβεβαίωση ορθής 

καταχώρησης του αριθμού 

μητρώου μέλους ΕΤΕΚ από τον 

ταμία της τράπεζας 

3. Πληρωμή του οφειλομένου 

ποσού 

στον τραπεζικό 

λογαριασμό του Επιμελητηρίου 

και παράδοση του κάτω μέρους του 

τιμολογίου στον ταμία της τράπεζας

ETEK «Online Payments»

smart.

ν, 

ει 

ών 

μού 
ποσού 

στον τραπεζικό 
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Σ
ε απαντητική του επιστολή προς το γενικό διευθυντή του υπουργείου  Συγκοινωνιών και 

Έργων, το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι δεν θα είχε αντίρρηση εάν είχε διατηρηθεί όλη η ομάδα 

των μελετητών του έργου, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τυχόν τέτοια προσέγγιση 

θα εξοικονομούσε χρόνο και δημόσιο χρήμα. Ανεξάρτητα τούτου το Επιμελητήριο σημειώ-

νει ότι εφόσον υπάρχει οικονομική διαφορά μεταξύ του γραφείου KAL Engineering και του 

Αρχιτέκτονα του Έργου (Δ. Κυθρεώτης και Συνεργάται) θα πρέπει, προ της ανάληψης εργα-

σίας από τους νέους μελετητές του έργου, να έχει δοθεί άδεια διορισμού από το ΕΤΕΚ, βάσει 

των Κανονισμών Δεοντολογίας του.

Για να δοθεί άδεια από το Επιμελητήριο θα πρέπει το μέρος το οποίο έχει οικονομική εκκρε-

μότητα με τον μελετητή να αποδεχθεί τη διεξαγωγή διαιτησίας από το ΕΤΕΚ προς επίλυση 

της οικονομικής εκκρεμότητας. 

Το Επιμελητήριο θεωρεί  ότι μέχρις ότου εγκριθούν οι Κανονισμοί για τους Όρους Ανάθεσης 

και Αμοιβών οι Κανονισμοί Δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένης της υπό αναφοράς πρό-

νοιας αποτελούν σημαντικό νομοθετικό εργαλείο το οποίο, έστω και με έμμεσο τρόπο, συμ-

βάλλει στη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου παροχής υπηρεσιών μηχανικής επι-

στήμης. Το τελευταίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων. 

Μετά από πρόκληση του Πανεπιστήμιου Κύπρου το ΕΤΕΚ 

θα συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στην ερευνητική 

πρόταση «Ανάπτυξη και προώθηση νέων βελτιωμένων κυ-

πριακών ωμοπλίνθων ως εναλλακτικό οικολογικό υλικό δό-

μησης». Στην πρόταση αυτή η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα 

έρευνα για επιχειρήσεις και αφορά τη δράση Νέα Προϊόντα και 

Υυπηρεσίες (αειφόρος ανάπτυξη) συμμετέχουν επίσης η Πυγμα-

λίων Τεχνική Λτδ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η CNE Technology 

Ltd. Το Επιμελητήριο συμμετέχει στην πρόταση αυτή με τον Πολι-

τικό Μηχανικό Μιχάλη Πήττα.  

Μετά από πρόκληση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύ-

πρου το ΕΤΕΚ θα συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέ-

ας στην ερευνητική πρόταση «Χάρτης Ενεργειακά Αποδοτι-

κών Κτιρίων». Στην πρόταση αυτή η οποία εντάσσεται στο πρό-

γραμμα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αφο-

ρά τη δράση Τεχνολογίες Πληροφορικής συμμετέχουν επίσης το 

Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολι-

τών και η Cybarco plc. Το Επιμελητήριο συμμετέχει στην πρόταση 

αυτή με τον Μηχανολόγο Μηχανικό Χρίστο Μαξούλη.  

Πρόσκληση προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευ-

ρώπη 2009  (Intelligent Energy Europe). Μετά από πρόσκλη-

ση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 

Κρήτης το ΕΤΕΚ συμμετέχει ως εταίρος στην πρόταση PVTRAIN 

- TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Το Πρόγραμμα ευφυ-

ής ενέργεια για την Ευρώπη στοχεύει μέσω συγχρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, μη τεχνολογικών δράσεων, στην ασφαλή και αει-

φόρο παροχή ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριοι άξονες υλοποίησης των στόχων τους 

προγράμματος είναι, η υιοθέτηση μέτρων με σκοπό την ενεργεια-

κή απόδοση και ορθολογική χρήση των πηγών ενέργειας, η προ-

ώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να επιτυγ-

χάνεται διαφοροποίηση των μορφών ενέργειας στο ενεργεια-

κό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος η προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμών πηγών ενέρ-

γειας στις μεταφορές.

