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20 χρόνια προσφοράς και 
δημιουργικής παρέμβασης
Με σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, αλλά και με την υποβολή πρότασης 

για περαιτέρω αναβάθμιση στην ποιότητα και την ασφάλεια των οικοδομικών 

και τεχνικών έργων, το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 

γιορτάζει, το 2011, τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από την ίδρυσή του
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                 Της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου

Tο 2010 όπου να ’ναι φτάνει στη δύση του και ένα νέο έτος, με προ-

κλήσεις και όνειρα, ανατέλλει. 

Το 2010 αφήνει πίσω του μια βαθιά οικονομική κρίση που δεν λέει 

να υποχωρήσει, ένα εθνικό πρόβλημα που ψάχνει εναγωνίως τη λύση του, 

καθώς και κοινωνικά προβλήματα -άμεσα ή έμμεσα- συνδεδεμένα με την 

παγκόσμια οικονομική κρίση.

Ένα από αυτά τα κοινωνικά προβλήματα περιγράφεται από μια φράση που ανα-

φέρθηκε αρκετές φορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: «Αλλοδαπός εργά-

της, πιθανώς παράνομος στην Κύπρο, είναι το νέο θύμα θανατηφόρου εργα-

τικού ατυχήματος...» Μια φράση που δημιουργεί συνειρμούς αρνητικών σκέ-

ψεων και πληθώρα ανάμεικτων συναισθημάτων για τα θύματα και τις οικογέ-

νειές τους και τη δυστυχία και τον πόνο που συνοδεύει κάθε εργατικό ατύχημα.  

Ένα εργατικό ατύχημα προκαλείται από μια αλυσίδα παραλείψεων ή παρανο-

μιών, της οποίας θυματοποιήθηκε ο πιο αδύνατος κρίκος. Ένα ατύχημα -με-

γάλο ή μικρό- αποτελεί μια ανοικτή πληγή που συνοδεύεται από πληθώρα 

προβλημάτων, ακόμα περισσότερο δε όταν αυτό είναι θανατηφόρο. Θύματα, 

με αυξημένη πλέον συχνότητα, οι γνωστοί άγνωστοι:  Αλλοδαποί, νόμιμοι ή 

παράνομοι, άτομα που έφτασαν σχετικά πρόσφατα στην Κύπρο αναζητώντας 

μια καλύτερη μοίρα. Μια μοίρα που τελικά τους επιφυλάχτηκε να είναι ένας 

πικρός θάνατος σε ένα ξένο μέρος.  

Ένα πλήθος ερωτημάτων ψάχνει για απαντήσεις. Γιατί ειδικά αυτή η ομάδα 

εργαζομένων αποτελεί την ομάδα υψηλού κινδύνου για τα θανατηφόρα ατυ-

χήματα; Ποιοι έχουν την ευθύνη για αυτό; Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για 

τη βελτίωση της κατάστασης; Υπάρχει άραγε λύση;

Σίγουρα οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες, ειδικά όταν πρόκειται για ένα θέμα 

περίπλοκο που αγγίζει και άλλες ευαίσθητες χορδές και δεν έχει μόνο ερ-

γασιακές, αλλά και κοινωνικές και πολιτικές απολήξεις. Αφήνοντας κατά μέ-

ρος τις περιπτώσεις εκείνες που σχετίζονται με 

παράνομη απασχόληση, θέμα που τυγχάνει χει-

ρισμού κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, θα πρέπει 

να δούμε γιατί εμφανίζεται ψηλό ποσοστό θα-

νατηφόρων εργατικών ατυχημάτων σε αλλοδα-

πούς εργαζόμενους. Οι πιθανοί λόγοι πολλοί: 

• Οι ξένοι εργάτες λόγω της ιδιάζουσας οικονο-

μικής και κοινωνικής τους κατάστασης απασχολούνται σε τομείς κοινωνικής 

δραστηριότητας που μπορεί να χαρακτηριστούν ως δύσκολοι και σκληροί, και 

τους οποίους αποφεύγουν όσοι μπορούν να απασχοληθούν σε πιο άνετο και 

εύκολο εργασιακό περιβάλλον.  

• Οι εργοδότες δεν έχουν μεριμνήσει επαρκώς για την εκπαίδευση αυτής της 

ομάδας εργαζομένων και για τη δημιουργία ενός κατάλληλου εργασιακού πε-

ριβάλλοντος απαλλαγμένου από κινδύνους.

• Η δυσκολία γλωσσικής επικοινωνίας των αλλοδαπών εργαζομένων με τους 

άλλους εργαζόμενους, ειδικά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό πε-

ριβάλλον, αυξάνει τον κίνδυνο και την πιθανότητα εργατικού ατυχήματος.

• Η διαφορετική κουλτούρα των αλλοδαπών εργαζομένων δρα αρνητικά και 

δεν βοηθά στην εύκολη προσαρμογή τους στα θέσμια της χώρας μετανά-

στευσής τους.

