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                    Του Στέλιου Αχνιώτη

Θεμελιώδες και επίκαιρο το ερώτημα, αγγίζει το είναι, την 

αρχή και το τέλος του καθενός ξεχωριστά αναντίλεκτα και 

ως σύνολο, ως κοινωνία ανθρώπων, απόγονοι κάποιων άλ-

λων που προηγήθηκαν και πρόγονοι αυτών που θα ‘ρθουν. 

Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και τί φέρνουμε μαζί μας και, εξίσου 

σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό είναι, προς τα πού πορευόμαστε, ποιο 

θα είναι το μέλλον και τί μας επιφυλάσσει το αύριο;  

Αν αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στους αιώνες των κατακτητών και της 

μαύρης σκλαβιάς, της μιζέριας, των διωγμών και της εξαθλίωσης δια-

φυλάχτηκε η συνείδηση, το είναι και τα πιστεύω αυτού του κόσμου, εί-

ναι να διερωτάσαι πώς είναι δυνατόν σε συνθήκες ελευθερίας, σε μό-

λις μια χούφτα χρόνια, καταφέραμε να περιπλανιόμαστε επαίτες, γονα-

τιστοί στους εμπόρους της οικουμένης για τα αυτονόητα, τα απλά, αυτά 

που κάθε άνθρωπος έχει ως βασική ανάγκη για να είναι και να νιώθει 

ελεύθερος και αξιοπρεπής.  Σερνόμαστε και γλύφουμε εκεί που φτύ-

σαμε και δεν τολμούμε να πιστέψουμε στο ποιοι πράγματι είμαστε και 

τί μπορούμε να καταφέρουμε. Πνιγμένοι στις ενοχές και τα διλήμμα-

τα, ξεκομμένοι και απόμακροι από 

τις ρίζες μας, αποπλανημένοι και 

αποχαυνωμένοι, περιπλανιόμαστε 

με το βλέμμα θολό. Περιμένουμε 

μια διεθνή νίκη στο ποδόσφαιρο 

για να αναθαρρέψουμε, να τονω-

θούμε να δούμε πιο πέρα. 

Ο δρόμος προς το αύριο είναι αυ-

τός που έρχεται απ’ το χθες, με 

ό,τι φέρνει μαζί του. Ενδιαφερό-

μενοι τρίτοι και καλοθελητές πολ-

λοί, να μας υποδείξουν, πότε με το καλό και πότε με φοβέρες, το πρέ-

πον και το σώφρον. Ας κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας, στο είναι μας και ας 

αντλήσουμε γνώση και δύναμη, γιατί πράγματι από εμάς εξαρτάται το 

πώς θα πορευτούμε αυτό το δρόμο… σκυφτοί σέρνοντας τα πόδια μας 

και βλέποντας χάμω ή πιστεύοντας στις δυνάμεις μας, όρθιοι και ατενί-

ζοντας αγέρωχα και με αισιοδοξία τον ορίζοντα…

Αδέσποτοι περιπλανιόμαστε…

Ας κοιτάξουμε βαθιά 
μέσα μας, στο είναι μας 

και ας αντλήσουμε 
γνώση και δύναμη, γιατί 

πράγματι από εμάς 
εξαρτάται το πώς θα 

πορευτούμε αυτό το δρόμο…

Αγαπητά μέλη και αναγνώστες,

Με αφορμή το άρθρο του συνάδελφου Παναγιώτη Σολωμού με θέμα «Σταθμός επεξεργασίας και 

ταφής αδρανών υλικών στο μεταλλείο Μαθιάτη» που δημοσιεύθηκε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο 

τεύχος 136 και επιστολή του προέδρου της εταιρείας «Cyprus Waste Industries», κ. Μάριου Πού-

φου, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Όπως αναφέρεται στη σελ. 3 κάθε Ενημερωτικού Δελτίου, το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευ-

θύνη για το περιεχόμενο των ενυπόγραφων άρθρων που φιλοξενούνται, τα οποία εκφράζουν τις 

απόψεις των συγγραφέων τους. Ωστόσο, η δημοσίευση άρθρων που αποστέλλονται από μέλη 

στο ΕΤΕΚ εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής Επιτροπής του Ενημερωτικού Δελτίου.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι το ΕΤΕΚ μετά και τη συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Βουλής για το θέμα, και μετά από εισήγηση του εκπροσώ-

που του στη προαναφερόμενη συνεδρία, έχει ζητήσει με επιστολή του προς το Διευθυντή της 

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος απαντήσεις σε σχετικά διευκρινιστικά ερωτήματα που θέτει ούτως 

ώστε να προχωρήσει σε τελικές τοποθετήσεις επί της υπό εξέταση αίτησης.

Ευχαριστούμε,

Συντακτική Επιτροπή Ενημερωτικού Δελτίου ΕΤΕΚ

και 

τίο 

ύ-

υ-

ς 

η 

Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής Ενημερωτικού Δελτίου ΕΤΕΚ
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Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημή-

τρη Χριστόφια, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, προτεί-

νει τη δημιουργία Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΣ).

Το ΕΤΕΚ προχώρησε στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφού μελέτησε την υφι-

στάμενη κατάσταση και αφού έλαβε υπόψη του τη σημασία που έχουν τα 

ενεργειακά θέματα.

Όπως εξηγείται στην επιστολή προς τον Πρόε-

δρο Χριστόφια, «η ετοιμασία και η υλοποίηση ενός 

μακροχρόνιου και ορθολογικά στοχοθετημένου 

ενεργειακού σχεδιασμού είναι ένα ύψιστης σημα-

σίας θέμα, ιδιαίτερα για την Κύπρο η οποία ακόμη 

και σήμερα είναι πλήρως εξαρτημένη από τα πε-

τρελαιοειδή».

Το Επιμελητήριο τονίζει προς τον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας ότι έχει παρατηρήσει μία δυστοκία στη 

χάραξη και υλοποίηση ενός μακροχρόνιου ενερ-

γειακού σχεδιασμού ο οποίος να λαμβάνει υπόψη 

τις δεσμεύσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις τεχνολογικές 

εξελίξεις, αλλά και την έμπρακτη δέσμευση της Πολιτείας για τη στήριξη κα-

θαρότερων τεχνολογιών. «Κύρια γενεσιουργός αιτία για το πιο πάνω», σημει-

ώνει το ΕΤΕΚ, «είναι η πολυπλοκότητα του συστήματος αποφάσεων, αφού τα 

ενεργειακά θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα με θέματα που αφορούν το 

περιβάλλον, τα δημόσια οικονομικά αλλά και την ανταγωνιστικότητα της κυ-

πριακής οικονομίας, είναι διάσπαρτα σε διάφορα υπουργεία, χωρίς τον απα-

ραίτητο συντονισμό».

Αναλύοντας την πρότασή του το ΕΤΕΚ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το Συμ-

βούλιο, το οποίο θα έχει ένα επιτελικό και συντο-

νιστικό ρόλο, θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα 

τεκταινόμενα και τις τάσεις που αναπτύσσονται σ΄ 

όλους τους τομείς της ενέργειας σε εθνικό και διε-

θνές επίπεδο, θα ζητά τις απόψεις όλων των εμπλε-

κομένων και θα εξάγει τα αναγκαία συμπεράσματα 

τα οποία θα θέτει στη διάθεση της Πολιτείας.

Το ΕΤΕΚ εισηγείται όπως του Συμβουλίου προε-

δρεύει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή εκ-

πρόσωπός του.

«Θεωρούμε ότι το Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατη-

γικής», σημειώνει στην επιστολή του το Επιμελητή-

ριο, «το οποίο έχει έντονο το στοιχείο της συμμετοχικότητας, αφού σε αυτό 

θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, θα συμβάλλει στην ετοιμασία 

μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής και του απαραίτητου σχεδιασμού της 

προς όφελος του τόπου μας».

20χρονα του ΕΤΕΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Τ ΟΥ  Ε Τ Ε Κ  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο  Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

«Το Συμβούλιο, το οποίο 
θα έχει ένα επιτελικό 
και συντονιστικό ρόλο, 
θα βρίσκεται σε διαρκή 

επαφή με τα τεκταινόμενα 
και τις τάσεις που 

αναπτύσσονται σ΄ όλους 
τους τομείς της ενέργειας»

Σύσταση Συμβουλίου 
Ενεργειακής Στρατηγικής 

Το 2011 το Επιμελητήριο γιορτάζει 20 χρόνια από την ίδρυσή του και 

προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων και ενεργειών οι οποίες θα έχουν 

ως κύριο στόχο, αφενός να παρουσιάσουν την ιστορική πορεία του ΕΤΕΚ 

από το 1991 μέχρι σήμερα και αφετέρου να προβάλλουν τη συμβολή 

του σε επιστημονικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. 

Στα πλαίσια αυτά το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου προ-

κήρυξε διαγωνισμό για τη δημιουργία ειδικού λογοτύπου το οποίο θα 

συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του που θα εντάσ-

σονται στο εορταστικό πρόγραμμα της επετείου.

Συνολικά είχαν σταλεί 97 προτάσεις από εικαστικούς και μέλη του ΕΤΕΚ. 

Τις υποβληθείσες προτάσεις αξιολόγησε  κριτική επιτροπή η οποία 

απαρτιζόταν από τους Χαράλαμπο Τσουρή, αρχιτέκτονα, μέλος του Γενι-

κού Συμβουλίου ΕΤΕΚ,  Χρίστο Χριστοδούλου, πολεοδόμο – αρχιτέκτονα 

και Δάφνη Τριμικλινιώτη, εικαστικό, εκπρόσωπο του Ε.ΚΑ.ΤΕ.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού επιλέγηκαν τρεις προτάσεις. 

Στον πρώτο νικητή θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο ύψους €1.000. 

Στο δεύτερο και τρίτο νικητή θα απονεμηθεί έπαινος και χρηματικό 

βραβείο €500. 

Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο θα εξετάσει το ενδεχόμενο πραγ-

ματοποίησης έκθεσης με όλες τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στα 

πλαίσια των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν για τα 20χρο-

να του ΕΤΕΚ.   

Το Επιμελητήριο ευχαριστεί θερμά όλους όσους υπέβαλαν πρόταση 

για το επετειακό λογότυπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρί-

ου ενόψει των 20χρονών του.

Το λογότυπο που κέρδισε το πρώτο βραβείο.

Τα λογότυπα που πήραν τη δεύτερη και τρίτη θέση.
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Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’ είχε στις 19 Αυγούστου αντι-

προσωπεία του ΕΤΕΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Χρίστο Ευθυ-

βούλου. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η ανέγερση καθεδρικού ναού στο χώρο δίπλα 

από την Ιερά Αρχιεπισκοπή στην εντός των τειχών Λευκωσία. Στη συνάντηση διεξήχθη 

εποικοδομητική συζήτηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που είχε ετοιμαστεί από την Επιτροπή που είχε οριστεί και 

τη μορφολογία του προτεινόμενου ναού to ETEK είχε διαφωνήσει με τη συγκεκριμένη πρό-

ταση στο συγκεκριμένο χώρο. Περαιτέρω είχε επισημάνει ότι θα ήταν προτιμότερο να είχε 

επιλεγεί μια διαφορετική διαδικασία για σκοπούς ετοιμασίας της σχετικής μελέτης η οποία 

θα συγκέντρωνε μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη.

Το Επιμελητήριο 

Στον Αρχιεπίσκοπο επεξηγήθηκε ότι «η μορφολογία του προτεινόμενου ναού δεν μπορεί να κρι-

θεί ως ικανοποιητική για τον καθεδρικό ναό στη συγκεκριμένη περιοχή της εντός των τειχών πό-

λης της Λευκωσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της αρμόδιας αρχής για χορήγηση της απαιτούμενης 

πολεοδομικής άδειας, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργει-

ες ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ναός που θα ανεγερθεί θα συνάδει με το χαρακτήρα της πε-

ριοχής και θα παρουσιάζει τα απαιτούμενα, ως καθεδρικός ναός, χαρακτηριστικά».

Η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου επεξήγησε στον Αρχιεπίσκοπο ότι πάγια θέση του 

ΕΤΕΚ είναι ότι, κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ανέγερση μνημειακών κτιρί-

ων που θα πρέπει να είναι σημεία αναφοράς για τον τόπο και τα οποία θα αποτελούν κλη-

ροδότημα για τις επόμενες γενεές απαιτείται συλλογικότητα η οποία θα μπορούσε να επι-

τευχθεί μέσα από τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό το ΕΤΕΚ 

ζήτησε από τον Μακαριότατο όπως επανεξετάσει το ενδεχόμενο αξιοποίησης της διαδικα-

σίας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Επιμελητήριο δύναται να συνεργαστεί μαζί του με 

στόχο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία δεν θα καταστεί χρονοβόρα και ότι θα επιτευχθούν 

οι στόχοι που τίθενται. 

Το ΕΤΕΚ, κατά τη συνάντηση ζήτησε επίσης όπως διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ του μελε-

τητή του έργου και εκπροσώπων του Επιμελητηρίου ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρουσί-

ασης και επεξήγησης των συμπερασμάτων της έκθεσης που έχει ετοιμαστεί από το Επιμε-

λητήριο, και συνεπώς των προβλημα-

τισμών και ανησυχιών του ΕΤΕΚ.

Το Επιμελητήριο εκτός από το θέμα 

του καθεδρικού ναού ζήτησε τη δη-

μιουργία συμβουλευτικής προς την 

Εκκλησία επιτροπής σε θέματα ναο-

δομίας στην οποία θα συμμετέχουν 

και εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ ενώ δε-

σμεύτηκε να διερευνήσει τη δυνατό-

τητα πραγματοποίησης συνεδρίου με 

θέμα τη σύγχρονη ναοδομία.

Η μορφολογία του 
προτεινόμενου ναού 
δεν μπορεί να κριθεί 
ως ικανοποιητική για 
τον καθεδρικό ναό στη 

συγκεκριμένη περιοχή της 
εντός των τειχών πόλης 

της Λευκωσίας

Συνάντηση ΕΤΕΚ – Αρχιεπισκόπου 
για τον καθεδρικό ναό

Δημαρχείο Λευκωσίας

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας 

για χορήγηση άδειας για ανέγερση νέου καθεδρικού ναού 

χωρίς θεώρηση σχεδίων, το ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολή προς 

τη δήμαρχο Λευκωσίας.

Στην επιστολή του το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι:

1. Το ΕΤΕΚ έχει έγκαιρα διατυπώσει δημόσια ότι τοποθετείται 

αρνητικά ως προς την συγκεκριμένη πρόταση για ανέγερση 

του ναού. Η διαμόρφωση της θέσης του ΕΤΕΚ έγινε με βάση 

έκθεση που ετοιμάστηκε από Επιτροπή διαπρεπών επιστη-

μόνων που είχε οριστεί, μετά από σοβαρό προβληματισμό 

αλλά και μακρά συζήτηση όλων των πτυχών του θέματος, και 

αφού λήφθηκαν υπόψη όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

έργου, ιδιαίτερα δε αυτά που αφορούν τη μορφολογία του 

προτεινόμενου ναού. 

2.  Επισημαίνεται επίσης ότι κατά τη διαμόρφωση της θέσης 

του για το θέμα, το ΕΤΕΚ έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις αναμ-

φισβήτητα σημαντικές πτυχές του που δεν είναι τεχνικές κα-

θώς και τις ανάγκες της ίδιας της Εκκλησίας. 

3.  Η έκθεση που συντάχθηκε από το Επιμελητήριο έχει υπο-

βληθεί στο Δήμο για προβληματισμό και με τη θερμή παρά-

κληση όπως ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη λήψη των σχετι-

κών αποφάσεων. Η έκθεση υποβλήθηκε επίσης στον ίδιο το 

Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. 

Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ τονίζει ότι η έκθεση του θα έπρε-

πε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την πολεοδομική 

αρχή και ότι ανέμενε πως θα είχε κληθεί από το δήμο Λευ-

κωσίας για να παρουσιάσει τις διαπιστώσεις που καταγράφο-

νται στην έκθεση.

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, το Επιμελητήριο καταθέ-

τει τον έντονο προβληματισμό του προς το δημαρχείο αφού 

φαίνεται ότι, τα ζητήματα που έχουν εγερθεί ειδικά σε σχέ-

ση με τη μορφολογία του ναού δεν έχουν ληφθεί σοβαρά 

υπόψη, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο. Με τη χορήγηση της 

πολεοδομικής άδειας παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο κατά 

πόσο αλλά και με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί ότι αυτό θα γί-

νει στο μέλλον.

Ενόψει των πιο πάνω το Τεχνικό Επιμελητήριο ζήτησε όπως 

ενημερωθεί σε σχέση με την απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου για το θέμα, τις προθέσεις του δήμου όσον αφορά 

τις επόμενες του ενέργειες αλλά και αναφορικά με τη διαδι-

κασία που θα ακολουθηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι τα τρο-

ποποιημένα σχέδια, τα οποία γίνεται αντιληπτό ότι θα πρέ-

πει να κατατεθούν από το μελετητή, θα λαμβάνουν υπόψη 

τις ανησυχίες που έχουν κατατεθεί από την Επιτροπή Αισθη-

τικού Ελέγχου και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Στην περίπτωση που αυτό είναι εφικτό, το Επιμελητήριο θε-

ωρεί ότι θα ήταν επίσης χρήσιμο να του κοινοποιηθούν, ή 

να δημοσιοποιηθούν, οι προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί 

και οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιηθούν από τον αιτητή, 

αλλά και οι παρατηρήσεις που έχουν κατατεθεί από τις αρ-

μόδιες υπηρεσίες.
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Το Τεχνικό Επιμελητήριο παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλι-

ξη της υπόθεσης σχετικά με τη δραστηριότητα συγκεκριμένης εταιρεί-

ας ανάπτυξης γης.

Το Επιμελητήριο εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την αδυνα-

μία των εμπλεκόμενων φορέων να εντοπίσουν έγκαιρα τέτοιου είδους προ-

βλήματα και να επιβάλουν αποτελεσματικά το Νόμο ώστε να προστατευθεί ο 

απλός πολίτης από δραστηριότητες μεμονωμένων επιχειρηματιών που πλήτ-

τουν την εμπιστοσύνη του κοινού προς τους θεσμούς.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση, έστω με καθυστέρηση, της 

εταιρείας που είχε σωρεία σοβαρών καταγγελιών εναντίον της, είναι ένα αυ-

τονόητο και ελάχιστο βήμα για την προστασία του καταναλωτή και αποτε-

λεί μέτρο που θα πρέπει να θεσμοθετηθεί για να αξιοποιείται και μελλοντι-

κά σε παρόμοιες περιπτώσεις, χωρίς βέβαια να καταργούνται οι βασικές αρ-

χές δικαιοσύνης.