Περαιτέρω, το Επιμελητήριο το οποίο έχει θέσει ως βασική του προ-

τεραιότητα την ενεργειακή πολιτική και την ανάπτυξη ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, έστειλε επιστολές υποστήριξης (letter of support) 

σε ερευνητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του προ-

γράμματος ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη, στις οποίες συμμετεί-

χαν κυπριακοί φορείς

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2009 - 2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 

To ΕΤΕΚ σε ερευνητικές προτάσεις – ευρωπαϊκά προγράμματα

Νέο κτίριο Βουλής

Γ
ια πιθανή παράνομη άσκηση επαγγέλ-

ματος στον κλάδο Αρχιτεκτονικής περι-

λαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

καταγγέλθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, συγκεκριμένο πρόσωπο που 

δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Λε-

μεσό.

Η καταγγελία έγινε από το ΕΤΕΚ ως παραβία-

ση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας και παράνομη 

άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανι-

κής επιστήμης. Η περί ΕΤΕΚ νομοθεσία προ-

νοεί στο άρθρο 2 ότι, η Αρχιτεκτονική περι-

λαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

είναι κλάδος της μηχανικής επιστήμης και 

το άρθρο 25 (1) ότι, κανένας δεν δικαιούται 

να ασκεί επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο 

μηχανικής επιστήμης εκτός αν:

(ι) Είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο με-

λών του εν λόγω κλάδου ως μηχανικός 

στον εν λόγω κλάδο δυνάμει του παρό-

ντος νόμου και 

(ιι) Του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκη-

σης επαγγέλματος υπό τύπο τον οποίο 

θα καθορίσει το Επιμελητήριο.

Το πρόσωπο που καταγγέλθηκε δεν είναι εγ-

γεγραμμένο στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ. 

Παράνομη άσκηση επαγγέλματος Ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

Η ΔΕ του ΕΤΕΚ αποφάσισε όπως απο-
δεχθεί την προσφορά της εταιρείας 

Muhanna & CO σχετικά με το Ταμείο Ια-
τροφαρμακευτικής Περίθαλψης Μελών 
ΕΤΕΚ.  Για την παρακολούθηση των ερ-
γασιών έχει οριστεί επιτροπή αποτελού-
μενη από τους κκ Αντ. Βαλανίδη (Α΄Αντι-
πρόεδρο ΕΤΕΚ), Κώστα Αλλαγιώτη (Γενι-
κό Ταμία ΕΤΕΚ)  και τον Αναπληρωτή Δι-

ευθυντή του ΕΤΕΚ.

Παραπλανητικές διαφημίσεις

Ρ
αδιοφωνική διαφήμιση του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας, το περασμένο 

καλοκαίρι, μετέδιδε  ότι τα προγράμμα-
τα σπουδών Μηχανικής Επιστήμης του 
έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΕΤΕΚ. 
Το Επιμελητήριο ενημέρωσε το Πανεπι-
στήμιο ότι η διαφήμιση αυτή ήταν πα-
ραπλανητική, και δημιουργούσε λανθα-
σμένες εντυπώσεις σε ενδιαφερόμενους 
οι οποίοι επικοινωνούσαν με το ΕΤΕΚ για 
επιβεβαίωση, καθώς δεν έχει ολοκληρω-
θεί η διαδικασία αξιολόγησης των προ-
γραμμάτων σπουδών Μηχανικής Επι-
στήμης που προσφέρει το Πανεπιστή-
μιο αυτό. Στο μεταξύ, το ΕΤΕΚ  μελέτη-
σε τα προγράμματα σπουδών «Bachelor 
of Science in Computer Science» και 
«Bachelor of Science in Computer 
Engineering» του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου και έκανε συγκεκριμένες ει-

σηγήσεις.  
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Κονικλοσφαγεία
Καταρχήν θετικά τοποθετήθηκε το 

ΕΤΕΚ σε δύο αιτήσεις για την ανέγερ-

ση κονικλοσφαγείων στο Πισσούρι, 

στο ίδιο τεμάχιο, από την κ. Ανθού-

λα Δ. Ξαντρή και τον κ. κ. Θεόδωρο Δ. 

Ξαντρή. Όμως η Επιτροπή Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλή-

θηκε να γνωματεύσει αν από το γεγο-

νός αυτό θα συσσωρευτούν αρνητι-

κές επιπτώσεις στην περιοχή.

Οίκημα Πάφου
Το Τεχνικό Επιμελητήριο ευχαριστεί 

το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσε-

ως για τη χορηγία €64.019,52 για την 

επιδιόρθωση του κτιρίου που θα στε-

γάσει το οίκημα του ΕΤΕΚ στην Πάφο.

Συμβούλιο ΣΕΕΣΑΚ
Ο πρόεδρος και το Γενικό Συμβού-

λιο του Επιστημονικού Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Κύπρου συγχαίρουν τον 

πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Συν-

δέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών & 

Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου για 

την εκλογή τους και τους εύχονται 

κάθε επιτυχία στο έργο που ανέλα-

βαν.

Αναθέσεις μελετών έργων
Μετά από εισήγηση της Περιφερει-

ακής Επιτροπής ΕΤΕΚ Πάφου για τις 

απευθείας αναθέσεις μελετών έρ-

γων του δημόσιου και ευρύτερου δη-

μόσιου τομέα, το θέμα τέθηκε σε συ-

νεδρία της Διοικούσας Επιτροπής. 

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν διάφο-

ρα θέματα για προβληματισμό, νο-

μικά και άλλα ερωτήματα, προτά-

σεις εμπλουτισμού της εισήγησης και 

τρόποι προώθησης του θέματος. Επί-

σης, συμφωνήθηκε όπως ο δεύτερος 

αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, 

Κωνσταντίνος Κωνσταντή, έρθει σε 

επαφή την Επιτροπή Πάφου ώστε να 

ετοιμαστεί ολοκληρωμένη πρόταση 

που να λαμβάνει υπόψη όλες τις πα-

ραμέτρους του θέματος και η οποία 

να κατατεθεί στα αρμόδια όργα-

να του ΕΤΕΚ για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων.

νέα του ΕΤΕΚ

Τ
ην Τετάρτη 21 Ιουλίου ο 

πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Χρί-

στος Ευθυβούλου και άλλα 

μέλη της Δ.Ε. είχαν συνά-

ντηση, στα γραφείο του Επι-

μελητηρίου, με βουλευτές. 

Αντικείμενο της συνάντησης 

ήταν η Μεταφορά του Συ-

ντελεστή Δόμησης.

Συνάντηση με βουλευτές

Μικρές Ειδήσεις

Τ
ο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Υπηρεσία 

Ενέργειας, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, το Διαχειριστή Συστήμα-

τος Μεταφοράς, το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και την ΑΗΚ διοργανώ-

νουν το 2ο Διεθνές Συνέδριο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικό-

τητα. Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει µε επιλεγμένες εργασίες όλες τις τεχνολογί-

ες που σχετίζονται µε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία στις 23 και 24 Οκτω-

βρίου 2009. Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί ως keynote speakers:

- Ο Hans Muller Steinhagen, Διευθυντής, 

Institute of Technical Thermodynamics, Institute 

of Thermodynamics and Thermal Engineering, 

University of Stuttgart, Germany

- Ο Prof. Dr. Ernest J. Moniz, Professor of Physics 

and Cecil and Ida Green Distinguished Professor, 

Physics Department, Massachusetts Institute of 

Technology.

Πέραν των πιο πάνω διακεκριμένων επιστημό-

νων στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πέραν 

των 50 επιλεγμένων εισηγήσεων στα θέματα της 

ενεργειακής πολιτικής, των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της 

ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το τέλος εγγραφής για τα μέλη του ΕΤΕΚ ανέρχε-

ται στα €190 και περιλαμβάνει τα πρακτικά ή και 

παρουσιάσεις του συνεδρίου, καφέ και αναψυ-

κτικά στα διαλείμματα των εργασιών καθώς συμ-

μετοχή σε γεύμα που θα παρατεθεί στους σύνε-

δρους την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες: www.mse.com.cy/energy

2o Συνέδριο για ΑΠΕ
και Ενεργειακή Αποδοτικότητα 

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου, σε συ-

νεργασία με το δήμο Λευκωσίας και με τη στήριξη της ALPHA Bank, οργάνωσε με με-

γάλη επιτυχία εκδήλωση για την κάλυ-

ψη των panel της περίφραξης του Έργου 

Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας με 

gra®ti.