Το ΕΤΕΚ αναγνωρίζει ότι στα πλαίσια του εκσυγχρονι-

σμού του νομικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση 

και τον έλεγχο της οικοδομικής ανάπτυξης έχουν περιλη-

φθεί στη σχετική προτεινόμενη νομοθεσία πρόνοιες που 

βελτιώνουν το βαθμό προστασίας του καταναλωτή. Ωστό-

σο τονίζεται ότι, παρά το μεγάλο περιθώριο που υπάρχει 

για περαιτέρω βελτιώσεις στη νομοθεσία, το βασικότε-

ρο πρόβλημα που παραμένει αφορά όχι την έλλειψη νο-

μοθεσίας, αλλά την έλλειψη της απαραίτητης βούλησης 

από τις εμπλεκόμενες αρχές για την αυστηρή και απο-

τελεσματική επιβολή των νομοθεσιών που διέπουν την οικοδομική ανάπτυξη.

Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός ελάχιστων ποιοτικών αλλά και οικονομικών

κριτηρίων για σκοπούς ρύθμισης του κλάδου των επιχειρηματιών ανάπτυξης 

γης θα πρέπει να προβληματίσει την Πολιτεία, ιδιαίτερα τη στιγμή που η ανά-

γκη αυτή αναγνωρίζεται και από μέλη του ιδίου του κλάδου. Ως πρώτο βήμα 

θεωρούμε ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί επιτέλους το ασυμβίβαστο του επιχει-

ρηματία ανάπτυξης γης με τη δραστηριότητα επίβλεψης του έργου μέσω της 

έκδοσης σχετικών Κανονισμών, ένα θέμα που παραμένει γράμμα κενό από το 

1999, χρονιά κατά την οποία εκσυγχρονίστηκε η περί Ρύθμισης Οδών και Οι-

κοδομών νομοθεσία σε ό,τι αφορά το θέμα.

Με την ευκαιρία αυτή το ΕΤΕΚ παροτρύνει το κοινό να παραμείνει ιδιαίτερα 

προσεκτικό και εισηγείται όπως οι πολίτες κατά τη σύναψη 

συμφωνίας διασφαλίζουν, κατ’ ελάχιστον, την ύπαρξη της 

απαιτούμενης πολεοδομικής άδειας και ζητούν όπως τους 

κοινοποιούνται τα σχετικά σχέδια που έχουν κατατεθεί προς 

το σκοπό αυτό τα οποία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγί-

δα της πολεοδομικής αρχής και να συνάδουν με εκείνα που 

περιλαμβάνονται στο σχετικό πωλητήριο έγγραφο. Στις πε-

ριπτώσεις εκείνες όπου απαιτούνται διευκρινήσεις, το κοι-

νό θα πρέπει να απευθύνεται σε ανεξάρτητο σύμβουλο. Ση-

μειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το πωλητήριο έγγραφο θα πρέπει απαραίτη-

τα να κατατίθεται στο κτηματολόγιο, ενέργεια που διασφαλίζει σε μεγάλο βαθ-

μό τον καταναλωτή.

Το ΕΤΕΚ παροτρύνει επίσης όλους τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται 

στην οικοδομική βιομηχανία και κυρίως αυτούς που εργοδοτούνται από επι-

χειρηματίες ανάπτυξης γης, να ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα με 

πλήρη συναίσθηση της ευθύνης την οποία επωμίζονται ως επιστήμονες μη-

χανικοί ταγμένοι στην υπηρεσία της επιστήμης, να διατηρούν σε υψηλά επί-

πεδα το κύρος του επαγγέλματος και των προσφερόμενων υπηρεσιών και να 

αντιστέκονται σε πρακτικές που οδηγούν σε φαινόμενα μειωμένης ποιότη-

τας και ασφάλειας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Τ ΟΥ  Ε Τ Ε Κ

Η προστασία του πολίτη αποτελεί προτεραιότητα

Συνάντηση με 
Τουρκοκύπριους 

μηχανικούς

Mε απόφαση του Γενικού Συμβουλί-

ου του ΕΤΕΚ έχει συσταθεί Επιτροπή 

Επαφής Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 

Μηχανικών. Η Επιτροπή πραγματοποιεί συ-

ναντήσεις με τους Τουρκοκύπριους μηχανι-

κούς, οι οποίες κάποτε πραγματοποιούνται 

στις ελεύθερες περιοχές και κάποτε στα κα-

τεχόμενα. Στόχος των συναντήσεων είναι η 

συζήτηση θεμάτων κοινού προβληματισμού 

του ΕΤΕΚ και του ΚΤΜΜΟΒ. 

Η πιο πρόσφατη συνάντηση έγινε στην κα-

τεχόμενη Λευκωσία στις 29 Ιουλίου απ’ 

όπου και η φωτογραφία.

Μέγιστος στόχος 
η διαφάνεια σε 
περιπτώσεις 

πιθανής 
εξαπάτησης του 

κοινού
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Συνάντηση με την υπουργό Συγκοινωνιών και Έρ-

γων, κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, είχε τον πε-

ρασμένο Ιούλιο αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ με επι-

κεφαλής τον πρόεδρό του, κ. Χρίστο Ευθυβουλου. 

Η αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ ευχήθηκε κάθε επιτυ-

χία στο δύσκολο έργο που κλήθηκε να επιτελέσει η 

κ. Μαρκουλλή και τόνισε ότι παραμένει στη διάθε-

ση της για να τη βοηθήσει στο έργο της, αξιοποιώ-

ντας τη μακρά εμπειρία του και τη μακρόχρονη συ-

νεργασία που υπάρχει με το υπουργείο Συγκοινωνι-

ών και Έργων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ο Νόμος που προνοεί 

για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημο-

σίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

και για συναφή θέματα, ο χειρισμός των νομοσχε-

δίων/ κανονισμών περί ΕΤΕΚ Νόμου, το Τροποποιη-

τικό Νομοσχέδιο για συμμετοχή δημόσιων υπαλ-

λήλων στα αιρετά σώματα ΕΤΕΚ και η εισήγηση για 

Τροποποιήσεις των περί Ρυθμίσεων Οδών και «Οικο-

δομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκατα-

στάσεις) Κανονισμών του 2006/ Εκσυγχρονισμός του 

περί Ηλεκτρισμού Νόμου.

1. Νόμος που προνοεί για το συντονισμό των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και για συ-

ναφή θέματα: Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, 

το Επιμελητήριο αξιολογεί θετικά τις προσπάθειες 

που έχουν γίνει για σκοπούς βελτίωσης των διαδικα-

σιών ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, 

ειδικότερα δε όσον αφορά τροποποιήσεις των σχετι-

κών εγγράφων (Τόμος Α: Οδηγίες προς τους Οικονο-

μικούς Φορείς – Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανό-

τητες). Το ΕΤΕΚ έχει συνεργαστεί στενά με τους λει-

τουργούς του υπουργείου Συγκοινωνιών για το συ-

γκεκριμένο θέμα με στόχο τη βελτίωση των εγγρά-

φων αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούνται, 

με την επιφύλαξη ωστόσο της πάγιας θέσης του 

ΕΤΕΚ, ότι δηλαδή η βέλτιστη επιλογή για την ανάθε-

ση υπηρεσιών συμβούλων μελετητών είναι αυτή της 

αξιολόγησης ποιοτικών/ τεχνικών κριτηρίων με βάση 

προκαθορισμένη ελάχιστη αμοιβή.

Ανεξάρτητα των πιο πάνω το ΕΤΕΚ έχει εντοπίσει 

συγκεκριμένα και σοβαρά προβλήματα που αφο-

ρούν προκηρύξεις από αρμόδιες κρατικές υπηρεσί-

ες. Από σχετική έρευνα του Επιμελητηρίου, έχει δι-

απιστωθεί ότι συχνά η διαδικασία αξιολόγησης τε-

χνικού και οικονομικού φακέλου που προβλέπεται 

από το νόμο, συστήνεται από το Γενικό Λογιστή της 

Δημοκρατίας και διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την 

ποιότητα ενός έργου, με μεγάλη ευκολία παραγνω-

ρίζεται. Μέσα από επιλεκτική εφαρμογή των προ-

νοιών της κείμενης νομοθεσίας, και με δικαιολογία 

την πρόσκαιρη εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος, 

χωρίς να λαμβάνονται δηλαδή υπόψη σοβαρές μελ-

λοντικές οικονομικές και άλλες συνέπειες, δημόσι-

οι οργανισμοί και υπηρεσίες πειραματίζονται με την 

ποιότητα και την ασφάλεια οικοδομικών έργων ανα-

θέτοντας υπηρεσίες μελέτης και επίβλεψης έργων 

εκατομμυρίων με μοναδικό κριτήριο την χαμηλότερη 

τιμή. Δημιουργούνται συνεπώς σοβαρά ερωτηματι-

κά σε σχέση με την ποιότητα και την πληρότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και ως εκ τούτου των 

έργων που παραδίδονται. 

Ενόψει των πιο πάνω το Επιμελητήριο έχει προ-

χωρήσει σε διερεύνηση της δυνατότητας περαιτέ-

ρω βελτίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται 

ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσμα-

τα μέσα και από την αξιοποίηση των εμπειριών που 

υπάρχουν από διαδικασίες που δοκιμάσθηκαν με 

επιτυχία στο παρελθόν. 

Προς το σκοπό αυτό έχει ζητηθεί γνωμάτευση σε 

σχέση με τη δυνατότητα εφαρμογής διαδικασίας 

ανάθεσης των έργων με καθορισμένη αμοιβή, στη 

βάση των πινάκων που ήταν σε ισχύ προ της έντα-

ξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με βάση σχετική γνωμάτευση το Επιμελητήριο 

έχει ζητήσει από το Γενικό Λογιστήριο όπως 

προχωρήσει το συντομότερο δυνατό σε όλες 

τις απαιτούμενες ενέργειες για επαναφορά 

του πλαισίου αμοιβών για υπηρεσίες Συμβού-

λων Μελετητών που ήταν σε ισχύ πριν από την 

ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, αφού κριθεί ότι αυτό 

είναι εφικτό. 

Νοείται ότι τα κριτήρια ανάθεσης απαιτείται όπως 

παραμείνουν ως έχουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του Νόμου 12(Ι)/2006. Ειδικότερα το ΕΤΕΚ σημείωσε 

ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59 παρά-

γραφος 1(α) που αφορά τα κριτήρια βάσει των οποί-

ων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες 

συμβάσεις: «όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατά 

την κρίση της αναθέτουσας αρχής, διάφορα κριτήρια 

που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 

δημόσιας σύμβασης, όπως η ποιότητα, η τιμή, η τεχνι-

κή αξία, τα αισθητικά  και λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουρ-

γίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώ-

ληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδο-

σης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης». 

Με βάση την προαναφερόμενη πρόνοια, και αφού η 

πιο πάνω πρόταση του ΕΤΕΚ προς το Γενικό Λογιστήριο 

γίνει αποδεκτή, θεωρείται ότι παραμένει εφικτό όπως η 

ανάθεση της σύμβασης επιτυγχάνεται με στάθμιση τε-

χνικού και οικονομικού φακέλου ή και με την αξιολό-

γηση τεχνικού φακέλου μόνο. Όσον αφορά την πρώτη 

περίπτωση νοείται ότι η οικονομική προσφορά δεν θα 

πρέπει να αποκλίνει σημαντικά από τις αμοιβές που κα-

θορίζονται στους πίνακες που θα επανισχύσουν. Σημει-

ώνεται περαιτέρω ότι, σε σχέση με το χειρισμό τυχόν 

ισοψηφιών που θα προκύπτουν, η λύση δύναται να δί-

νεται με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Από σχετική πληροφόρηση που έχει το Επιμελητή-

ριο, το θέμα έχει παραπεμφθεί από το Γενικό Λογι-

στήριο στη Νομική Υπηρεσία για τη δική της γνωμά-

τευση σε σχέση με τα ζητήματα που έχει εγείρει το 

ΕΤΕΚ και ακολούθως ο Γενικός Λογιστής θα καλέσει 

το ΕΤΕΚ, το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και 

το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε συνάντηση 

για σκοπούς λήψης σχετικών αποφάσεων. 

Παράκληση της αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ προς την 

υπουργό ήταν όπως, με στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας και της ασφάλειας των οικοδομικών έρ-

γων και με γνώμονα την πραγματική εξοικονόμη-

ση δημοσίου χρήματος, το υπουργείο Συγκοινωνιών, 

αφού μελετήσει τα στοιχεία που υποβάλλονται, στη-

ρίξει την πρωτοβουλία αυτή του ΕΤΕΚ.

2. Χειρισμός νομοσχεδίων/ κανονισμών περί 

ΕΤΕΚ Νόμου: Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ετοιμάζει κατά και-

ρούς και προωθεί στο υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων βάσει καθορισμένης διαδικασίας τροποποιητι-

κά νομοσχέδια για τον περί ΕΤΕΚ Νόμο ή/ και, ανάλο-

γα, κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το Νόμο. Το 

υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ανάλογα και με τη 

φύση των νομοθετημάτων και με βάση τις υφιστάμε-

νες δικές του διαδικασίες ζητά για τα νομοσχέδια που 

προωθούνται τις απόψεις άλλων αρμοδίων κρατικών 

υπηρεσιών πριν από την προώθηση τους στη Νομική 

Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. 

Δυστυχώς κατά την πιο πάνω διαδικασία παρατηρεί-

ται συχνά αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην προώ-

θηση των νομοθετημάτων και, ως εκ τούτου, στην 

εφαρμογή των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλί-

ου του ΕΤΕΚ. Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι, ιδιαίτερα 

όσον αφορά ζητήματα που αποτελούν προτεραιότη-

τες του ΕΤΕΚ, όπως είναι νομοσχέδια που εναρμονί-

ζουν την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία με σχετικές ευρωπα-

ϊκές οδηγίες ή πολιτικές που το Επιμελητήριο επιθυ-

μεί να εφαρμόσει, η καθυστέρηση αυτή εκθέτει το 

Επιμελητήριο αλλά και την ίδια την Πολιτεία.

Το ΕΤΕΚ τόνισε ότι θεωρεί ως εξαιρετικά αντιπαρα-

γωγικά τα πιο πάνω αλλά και γενικότερα τη διαδι-

κασία που ακολουθείται. Παράκληση του προς την 

κ. Μαρκουλλή ήταν όπως διασφαλιστεί η σύντμηση 

του χρόνου διεκπεραίωσης των ενεργειών που απαι-

τούνται για προώθηση των νομοσχεδίων που αφο-

ρούν τη λειτουργία και το έργο του Επιμελητηρίου. 

Προς το σκοπό αυτό, για την επίσπευση των διαδι-

κασιών και την ολοκλήρωση τους σε λογικά χρονικά 

πλαίσια, όπου αυτό είναι εφικτό, εισηγήθηκε όπως 

ταυτόχρονα με την προώθηση των προτεινόμενων 

νομοσχεδίων στις αρμόδιες υπηρεσίες και τμήματα 

Συνεργασία Τεχνικού Επιμελητηρίου - 

Το ΕΤΕΚ ευχήθηκε κάθε 
επιτυχία στο δύσκολο 

έργο που κλήθηκε 
να επιτελέσει η κ. 

Μαρκουλλή και τόνισε ότι 
παραμένει στη διάθεση 
της για να τη βοηθήσει 

στο έργο της
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διευθετείται κοινή συνάντηση των ενδιαφερομένων 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν 

θα πρέπει να ξεπερνά τον ένα μήνα, στην οποία θα 

δίνεται η ευκαιρία να κατατίθενται τυχόν απόψεις και 

σχόλια ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, το κείμενο να 

προωθείται στη Νομική Υπηρεσία για τα περαιτέρω. 

3. Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για συμμετοχή 

δημόσιων υπαλλήλων στα αιρετά σώματα ΕΤΕΚ: 

Όπως επεξηγήθηκε στην κ. Μαρκουλλή, λόγω του 

ρόλου του ως του Τεχνικού Σύμβουλου της Πολιτεί-

ας και της τυπικής αλλά και ουσιαστικής ανάγκης για 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας του θεσμού, το ΕΤΕΚ 

θεωρεί ως απαράδεκτη την όποια απαίτηση του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για 

παραχώρηση άδειας από τον υπουργό Οικονομικών 

στα άτομα που εκλέγονται για σκοπούς συμμετοχής 

τους ως αιρετά μέλη στα σώματα του ΕΤΕΚ. 

Ενόψει του ρόλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τα 

αιρετά του σώματα και οι αξιωματούχοι του θα πρέ-

πει να ενεργούν αλλά και να φαίνεται ότι ενεργούν 

με τρόπο ανεξάρτητο από την εκτελεστική εξουσία. 

Η απαίτηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού, ανεξάρτητα της τυχόν τυπικής της φύ-

σης, θέτει σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του θε-

σμού. «Ευελπιστούμε’, αναφέρθηκε προς την Υπουρ-

γό, «ότι συμμερίζεστε την άποψη μας αυτή και ότι 

θα προωθήσετε το νομοσχέδιο στη Νομική Υπηρε-

σία για νομοτεχνικό έλεγχο ανεξάρτητα από τυχόν 

ενστάσεις που, καθηκόντως, πιθανόν να εγείρει το 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ενόψει των όσων έχουν προαναφερθεί, και ιδιαίτε-

ρα λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη κατατεθεί οι 

απόψεις όλων των ενδιαφερομένων, για σκοπούς 

επίσπευσης της διαδικασίας εισηγούμαστε όπως το 

νομοσχέδιο προωθηθεί άμεσα στη Νομική Υπηρεσία 

για τα περαιτέρω». 

4. Εισήγηση για Τροποποιήσεις των περί Ρυθ-

μίσεων Οδών και «Οικοδομών (Μηχανολογικές 

και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονι-

σμών του 2006/ Εκσυγχρονισμός του περί Ηλε-

κτρισμού Νόμου: Η ψήφιση των περί Ρυθμίσεως 

Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρο-

λογικές Εγκαταστάσεις) κανονισμών, υπήρξε αποτέ-

λεσμα της μακρόχρονης κοινής προσπάθειας (του 

ΕΤΕΚ και του Υπουργείου), αποτελούσε πάγιο αίτημα 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εύλογα κρίθηκε ως 

επίτευγμα για τον τόπο αφού διασφαλίζει σε μεγάλο 

βαθμό την απαιτούμενη ασφάλεια και ποιότητα των 

ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

των οποίων οι μελέτες πλέον εκπονούνται μόνο από 

κατάλληλα καταρτισμένα άτομα.

Για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών θα έπρεπε πα-

ράλληλα να είχε προωθηθεί και ο εκσυγχρονισμός των 

περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, μέσω σχετικής τροπο-

ποίησης τους, ως έχει συχνά συζητηθεί, ώστε να τερ-

ματιστεί η ασάφεια που υπάρχει σε σχέση με τις αρ-

μόδιες αρχές αδειοδότησης για σκοπούς άσκησης 

επαγγέλματος  στην Ηλεκτρολογική Μηχανική. Δυ-

στυχώς παρά την επιμονή και τις συνεχείς προσπάθει-

ες του ΕΤΕΚ, αυτό δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα εφι-

κτό αφού δεν έχουν προωθηθεί οι απαιτούμενες τρο-

ποποιήσεις των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών από το 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ).

Αμετάθετος στόχος του Επιμελητηρίου παραμέ-

νει να διασφαλίσει την ασφάλεια των εγκαταστάσε-

ων και, ως εκ τούτου, του απλού πολίτη. Ταυτόχρο-

να, το ΕΤΕΚ κατανοεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι η ψήφιση ή και όποιες τροποποιήσεις επιφέρο-

νται στους κανονισμούς δεν θα πρέπει να εισαγά-

γουν αδικίες ούτε και να αφαιρούν επαγγελματικά 

δικαιώματα από άτομα που τα κατείχαν.

Ενόψει των πιο πάνω είχαν περιληφθεί στους κανο-

νισμούς πρόνοιες για καταρτισμό σχετικών καταλό-

γων βάσει των οποίων διασφαλιζόταν ότι, άτομα που 

ασκούσαν το επάγγελμα προ της έγκρισης των κανο-

νισμών θα συνέχιζαν να το κάνουν.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, και ευελπιστώντας ότι 

θα επιδεικνυόταν στο τέλος η απαραίτητη για την επί-

λυση του προβλήματος εποικοδομητική διάθεση από 

όλες τις πλευρές, το Επιμελητήριο συναίνεσε στην 

προτεινόμενη τροποποίηση των κανονισμών, βάσει 

των όσων είχαν συμφωνηθεί με τον προηγούμενο 

υπουργό Συγκοινωνιών, κ. Νίκο Νικολαΐδη. Η συγκατά-

θεση του Επιμελητηρίου για την κατάργηση προνοι-

ών που αφορούν τη διαδικασία καταρτισμού του Ειδι-

κού Καταλόγου που αναφέρεται στον κανονισμό 3(6) 

επιτεύχθηκε μέσα από έντονες αντιδράσεις από τους 

μηχανικούς, υπό την προϋπόθεση ότι στο πνεύμα συ-

νεργασίας που επεδείχθη από το ΕΤΕΚ θα υπήρχε 

ανάλογη ανταπόκριση, με την προώθηση της τροπο-

ποίησης των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών που απαι-

τείται ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα που παρουσιά-

ζεται με τη σύγκρουση των δύο νομοθεσιών. 

Δυστυχώς, και σε συνέχεια των αποφάσεων που 

έχουν ληφθεί από το Επιμελητήριο με βάση τα πιο 

πάνω, το ΕΤΕΚ ενημερώθηκε για νέες απαιτήσεις 

που έχουν κατατεθεί βάσει των οποίων έχει κατα-

στεί πια σαφές ότι η εποικοδομητική στάση στην 

οποία προσδοκούσε το ΕΤΕΚ δυστυχώς εξέλειπε. Η 

υποβολή σχετικής εισήγησης όπως κατά την τρο-

ποποίηση των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδο-

μών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκατα-

στάσεις) κανονισμών, περιληφθεί πρόνοια που να 

επιτρέπει στο ΤΗΜΥ να διενεργεί εξετάσεις για 

σκοπούς αδειοδότησης Εργοληπτών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων ώστε να δύνανται να εκπονούν με-

λέτες, κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Όπως τονίστηκε στη συνάντηση, «το Επιμελητήριο 

ουδέποτε έχει αποδεχθεί ότι άτομα που δεν κατέ-

χουν δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης θα δύναται να 

ασκούν επάγγελμα ως μελετητές. Οι ρυθμίσεις που 

είχαν περιληφθεί στους κανονισμούς είχαν απο-

κλειστικά τους σκοπούς που έχουν επεξηγηθεί πιο 

πάνω και αφορούσαν αποκλειστικά άτομα που κα-

τείχαν δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστι-

τούτου ή άλλο ισοδύναμο προσόν όπως καθορίζεται 

από τους περί Ηλεκτρισμού κανονισμούς. Είναι εν-

δεικτικό επίσης το ότι, η εισήγηση που έχει  υποβλη-

θεί από το ΤΗΜΥ συγκρούεται και με την πάγια θέση 

του ΕΤΕΚ, για την οποία μέχρι σήμερα τουλάχιστον 

φαινόταν να υπάρχει συμφωνία από όλες τις πλευ-

ρές, ότι αποτελεί ασυμβίβαστο μελετητές να ενερ-

γούν και ως εργολήπτες».

Το ΕΤΕΚ θεωρεί «ότι μεθοδεύεται στην ουσία η ακύ-

ρωση των κανονισμών μέσα από την θεσμοθέτηση 

διαδικασιών εσαεί αδειοδότησης μη προσοντούχων 

ατόμων και δεν προτίθεται να γίνει συνεργός στην 

προσπάθεια αυτή, αντίθετα πρόθεσή μας είναι να 

αντισταθούμε και να καταγγείλουμε τις όποιες ενέρ-

γειες γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή».

Στόχος του ΕΤΕΚ παραμένει όπως οι όποιες ρυθμί-

σεις υιοθετηθούν θα είναι δίκαιες δίνοντας το δικαί-

ωμα εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο που θα καταρ-

τιστεί σε άτομα που είχαν δυνητικά το δικαίωμα εκ-

πόνησης μελέτης προ της ψήφισης των κανονισμών, 

χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κοινού 

με την παραχώρηση του δικαιώματος εκπόνησης με-

λέτης, μέσω εξετάσεων, σε μη προσοντούχα άτομα.

 υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 

Από τη συνάντηση στο υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.
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Πραγματοποιήθηκε και φέτος, με μεγάλη επιτυχία, η καλοκαιρινή συνεστία-

ση του ΕΤΕΚ, στην αυλή του Επιμελητηρίου στα κεντρικά γραφεία στην πα-

λιά Λευκωσία.

Οι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων και επαγ-

γελματικών οργανώσεων, καθώς και Τουρκοκύπριοι μηχανικοί της Ένωσης Τουρ-

κοκυπριακών Επιμελητηρίων, απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά με μουσική, φαγη-

τό και ποτό!

Ο πρόεδρος τους ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου, καλωσορίζοντας του παρευρισκόμε-

νους στην εκδήλωση, η οποία έχει καταστεί θεσμός εδώ και αρκετά χρόνια, ανέ-

φερε ότι αυτή γίνεται για να τιμήσει αλλά και να ευχαριστήσει το Επιμελητήριο 

τους συνεργάτες του αλλά και τα μέλη του.

Στο καλωσόρισμά του ο κ. Ευθυβούλου, ανέφερε επίσης ότι οι Κύπριοι μηχανικοί 

έχουν επηρεαστεί σε πολύ σημαντικό επίπεδο από την οικονομική κρίση η οποία 

έχει πλήξει ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό τομέα και κάλεσε την πολιτεία, αλλά γε-

νικότερα την πολιτική ηγεσία του τόπου, συλλογικά να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα 

που θα βγάλουν από τη δεινή αυτή οικονομική θέση την Κύπρο.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ στο χαιρετισμό του στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το 

Επιμελητήριο το 2011 γιορτάζει τα 20χρονα από την ίδρυσή του τα οποία σχεδιά-

ζει να τα τιμήσει δεόντως με διάφορες εκδηλώσεις.

Χ Ω Ρ Ι Σ  Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Τ Η Τ Ε Σ  Κ Α Ι  Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α 

Καλοκαιρινή συνάντηση στο ΕΤΕΚ!
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Του Γιάννη Αγησιλάου* 

Οταν μου ζητήθηκε από το ΕΤΕΚ να το εκπρο-

σωπήσω στο Κοινό Συμβούλιο για την Αναθε-

ώρηση του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, θεώρησα την 

πρόταση ως μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. 

Κατά τη διάρκεια όμως των εργασιών του Κοινού 

Συμβουλίου, πολλές φορές ένοιωσα να αμφισβη-

τώ όχι μόνον την παρουσία μου εκεί ως εκπρόσω-

πος του ΕΤΕΚ, αλλά και τον ίδιο το ρόλο του Συμ-

βουλίου. Kατά πόσον δηλαδή μπορούσε να αντα-

ποκριθεί στις προσδοκίες με βάση τις οποίες απο-

φασίστηκε η σύστασή του.

Κατανοώ ότι τα Κοινά Συμβούλια σκοπό έχουν να 

ακουστούν οι απόψεις και οι θέσεις των τοπικών 

κοινοτήτων, δηλαδή των άμεσα επηρεαζομένων 

από τις όποιες αποφάσεις που αφορούν στα Το-

πικά Σχέδια. Αναρωτιέμαι όμως κατά πόσον μέσα 

από τα Συμβούλια, όπως αυτά λειτουργούν σήμε-

ρα, όντως εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον 

μέσα από μια μακρόπνοη προοπτική.

Θα ήθελα εδώ να καταγράψω σκέψεις και προβλη-

ματισμούς μου από την όλη εμπειρία, οι οποίοι, πι-

στεύω, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο γενικό-

τερο προβληματισμό για τη διαδικασία που ακο-

λουθείται όσον αφορά στην αναθεώρηση των Το-

πικών Σχεδίων, την αποτελεσματικότητά της ή 

ακόμη και στις αρνητικές επιπτώσεις από τον ίδιο 

το θεσμό των Συμβουλίων:

Μπορεί να υπάρξει κάποια κοινή βάση –μια κοινή 

γλώσσα επικοινωνίας- όταν από τα 23 μέλη του 

Κοινού Συμβουλίου μόνο τα τρία είναι αρχιτέκτο-

νες ή πολεοδόμοι ή έχουν σχετική επιστημονική 

κατάρτιση; Και πέραν τούτου, σε ποιο βάθος και 

πόσο διεξοδικά μπορούν να εξεταστούν τα διά-

φορα ζητήματα και πολιτικές όταν απουσιάζει η 

σχετική επιστημονική κατάρτιση;

Μπορούν οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών να 

λειτουργήσουν μέσα από μια ψυχρή επιστημονική 

λογική, που να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον 

και όχι τα συμφέροντα των συγχωριανών ή συν-

δημοτών τους; Δεν έχουν «υποχρέωση» να υπο-

στηρίξουν τη θέληση αυτών που εκπροσωπούν;

Όταν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-

σεων για έργα πολύ μικρότερης πνοής από τις συ-

νέπειες που θα προκύψουν από την ένταξη νέων 

εκτάσεων γης σε οικιστικές ζώνες, δεν θα έπρε-

πε να προηγείται μια εμπεριστατωμένη μελέτη για 

κάθε τέτοια υποψήφια περιοχή; Ή, τουλάχιστον, 

δεν θα έπρεπε τα μέλη του Κοινού Συμβούλιου 

να γνωρίζουν πολύ καλά, να έχουν επισκεφθεί και 

εξετάσει επιτόπου κάθε υποψήφια προς ένταξη 

περιοχή σε οικιστική ζώνη – κάτι που και πάλι δεν 

είναι, πιστεύω, αρκετό;

Πώς δικαιολογούνται νέες επεκτάσεις οικιστικών 

ζωνών, όταν τα πληθυσμιακά δεδομένα και η χω-

ρητικότητα των ήδη υφιστάμενων περιοχών είναι 

πολλαπλάσια των προβλεπόμενων μέχρι την επό-

μενη αναθεώρηση και όταν οι πολύ χαμηλές πυ-

κνότητες, η διασπορά και η εξάπλωση επισημαί-

νονται ως κεντρικό πρόβλημα το οποίο γεννά πλή-

θος άλλων προβλημάτων, παρά μόνον μέσα από 

την εξυπηρέτηση των κακώς νοουμένων οικονο-

μικών συμφερόντων των τοπικών κοινοτήτων (και 

όχι μόνο), με την αύξηση της αξίας της γης;

Γενικότερα, πώς οι αναθεωρήσεις των Τοπικών 

Σχεδίων μπορούν να συνεισφέρουν πραγματικά 

στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, των πόλεων 

και οικισμών μας, χωρίς να αποτελούν απλά χαμέ-

νες ευκαιρίες;

Είναι πραγματικά αξιέπαινος ο τρόπος που ο έπαρ-

χος Πάφου ως πρόεδρος του Κοινού Συμβουλίου 

για την Αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου κατά-

φερε να μεθοδεύσει και να φέρει εις πέρας το όλο 

εγχείρημα. Η εργασία που έχει γίνει είναι πέραν 

των δυνατοτήτων που οι ίδιες οι διαδικασίες και η 

κατάρτιση του Συμβουλίου του επέτρεπαν.

Εισήγηση

Ετοιμασία προτάσεων/θέσεων από τις τοπικές αρ-

χές και υποβολή τους σε Ειδική Επιστημονική Επι-

τροπή, η οποία σκοπό θα έχει να ασχολείται δι-

εξοδικά και εμπεριστατωμένα με τα προβλήμα-

τα και το μέλλον των Τοπικών Σχεδίων. Η Επι-

τροπή αυτή θα μπορούσε να εργάζεται σε συνε-

χή βάση και να εντείνει τις εργασίες της πριν από 

κάθε αναθεώρηση. Στη συνέχεια, υποβολή προτά-

σεων ή ακόμα και δεσμίδων εναλλακτικών προτά-

σεων από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή προς 

το Πολεοδομικό Συμβούλιο.

Τα Συμβούλια με τον τρόπο που σήμερα απαρτί-

ζονται και λειτουργούν πιστεύω ότι δεν μπορούν 

να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που οδήγησαν 

στη σύστασή τους. Θα τολμούσα μάλιστα να πω 

ότι, πέραν από την εξυπηρέτηση του αισθήματος 

του κοινού για δημοκρατικές διαδικασίες, αντι-

στρατεύονται μάλλον παρά υποστηρίζουν το κοι-

νό συμφέρον και βοηθούν περισσότερο στη συνέ-

χιση μιας αρνητικής κατάστασης παρά στην ανα-

τροπή της.

Επίσης, θα ήθελα να καταγράψω σειρά ζητημάτων 

με τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί η Ειδική 

Επιστημονική Επιτροπή, που –πιστεύω- δεν μπο-

ρούν να ασχοληθούν τα Κοινά Συμβούλια, για τους 

λόγους που ήδη έχω αναφέρει. Σημειώνω επίσης 

ότι, πέραν των όσων καταγράφονται πιο κάτω και 

τα οποία εν πολλοίς έχουν να κάνουν και με την ιδι-

ότητά μου του αρχιτέκτονα, που βλέπει την πόλη 

και τους οικισμούς μέσα από μια «φυσιογνωμική» 

περισσότερο σκοπιά, και πολλά άλλα ζητήματα θα 

μπορούσαν να καταγραφούν, που έχουν να κάμουν 

με οικονομικούς παράγοντες και ζητήματα χωροτα-

ξίας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Κύπρου:

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία 

θα πρέπει να απαντήσει η όποια αναθεώρηση των 

Τοπικών Σχεδίων είναι πώς από τις διακηρύξεις, 

τη θεωρία και τη φιλολογία θα περάσουμε –μέσα 

από συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής- σε άμεσα 

και απτά αποτελέσματα.

Η έως τώρα γενική πολιτική όσον αφορά στις πολε-

οδομικές ζώνες και τους όρους δόμησης έχει οδη-

γήσει στην ασάφεια των ορίων της πόλης και στην 

αποδιοργάνωση του οικιστικού πλέγματος, ειδικό-

τερα στις παρυφές και τα προάστια. Η πόλη θα πρέ-

πει -μέσα από συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα- ν’ 

αποκτήσει συνοχή και συγκροτημένο πολεοδομικό 

ιστό, αναιρώντας το χαοτικό περιβάλλον στο οποίο 

οδηγήθηκε μέσα από την έως τώρα πρακτική.

Για τον καθορισμό των συντελεστών δόμησης 

φαίνεται να μην λαμβάνεται υπόψη ο πολύ σημα-

ντικός παράγοντας της φυσιογνωμίας της πόλης, 

που έχει να κάνει –μεταξύ άλλων- και με τις σχέ-

σεις πλάτους δρόμων και ύψους κτιρίων, την κλί-

μακα της πόλης, το συνεκτικό και οργανωμένο πο-

λεοδομικό ιστό. Η κλίμακα δεν καθορίζεται μόνο 

από τα ύψη των κτιρίων, αλλά και από τα πλάτη 

των δρόμων και τις σχέσεις μεταξύ κτιριακού με-

τώπου και δρόμου.

Οι πόλεις σήμερα μοιάζει να είναι σχεδιασμένες 

αποκλειστικά και μόνο για το αυτοκίνητο, παρά τις 

διατυπωμένες διακηρύξεις των στρατηγικών στό-

χων που μιλούν για το αντίθετο. Επιπρόσθετα, η 

κυρίαρχη λογική των Τοπικών Σχεδίων, που αντι-

μετωπίζει τους δρόμους απλά και μονοδιάστα-

τα σαν λωρίδες διακίνησης του αυτοκινήτου είναι 

Αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων – 
Σκέψεις και προβληματισμοί

«Η εμπειρία μου ως μέλος 
του Κοινού Συμβουλίου 
για την Αναθεώρηση του 
Τοπικού σχεδίου Πάφου»
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H υποχρεωτική εφαρμογή 
των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο

Του Μιχάλη Ορφανίδη*

ΗΕυρωπαική Τυποποίηση (CEN) έχει εκπονήσει επιπρόσθετη σειρά Ευρωπαϊ-

κών Προτύπων, τους Ευρωκώδικες, που αφορούν τον υπολογισμό της στα-

τικής επάρκειας των κατασκευών, καθώς και όλων των μερών που τις απαρτίζουν 

(δομικά στοιχεία και προϊόντα). Σκοπός της εκπόνησης των Ευρωκωδίκων είναι η 

λειτουργία ενός κοινού εναρμονισμένου συνόλου τεχνικών κανονισμών ανάμε-

σα στα κράτη μέλη.

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύριες ενότητες Ευρωπαϊκών Προτύπων. 

Συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, 

τοιχοποιία, αλουμίνιο κτλ.), και υποδιαιρούνται σε 57 μέρη, λαμβάνοντας υπόψη 

και τη συμπεριφορά των κατασκευών (κτηρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμά-

των, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων κτλ) στο σεισμό ή/και στην πυρκαγιά. 