Ήταν μια πραγματική γιορτή των καλλιτε-

χνών gra®ti και της τέχνης. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής στο 

χώρο ακουγόταν μουσική από το Super-

FM και άλλους dj, υπήρχε barbeque και 

ποτά, διαγωνισμοί skateboard και ποδη-

λάτου. Τα έργα εκτίθενται στο χώρο της 

Πλατείας.  Μια επίσκεψη εκεί επιβάλλεται!

Gra�ti από τους… Επιμετρητές! 
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ανακοινώσεις

Συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων
σε Διεθνή Ερευνητικά Έργα

H 
Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα 

και Τεχνολογική Ανάπτυξη 2009-

2010, του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας (ΙΠΕ), αποτελεί τη σημαντικότερη 

πρωτοβουλία που αναλήφθηκε στην Κύ-

προ με στόχο την ανάπτυξη της επιστημο-

νικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 

καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Ένας από τους βασι-

κούς Στρατηγικούς Στόχους της ΔΕΣΜΗΣ 

2009-2010 είναι η επέκταση της συμμετοχής 

των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηρι-

ότητες έρευνας και καινοτομίας και η αύξη-

ση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις 

επενδύσεις ΕΤΑΚ σύμφωνα με τους στόχους 

της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο 

αυτό δημιουργήθηκε μια ομάδα προγραμ-

μάτων για την ανάπτυξη της έρευνας και 

καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ή μπορούν 

να αναπτύξουν συνεργασίες με άλλες επι-

χειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς 

οργανισμούς από την Ευρώπη μπορούν να 

αξιοποιήσουν το Πρόγραμμα «EUREKA 

Κύπρου».

Πανευρωπαϊκό δίκτυο

Ο Οργανισμός EUREKA, ιδρύθηκε το 1985 με 

στόχο να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό δί-

κτυο για προώθηση της βιομηχανικής έρευ-

νας και ανάπτυξης και σ’ αυτό μετέχουν σή-

μερα ως πλήρη μέλη 38 χώρες και η Ευρω-

παϊκή Ένωση. 

Η φιλοσοφία των έργων EUREKA βασίζε-

ται στην αρχή της προσέγγισης bottom-up 

approach. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι συμ-

μετέχοντες διαμορφώνουν ένα συγκεκριμέ-

νο έργο, τους στόχους του, τους εταίρους, τη 

συνεισφορά του καθενός και τον τρόπο με 

τον οποίο ο καθένας εκμεταλλεύεται τα πα-

ραγόμενα αποτελέσματα. 

Σε ένα έργο EUREKA συμμετέχουν φορείς 

από δύο τουλάχιστον χώρες μέλη του Ορ-

γανισμού. Το έργο αξιολογείται και υποστη-

ρίζεται από τις χώρες από τις οποίες προέρ-

χονται οι συμμετέχοντες σ’ αυτό. Η Κύπρος 

έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού το 2002 

και έκτοτε το ΙΠΕ λειτουργεί ως το Εθνικό 

Γραφείο EUREKA και έχει την ευθύνη της δι-

αχείρισης της συμμετοχής της Κύπρου στις 

δραστηριότητες του Οργανισμού. Το Πρό-

γραμμα «EUREKA Κύπρου» αποτελεί το μη-

χανισμό επιλογής και στήριξης των κυπρι-

ακών φορέων που επιθυμούν τη συμμετο-

χή τους σε έργα EUREKA και στοχεύει στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπρι-

ακών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη νέων ή 

βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών ή δια-

δικασιών και στη δικτύωση και συνεργασία 

με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμε-

τοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανι-

κής έρευνας και ανάπτυξης.

Η επιχορήγηση ενός έργου από το ΙΠΕ υπό-

κειται στην τελική έγκρισή του από τον Ορ-

γανισμό EUREKA.

Τα εγκεκριμένα, από τον Οργανισμό EUREKA 

έργα έχουν το δικαίωμα χρήσης του εμβλή-

ματος του Οργανισμού καθώς αυτό θεωρεί-

ται στον ευρωπαϊκό χώρο ως ένδειξη ποιό-

τητας και συχνά συμβάλει στη θετική αντι-

μετώπισή του από χρηματοδοτικούς ορ-

γανισμούς. Σημειώνεται ότι, είναι δυνατή 

η υποβολή προτάσεων για την υποστήρι-

ξη κάποιου έργου χωρίς τη χρηματοδότη-

ση του ΙΠΕ.

Του Προγράμματος μπορεί να επωφελη-

θούν Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί/Ακαδημαϊ-

κοί Οργανισμοί, ή Κοινωφελείς Οργανισμοί, 

με μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η 

Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή μίας 

επιχείρησης αποτελεί απαραίτητη προϋ-

πόθεση. O συνολικός προϋπολογισμός του 

Προγράμματος για την περίοδο 2009-2010, 

ανέρχεται στα €2.400.000. Η μέγιστη χρημα-

τοδότηση για κάθε έργο μπορεί να ανέλθει 

μέχρι τις €170.000.

Το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να 

φτάσει μέχρι και το 80% του συνολικού προ-

ϋπολογισμού του έργου.

Μέσω της Δράσης «EUREKA-Νέα Έργα» 

υποβάλλονται προτάσεις έργων για υποστή-

ριξη από το ΙΠΕ της συμμετοχής των κυπρια-

κών φορέων σε Νέα Έργα EUREKA.

Νέα Έργα EUREKA θεωρούνται έργα που, 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότα-

σης, δεν έχουν λάβει την έγκριση του Οργα-

νισμού.

Η μη συμπερίληψη κυπριακών φορέων στο 

αρχικό στάδιο ετοιμασίας μιας πρότασης 

έργου δεν περιορίζει τις δυνατότητες ουσι-

αστικής συμμετοχής και αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων του.

Προς τούτο, η Δράση «EUREKA-

Υφιστάμενα Έργα» θα καλύψει τη συμμε-

τοχή κυπριακών φορέων σε έργα EUREKA 

που έχουν ήδη λάβει την έγκριση του Ορ-

γανισμού.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής 

προτάσεων για τις πιο πάνω Δράσεις είναι η 

10η Δεκεμβρίου 2009, η 11η Μαρτίου 2010, 

η 3η Ιουνίου 2010, η 9η Σεπτεμβρίου 2010 

και η 30η Νοεμβρίου 2010.

EUROSTARS

Καινοτόμες ΜΜΕ έχουν τη δυνατότη-

τα να συμμετάσχουν σε ερευνητικές δρα-

στηριότητες μέσα από το Πρόγραμμα 

«EUROSTARS», το οποίο αποτελεί πρωτο-

βουλία του Οργανισμού EUREKA και συν-

δυάζει την προσέγγιση από κάτω προς τα 

πάνω του Οργανισμού με την ταυτόχρο-

νη χρηματοδότηση έργων από πόρους των 

κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Δράση «Eurostars Κύπρου» προσφέρει 

τη δυνατότητα χρηματοδότησης της συμ-

μετοχής κυπριακών φορέων που υπέβαλαν 

πρόταση στα πλαίσια του Προγράμματος 

EUROSTARS. 

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής 

προτάσεων του Προγράμματος EUROSTARS 

είναι η 25η Φεβρουαρίου 2010 και η 23η Σε-

πτεμβρίου 2010. 

Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων οι 

οποίες περιέχουν ανάμεσα σε άλλα, πληρο-

φορίες σχετικά με τους στόχους, τον προϋ-

πολογισμό, τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπα-

νών, τους δικαιούχους, καθώς επίσης και τις 

διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, δια-

πραγμάτευσης, χρηματοδότησης και παρα-

κολούθησης των έργων, όπως επίσης και τα 

σχετικά έντυπα, βρίσκονται στον ιστοχώρο 

του ΙΠΕ (www.research.org.cy). 

Πληροφορίες:

κ. Μαρίνος Πορτοκαλλίδης

(τηλ. 22205052,

mportokallides@research.org.cy).

Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού το 2002 και έκτοτε το ΙΠΕ λειτουργεί ως το Εθνικό 
Γραφείο EUREKA.

Στα Πλαίσια

του Προγράμματος

 «EUREKA Κύπρου»,

της ΔΕΣΜΗΣ

Προγραμμάτων 2009-2010 

του Ιδρύματος

Προώθησης Έρευνας
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ανακοινώσεις

Συνεργασία στην Τυποποίηση

Υ
πογράφηκε, τον Ιούλιο, στην Αθήνα Πρωτό-

κολλο Συνεργασίας στον Τομέα της Τυποποίη-

σης, μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίη-

σης (CYS) και του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίη-

σης (ΕΛΟΤ).  Το Πρωτόκολλο, μεταξύ άλλων, θέτει ως 

άμεση προτεραιότητα τη διάδοση της χρήσης των 

Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων σε Ελλάδα και 

Κύπρο, την ενίσχυση της θέσης CYS και ΕΛΟΤ στους 

Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίη-

σης καθώς επίσης και την εναρμόνιση της Ελληνικής 

Τεχνικής Ορολογίας, γεγονός που θα ωφελήσει τα 

μέγιστα τον τεχνικό κόσμο στις δύο χώρες.