Συγκεκριμένα οι 10 Ευρωκώδικες είναι:

Ευρωκώδικας 1990: Βασικές αρχές σχεδιασμού 

Ευρωκώδικας 1991: Δράσεις επί των κατασκευών

Ευρωκώδικας 1992: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα 

Ευρωκώδικας 1993: Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών 

Ευρωκώδικας 1994: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυ-

ρόδεμα 

Ευρωκώδικας 1995: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών 

Ευρωκώδικας 1996: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία

Ευρωκώδικας 1997: Γεωτεχνικός σχεδιασμός 

Ευρωκώδικας 1998: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών 

Ευρωκώδικας 1999: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Το υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της οδη-

γίας σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες  και εμπειρογνώμονες όπως το ΕΤΕΚ και 

τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), λειτουργούν τους σωστούς μηχανι-

σμούς και διευκολύνουν την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο, με πρώ-

το μέτρο  την έκδοση των «Εθνικών Προσαρτημάτων». Για κάθε μέρος Ευρωκώδι-

κα, εκδίδεται από κάθε χώρα το «Εθνικό Προσάρτημα». Το Προσάρτημα αυτό πε-

ριέχει «Εθνικά Καθορισμένες Παραμέτρους» οι οποίες προκύπτουν και εκφράζουν 

τις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες, καθώς και τα συγκε-

κριμένα επίπεδα προστασίας που ισχύουν στην επικράτεια του κάθε κράτους.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Αύγουστο του 2006, Πρόταση του ΥΠΕΣ 

για τριετές Πρόγραμμα Ετοιμασίας Εφαρμογής και Χρήσης των Ευρωκωδίκων 

στην Κύπρο. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργα-

σία με το ΕΤΕΚ και τον CYS, και ολοκληρώθηκε το 2009 περιελάμβανε την ετοιμα-

σία των Εθνικών Προσαρτημάτων και την ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλε-

κόμενων μηχανικών. Τα Εθνικά Προσαρτήματα, εκπονήθηκαν κάτω από αυτό το 

πρόγραμμα από ειδικές Τεχνικές Επιτροπές του ΕΤΕΚ.

Τα Εθνικά Προσαρτήματα θα εφαρμόζονται παράλληλα με την χρήση των αντί-

στοιχων Ευρωκωδίκων οι οποίοι δίδουν τις βασικές αρχές των υπολογισμών και 

της μεθοδολογίας. Σημειώνεται ότι τα εθνικά προσαρτήματα διατίθενται χωρίς 

κόστος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν τόσο σε έντυπη 

μορφή από τον CYS όσο και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ 

(http://moi.gov.cy/) και του CYS (www.cys.org.cy).

Το ΥΠΕΣ έχει προωθήσει στη Βουλή πρόταση για τροποποίηση του περί Ρύθμι-

σης Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να περιληφθεί πρόνοια για την υποχρε-

ωτική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων από την 01/01/2011. Παράλληλα με την υπο-

χρεωτική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων οι 2 υφιστάμενοι κώδικες, «Σεισμικός κώ-

δικας για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Κύπρο» και CYS 159 «Κώ-

δικας για τη μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα», θα πρέ-

πει να αποσυρθούν.

Η χρήση των Ευρωκωδίκων ενδιαφέρει άμεσα όλα τα γραφεία αρχιτεκτόνων, με-

λετητών και πολιτικών μηχανικών, τους εργολάβους, τους δήμους, τα εργοστά-

σια δομικών υλικών και γενικότερα όσους εμπλέκονται με την κατασκευαστική 

βιομηχανία. 

Ο CYS έχει ετοιμάσει ειδικά πακέτα των Ευρωκωδίκων αποτελούμενα από τα 

σχετικά πρότυπα για κάθε εξειδικευμένη χρήση. Τα πακέτα των Ευρωκωδίκων δι-

ατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) 

στον CYS (φ/δι κα Σ. Αναστασίου, τηλ: 22411414) σε ειδικές τιμές πακέτου και 

συνδρομής. 

Ειδικά για τα μέλη του ETEK, ο CYS αποφάσισε να προχωρήσει με την διάθεση 

των προτύπων των Ευρωκωδίκων στην αγγλική γλώσσα, σε πακέτα ή ξεχωριστά, 

σε τιμή ίση με το 25% της κανονικής τους τιμής μετά από προσκόμιση της σχε-

τικής βεβαίωσης μέλους του ΕΤΕΚ. Η πράξη αυτή, η οποία βρίσκεται σε αρμονία 

τόσο με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Οργανι-

σμών Τυποποίησης όσο και με την πρακτική που ακολουθούν οι πλείστοι εθνικοί 

Οργανισμοί τυποποίησης των χωρών μελών της ΕΕ, διασφαλίζει την απρόσκοπτη 

πρόσβαση μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων μελών στο χρήσιμο αυτό εργα-

λείο εργασίας τους που λέγεται Ευρωκώδικες, με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία.

* Πολιτικός Μηχανικός, Λειτουργός Τυποποίησης CYS

εντελώς λανθασμένη. Θα πρέπει να επανεξετα-

στεί η όλη φιλοσοφία ως προς τη σημασία και το 

ρόλο του οδικού δικτύου και οι δρόμοι να αντιμε-

τωπιστούν ως κάτι το πολύ πιο σύνθετο, που έχει 

να κάνει και με τον πεζό, το εμπόριο, την αρχι-

τεκτονική, τη δομή και τη φυσιογνωμία της πό-

λης γενικότερα, αλλά και την αίσθηση της γειτο-

νιάς, όπου ο κάτοικος να μπορεί να ταυτιστεί και 

να αγαπήσει τον τόπο όπου κατοικεί.

Όλοι σήμερα μιλάμε για τις αρετές της παραδοσια-

κής αρχιτεκτονικής, με τις εσωτερικές αυλές, τους 

ψηλούς αυλότοιχους, το ευχάριστο και οικείο μι-

κροπεριβάλλον, που δημιουργείται μέσα από την 

οργάνωση του χώρου και τις σχέσεις των όγκων 

μεταξύ τους. Δυστυχώς, το πανταχόθεν ελεύθερο 

σύστημα και οι όροι δόμησης απαγορεύουν –δια 

νόμου- να κτίζεται κάτι ανάλογο σήμερα.

Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες των Σχεδίων 

είναι η μη αποτελεσματική προστασία ορισμένων 

τοπογραφικών ιδιομορφιών κάθε περιοχής. Ανα-

φέρεται ενδεικτικά -όσον αφορά στο Τοπικό Σχέ-

διο Πάφου- η περίπτωση της πλαγίας του οροπε-

δίου από τη Γεροσκήπου μέχρι τη Κισσόνεργα, η 

οποία, αν και θεωρείται ως ένα από τα πλέον ση-

μαντικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περι-

οχής, εντούτοις οι όροι δόμησης στην πραγματικό-

τητα αναιρούν την όποια διακήρυξη για προστασία.

Στις Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα σημασία έχει όχι 

απλά η διατήρηση κάποιων σημαντικών ή αξιόλο-

γων μεμονωμένων κτιρίων, αλλά του συνόλου και 

του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής. Στόχος θα 

έπρεπε να ήταν όχι απλά η διατήρηση αλλά και η 

αποκατάσταση της συνέχειας και συνοχής του πο-

λεοδομικού ιστού. Ως εκ τούτου, όλες οι ρυμοτομί-

ες στις κεντρικές εμπορικές περιοχές και τους οι-

κιστικούς πυρήνες όπου ισχύει το συνεχές σύστη-

μα δόμησης θα έπρεπε να είχαν καταργηθεί και η 

ανέγερση νέων οικοδομών πάνω στο δρόμο να γι-

νόταν στο ίχνος των παλαιότερων (με βάση πα-

λαιότερα χωρομετρικά ή άλλα σχέδια). Ρυμοτομί-

ες να επιβάλλονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώ-

σεις - εκεί όπου είναι απαραίτητο και υπάρχουν 

ιδιαίτεροι και πολύ συγκεκριμένοι λόγοι.

*Αρχιτέκτονας
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Του Νίκου Πολυδωρίδη*

Ηυπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζεται, όπως 

έχει προβλεφθεί από τα διάφορα κλιματολο-

γικά μοντέλα, με αυξητικούς ρυθμούς, κυρίως ως 

αποτέλεσμα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας με αέ-

ρια του θερμοκηπίου που προέρχονται βασικά από 

την χρήση ορυκτών καυσίμων. Η πρόκληση που τί-

θεται λοιπόν είναι η τεχνολογική μετάβαση μας σε 

ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, που θα διασφαλίζει 

την υφιστάμενη ποιότητα ζωής με την ταυτόχρονη 

απεξάρτηση μας από τα ορυκτά καύσιμα. 

Παρακάμπτοντας τις πολιτικές πτυχές και τις οικονο-

μικές προεκτάσεις αυτής της πρότασης, θα προσπα-

θήσω να αναλύσω μερικά θέματα τεχνολογικής πο-

λιτικής. Τα τελευταία 20 χρόνια για παράδειγμα πα-

ρατηρείται μια τάση δαιμονοποίησης των ορυκτών 

καυσίμων ως μέτρο προώθησης των εναλλακτικών 

πράσινων πηγών ενέργειας. Με αυτή την προσέγγι-

ση το ενεργειακό ζήτημα τίθεται έμμεσα, ως λύση 

αποφυγής μιας άλλης κατάστασης, αντί ως πρόβλη-

μα τεχνολογικής αναγκαιότητας και ανταγωνιστικό-

τητας της υφιστάμενης πρακτικής. Έχω την άποψη 

ότι η λύση του ενεργειακού προβλήματος με την 

πλήρη απεξάρτηση μας από τα πετρελαιοειδή είναι 

ουτοπική και κατά συνέπεια μη εφαρμόσιμη. Σε ρε-

αλιστικά πλαίσια, το εφικτό ενεργειακό ισοζύγιο θα 

συμπεριλαμβάνει τις εναλλακτικές, αλλά και τις συμ-

βατικές πηγές ενέργειας, σε μια νέα ισορροπημένη 

κατανομή, που θα διασφαλίζει τις καθημερινές μας 

ανέσεις και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες με τις 

ελάχιστες πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μια τέτοια λύση, όποια και να είναι αυτή, μπορεί να 

βρεθεί μόνο μέσα από μία ενισχυμένη ερευνητική 

δραστηριότητα παγκόσμιας εμβέλειας. Η εκπαίδευ-

ση επιστημόνων σε ενεργειακά και περιβαλλοντι-

κά προγράμματα, η επένδυση σε πρωτοπόρα ερευ-

νητικά προγράμματα, η βιομηχανική δραστηριοποί-

ηση και η προσφορά θέσεων εργασίας στους σχετι-

κούς τομείς για την ανάπτυξη των ερευνητικών απο-

τελεσμάτων, είναι βασικά στοιχεία της απαιτούμενης 

νέας τεχνολογικής επανάστασης. Πρέπει επίσης να 

τονίσουμε ότι οι οποιεσδήποτε νέες τεχνολογίες θα 

είναι εφαρμόσιμες μόνο αν είναι οικονομικά συμφέ-

ρουσες και κοινωνικά αποδεκτές. Είναι λοιπόν επιτα-

κτική ανάγκη να αναπτύξουμε περισσότερο τα συ-

στήματα μετατροπής ηλιακής και αιολικής ενέργει-

ας, έτσι ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν, αντί να 

αντικαταστήσουν, αυτά που βασίζονται στα ορυκτά 

καύσιμα.   

Μετοφορές

Ενώ ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας εντεί-

νει τις προσπάθειες της για να βελτιώσει και να δι-

αδώσει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, κάποιες 

άλλες προσπάθειες καταβάλλονται συγχρόνως για 

τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος. Ας πά-

ρουμε ως παράδειγμα τις μεταφορές. Ο στόχος του 

ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με μηδενικές εκπομπές ρύ-

πων, αν και τεχνολογικά εφικτός, αντιμετωπίζει ση-

μαντικά προβλήματα οικονομικο-κοινωνικής αποδο-

χής. Παράλληλα όμως, η αναπτυξιακή αυτή προσπά-

θεια έχει φέρει στους δρόμους το οικονομικά προσι-

τό υβριδικό αυτοκίνητο, του οποίου η συνεχής βελτί-

ωση με τον ανταγωνισμό των κατασκευαστών, μπο-

ρεί να ελαττώσει δραστικά τη σχετική ρύπανση. Επί-

σης, οι νέοι κινητήρες αυξημένης απόδοσης και οι-

κονομίας καυσίμων στα συμβατικά αυτοκίνητα πέτυ-

χαν να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές ρύπων. Τα 

στοιχεία αυτά υποδεικνύουν, ότι σύντομα τα αυτοκί-

νητα μας θα μπορούν να διανύουν ακόμα μεγαλύτε-

ρες αποστάσεις με την ίδια ποσότητα καυσίμων.     

Διοξείδιο του Άνθρακα

Μία διαφορετική, αμεσότερη πρόταση, για μείω-

ση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνιστά η πρωτο-

βουλία άντλησης και γεωλογικής αποθήκευσης του 

διοξειδίου του άνθρακα σε υπόγειες ή υποθαλάσ-

σιες δεξαμενές. Η προσπάθεια αυτή τυγχάνει θερ-

μής υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

ΗΠΑ. Σήμερα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία τέσ-

σερις τέτοιοι σταθμοί, δύο στην Ευρώπη, ένας στη 

Μέση ανατολή και ένας στον Καναδά, και έχουν τη 

δυνατότητα να συλλέξουν και να αποθηκεύσουν 4.5 

εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ανά 

έτος. Οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούνται επίσης για 

τη διεκπεραίωση διεθνών ερευνητικών προγραμ-

μάτων, που έχουν στόχο να βελτιώσουν την τεχνο-

λογία και να ελέγξουν τυχόν διαρροές προς υδάτι-

νους ή άλλους, ζωτικής σημασίας, πόρους. Ενδεικτι-

κά αναφέρουμε ότι η φύλαξη γίνεται συνήθως σε 

αλυκές δεξαμενές μερικά χιλιόμετρα κάτω από τον 

πυθμένα της θάλασσας ή σε πορώδη υποστρώμα-

τα του υπεδάφους, σε μεγάλα βάθη. Η εξέλιξη και 

ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, μπορεί να αποτε-

λέσει την πιο ουσιαστική ελπίδα μείωσης του διο-

ξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αναχαιτίζο-

ντας έτσι με άμεσο τρόπο το φαινόμενο του θερ-

μοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Ατυχήματα

Το τελευταίο, και ίσως σημαντικότερο σημείο είναι η 

αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Η πρό-

σφατη οικολογική καταστροφή στον κόλπο του Με-

ξικού αποδεικνύει κατά ένα πολύ συγκεκριμένο τρό-

πο ότι η υφιστάμενη τεχνολογία εξόρυξης χρειάζε-

ται ακόμα μεγάλα τεχνολογικά άλματα για να επι-

τύχει την ασφαλή άντληση υδρογονανθράκων από 

υποθαλάσσιες δεξαμενές. Με βάση την αρχή «μικρό 

κόστος – μεγάλο ρίσκο»,  οι περισσότερες από τις βα-

σικές λειτουργίες που διεξάγονται, όπως για παρά-

δειγμα η υποθαλάσσια γεώτρηση, διασωλήνωση και 

διέγερση των δεξαμενών, εμπεριέχουν ένα ποσο-

στό αβεβαιότητας. Επίσης, τις περισσότερες φορές ο 

έλεγχος του εξοπλισμού που βρίσκεται στον πυθμέ-

να είναι περιορισμένος, αφού αυτός διεκπεραιώνεται 

έμμεσα από την πλατφόρμα ελέγχου πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Αυτές οι συνθήκες συντεί-

νουν στο να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα βλάβης 

στο σύστημα, που δυστυχώς όπως έδειξε το επει-

σόδιο του deep horizon, μπορεί να πάρει απρόβλε-

πτες διαστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το εμβαδόν 

της πετρελαιοκηλίδας στην επιφάνεια της θάλασσας 

τρείς εβδομάδες μετά το ατύχημα είχε φτάσει να ξε-

περνά αυτό της Κύπρου κατά 20 φορές. 

Κύπρος

Επικαλούμενη πρόσφατες σεισμικές μετρήσεις η 

Αμερικανική Υπηρεσία Γεωλογικής Επισκόπησης 

υπολογίζει ότι στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολι-

κά της Κύπρου υπάρχουν κοιτάσματα 1.7 δισεκ. βα-

ρελιών αργού πετρελαίου και 122 τρισεκατομμυρί-

ων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Η σημασία εκ-

μετάλλευσης του εθνικού πλούτου δεν επιδέχεται 

αμφισβήτησης. Ωστόσο, τα γεωγραφικά δεδομένα 

της περιοχής και το αναπόφευκτο ρίσκο στην εξό-

ρυξη, ή ακόμα και στη μεταφορά, αυτού του πλού-

του, προσδίδουν ένα ιδιαίτερο βάρος στην αναγκαι-

ότητα τεχνολογικής βελτίωσης της διαδικασίας. 

Ως επιστημονική κοινότητα, χρέος μας δεν είναι να 

ενοχοποιήσουμε τα ορυκτά καύσιμα και τους άλ-

λους φυσικούς πόρους, αλλά να αναπτύξουμε τις 

απαιτούμενες τεχνολογίες για την ορθολογιστική 

αξιοποίηση τους, με τις λιγότερες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και τη ζωή στον πλανήτη μας. 

*Επίκουρος καθηγητής στο Κέντρο Έρευνας 

Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων 

του Ινστιτούτου Κύπρου

Ζωή χωρίς ανθρακικό

«Η λύση του ενεργειακού 
προβλήματος με την 

πλήρη απεξάρτηση μας 
από τα πετρελαιοειδή 

είναι ουτοπική και κατά 
συνέπεια μη εφαρμόσιμη»

Ο εξοπλισμός του συστήματος άντλησης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο Sleipner 

στα ανοικτά της Νορβηγίας.









w w w. e t e k . o r g . c y  

Α Ρ Θ ΡΑ  &  Α Ν Α ΛΥ Σ Ε Ι Σ

20

Του Ανδρέα Μ. Λαμπριανού*

ΗΚυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζοντας την 

αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό της Δη-

μόσιας Υπηρεσίας και των νέων απαιτήσεων που 

επιβάλλονται από τις αρχές της καλής διακυβέρ-

νησης ίδρυσε, τον Ιούλιο του 2003, την ανεξάρ-

τητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως κεντρική 

αρχή για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου 

στις κρατικές υπηρεσίες, με τον περί Εσωτερικού 

Ελέγχου Νόμο του 2003 [Ν 114(Ι)/ 2003]. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετικές του απο-

φάσεις έχει ορίσει την Υπηρεσία ως ανεξάρτη-

τη αρχή ελέγχου για την Κύπρο, για έλεγχο των 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αφού πληρούσε όλες τις απαι-

τήσεις των σχετικών κοινοτικών κανονισμών.

Της Υπηρεσίας προΐσταται ο Έφορος Εσωτερικού 

Ελέγχου ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και είναι υπεύθυνος για την πιστή και 

αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του 

Νόμου. Οι αρμοδιότητες του Εφόρου καθορίζο-

νται στο σχετικό Νόμο. Συνδετικός κρίκος μετα-

ξύ του Υπουργικού Συμβουλίου και της Υπηρεσί-

ας αποτελεί το πενταμελές Συμβούλιο Εσωτερι-

κού Ελέγχου, του οποίου οι αρμοδιότητες καθο-

ρίζονται από τον Νόμο και προεδρεύεται από τον 

υπουργό Οικονομικών.  

Η Υπηρεσία αυτή για να μπορέσει να ανταποκρι-

θεί αποτελεσματικά στο διττό της ρόλο, έχει ορ-

γανωθεί σε δύο Τομείς: στον Τομέα Εσωτερικού 

Ελέγχου και στον Τομέα Ελέγχου Συγχρηματοδο-

τούμενων Προγραμμάτων.