Εκδρομές  2010

Η εταιρεία M&M EKDILOSIS LTD ανακοίνω-
σε την ανάθεση στον ταξιδιωτικό οργανισμό 

AMATHUS PUBLIC LTD (LET’S GO TOURS), της διορ-
γάνωσης των τριών Εκπαιδευτικών Εκδρομών για 
αρχιτέκτονες. μηχανικούς, τεχνικούς και άλλους 
επαγγελματίες ενδιαφερομένους, που θα πραγμα-
τοποιηθούν κατά το 2010.

-
κεντρο τις πόλεις της Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης και 
Κομοτηνής (1 - 6 Απριλίου).

Πορτογαλία με επίκεντρο τη Λισαβόνα (20-25 Μα-
ΐου, σε συνδυασμό με την αργία της Δευτέρας του 
Κατακλυσμού). 

-
μπάι ( 27 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου, σε συνδυασμό 
με την αργία της 28ης Οκτωβρίου). Επίκεντρο των 
επισκέψεων θα αποτελέσουν τα σύγχρονα και πρω-
τοποριακά αρχιτεκτονικά και άλλα έργα.
Για δηλώσεις ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα 
22769394 και 99625914 (υπεύθυνος κ. Μάριος Μι-
χαλόπουλος) ή κατευθείαν με τον ταξιδιωτικό οργα-
νισμό στα τηλέφωνα 22716520 και 99483456 (υπεύ-
θυνος κ. Ανδρέας Μιχαήλ).

 «ΟΙΚΟ-Ενημέρωση»

Τ
ο τριμηνιαίο περιοδικό ΟΙΚΟ-Ενημέρωση ασχο-
λείται αποκλειστικά με θέματα ενέργειας, νε-

ρού, και προστασίας του περιβάλλοντος. Δίδει ιδι-
αίτερη έμφα-
ση στο δομημέ-
νο περιβάλλον, 
την περιβαλλο-
ντική αρχιτεκτονι-
κή και την εξοικο-
νόμηση ενέργει-
ας που μπορούν 
να εφαρμοστούν 
στα κτίρια με την εφαρμογή σωστών μεθόδων θερ-
μομόνωσης, στο βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρί-
ων και στην εφαρμογή λύσεων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα.

Εκτιμώντας το σημαντικό ρόλο που έχουν να δια-
δραματίσουν στην προσπάθεια προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, η διεύ-
θυνση της ΟΙΚΟ-Ενημέρωσης αποφάσισε να διανέ-
μει το περιοδικό δωρεάν στους αρχιτέκτονες μέλη 
του ΕΤΕΚ.
Για δήλωση ενδιαφέροντος στο:
oikoenimerosi@ttgmena.com ή στο φαξ 22349966.

Νέα Τεχνική Επιτροπή του CEN 

Διαχείριση Καινοτομίας
Η 

τυποποίηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για υποστήριξη και προώθη-

ση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου το 2009, Έτος Καινοτο-

μίας και Δημιουργικότητας στην Ευρώπη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυ-

ποποίησης (CEN) εντείνει τις προσπάθειές του για στήριξη της καινοτομίας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή για τη: 

Διαχείριση Καινοτομίας (CEN/TC 389 “Innovation Management”).

Η συγκεκριμένη Τεχνική Επιτροπή δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση 

κουλτούρας καινοτομίας στην Ευρώπη και επιτάχυνση της πρόσβασης στην και-

νοτομία. Ειδικότερα αποσκοπεί στην τυποποίηση εργαλείων, μεθόδων και δια-

δικασιών που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να δημιουργήσουν 

και αναπτύξουν τη διαχείριση καινοτομίας, περιλαμβανομένων και αλληλένδε-

των θεμάτων, όπως η έρευνα.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), είναι ο εθνικός φορέας τυποποίη-

σης και συμμετέχει ενεργά στη διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση προάγοντας 

τα εθνικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα προωθεί την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 

και διεθνών προτύπων στις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα και μεγάλη σημασία που έχει η Τεχνική 

Επιτροπή για Διαχείριση Καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επί-

πεδο, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης επεδίωξε την εκπροσώπηση του 

σε αυτή.

Τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και κατ’ επέκταση την Κύπρο εκπροσω-

πεί στην Επιτροπή ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας 

Αντωνιάδης, ο οποίος και παρέστη στην πρώτη συνεδρία που πραγματοποιήθη-

κε πρόσφατα στις Βρυξέλλες.

Νέος κατάλογος
με επικίνδυνα χημικά

Τ
ο Τμήμα Επι-

θ ε ώ ρ η σ η ς 

Εργασίας, αρ-

μόδια αρχή της Κύ-

πρου για εφαρμο-

γή του Ευρωπαϊ-

κού Κανονισμού 

1907/2006 (REACH) 

πληροφορεί τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χη-

μικών Προϊόντων έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του νέο κατάλογο με χημι-

κές ουσίες υψηλού κινδύνου. Αυτές οι χημικές ουσίες είναι υποψήφιες για έντα-

ξη στον Κατάλογο Αδειοδοτούμενων Χημικών Ουσιών ο οποίος περιλαμβάνει τις 

χημικές ουσίες των οποίων η χρήση θα επιτρέπεται μόνο εφόσον αποδειχθεί από 

το χρήστη ότι τα οφέλη από τη χρήση υπερισχύουν των αρνητικών επιπτώσεων.

Οι χημικές αυτές ουσίες φαίνονται αναλυτικά σε σχετική Ανακοίνωση του Ευ-

ρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων η οποία βρίσκεται στην ιστοσελί-

δα: http://echa.europa.eu/doc/press/pr-09-12-second-consultation-svhc-

identi�cation-20090901.pdf

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2009 ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 

εκφράσει τα σχόλια ή τις απόψεις του για την ένταξη των συγκεκριμένων ουσιών 

στον Κατάλογο Αδειοδοτούμενων Χημικών Ουσιών (Παράρτημα XIV του REACH) 

στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων: 

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc-cons-en.asp

Όλα τα σχόλια που θα εκφρασθούν θα ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση της τε-

λικής απόφασης. 

Πληροφορίες για τον Κανονισμό REACH και για τις υποχρεώσεις που επι-

βάλλει από την  ιστοσελίδα του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

(www.mlsi.gov.cy/dli) ή στο 22405608.
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διορισμοί από το ΕΤΕΚ

μικρές αγγελίες

Ζητούνται

και Επιμετρητής Ποσοτήτων

PriceWaterHouseCoopers Ltd, Στέλλα Γε-
ωργίου, τηλ. 22555000

Οικονομίδης + Ακκελίδου Αρχιτέκτονες, 
τηλ. 22755080

Μιχαλάκης Ιωάννου, τηλ. 99530842

και Πολιτικός Μηχανικός

Desand Architects – Engineers, πείρα 2–5 
χρόνια, επαρχία Λάρνακας, μισθός αναλό-
γως προσόντων, τηλ. 24650910 (κ. Φώτη 
Αδαμίδη)

και Μηχανολόγος Μηχανικός

KPMG Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηλ: 22209154 (κ. 
Χριστιάνα Σάββα)

Εταιρεία Γρηγόρης Κοντός, τηλ. 24363962

IOANNOU CONSULTANCY SERVICES, πείρα 
δέκα χρόνων εκ των οποίων τρία σε εργο-
τάξια, καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας, μισθός αναλόγως προσόντων, 
παροχή αυτοκινήτου και έξοδα βενζίνης, 

τηλ. 99604645 / 25591600 (κ. Αντώνη)

Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Remedica Ltd, τηλ. 25553177 (κ. Μαρτίνο 
Δημοσθένους)

HYDROTECH (Water & Environmental 
Engineering) Ltd, ειδικότητα στην επεξερ-
γασία νερού, λυμάτων και βιομηχανικών 
απόβλητων, γενικές γνώσεις Η/Υ, μισθός 
αναλόγως προσόντων, 13ος και 14ος μι-
σθός, τηλ. 25391295

Ζητούν εργοδότηση

Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική – Tech. 
University of Vienna

Dipl Eng. In Civil Engineering – Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης
MSc in Urban Planning

MEng (Hons) Civil Engineering – University 
of Newcastle MSc (Hons) Project 
Management – Northumbria University at 
Newcastle

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Ενερ-
γειακή κατεύθυνση Σπουδών

Τίτλος εξειδίκευσης: Περιβάλλον και Τε-
χνολογία Αντιρρύπανσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Bachelor Degree in Mechanical 
Engineering 
Frederick University (2007-2009)
Frederick institute of Technology (2005-
2007) 