Ρόλος

Ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί τον 

εσωτερικό έλεγχο στη Δημόσια Υπηρεσία. Ο ρό-

λος της Υπηρεσίας είναι συμβουλευτικός προς 

τους ελεγχόμενους οργανισμούς ώστε να γίνο-

νται πιο παραγωγικοί και να διασφαλίζεται η εύ-

ρυθμη λειτουργία τους. Οι στόχοι της Υπηρεσίας 

είναι διαμορφωμένοι με γνώμονα πάντοτε το κα-

λώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον, τη χρηστή δι-

οίκηση, την ανάγκη για διασφάλιση της αποδο-

τικότητας, οικονομικότητας και αποτελεσματικό-

τητας στη χρήση των πόρων του Δημοσίου, την 

προσφορά ψηλής ποιότητας υπηρεσιών με ελα-

χιστοποίηση του κόστους καθώς και τη διασφά-

λιση των εσόδων του κράτους. Με βάση το άρ-

θρο 10 του Νόμου, η Υπηρεσία είναι ανεξάρτη-

τη λειτουργικά και διοικητικά από τους ελεγχό-

μενους οργανισμούς. 

Ο Τομέας διενεργεί έλεγχο σύμφωνα με το δικό 

του εγχειρίδιο ελέγχου που βασίζεται στα Πρό-

τυπα Επαγγελματικής Άσκησης του Εσωτερικού 

Ελέγχου, του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών. Με την ολοκλήρωση του κάθε ελέγ-

χου, ετοιμάζεται έκθεση που περιλαμβάνει τα 

ευρήματα του ελέγχου και τις συστάσεις για τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμε-

τώπιση των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί, η 

οποία παίρνει τη μορφή  Συμφωνημένου Σχεδί-

ου Δράσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 

υλοποίησης έπειτα από συζήτηση με τον ελεγ-

χόμενο. Με βάση τα συμφωνημένα χρονοδια-

γράμματα, διεξάγονται έλεγχοι παρακολούθη-

σης ώστε η Υπηρεσία να παρακολουθεί την πο-

ρεία υλοποίησης των μέτρων (προσθήκη αξίας) 

και ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο Εσωτερι-

κού Ελέγχου.

Έλεγχος Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων

Ο Τομέας Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προ-

γραμμάτων διενεργεί έλεγχο στα διάφορα Προ-

γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κύπρο. Σύμφωνα με το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Κύπρου, η 

Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διενέργεια ελέγ-

χων συστημάτων στους κύριους φορείς που 

εμπλέκονται στη διαχείριση των προγραμμάτων 

όπως το Γραφείο Προγραμματισμού ως Διαχει-

ριστική Αρχή και το Γενικό Λογιστήριο,  ως Αρχή 

Πιστοποίησης καθώς και στη διενέργεια δειγμα-

τοληπτικών ελέγχων σε φορείς που εμπλέκονται 

στην υλοποίηση των προγραμμάτων (Δικαιούχοι) 

για την επαλήθευση της ορθότητας και νομιμό-

τητας των δαπανών που πιστοποιούνται προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Η μεθοδολογία των ελέγχων που διενεργούνται 

καθορίζεται από το εγχειρίδιο ελέγχου του Το-

μέα το οποίο απορρέει από τα διάφορα εγχειρί-

δια, ερωτηματολόγια και καθοδηγητικά σημειώ-

ματα που εκδίδει κατά καιρούς η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή.

Οι συστάσεις μας αποσκοπούν στη συνεχή βελτί-

ωση και ενδυνάμωση των συστημάτων διαχείρι-

σης και ελέγχου των εμπλεκόμενων φορέων. Με 

την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου και τη 

λήψη και αξιολόγηση των σχολίων από τον ελεγ-

χόμενο φορέα, ο Τομέας ετοιμάζει την Τελική Έκ-

θεση Ελέγχου η οποία αποστέλλεται στον ελεγ-

χόμενο φορέα για την λήψη των απαραίτητων 

μέτρων. Στις Ετήσιες Εκθέσεις προς την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή, η Υπηρεσία μας εκφέρει την επαγ-

γελματική της γνώμη κατά πόσο το σύστημα δι-

αχείρισης και ελέγχου έχει λειτουργήσει αποτε-

λεσματικά ώστε να διασφαλίσει την κανονικότη-

τα και νομιμότητα των δαπανών που έχουν διεκ-

δικηθεί για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή.  

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Με βάση όλες τις πιο πάνω αρμοδιότητες της, 

η Υπηρεσία μας έχει υιοθετήσει μια διαδικασία 

στρατηγικού προγραμματισμού τόσο βραχυπρό-

θεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Αποτέλεσμα αυ-

τής της διαδικασίας, είναι το πενταετές Στρατη-

γικό Σχέδιο της Υπηρεσίας  το οποίο καλύπτει 

την περίοδο μέχρι το 2015 και περιλαμβάνει συ-

νοπτικά τους ακόλουθους στόχους: 

• Παροχή μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής 

Ο σύμβουλος του κράτους και ο συνεργάτης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με την ολοκλήρωση του 
κάθε ελέγχου, ετοιμάζεται 
έκθεση που περιλαμβάνει 
τα ευρήματα του ελέγχου 

και τις συστάσεις της 
Υπηρεσίας μας

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ ΟΥ  Ε Λ Ε Γ Χ ΟΥ  Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ
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Κοινωνικές δραστηριότητες 

Η ανθρώπινη όψη του επαγγελματισμού φαίνε-

ται έμπρακτα με τη συμμετοχή μας στις κοινω-

νικές δραστηριότητες του τόπου μας δείχνοντας 

τις δικές μας ευαισθησίες.  Γι’ αυτό:

(α)  Τον Ιούνιο του 2009, η Υπηρεσία μας συν-

διοργάνωσε φιλανθρωπικό αγώνα μίνι ποδοσφαί-

ρου με την ομάδα Εφηβικού Ξενώνα Αγοριών για 

να τους δοθεί κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη 

τους, οικονομική και ψυχαγωγική.

(β)  Τον Οκτώβριο του 2009, η Υπηρεσία συμμε-

τείχε σε παγκύπριο φιλανθρωπικό τουρνουά μίνι 

ποδοσφαίρου για την αγορά ενός αναλυτή ορμο-

νών θυρεοειδούς για το Γενικό Νοσοκομείο Αμ-

μοχώστου

(γ)  Το Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθει-

ών Κύπρου (ΚΕΜΑΚ) σε συνεργασία με την Υπη-

ρεσία μας διοργάνωσαν, το Μάιο του 2010, Πα-

γκύπριο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαί-

ρου υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας, κ. Έλσης Χριστόφια, για τη δη-

μιουργία ενός σύγχρονου επιστημονικού κέντρου 

στον τομέα της εργαστηριακής αιματο-ογκολογίας 

στην Κύπρο.

Υπηρεσίας  Εσωτερικού Ελέγχου.

• Αξιολόγηση και βελτίωση του υφιστάμενου 

μοντέλου εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο και 

ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

• Πλήρης εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

Υπηρεσίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Αξιοποίηση των μέχρι σήμερα εμπειριών στον 

έλεγχο των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμ-

μάτων για το δημόσιο συμφέρον. 

Οι ετήσιες ελεγκτικές δραστηριότητες της Υπη-

ρεσίας που απορρέουν από το στρατηγικό σχέδιο 

καθορίζονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου και 

επιλέγονται από τον Έφορο λαμβάνοντας υπόψη 

ένα ευρύ φάσμα παραγόντων.

Αναφορικά με τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου, η 

καινοτομία η οποία υιοθετήθηκε στο Πρόγραμ-

μα του 2010 ήταν η εισαγωγή ελέγχων σε Οριζό-

ντια Θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας είτε 

αριθμού κρατικών υπηρεσιών ή  και ολόκληρης 

της Δημόσιας Διοίκησης όπως η δυνατότητα επί-

τευξης των απαιτούμενων στόχων/δεσμεύσεων 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας καθώς και η πολιτική στέ-

γασης των κρατικών υπηρεσιών. 

Διενεργούνται επίσης έλεγχοι και μελέτες σε 

διάφορα υπουργεία/ τμήματα/ υπηρεσίες όπως 

π.χ. μελέτη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για 

τη διερεύνηση των κυριότερων παραγόντων 

που συνέβαλαν στην αύξηση των δαπανών για 

την αγορά των φαρμάκων από το 2000 μέχρι το 

2009, καθώς  επίσης, και έλεγχοι ασφάλειας των 

μηχανογραφικών συστημάτων του κράτους.

Η επιλογή των ελέγχων του Τομέα Ελέγχου Συγ-

χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων έγινε σύμ-

φωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά και 

τις επιμέρους Στρατηγικές Ελέγχου που εκπο-

νήθηκαν και συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.

Επιμόρφωση και επαγγελματισμός

Η Υπηρεσία εφαρμόζει συγκεκριμένη στρατη-

γική και λαμβάνει μέτρα που αφορούν τη συ-

νεχή κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπι-

κού της με κύριο στόχο την βελτίωση των ατο-

μικών δεξιοτήτων, την επαγγελματική ανάπτυξη 

των ικανοτήτων και την κατάρτιση των λειτουρ-

γών της. Επιπρόσθετα, στο επίκεντρο της πάγιας 

πολιτικής της για συνεχή βελτίωση της αποδο-

τικότητας, την καταπολέμηση της γραφειοκρατί-

ας και την εξοικονόμηση πόρων, βρίσκεται η συ-

νεχής αναβάθμιση της μηχανογράφησης της. Η 

διενέργεια ελέγχων για παράδειγμα είναι πλέον 

πλήρως μηχανογραφημένη μέσω ειδικά προσαρ-

μοσμένου λογισμικού. 

Όλες οι εργασίες της Υπηρεσίας και του προσω-

πικού της διέπονται από τον Κώδικα Επαγγελ-

ματικής Δεοντολογίας ο οποίος συστηματοποι-

εί και αναλύει τις αρχές με τις οποίες ο Εσωτερι-

κός Ελεγκτής θα πρέπει να συμμορφώνεται δη-

λαδή ανεξαρτησία, ακεραιότητα, αντικειμενικό-

τητα, αμεροληψία, εμπιστευτικότητα και εργασι-

ακή ικανότητα. 

Όραμα

Η χρονιά που μας πέρασε σηματοδοτεί την έναρ-

ξη του εκσυγχρονισμού και της αναθεώρησης 

της στρατηγικής μας θέτοντας ως Όραμα μου η 

Υπηρεσία αυτή να καταστεί ένας από τους βασι-

κούς πυλώνες της αναμόρφωσης της Δημόσιας 

Υπηρεσίας στη λειτουργία της κρατικής μηχανής 

στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. 

Καθορίζοντας όπως φαίνεται πιο πάνω την απο-

στολή, το ρόλο, τους στόχους και το πλαίσιο των 

αρχών και αξιών που διέπουν την Υπηρεσία μας, 

νιώθω αυτή τη στιγμή την ανάγκη να εκφράσω 

και δημόσια τις θερμές μου ευχαριστίες προς 

όλους τους συνεργάτες μου στην Υπηρεσία Εσω-

τερικού Ελέγχου, εργαζόμενοι μη φειδόμενου 

χρόνου ώστε να φέρουν εις πέρας το έργο της 

Υπηρεσίας μας και έτσι όλοι μαζί έχουμε θέσει 

ως τελικό σκοπό την πλήρη μετατροπή του ορά-

ματος μας σε πραγματικότητα. Έτσι εργαζόμα-

στε ως μια μεγάλη οικογένεια σκληρά, υπεύθυνα, 

στοχευμένα και παραγωγικά με ιδιαίτερο ζήλο, 

μεθοδικότητα και προγραμματισμό, έχοντας πά-

ντοτε μια αγαστή, αληθινή και ανθρώπινη σχέση 

σε πνεύμα συνεργασίας για να επιτευχθεί πλή-

ρως ο σκοπός μας και να στεφθεί με επιτυχία.

*Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας
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Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α  Κ Α Ι  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ 

Οργανώνοντας πράσινες εκδηλώσεις και συνέδρια

Νανοσωματίδια: Αναδυόμενος εργασιακός κίνδυνος

Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Σε συνέδρια, και ιδιαίτερα όταν έχουμε συμμετο-

χές από άλλες χώρες, το τι επιλέγουμε για τρο-

φές έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι περιβαλλοντικές ορ-

γανώσεις έχουν εδώ και καιρό επισημάνει της ση-

μασία του «αγοράζω τοπικά». Πώς όμως αυτό συνδυ-

άζεται μαζί με άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους 

στην επιλογή του μενού και των υλικών;

• Τα τρόφιμα να είναι φρέσκα και για μείωση των εκ-

πομπών να μην έχουν φτάσει από μακριά (buy local) 

αλλά να είναι ντόπια και εποχής.

• Επιλέγουμε προϊόντα  από «Δίκαιο Εμπόριο» (Fair 

Trade).

• Επιλέγουμε υγιεινά τρόφιμα και αποφεύγουμε 

φαγητά ψηλά σε λίπη, ζάχαρη και αλάτι.

• Προτίμηση σε βιολογικά προϊόντα.

• Επιλογές για χορτοφάγους.

• Συνεργασία με χώρους που κάνουν τις αγορές 

τους σε μεγάλα κιβώτια, παρά σε ατομική συσκευα-

σία του κάθε προϊόντος, για μείωση των αποβλήτων.

• Αποφεύγουμε το εμφιαλωμένο νερό.

• Επιλέγουμε φρούτα εποχής παρά γλυκίσματα.

• Για μείωση της σπατάλης βεβαιωνόμαστε από πριν 

πόσοι από τους προσκεκλημένους μας θα μείνουν 

για φαγητό.

Με τη βοήθεια του Συνδέσμου Καθηγητών Οικια-

κής Οικονομίας, γνωστών chef και με βάση αυτά που 

έχουν προτείνει οι επισκέπτες στο blog μου και στο 

Facebook, έχουν ήδη ετοιμαστεί εισηγήσεις για σνακ 

και φαγητά, βασισμένες στα πιο πάνω.

 

Μεταφορές

Ακόμη ένα σημαντικότατο μέρος του συνεδρίου εί-

ναι το θέμα των μεταφορών, για το οποίο στην Κύ-

προ έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα αλλά χρειάζο-

νται πολλά ακόμη να γίνουν. 

• Ο χώρος διεξαγωγής θα πρέπει να είναι κοντά στο 

μεγαλύτερο όγκο των συμμετεχόντων για να μειω-

θούν τα ταξίδια.

• Υπόδειξη των χώρων στάθμευσης και ενθάρρυν-

ση περπατήματος.

• Χάρτες με υπόδειξη της διαδρομής που μπορεί να 

ακολουθήσει κάποιος με τα πόδια, την ώρα που θα 

χρειαστεί και αν είναι δυνατό τις θερμίδες που θα 

καταναλώσει. Το ίδιο ισχύει για σημεία ενδιαφέρο-

ντος στην περιοχής π.χ. εστιατόρια, μουσεία.

• Διαθέστε ποδήλατα σε όσους συμμετέχουν για 

κοντινά ταξίδια στην περιοχή μαζί με υποδείξεις για 

κοντινούς ποδηλατόδρομους ή περιοχές που μπο-

ρούν να επισκεφθούν εύκολα με ποδήλατο κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων, στο τέλος ή στην αρχή 

της εκδήλωσης.

• Εξέταση της δυνατότητας μεταφοράς όσων πε-

ρισσοτέρων γίνεται με λεωφορείο. Πιο εύκολη η με-

ταφορά από άλλες πόλεις, υπάρχει η δυνατότητα 

υπόδειξης χώρου στάθμευσης εκτός πόλης και με-

ταφοράς των συμμετεχόντων με λεωφορείο.

• Ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να μοιραστούν 

αυτοκίνητο μέσω ιστοσελίδας ή δήλωση στη φόρ-

μα συμμετοχής.

• Αν είναι συνεδρία μπορεί αυτή να γίνει μέσω τη-

λεδιάσκεψης;

Προσφέρετε σε κάθε συμμετέχοντα την ευκαιρία να 

αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

πού ελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα για να φτά-

σει ως εκεί με δεντροφύτευση!

*Επίτροπος Περιβάλλοντος

Της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου*

Tον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη συζήτηση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα νέο κίνδυνο που 

έρχεται να προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες κινδύ-

νους του εργασιακού χώρου. Ο νέος αυτός κίνδυνος 

στο εργασιακό περιβάλλον έχει ευαισθητοποιήσει 

όλες τις επηρεαζόμενες Γενικές Διευθύνσεις της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης λόγω της γεωμετρικά αυξανόμε-

νης χρήσης και των βιομηχανικών εφαρμογών που 

περιλαμβάνουν τις νέες αυτές μορφές ύλης.  

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί 

στο ερευνητικό επίπεδο για την παραγωγή των νέων 

προϊόντων νανοτεχνολογίας, έχει σταδιακά μετα-

φερθεί στην παραγωγική διαδικασία με άμεσο απο-

τέλεσμα την έκθεση των εργαζομένων αλλά και των 

καταναλωτών στους κινδύνους που περικλείουν οι 

νέες αυτές μορφές ύλης.

Τα νανοσωματίδια είναι σωματίδια από συγκεκριμέ-

νο υλικό τα οποία λόγω του ειδικού τρόπου παρα-

σκευής τους έχουν πολύ μικρά μεγέθη της τάξης 

των νανομέτρων (χιλιοστό του εκατομμυριοστού). 

Τα σωματίδια αυτά αποτελούνται από μικρό αριθμό 

μορίων και ως συσσωματώματα έχουν φυσικές ιδιό-

τητες που διαφοροποιούνται, μερικές φορές σημα-

ντικά, από αυτές του υλικού της ίδιας σύστασης που 

βρίσκεται συμπαγές, σε μεγάλη ποσότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφοροποίησης 

των ιδιοτήτων που επιτυγχάνεται με τη σταδιακή 

μείωση του μεγέθους των σωματιδίων είναι η αλλα-

γή στο χρώμα σωματιδίων Θειούχου Μολύβδου σε 

πορτοκαλί και κίτρινο, τα οποία σωματίδια σε μεγάλο 

μέγεθος έχουν μαύρο χρώμα. Αντίστοιχα το λευκό 

Διοξείδιο του Τιτανίου γίνεται άχρωμο σε πολύ μι-

κρά μεγέθη και λόγω των χαρακτηριστικών του ιδιο-

τήτων αλλά και του πλεονεκτήματος αυτού έχει ευ-

ρεία χρήση σε αντηλιακά προϊόντα. Οι σημαντικές 

αλλαγές που επιτυγχάνονται στις οπτικές αλλά και 

στις ηλεκτρικές και άλλες ιδιότητες των υλικών με 

τη μείωση του μεγέθους έχουν οδηγήσει σε έξαρ-

ση την επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτό και 

στη δημοσίευση, τα τελευταία χρόνια, χιλιάδων επι-

στημονικών μελετών. Άμεσο αποτέλεσμα της προ-

όδου που έχει επιτευχθεί, είναι η χρήση των νέων 

υλικών σε αισθητήρες, όργανα ρύθμισης, αθλητικά 

είδη, κ.τ.λ. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια πρό-

σφατης διερευνητικής συνάντησης που διοργάνωσε 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η βιομηχανία παραγωγής να-

νοσωματιδίων είναι ταχύτατα αυξανόμενη με διευ-

ρυμένο κύκλο εργασιών και σημαντικό αριθμό προ-

ϊόντων τους που έχουν ήδη ενταχθεί στην κατανα-

λωτική αλυσίδα. 