BSc in Mechanical Engineering – 
University of Technology and Economics
Budapest, Hungary

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

-

ροφορική 

BSc in Computer Science – Networks – 
Communications, Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης
MSc in Computer Science – Πανεπιστήμιο 
Κύπρου – 2008 – σήμερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Diploma in Electronic engineering & 
Computer Engineering 
Technical University of Crete

Πραγματογνωμοσύνες
 γεωλόγος μηχανικός, 

για πιθανές επιπτώσεις σε οικοδομή στην 

Πάνω Λακατάμια, από το νερό που έχει δι-

ασκορπιστεί στο υπέδαφος, για δεκαοχτώ 

περίπου μήνες, από τη μη ένωση του συ-

πτικού με τον απορροφητικό λάκκο.

, μηχανολόγος μηχα-

νικός, για την αξιοπιστία κινητού μηχανή-

ματος παραγωγής σουβά, στην Πάφο.

 αρχιτέκτονας, για 

υγρασίες και μούχλα σε διαμέρισμα στην 

Αγλαντζιά.

 αρχιτέκτονας μηχα-

νικός, για την υγρασία που παρατηρείται 

γύρω από τα παράθυρα και άλλες κακοτε-

χνίες σε διαμέρισμα  κτιριακού συγκροτή-

ματος στη Λεμεσό.

 πολιτικός μη-

χανικός, για διαρροές νερού σε διαμέρι-

σμα στο Στρόβολο, αλλά και διαρροές από 

διαμέρισμα του πάνω ορόφου.

 γεωλόγος μηχανικός, 

για τις ζημιές και άλλα προβλήματα που 

πιθανόν να δημιουργήθηκαν από τη διαρ-

ροή νερού του αγωγού ύδρευσης, σε οικία 
στην Κλήρου.

αρχιτέκτονας, για 
την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη και 
για άλλες κακοτεχνίες σε οικοδομή στη 
Λευκωσία.

 αρχιτέκτο-
νας, για το εμβαδόν, κακοτεχνίες και άλλα 
προβλήματα σε κατοικία στη Λακατάμεια.

 μηχανολόγος μη-
χανικός, για την αποχέτευση, υδραυλική 
εγκατάσταση, πρόνοιες θέρμανσης, κα-
λούπωμα σκάλας, ηλεκτρολογικά κυρίως 
υπνοδωματίου και άλλες κακοτεχνίες σε 
οικία στο Τσέρι.

 πολιτικός μηχανι-
κός, για την ασφάλεια των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων δημοτικού σχολείου.

 αρχιτέκτονας, για 
κακή εφαρμογή κεραμικών, στραβούς τοί-
χους, προβλήματα στην είσοδο και στα 
παράθυρα και άλλες κακοτεχνίες σε οικία 
στον Αγιο Ιωάννη Μαλούντας.

πολιτικός μηχανι-
κός, για την ασφάλεια και άλλες κακοτεχνί-
ες σε κατοικία στο συνοικισμό Τραχωνίου.

Διορισμοί
αρχιτέκτονας, για 

την κριτική επιτροπή του αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού για την ανάπλαση του χώρου 

του παλιού ΓΣΠ.

 Πολιτικός Μηχανι-

κός, και Ανδρέας Ελευθερίου, Αρχιτέκτο-

νας, στις Επιτροπές για διενέργεια προφο-

ρικών εξετάσεων για πρόσληψη ενός Αρ-

χιτέκτονα και ενός Πολιτικού Μηχανικού 

στο δήμο Λεμεσού.

Λούκας Γεωργιάδης, Άντης Σφήκας, Νί-

κος Ηλία και Γιώργος Βλάμης, στην ομά-

δα  για τη μελέτη και υποβολή σχολίων 

στο προσχέδιο των Οδηγιών Διαιτησίας 

του ΕΤΕΚ.

Οι μηχανικοί πληροφορικής Αντώνης 

Βαλανίδης (πρόεδρος), Ανδρέας Κυ-

πριανού (αναπληρωτής πρόεδρος) και 

Αγαθοκλής Στυλιανού, Σωκράτης Σω-

κράτους, Αλέξανδρος Αργυρού, Τάσος 

Περικλέους (μέλη), στην Επιτροπή Ειδι-

κότητας Μηχανικής της Πληροφορικής.

Πληροφορίες ή καταχώρηση αγγελιών: 22877647 ή cyprus@etek.org.cy