Η πρακτική εφαρμογή της νέας τεχνολογίας φέρνει 

αναπόφευκτα στο προσκήνιο και το θέμα της προ-

στασίας των εργαζόμενων που μπορεί να εκτεθούν 

σε νανοσωματίδια (π.χ. σκόνες ή αναθυμιάσεις των 

παραγόμενων νανοσωματίδιων).  Η αυξημένη ενερ-

γότητα αυτής της μορφής ύλης, προκαλεί ανησυχί-

ες για κίνδυνους που μπορεί να προέλθουν από υλι-

κά τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν χαρακτηρίζονταν 

από αυξημένη επικινδυνότητα. Ήδη η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αντιμετωπίζει τα νανοσωματίδια ως νέα 

υλικά – νέες χημικές ουσίες σαφώς διαφοροποιη-

μένες από τις μητρικές ουσίες και γι’ αυτό εξετάζει 

τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίζονται 

στη νομοθεσία και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Κανο-

νισμό REACH για τη διαχείριση και τον έλεγχο χημι-

κών προϊόντων ως νέες χημικές ουσίες, σαφώς δια-

φοροποιημένες από τη μητρική ουσία.

Σίγουρα, ακολουθώντας την εκπληκτική επιστημο-

νική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της 

νανοτεχνολογίας και τους ρυθμούς με τους οποί-

ους εφαρμόζεται η νέα τεχνολογία στην παραγω-

γή βελτιωμένων καταναλωτικών αγαθών, αναμένε-

ται ότι θα υπάρξει και αντίστοιχη έρευνα στον το-

μέα της εκτίμησης του κινδύνου και της προστασί-

ας των εργαζομένων από τα νέα αυτά υλικά. Όλες οι 

ενδείξεις, ξεκινώντας από τις θέσεις που εκφράζει 

η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι υπάρχει 

όλη η επιθυμία για σωστή ρύθμιση του θέματος αυ-

τού και βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων, 

των καταναλωτών και του περιβάλλοντος από τους 

πιθανούς κινδύνους. 

*Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας
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Χρώμα αποκτούν με τις εικόνες που ζωγραφίζονται σε τοίχους 

άχρωμους πέντε κτίρια πυκνοδομημένων ή υποβαθμισμένων πε-

ριοχών της Αθήνας. Πρόκειται για το Hotel Vienna στη γωνία Με-

νάνδρου και Πειραιώς και για κτίρια στις οδούς Λεωφόρος Καλλιρό-

ης 75-77 Νέος Κόσμος (απέναντι από το κτίριο ΦΙΞ), Φρ. Σμιθ και 

Κασομούλη Νέος Κόσμος, Κριεζώτου 6 κέντρο Αθήνας, Λακωνίας 24 

Αμπελόκηποι. Τα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2010 από 

την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Τα κτίρια επελέγησαν από 

το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο 

πλαίσιο προγράμματος ζωγραφικής των τυφλών όψεων κτιρίων της 

Αθήνας, με κριτήρια τη θέση τους, τη γειτνίαση με αδόμητους χώ-

ρους, τη δυνατότητα άνετης θέασης από τους πολίτες και γενικότερα 

τη συμβολή στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Ενα εντυπωσιακό κτίριο θα κατασκευαστεί στο νησί 

Cotonduba στο Ρίο της Βραζιλίας. Θα αποτελεί το πα-

ρατηρητήριο αλλά και το πρώτο κτίριο που θα βλέπουν οι 

επιβάτες των αεροπλάνων οι οποίοι θα επισκέπτονται το Ρίο 

κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016. Το 

κτίριο θα αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια κατά την διάρκεια 

της μέρας, και στην συνέχεια θα την χρησιμοποιεί για την 

εκτίναξη του νερού της θάλασσας. Στο Solar City Tower θα 

στεγάζονται εστιατόρια, καφετερίες, ειδική πλατφόρμα για 

bungee jumping, αλλά και ανελκυστήρες που θα μεταφέ-

ρουν τους επισκέπτες στην κορυφή του κτιρίου για να απο-

λαύσουν την μοναδική θέα.

SOLAR CITY TOWER 

Χρώμα… κατά του γκρίζου

Οι ερευνητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δια-

θέτουν συνεχή πρόσβαση στη συνδυασμέ-

νη υπολογιστική ισχύ 200.000 και άνω επιτραπέζι-

ων υπολογιστών σε 30 και πλέον ευρωπαϊκές χώ-

ρες και σε πάνω από 300 κέντρα ανά τον κόσμο, 

χάρη στην υπό δημιουργία Υποδομή του Ευρωπα-

ϊκού Υπολογιστικού Πλέγματος (EGI).

Το έργο EGI-InSPIRE, που δρομολογήθηκε στις 

14 Σεπτεμβρίου, συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα συνεισφέρει 

€25 εκατομμύρια σε διάστημα τετραετίας, προ-

κειμένου να διασυνδεθεί η υπολογιστική ισχύς 

των επιτραπέζιων υπολογιστών, όσο χρονικό δι-

άστημα αυτοί θα παρέμεναν αδρανείς. Με τον 

τρόπο αυτό, θα διατεθεί στους ερευνητές η ανα-

γκαία επεξεργαστική ισχύς για την αντιμετώπιση 

πολύπλοκων προβλημάτων στους τομείς του πε-

ριβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της ενέρ-

γειας και της υγείας. 

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε €73 

εκατ. και η υπόλοιπη χρηματοδότηση προέρχεται 

από εθνικές πηγές, όπως οι εθνικές πρωτοβουλί-

ες πλέγματος (NGI). Η υποδομή EGI, η μεγαλύτε-

ρη του είδους της που έχει ποτέ δημιουργηθεί, θα 

επιτρέψει σε ομάδες ερευνητών από διάφορους 

γεωγραφικούς τόπους να συνεργάζονται για την 

επίλυση προβλημάτων σαν να βρίσκονταν στο ίδιο 

εργαστήριο. 

Η μαζική επεξεργασία που απαιτείται στην έρευ-

να σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η υγεία 

μπορεί να εξασφαλιστεί είτε με υπερυπολογιστές 

που διατίθενται μέσω της πρωτοβουλίας PRACE 

(Partnership for Advanced Computing in Europe), 

είτε με την αξιοποίηση της ικανότητας επεξερ-

γασίας χιλιάδων αδρανών επιτραπέζιων υπολογι-

στών που συνδέονται μέσω δικτύων επικοινωνιών 

υψηλών ταχυτήτων.

Το προηγούμενο από την EGI σχήμα, το έργο 

Enabling Grid for eScience, έλαβε χρηματοδό-

τηση από την ΕΕ ύψους άνω των €100 εκατ. επί 

οκτώ χρόνια. Χρησιμοποιείται σήμερα από 13.000 

ερευνητές και βοηθά, μεταξύ άλλων, τους φυσι-

κούς στον μεγάλο επιταχυντή του CERN στην Ελ-

βετία να μελετήσουν τα υποατομικά σωματίδια, 

καθώς και βιολόγους και άλλους επιστήμονες να 

αναπτύξουν νέα φάρμακα για ασθένειες όπως η 

γρίπη των πτηνών και η ελονοσία.

Η δυνατότητα διάφορων ερευνητικών κοινοτήτων 

να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω του EGI, μπο-

ρεί επίσης να οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση 

ενέργειας. Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, η Ευ-

ρώπη αναμένεται να επενδύσει πάνω από €2 δι-

σεκατομμύρια σε νέες ερευνητικές υποδομές για 

τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, την 

ενέργεια, τις επιστήμες του περιβάλλοντος, τις βι-

ολογικές και ιατρικές επιστήμες, τις κοινωνικές και 

τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και τις εγκα-

ταστάσεις δοκιμής υλικών και αναλύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να προκύψουν ση-

μαντικές οικονομίες, αν οι ερευνητές χρησιμο-

ποιήσουν την ισχύ επεξεργασίας που διατίθεται 

μέσω της EGI, αντί να δημιουργήσουν τα δικά τους 

εναλλακτικά δίκτυα υπερυπολογιστών. Η EGI μπο-

ρεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή διά-

φορων τεχνολογιών και υπηρεσιών με βάση "υπο-

λογιστικά νέφη" (cloud computing).

Ο συντονισμός της υποδομής EGI θα γίνεται από 

τον οργανισμό EGI.eu (www.egi.eu) που εδρεύ-

ει στο Άμστερνταμ και ιδρύθηκε τον Φεβρουά-

ριο του 2010 για να εξασφαλίσει τη διαχείριση και 

την εκμετάλλευση της πανευρωπαϊκής υποδομής 

πλέγματος. 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

200.000 επιτραπέζιοι υπολογιστές 
στη διάθεση των ερευνητών 
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Μετά από καταγγελία από μέλος του το ΕΤΕΚ ζή-

τησε την τοποθέτηση του διευθυντή ΓΕΡΗΕΤ 

και του διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επι-

κοινωνιών του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, 

για το θέμα της μελέτης, επίβλεψης και εγκατάστασης 

ραδιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στην καταγγελία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι στην 

Κύπρο η εγκατάσταση ραδιοηλεκτρικών εγκαταστάσε-

ων δεν γίνεται με τον βέλτιστο τρόπο κυρίως λόγω της 

εμπλοκής μη προσοντούχων ατόμων, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει κίνδυνος για παράσιτα στις επικοινωνίες ναυ-

τικών μέσων και αερομεταφορών αλλά και κίνδυνος για 

την ασφάλεια και υγεία για όποιον έρθει σε επαφή με 

την εγκατάσταση.

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ότι το πρόγραμμα σπουδών Πο-

λιτικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-

κών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής δίνει τη δυνα-

τότητα απόκτησης τίτλου σπουδών που ικανοποιεί τα 

κριτήρια του Επιμελητηρίου. Αποφασίστηκε ωστόσο 

ότι, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να τροποποιήσει κάποια 

μαθήματα ούτως ώστε το εν λόγω πρόγραμμα σπου-

δών να γίνει πιο διευρυμένο. Επίσης, το ΕΤΕΚ ενημέρω-

σε το Frederick University ότι έκρινε ότι το πρόγραμμα 

σπουδών Πολιτικής Μηχανικής του δίνει τη δυνατότητα 

απόκτησης τίτλου σπουδών που ικανοποιεί τα κριτήρια 

του Επιμελητηρίου. Αποφασίστηκε ωστόσο ότι το Πα-

νεπιστήμιο θα πρέπει να αναβαθμιστεί σημαντικά τόσο 

στα μαθήματά του όσο και στα εργαστήριά του.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ως ο αρμόδιος φορέας που απο-

φασίζει σχετικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής 

Επιστήμης, με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, ανακοινώσεις και διαφημίσεις κυ-

πριακών πανεπιστημίων αλλά και πανεπιστημίων του εξωτερικού που προσφέρουν 

προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο ή άλ-

λως πως, συστήνει την προσοχή του κοινού και διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο 

Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου αν κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστη-

μίου σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί 

επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επι-

μελητήριο. Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, οι κλάδοι σπουδών που ρυθμίζο-

νται από το ΕΤΕΚ είναι αυτοί της Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μη-

χανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανι-

κής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανι-

κής, Μηχανικής Μεταλλείων και Γεωλογίας, Αγρονομικής- Τοπογραφικής Μη-

χανικής, Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας- Χωροταξίας. 

Με βάση τη νομοθεσία, και νοουμένου ότι τα προγράμματα σπουδών σε κλά-

δους της Μηχανικής που προσφέρονται από αδειούχα ιδιωτικά πανεπιστήμια 

τυγχάνουν πρώτα της σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολό-

γησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, το ΕΤΕΚ προχωρεί στην αξιολόγηση των εν 

λόγω προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με την επάρκεια του περιεχομένου 

τους για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος. 

Σημειώνεται ότι για σκοπούς αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών το Επιμελη-

τήριο διορίζει ειδικές συμβουλευτικές Επιτροπές με βάση την έκθεση των οποίων 

το ΕΤΕΚ ετοιμάζει και υποβάλει προς τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικά και δη-

μόσια, τις εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις του ώστε τα προγράμματα σπου-

δών να βελτιώνονται με στόχο να δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους 

να εγγράφονται στο ΕΤΕΚ και να ασκούν επάγγελμα στη Μηχανική Επιστήμη. 

Ενόψει της πληθώρας των προγραμμάτων σπουδών σε κλάδους της Μηχανι-

κής Επιστήμης που προσφέρονται από τα δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστή-

μια, και για σκοπούς έγκυρης ενημέρωσης τους σε σχέση με την αντιμετώπι-

ση που τα προγράμματα αυτά τυγχάνουν από το ΕΤΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι κα-

λούνται να επικοινωνούν με το Τεχνικό Επιμελητήριο ή να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Απαραίτητη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
απευθείας από το Επιμελητήριο 

για φοίτηση στη Μηχανική 

Εγκατάσταση 
ραδιοηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων

Αξιολόγηση 
προγραμμάτων σπουδών

Σχετικά με το θέμα της Αξιολόγησης Φορέων 

Ελέγχου προς Κοινοποίηση (για έλεγχο σχε-

διασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυ-

στήρων), το Επιμελητήριο ενημέρωσε τον Κυπρια-

κό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ότι εφόσον 

τα καθήκοντα των δόκιμων ελεγκτών και ελεγκτών 

(προσόντα  ατόμων τα οποία θα ασχολούνται με 

τους ελέγχους σχεδιασμού, εγκατάστασης και λει-

τουργίας ανελκυστήρων) περιορίζονται στην εκτέ-

λεση συγκεκριμένων τεχνικών πρωτοκόλλων ή τε-

χνικών οδηγιών σχετικά με ελέγχους ή δομικές 

της εγκατάστασης ή της λειτουργίας ανελκυστή-

ρων, θα ήταν ωφέλιμο αλλά δεν απαιτείται κατ’ 

ανάγκη αυτοί να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

μελών του Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, «ο έλεγχος του σχεδια-

σμού καθώς επίσης και η εξέταση του τεχνικού 

φακέλου του ανελκυστήρα απαιτεί εξειδικευμένη 

επαγγελματική και θεωρητική κατάρτιση και απο-

τελεί κατά την άποψη μας άσκηση επαγγέλματος 

στη μηχανική επιστήμη». 

Με βάση τα πιο πάνω τα άτομα τα οποία θα δύνα-

νται να διενεργούν έλεγχο σχεδιασμού ή να εξε-

τάζουν τεχνικό φάκελο ανελκυστήρα θα πρέπει 

απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

μελών του Επιμελητηρίου και να έχουν εν ισχύ 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον οικείο κλά-

δο. Συνεπακόλουθα, οι επιθεωρητές και αρχιεπι-

θεωρητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 

μητρώο μελών του Επιμελητηρίου και να έχουν 

εν ισχύ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον οι-

κείο κλάδο.

Έλεγχος σχεδιασμού, εγκατάστασης 
και λειτουργίας ανελκυστήρων
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Με αφορμή την τοποθέτηση του δικτύου πρό-

σβασης σε υφιστάμενα κτίρια όπου δεν 

υπάρχουν οι κατάλληλες εξωτερικές πρόνοιες, το 

Επιμελητηρίο έχει ενημερωθεί από παροχείς υπη-

ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (διαδικτύου, 

τηλεόρασης, τηλεφωνίας) και ανάπτυξης σταθερών 

δημοσίων δικτύων, για τη διαδικασία παροχής των 

εν λόγω υπηρεσιών. 

Με βάση την ενημέρωση έχει διαπιστωθεί ότι κατά 

την τοποθέτηση/είσοδο του εναερίου καλωδίου πρό-

σβασης (το οποίο βρίσκεται σε πασσάλους της ΑΗΚ) 

στα υποστατικά, δημιουργούνται εξωτερικές ή και 

εσωτερικές επεμβάσεις σε κτίρια όπου δεν υπάρχουν 

οι κατάλληλες πρόνοιες με αποτέλεσμα τα αχρείαστα 

έξοδα και την ταλαιπωρία των ιδιοκτητών.  

Περαιτέρω, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι οι μελετητές θα 

πρέπει να συμβουλεύονται τους  παροχείς σχετι-

κά με τις πρόνοιες που απαιτούνται για την εγκα-

τάσταση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η τοποθέτηση του 

καλωδίου πρόσβασης με τρόπο ώστε να διασφα-

λίζεται η καλύτερη δυνατή εγκατάσταση τόσο 

από τεχνικής όσο και από αισθητικής άποψης.

Τη συνεισφορά του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομι-

κών και Τεχνικών Έργων (Σ.Ε.Ε.Ε.) ζήτησε το ΕΤΕΚ στην προσπάθεια που κα-

ταβάλει για έλεγχο των μελών του, ως προς τη συμμόρφωση με τις σχετικές με 

την ανάρτηση Πινακίδων Έργων πρόνοιες.

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο γνωρίζοντας ότι το ΣΕΕΕ διενεργεί ελέγχους σε 

εκτελούμενα οικοδομικά έργα αναφορικά με την προβλεπόμενη για τα μέλη του 

ανάρτηση Πινακίδων Έργων, ζήτησε τη συνεργασία του Συμβουλίου στο συγκε-

κριμένο θέμα. Το ζητούμενο από την πλευρά του ΕΤΕΚ είναι η ενημέρωση για 

εκτελούμενα οικοδομικά έργα στα οποία είτε δεν έχουν αναρτηθεί οι προβλεπό-

μενες για τους μηχανικούς του έργου πινακίδες, είτε αυτές έχουν αναρτηθεί μεν, 

πλην όμως εμφανώς δεν συνάδουν με τις σχετικές προδιαγραφές. Νοείται ότι η 

σχετική ευθύνη καθώς και ο τελικός έλεγχος ανήκει καθ’ ολοκληρία στο ΕΤΕΚ. 

Η ανάρτηση Πινακίδων Έργων αποτελεί υποχρέωση των μελών του ΕΤΕΚ, η 

οποία, πέρα της σχετικής αναφοράς στους περί Οδών και Οικοδομών Κανονι-

σμούς,  τεκμηριώνεται στον Κανονισμό 7(3) των Περί Δεοντολογίας των Μελών 

του Επιστημονικού Επιμελητηρίου Κύπρου κανονισμών.

Με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες το Επιμελητήριο έχει εκδώσει γενικές ή ειδι-

κές οδηγίες που αφορούν τις διαστάσεις και την εμφάνισης της πινακίδας, κα-

θώς και άλλες πληροφορίες που πρέπει αυτή να περιέχει. Μια εξ αυτών είναι η 

απαίτηση επικόλλησης στην κάτω περιοχή της πινακίδας αυτοκόλλητη επιφάνεια 

που θα φέρει το λογότυπο του ΕΤΕΚ διαστάσεων 13εκ Χ 45εκ την οποία οι εγγε-

γραμμένοι μηχανικοί προμηθεύονται από τα γραφεία του ΕΤΕΚ έναντι αντιτίμου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάιο αντιπροσωπείες του ΕΤΕΚ και του 

ΣΕΕΕ είχαν συνάντηση με θέμα τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών από το 

ΣΕΕΕ προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν 

και η ορθή ανάρτηση πινακίδων σε έργα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΕΚ

Πινακίδες έργων 
σε εκτελούμενα οικοδομικά έργα

ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Δημιουργία προνοιών 
πρόσβασης για παροχή 

ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε νέα 

και υπό ανέγερση κτίρια

Από τις 8 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2010 θα 

πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό Διεθνές συ-

νέδριο για την ψηφιακή χαρτογράφηση της πα-

γκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο συνέδριο 

θα λάβουν μέρος υψηλού επιπέδου επιστήμονες 

στους τομείς της πληροφορικής, αρχαιολογίας, 

αρχιτεκτονικής, συντήρησης μνημείων, διεύθυν-

σης μουσείων κτλ. από όλο τον κόσμο.

Διοργανωτές του συνεδρίου είναι η UNESCO, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παγκόσμια

οργάνωση για την προστασία των μνημείων 

ICOMOS, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πληροφορικής 

στα Γραφικά (Eurographics), η διεθνής επιτροπή 

για την ψηφιοποίηση της παγκόσμιας πολιτιστι-

κής κληρονομιάς (CIPA) και ο διεθνής οργανισμός 

τηλεπισκόπισης και φωτογραμμετρίας (ISPRS).

Ο αριθμός των ξένων συμμετεχόντων στο συ-

νέδριο αναμένεται να πλησιάσει τους 300. Σκο-

πός του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή επι-

στήμονες και ενδιαφερόμενους που ασχολού-

νται με την αναφερθείσα θεματική ενότητα για 

την ανταλλαγή γνώσης, απόψεων και αποτελε-

σμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων υψη-

λής τεχνολογίας.

Η ψηφιοποίηση της παγκόσμιας κληρονομιάς στις 

αρχές του 21ου αιώνα σε συνδυασμό με τις νέες 

προκλήσεις στην επαναστατική ανάπτυξη της πλη-

ροφορικής θα είναι στο επίκεντρο του συνεδρίου.

Τα προτερήματα από την διοργάνωση του συνε-

δρίου στην Κύπρο είναι πολύ σημαντικά καθώς 

εκτός από την μεταφορά γνώσης και πρακτικών 

εφαρμογών θα δοθεί η ευκαιρία δημιουργίας και 

ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των επιστη-

μόνων. Το τελευταίο θα δημιουργήσει τις συν-

θήκες για την εμπλοκή Κυπρίων σε νέα ερευνη-

τικά προγράμματα σχετικά με την ψηφιακή χαρ-

τογράφηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρο-

νομιάς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμέ-

νων Εθνών/UNESCO.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο συνέ-

δριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου www.euromed2010.eu.

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  Τ Ο  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π Ρ Ο

Ψηφιακή χαρτογράφηση της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
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Προγραμματιζόμενα πολυεπιχειρησιακά σεμινά-

ρια εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ του Κέντρου Εκ-

παίδευσης  ΕΤΕΚ (ΚΕΕ) για τον Οκτώβριο του 2010.

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Εισηγητής: Καθ. Άγις Μ. Παπαδόπουλος (Α.Π.Θ)

Ημερομηνία έναρξης: 15 Οκτωβρίου 2010

Στόχοι του προγράμματος: Το σεμινάριο αυτό έχει 

στόχο να καταρτίσει τους ειδικευμένους εμπειρο-

γνώμονες και λοιπούς ενδιαφερόμενους στα εξει-

δικευμένα όργανα που υποστηρίζουν την ενεργεια-

κή αξιολόγηση των κτιρίων, στις τεχνικές μετρήσε-

ων και στις μεθοδολογίες ενεργειακών επιθεωρήσε-

ων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 

και τη βιομηχανία.

• ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Εισηγητής: Γιώργος Θεοχάρους

Ημερομηνία έναρξης: 29 Οκτωβρίου 2010

Στόχοι του προγράμματος: Ο φωτισμός παίζει πρω-

ταγωνιστικό ρόλο σε κάθε χώρο που χρησιμοποιεί-

ται είτε στον χώρο κατοικίας είτε για επίδειξη και 

πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Η φωτεινότη-

τα των χώρου επηρεάζει άμεσα τις αισθήσεις, την 

πνευματική κατάσταση, τις σκέψεις και τη συμπερι-

φορά των ενοίκων. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Φως 

και Χρώμα στην Αρχιτεκτονική» έχει στόχο τη από-

κτηση ορθών γνώσεων στις τεχνικές φωτισμού και 

στη χρήση  του χρώματος για επαγγελματικό σκοπό. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22466633 και 77777252.

Μετά από πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ, στην οποία επισημαίνονται τα πολλά θέματα κοι-

νού ενδιαφέροντος, συμφωνήθηκε όπως σύντομα προγραμματιστεί συνάντηση με 

αντιπροσωπεία του Ινστιτούτου Κύπρου.

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με μία 

σειρά από σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανόμενου του Επιστημονικού Τε-

χνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, διοργανώνουν -τον ερχόμενο Μάιο- το 3ο Διε-

θνές Συνέδριο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα 

(3rd International Conference Renewable Energy Sources & Energy Effi ciency). 

Το συνέδριο φιλοδοξεί να καλύψει με προσκεκλημένες ομιλίες από διεθνούς κύ-

ρους επιστήμονες και επιλεγμένες εργασίες όλες τις θεματικές ενότητες που 

σχετίζονται με την ενέργεια και κυρίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 

ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Στο συνέδριο έχουν ήδη προσκληθεί και θα παρευρεθούν οι πιο κάτω αναφερό-

μενοι διεθνούς κύρους προσκεκλημένοι ομιλητές: 

Καθ. Ευάγγελος Διαλυνάς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Prof. Huber Fechner, Renewable Energy Institute, Austria

Dr. Hans Martin Henning, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems

Νίκος Χατζηαργυρίου, Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ

Prof Andreas Wagner, University of Karlsruhe

Αλέξανδρος Τομπάζης, Αρχιτέκτονας 

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση 

Ενέργειας συνέδριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία στις 19 

και 20 Μαΐου 2011.

Στα πλαίσια διεξαγωγής του συνεδρίου υπάρχει ανοικτή πρόσκληση για υποβο-

λή περίληψης εργασιών (call for papers). 

Η τελευταία ημερομηνία υποßολής περίληψης εργασίας είναι η 26η Νοεμβρίου 2010. 

Πληροφορίες: www.mse.com.cy/energy

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σεμινάρια Κέντρου 
Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ (ΚΕΕ) 

για τον Οκτώβριο

Συνεργασία ΕΤΕΚ - Ινστιτούτου Κύπρου

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου συμμετέχει 

στο ερευνητικό έργο OPEN-SME (Open-Source 

Software Reuse Service for SMEs), που συγχρη-

ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 

πλαίσιο του 7ου Πακέτου Πλαισίου Έρευνας και 

ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος «Έρευ-

να προς όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-

ων» (Research for the Benefi t of SMEs), με αριθμό 

συμβολαίου: FP7-SME-2008-2 /243768. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η έρευνα και ανά-

πτυξη μεθοδολογιών, εργαλείων και επιχειρηματι-

κών μοντέλων, τα οποία θα διευκολύνουν τις μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) ή και φυσικά πρό-

σωπα (που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

ΤΠΕ) να υιοθετούν ελεύθερο ή/και ανοιχτό λογι-

σμικό στις διαδικασίες παραγωγής τους.

Το έργο θα δώσει έμφαση σε καλές πρακτικές υι-

οθέτησης  ανοικτών λογισμικών μέσω επαναχρη-

σιμοποίησης λογισμικού και ειδικότερα μέσω της 

κοινής χρήσης λειτουργικών μονάδων λογισμι-

κού μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, διαφορε-

τικών ομάδων ανάπτυξης αλλά και διαφορετικών 

περιοχών εφαρμογής. Τα αποτελέσματα του έρ-

γου αναμένεται να αντιμετωπίσουν σειρά προκλή-

σεων που σχετίζονται με την υιοθέτηση ανοικτού 

λογισμικού όπως:

• Την αδυναμία των ΜΜΕ να επενδύσουν σε τε-

χνογνωσία και εργαλεία αξιοποίησης ελεύθερου 

ανοικτού λογισμικού, ιδιαίτερα στη δύσκολη (από 

οικονομική άποψη) συγκυρία που διανύουν.

• Τις δυσκολίες που σχετίζονται με το συνδυασμό και 

την ολοκλήρωση πολλών διαφορετικών έργων λογι-

σμικού για την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης.

• Το ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος ένας πλήρης κα-

τάλογος με τα διαθέσιμα έργα και βιβλιοθήκες λο-

γισμικού ανοικτού κώδικα, καθώς και την τεκμη-

ρίωσή τους.

Το έργο, του οποίου οι εργασίες έχουν αρχίσει τον 

Ιούνιο του 2010, έχει διάρκεια 24 μηνών, συντονί-

ζεται από την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και υλοποιείται με τη 

συμμετοχή 11 φορέων από έξι χώρες (Γερμανία, 

Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, Σερβία και Σουηδία). 

Τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο εν λόγω 

έργο συντονίζει ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ 

Αντώνης Βαλανίδης και το μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής Σωκράτης Σωκράτους.

To ETEK συμμετέχει στο ερευνητικό 
έργο του FP7 OPEN-SME
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Το Επιμελητήριο ενημέρωσε την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ότι έχει ενημερωθεί από μέλη 

του για την υπό εξέλιξη διαδικασία πλήρωσης κενών αριθμού θέσεων λειτουργών πληροφορι-

κής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του υπουργείου Οικονομικών.

Ενόψει του πιο πάνω το ΕΤΕΚ ενημέρωσε την ΕΔΥ εκ νέου για τις πρόνοιες της περί ΕΤΕΚ νομοθεσί-

ας (Ν. 224/90) σε σχέση με την άσκηση επαγγέλματος στη Μηχανική Επιστήμη, επισημαίνοντας ότι 

κανένας δεν δικαιούται να ασκεί επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης εκτός 

και αν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον αντίστοιχο κλάδο.

Ο πρόεδρος και το Γενικό Συμβούλιο 

του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμε-

λητηρίου Κύπρου συγχάρηκαν τους κ.κ. 

Αντώνη Αντωνίου και Χαράλαμπο Τσου-

ρή για το διορισμό τους ως μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της CYTA και τους 

ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο έργο που 

ανέλαβαν.

Ο πρόεδρος και το Γενικό Συμβούλιο 

του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμε-

λητηρίου Κύπρου ΕΤΕΚ συγχάρηκαν την κ. 

Αγνή Πετρίδου για το διορισμό της ως δη-

μοτικού μηχανικού του δήμου Λευκωσίας 

και της ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο έργο 

που ανέλαβε.

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε το διευθυντή 

του Τμήματος Περιβάλλοντος του 

υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πό-

ρων και Περιβάλλοντος, σχετικά με 

το θέμα «ΠΕΕΠ για την ανάπλαση/δι-

αμόρφωση της Πλατείας Κέννετι και 

πεζοδρομοποίηση του εμπορικού κέ-

ντρου στη Πάφο» {Επιτροπή Εκτίμη-

σης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Νόμος 140(Ι)/2005-Αρθρο15(7)}, 

ότι τοποθετείται θετικά στη σχετική 

αίτηση και στο Προσχέδιο Γνωμάτευ-

σης που ετοίμασε το Τμήμα.

Το ΕΤΕΚ, σε επιστολή του επισημαί-

νει ότι «ο Όρος 3.1 που αναφέρε-

ται στο προσχέδιο της Γνωμάτευσης 

(όρος που θεωρείται ουσιώδης) θα 

πρέπει να περιλαμβάνει και συγκε-

κριμένη αναφορά ότι μέσα στα αι-

τούμενα πλαίσια της κυκλοφορια-

κής διαχείρισης του έργου θα πρέ-

πει να ληφθεί μέριμνα για εξασφά-

λιση ικανοποιητικού αριθμού χώρων 

στάθμευσης για τους επηρεαζόμε-

νους περιοίκους».

Το ΕΤΕΚ με επιστολή του προς το Συμβού-

λιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, με 

θέμα «Πιθανή παράβαση του Νόμου περί Οδών 

και Οικοδομών και του Νόμου Περί Εγγραφής 

και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τε-

χνικών Έργων», κοινοποίησε καταγγελία πολί-

τη για παρατυπίες τόσο στην ανέγερση όσο και 

στα μέτρα ασφάλειας και υγείας που τηρούνται 

σε πολυκατοικία στη Λευκωσία.

Για το ίδιο θέμα, με σχετική επιστολή του 

προς την αρμόδια αρχή, το Επιμελητήριο ζή-

τησε επίσης όπως στην περίπτωση που κα-

τατεθεί σχετική αίτηση για σκοπούς έκδο-

σης άδειας οικοδομής να δοθούν στο Επιμε-

λητήριο τα στοιχεία των μελετητών, αφού στο 

χώρο της οικοδομής δεν υπάρχει αναρτημένη 

πινακίδα του μελετητή όπως θα έπρεπε. 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΝΕΤΙ 

ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΤΗ ΠΑΦΟ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ 
ΣΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαδικασία πλήρωσης θέσεων λειτουργού πληροφορικής 

Νέα μέλη του ΔΣ της Cyta

Δημοτικός μηχανικός 
Λευκωσίας

Το ΕΤΕΚ, σε απαντητική του επιστολή, ενημέρωσε το διευθυ-

ντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Λέανδρο Νι-

κολαΐδη ότι θεωρεί τα θέματα ασφάλειας και υγείας στους ερ-

γασιακούς χώρους ως υψίστης σημασίας και ότι ιδιαίτερη ση-

μασία δίνεται στην ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια των κα-

τασκευαστικών έργων αφού στον τομέα αυτό παρατηρούνται 

συχνά σοβαρά εργατικά ατυχήματα. 

Στην επιστολή σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, στις δράσεις του 

ΕΤΕΚ για το θέμα περιλαμβάνονται, πέρα από την υπογραφή 

της Κοινής Δήλωσης Πολιτικής για τη μείωση των εργατικών 

ατυχημάτων, τακτικές αναφορές για το θέμα μέσω του ενημε-

ρωτικού δελτίου του, ανακοινώσεις στον Τύπο και στην ιστο-

σελίδα του Επιμελητηρίου αλλά και η διοργάνωση επιμορφω-

τικών σεμιναρίων μέσω του Κέντρου Εκπαιδεύσεως του ΕΤΕΚ.

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, και σε σχέση με την ενσωμάτωση των θε-

μάτων ασφάλειας και υγείας από τα στάδια σχεδιασμού και εκπόνησης της 

μελέτης για τα κατασκευαστικά έργα, το Επιμελητήριο μόλις πρόσφατα και 

μετά από ανάθεση του υπουργείου Εσωτερικών έχει ετοιμάσει κατευθυντή-

ριο πλαίσιο και εγκεκριμένο πρότυπο σχεδιασμού όσον αφορά θέματα προ-

σβασιμότητας και ασφάλειας χρήσης δομικών έργων για άτομα με προβλήμα-

τα ή δυσκολίες κινητικότητας με σκοπό την ετοιμασία τροποποίησης της περί 

Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας. Παράλληλα, και βάσει της ίδιας 

διαδικασίας, έχουν ετοιμαστεί από το ΕΤΕΚ καθοδηγητικά έγ-

γραφα για την τροποποίηση της προαναφερόμενης νομοθε-

σίας όσον αφορά θέματα βασικών απαιτήσεων για την Ασφά-

λεια στη χρήση και την Πυρασφάλεια των Δομικών έργων. 

Σε σχέση με εισηγήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

το ΕΤΕΚ ανέφερε στον κ. Νικολαΐδη ότι: 

• Η τήρηση των προνοιών των σχετικών νομοθεσιών αποτελεί 

υποχρέωση των Μελετητών.

• Ο θεσμός του εντύπου αυτοελέγχου έχει ως στόχο την επι-

τάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας πολεοδομικού ελέγ-

χου για οικιστικές και άλλες αναπτύξεις. 

• Αρμόδια αρχή για θέματα ανάπτυξης είναι το υπουργείο 

Εσωτερικών και τα αρμόδια τμήματα του. 

• Το Επιμελητήριο, αφού μελετήσει τις εισηγήσεις του Τμήμα-

τος Επιθεώρησης Εργασίας θα προχωρήσει στην κατάθεση των απόψεων και 

εισηγήσεων  του στο υπουργείο Εσωτερικών με στόχο να υιοθετηθούν οι ειση-

γήσεις που θα συνεισφέρουν πραγματικά  στην πρόληψη και μείωση των εργα-

τικών ατυχημάτων, χωρίς να επιφορτίζεται η διαδικασία που έχει εισαχθεί και 

με στόχο να αποτραπεί τυχόν κίνδυνος ακύρωσης της προσπάθειας για επιτά-

χυνση των διαδικασιών πολεοδομικού ελέγχου. 

Το ΕΤΕΚ, εξάλλου, εισηγήθηκε τη συνδιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για 

το θέμα.

Διαδικασία Ελέγχου των αιτήσεων / Έντυπο Αυτοελέγχου / 
Πρόληψη ατυχημάτων στο στάδιο σχεδιασμού των έργων 
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Το 7ο μεσογειακό συνέδριο για θέματα που αφορούν την 

παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, «MedPower 2010», θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδο-

χείο Adams Beach στην Αγία Νάπα, μεταξύ 7 και 10 Νο-

εμβρίου 2010. Το MedPower 2010, το οποίο διοργανώνεται 

από το Institution of Engineering and Technology - Cyprus 

(IET Cyprus Branch) σε συνεργασία  με τα παραρτήματα του 

IET Ελλάδας και Ισραήλ, φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή ερευ-

νητές, παράγοντες του πολιτικού και ενεργειακού τομέα, 

ακαδημαϊκούς, στελέχη χρηματοδοτικών οργανισμών, φο-

ρείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και όσους 

ενδιαφέρονται για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτι-

κές στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα στις ανάγκες των 

μεσογειακών χωρών σχετικά με την παραγωγή, μεταφορά, 

διανομή και μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας και των 

συστημάτων διανομής. Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι διπλός:

• Να παρουσιάσει την έρευνα που γίνεται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της ενεργεια-

κής απόδοσης και ειδικότερα στα συστήματα διεσπαρμένης παραγωγής για την μελλοντική τους 

χρήση

• Να δώσει έμφαση στη σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης για το μέλλον του τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας και να παρουσιάσει την προσπάθεια που αναλαμβάνεται από διάφορα ακα-

δημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί και θα αναπτύξουν επιστημονικά θέματα διακεκριμένοι επιστήμο-

νες και ακαδημαϊκοί. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες ενότητες σχετικά με την αγορά 

της ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και υποσταθμών, συστήμα-

τα ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα διανομής και μι-

κρών δικτύων, συστήματα αξιοπιστίας, ασφάλειας και ανάλυσης κινδύνου, κ.α. Θα γίνουν πέραν των 

110 επιστημονικών ανακοινώσεων από έγκριτους επιστήμονες από 26 διαφορετικές χώρες.

Πληροφορίες και για εγγραφή στο Συνέδριο: "http://cyprusconferences.org/medpower2010

MedPower 2010

Παρά τις έντονες παρασκηνιακές αντιδρά-

σεις του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίη-

σης και Πιστοποίησης της Τουρκίας, η Κυπρι-

ακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), της οποί-

ας ο μοναδικός μέτοχος είναι η Κυπριακή Δη-

μοκρατία, έγινε αποδεκτή ως πλήρες μέλος 

του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης 

(International Quality Network) IQNet.

Το IQNet δραστηριοποιείται από το 1990, 

με 36 φορείς πιστοποίησης ως συνεταίρους 

(partner members) και περισσότερα από 200 

συνδεδεμένα μέλη παγκοσμίως. 

Από τώρα και στο εξής για κάθε πιστοποιη-

τικό συστημάτων διαχείρισης, το οποίο εκδί-

δεται από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίη-

σης, θα εκδίδεται και αντίστοιχο πιστοποιητι-

κό από το IQNet και αυτό θα παρουσιάζεται 

στην επίσημη ιστοσελίδα του IQNet.

Η ΚΕΠ είναι διαπιστευμένος Φορέας για τα 

Συστήματα Διαχείρισης, Κοινοποιημένος Φο-

ρέας από την Κυπριακή Δημοκρατία για τον 

έλεγχο και σήμανση CE αδρανών υλικών και 

τσιμέντου, Περιβαλλοντικός Επαληθευτής για 

το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οι-

κολογικού Ελέγχου (EMAS).

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή της 

Κύπρου για εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 

Αρ. 1907/2006 (REACH), πληροφορεί τους Κύπριους 

επιχειρηματίες ότι έχει αρχίσει, σε ευρωπαϊκό επίπε-

δο, δημόσια διαβούλευση για πιθανή ένταξη 11 χημι-

κών ουσιών στον Κατάλογο των Χημικών Ουσιών Υψη-

λής Επικινδυνότητας. Με τη λήξη της περιόδου δια-

βούλευσης στις 14 Οκτωβρίου 2010 και μετά την ολο-

κλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τον Ευρωπα-

ϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) διαδικασι-

ών, μπορεί οι συγκεκριμένες χημικές ουσίες να χαρα-

κτηρισθούν ως Αδειοδοτούμενες Χημικές Ουσίες και 

να ενταχθούν στο Παράρτημα XIV του REACH. Σημει-

ώνεται ότι στην περίπτωση που οι ουσίες  αυτές εντα-

χθούν στο Παράρτημα XIV του REACH, τότε η χρήση 

τους θα επιτρέπεται μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι τα 

οφέλη από τη συγκεκριμένη χρήση υπερισχύουν των 

αρνητικών επιπτώσεων.  

Πληροφορίες: http://echa.europa.eu/consultations/

authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp και www.mlsi.gov.

cy/dli

Η ΚΕΠ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(IQNET)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-

ρισμού ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου 31(Ι) 

του 2009 για την Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική Χρήση και τις 

Ενεργειακές Υπηρεσίες, θέτει σε Δημόσια Κρίση το Προσχέδιο του Τεχνι-

κού Οδηγού Ενεργειακών Ελέγχων.

Ο υπό αναφορά Οδηγός, θα αποτελεί μέρος του περί Καθορισμού της Με-

θοδολογίας και άλλων Απαιτήσεων για τη Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων 

Διατάγματος που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Ο Τε-

χνικός Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων, στόχο έχει να ορίσει διαδικασίες, γε-

νικές απαιτήσεις, κώδικες πρακτικής και κατευθύνσεις με τις οποίες πρέ-

πει να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει ο ενεργειακός ελεγκτής κατά τη 

διενέργεια ενός ενεργειακού ελέγχου στις εγκαταστάσεις και τους χώρους 

ενός βιομηχανικού ή κτιριακού συγκροτήματος και γενικότερα ενός ενερ-

γειακού συστήματος.

Σχόλια και εισηγήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο του Οδηγού, μπορούν να 

υποβάλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το έγγραφο «Έντυπο Σχολιασμού 

για τον Τεχνικό Οδηγό Ενεργειακών Ελέγχων», που βρίσκεται στην ιστοσελί-

δα του υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy).

Το έντυπο θα πρέπει να  αποστέλλεται στην Υπηρεσία Ενέργειας με ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kkp.cie@cytanet.com.cy ή με φαξ 

στο 22304759. Τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 18η 

Οκτωβρίου 2010.

Δημόσια Κρίση Τεχνικού Οδηγού Ενεργειακών 
Ελέγχων (Νόμος 31(Ι) του 2009)
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Στις 26 Αυγούστου 2010 τέθηκε σε ισχύ η τρο-

ποποίηση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για 

τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους. Η τροποποίη-

ση αφορά στην προσθήκη και άλλων χημικών ουσι-

ών στα Παραρτήματα της Σύμβασης που χαρακτη-

ρίζονται πλέον ως Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι (POPs). 

Οι χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, συμπε-

ριλαμβανομένης και της Κύπρου, δεσμεύονται να 

σταματήσουν την παραγωγή και χρήση των ουσιών 

που εντάχθηκαν στα Παραρτήματά της.  

Η Απόφαση για προσθήκη οκτώ νέων χημικών ου-

σιών ή ομάδων χημικών ουσιών λήφθηκε τον Μάιο 

του 2009 στη Γενεύη, στη διάρκεια της 4ης Συνά-

ντησης των Μερών της Σύμβασης. Στις νέες χημι-

κές ουσίες που πλέον επίσημα χαρακτηρίζονται ως 

Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι περιλαμβάνονται, μετα-

ξύ άλλων, και γνωστά φυτοφάρμακα όπως είναι το 

lindane και το chlordecone. Οι υπόλοιπες χημικές 

ουσίες/ομάδες χημικών ουσιών είναι οι ακόλουθες:

• Εξαβρωμοδιφαινύλιο και οι αιθέρες του: Β ι ο -

μηχανικό χημικό που χρησιμοποιούνταν ως επι-

βραδυντικό φλόγας. Υπάρχουν υποκατάστατα και 

δεν παράγεται πλέον στις περισσότερες χώρες.

• α - και β – Εξαχλωροκυκλοεξάνιο: Παρόλο που 

η παραγωγή τους έχει σταματήσει εδώ και χρόνια, 

εντούτοις υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αποθη-

κευμένων υπολειμμάτων.

• Eμπορικό Πενταβρωμοδιφαινύλιο (c – PentaBDE): 

Χρησιμοποιείται ως επιβραδυντής φλόγας και για 

ορισμένες από τις εφαρμογές του δεν υπάρχουν 

κατάλληλα υποκατάστατα.

• Εμπορικό Οκταβρωμοδιφαινύλιο (c – ΟctaBDE): 

Χρησιμοποιείται επίσης ως επιβραδυντής φλόγας. 

Υπάρχουν υποκατάστατα.

• Perfl uorooctane sulfonic acid (PFOS) τα άλατα 

του και το Ρerfl uorooctane sulfonyl fl uoride (PFOS 

– f): Χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό ως επιβραδυντές φλόγας, στην πυρό-

σβεση, στην εμφάνιση φωτογραφιών, στα υδραυ-

λικά υγρά κ.λπ. Υπάρχουν υποκατάστατα για μερι-

κές μόνο από τις εφαρμογές.

 •Πενταχλωροβενζόλιο: Χρησιμοποιούνταν ως μυ-

κητοκτόνο και επιβραδυντικό φλόγας αλλά στις πε-

ρισσότερες χώρες έχει σταματήσει η χρήση του 

εδώ και χρόνια. Μπορεί να συνεχίσει να χρησιμο-

ποιείται ως ενδιάμεσο παραγωγικής διαδικασίας.

Πληροφορίες: www.mlsi.gov.cy/dli ή 

www.pops.int

Προσθήκη νέων ουσιών 
στον κατάλογο των POPs

OΚυπριακός Οργανισμός Τυποποί-

ησης (CYS), συνδιοργάνωσε με τη 

Cyta, στις 30 Ιουνίου 2010 με μεγά-

λη επιτυχία, ενημερωτικό σεμινάριο με 

θέμα «Nόμιμη παρεμβολή στις επικοι-

νωνίες». 

Την έναρξη του σεμιναρίου κήρυξε ο 

γενικός διευθυντής του υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Δρ 

Πέτρος Καρεκλάς ο οποίος τόνισε τη 

δέσμευση του Υπουργείου να εφαρμό-

σει το όλο σύστημα με πλήρη σεβασμό 

στη διασφάλιση των προσωπικών δε-

δομένων και της ασφάλειας των πλη-

ροφοριών. 

Ο γενικός διευθυντής της CYTA, κ. Φώ-

τιος Σαββίδης, ανακοίνωσε ότι το ολο-

κληρωμένο σύστημα διαχείρισης της 

ασφάλειας των πληροφοριών, βρίσκε-

ται σε εφαρμογή βάση της  διαδικασί-

ας πιστοποίησης του διεθνούς προτύ-

που ISO 27001.  

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανι-

σμού Τυποποίησης κ. Πέτρος Μάρκου 

ανέφερε ότι ο CYS θα συνεχίσει να με-

τέχει ενεργά και να υποστηρίζει τις ερ-

γασίες της Αρμόδιας Ευρωπαϊκής Τε-

χνικής Επιτροπής για την άρση του 

απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών (ΕTSI 

TC LI), ευελπιστώντας ότι το σεμινάριο 

θα υποβοηθήσει την Κύπρο να εφαρ-

μόσει αποτελεσματικά το υπό αναφο-

ρά σύστημα.

Στο σεμινάριο συζητήθηκαν τόσο οι 

τεχνικές όσο και οι Νομικές διαδικα-

στικές πτυχές που πρέπει να διέπουν 

τη νόμιμη παρακολούθηση του περιε-

χομένου των επικοινωνιών. 

Διαφάνηκε έντονα η ανάγκη συνεργα-

σίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, 

ιδιαίτερα κυβερνητικών οργάνων και 

Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών έτσι 

ώστε να εξεταστούν όλες οι νομικές, 

τεχνο-διαδικαστικές αλλά και κοινωνι-

κές προεκτάσεις της άρσης του απόρ-

ρητου των τηλεπικοινωνιών.  θα πρέπει 

να διασφαλιστεί η διάφανη λειτουργία 

της δραστηριότητας στα πλαίσια της 

νομοθεσίας, προστασίας των πολιτών, 

των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών 

και γενικά όλων των εμπλεκομένων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
ΝΟΜΙΜΗ 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Mελέτες έχουν αποδείξει ότι τα φθοριούχα αέρια, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, 

μπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα φθοριούχα αέρια 

βρίσκονται, μεταξύ άλλων, σε συστήματα ψύξης, κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να αποφύγει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τόσο διαρροές 

από τέτοια συστήματα όσο και βλάβες με δυσάρεστα αποτελέσματα, προχώρησε στη θέ-

σπιση του κανονισμού 303/2008/ΕΚ προκειμένου να καταρτηστούν οι ψυκτικοί που χει-

ρίζονται τέτοιου είδους συσκευές και φθοριούχα αέρια. Η Κύπρος από την 1η Ιουνίου του 

2011 είναι υποχρεωμένη να εναρμονιστεί με αυτή την οδηγία.

Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ), ως ο οργανισμός κατάρ-

τισης, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ), διοργανώνουν προγράμματα εκπαίδευσης σ’ ολόκλη-

ρη την Κύπρο  για την εκπαίδευση των ψυκτικών. Η εκπαίδευση θα γίνει βάσει των απαι-

τήσεων της πιο πάνω Οδηγίας, προκειμένου οι ψυκτικοί να είναι εκπαιδευμένοι και πι-

στοποιημένοι μέχρι τον Ιούνιο του 2011.

Η οδηγία αυτή καθορίζει επακριβώς το πρόγραμμα ειδίκευσης των ψυκτικών. Έτσι λοιπόν,  

με το πέρας των προγραμμάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν ενημερωθεί για τα θέματα που 

αφορούν το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν 

ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου αλλά και θα έχουν επιδοθεί στην άσκηση δραστη-

ριοτήτων, ανάλογα με την κατηγορία πιστοποίησης που θα επιλέξει ο κάθε εκπαιδευόμενος.

Η εκπαίδευση θα γίνει τμηματικά αρχίζοντας από τις 27 Σεπτεμβρίου με τρεις ομάδες στη 

Λευκωσία και δύο στη Λεμεσό. Συνολικά υπολογίζεται ότι θα εκπαιδευτούν και θα πιστο-

ποιηθούν παγκύπρια γύρω στους 350 ψυκτικούς. Η εν λόγω εκπαίδευση εγκρίθηκε και θα 

επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πληροφορίες: Τηλ: 22344647, www.cmea.org.cy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ 

Φθοριούχα αέρια και αέρια θερμοκηπίου



ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
• Κυριάκος Κύρου, πολιτικός μηχανικός, για τις διογκώσεις, τις κατακόρυφες 

ρωγμές στα τοιχώματα, τη συσσώρευση αλάτων στα τοιχώματα και στο 

πάτωμα, τις διαρροές νερών από τα τοιχώματα, αποτίμηση της φέρουσας 

ικανότητας και το προσδόκιμο ζωής του κολυμβητηρίου Λάρνακας του 

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Στέλιος Αχνιώτης,  πολιτικός μηχανικός, στην Επιτροπή για Μελέτη/ Έρευ-

να για το Σκυρόδεμα που συστάθηκε από το υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού. H Επιτροπή θα επιβλέπει και θα κατευθύνει την πορεία σχετικής 

μελέτης η οποία διενεργείται για να εντοπίσει τυχών επιπτώσεις στην ποιότη-

τα του σκυροδέματος από τις τιμές των δύο παραμέτρων (θερμοκρασία παρά-

δοσης, ποσοστό χλωριόντων) για τις οποίες υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Συν-

δέσμου Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος και του Κυπριακού Οργανισμού 

Τυποποίησης, όπως αυτές προδιαγράφονται στο CYS 300.

• Λίλια Παπαδούρη, αρχιτέκτονας, στην Επιτροπή για τον αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό για Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Μόρφου.

• Κωνσταντίνος Λοΐζου, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού 

Οργανισμού Πιστοποίησης (CYS) και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης 

(ΚΕΠ).

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Φλώρος Παντελή (Πρόεδρος), Κυριάκος Παπαγιάννης, Σάββας 

Παναγιώτου, Γιώργος Θεμιστοκλέους, Ηλίας Αντωνιάδης, Σταύρος 

Ιωαννίδης (μέλη), στην Επιτροπή Εκπαίδευσης Εργατοτεχνιτών. Βασικός 

στόχος της Επιτροπής είναι η επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης στην 

Κύπρο, σε σχέση με τα Κέντρα Κατάρτισης Εργατοτεχνιτών τόσο στο δημόσιο 

και ημικρατικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Άλλοι στόχοι της Επιτροπής είναι:

- Η εμπλοκή της Επιτροπής στη συγγραφή των επαγγελματικών προτύπων 

που προωθεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Εμπλοκή της Επιτροπής στο σχέδιο που διοργανώνει η Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών, των 

Ιδρυμάτων Κατάρτισης και των Προδιαγραφών για τα διάφορα Προγράμματα 

που επιχορηγεί.

- Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα την κατάρτιση εργατοτεχνιτών στο οποίο 

θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου της σε σχέση με τα πιο πάνω, 

την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο και εισηγήσεις για βελτίωση της 

κατάστασης.

•  Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και 

Συμμετοχής του ΕΤΕΚ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

•  Ηλίας Κυριακίδης, στην Επιτροπή Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην Κύπρο.

•  Θεόδουλος Μεσημέρης, στην Επιτροπή Ενεργειακής Πολιτικής – ΑΠΕ.

•  Γιάννης Κουή, στην Επιτροπή Ειδικότητας Επιμέτρησης Ποσοτήτων.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Αρχιτέκτονας

Παπαλλάς & Ιωαννίδου Αρχιτέκτονες, τηλέφωνο 

24620440, κ. Κώστα Παπαλλά.

• Πολιτικός μηχανικός

Ιωάννου Consultancy Services Σύμβουλοι 

Μηχανικοί, τηλέφωνο 99604645,  25591600, κ. 

Αντώνη.

• Αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, 

μηχανολόγος μηχανικός, ηλεκτρολόγος 

μηχανικός

Πολύ καλή χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση 

αγγλικής γλώσσας. Interlink Construction and 

Development, τηλέφωνο 25853500, κ. Αλκηστη 

Νικολάου Χατζηγιάννη.

• Πολιτικός μηχανικός 

Πείρα 2-3 χρόνια. MTN Cyprus Ltd, τηλέφωνο 

96222611, κ. Λουκία Κασουλή.

• Επιμετρητής ποσοτήτων

Πείρα τουλάχιστο τέσσερα χρόνια, καλή γνώση 

Η/Υ. Interlink Construction and Development, 

τηλέφωνο 25853500, κ. Άλκηστη Νικολάου 

Χατζηγιάννη.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Πείρα τέσσερα χρόνια. Τηλέφωνο 22481266.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας.

• Αρχιτέκτονας

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ.

• Αρχιτέκτονας

Συνεργασία με εργοληπτική εταιρεία ή 

αρχιτεκτονικό γραφείο.

• Αρχιτέκτονας

Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική Σχολή 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα «Πολεοδομίας και Ανάπτυξη Πόλεων», 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

• Αρχιτέκτονας

Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο.

• Αρχιτέκτονας

Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική Σχολή 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

• Αρχιτέκτονας

Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, University of Architecture 

Civil Engineering and Geodesy, Sofi a, Βουλγαρία.

• Πολιτικός Μηχανικός

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού – Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο.

• Πολιτικός Μηχανικός

Πτυχίο Μηχανικών Περιβάλλοντος – Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Μηχανολόγος Μηχανικός

BS in Mechanical Engineering, New York Institute 

of Technology, M Sc in Water Energy and Waste, 

University of Salford, Manchester.

• Μηχανολόγος Μηχανικός

B Sc in Mechanical Engineering, Budapest 

University of Technology and Economics.

• Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Πτυχίο Αγρονόμου Τοπογράφου, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.