Αυτοί είναι μόνο μερικοί πιθανοί λόγοι. Είναι γνωστό ότι από πλευράς Πολι-

τείας καταβάλλονται προσπάθειες για ετοιμασία ενημερωτικών εντύπων και 

σε άλλες γλώσσες, πλην της ελληνικής, έτσι ώστε σταδιακά να μεταφερθούν 

αναγκαίες πληροφορίες και σε μη ελληνόφωνους εργαζόμενους. Όμως η ευ-

θύνη για αντιμετώπιση του προβλήματος δεν βαραίνει μόνο την Πολιτεία. 

Την κύρια ευθύνη έχει αυτός που σε καθημερινή βάση έχει επαφή, όχι μόνο 

σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, με τον εργοδοτούμενό 

του. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλίσει ότι του έχει μεταφέρει όλες τις 

αναγκαίες γνώσεις και του έχει προσφέρει κάθε απαιτούμενο μέσο για να ερ-

γάζεται σε ασφαλές και απαλλαγμένο από κινδύνους εργασιακό περιβάλλον.  

Συνάδελφοι, πολλοί από εσάς, στο πλαίσιο της καθημερινής σας εργασίας, 

έρχεστε σε επαφή με ξένους εργάτες. Αναγνωρίστε και περάστε το μήνυμα 

σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι αυτοί οι εργαζόμενοι αποτελούν μια ειδι-

κή ομάδα, με ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκες και όχι μια εύκολη και οικο-

νομική λύση απασχόλησης. Αυτό θα είναι η δική σας σημαντική συνεισφορά 

στον αγώνα για βελτίωση της όλης κατάστασης και ένα ακόμη βήμα προς τον 

στόχο της μείωσης των εργατικών ατυχημάτων.   

Ας ελπίσουμε ότι τη νέα χρονιά θα καταφέρουμε 

με τις προσπάθειές μας να πετύχουμε τη σημα-

ντική μείωση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 

και όλων των προβλημάτων που τα συνοδεύουν.  

Συνάδελφοι, καλή χρονιά να έχετε, γεμάτη 

υγεία ευτυχία και ασφάλεια στην εργασία. 

Το πικρό μεροκάματο ενός ξένου εργάτη

Ένα εργατικό ατύχημα 
προκαλείται από μια αλυσίδα 
παραλείψεων ή παρανομιών, 
της οποίας θυματοποιήθηκε 

ο πιο αδύνατος κρίκος
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Mε σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, 

αλλά και με την υποβολή πρότα-

σης για περαιτέρω αναβάθμιση στην ποι-

ότητα και την ασφάλεια των οικοδομικών 

και τεχνικών έργων, το Επιστημονικό και 

Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου γιορτάζει, 

το 2011, τη συμπλήρωση των 20 χρόνων 

από την ίδρυσή του. Για το λόγο αυτό, 

στις 21 Δεκεμβρίου δόθηκε στα γραφεία 

του ΕΤΕΚ, στη Λευκωσία, δημοσιογραφι-

κή διάσκεψη.

Όπως ανακοινώθηκε στη διάσκεψη, το 

ΕΤΕΚ προγραμματίζει, μεταξύ άλλων, το 

σχεδιασμό και λειτουργία διαδικτυα-

κής υπηρεσίας εξυπηρέτησης των με-

λών του και των πολιτών, την ετοιμα-

σία ειδικής επετειακής έκδοσης για 

την ιστορία και τη δράση του, την ετοι-

μασία ταινίας με θέμα την ιστορία του 

ΕΤΕΚ, τη βράβευση των κορυφαίων τε-

λειόφοιτων όλων των Πολυτεχνικών Σχολών, τη διοργάνωση αιμοδοσί-

ας και την πραγματοποίηση σειράς ανοικτών εκδηλώσεων για τους επι-

στήμονες μηχανικούς και το ευρύ κοινό. Το ΕΤΕΚ, μέσα από ανοικτό δι-

αγωνισμό που διενήργησε, επέλεξε επετειακό λογότυπο για τα 20χρονά 

του, ενώ προκήρυξε διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα τη συνεισφορά 

της μηχανικής στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 

ανάπτυξη της Κύπρου. 

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου, κ. Χρίστος Ευθυβούλου, αναφέρθηκε στον καταλυτι-

κό ρόλο που διαδραμάτισε και διαδραματίζει το ΕΤΕΚ, κάνοντας ιδιαίτερες 

αναφορές σε σημεία-σταθμούς της ιστορίας του. 

Η ιστορία 

Το 1990 η Κυπριακή Βουλή με νόμο ανέδειξε το Δήμο Μηχανικών. Επέτρε-

ψε στους μηχανικούς να αυτοδιοικούνται. «Η πολιτεία», είπε στην ομιλία 

του ο κ. Ευθυβούλου, «μας έδωσε ισοτιμία στην πολιτική συμμετοχή, μας 

έδωσε την ευκαιρία να μετατραπούμε σε παράγοντες ιδιαίτερα ουσιαστι-

κούς για τη ζωή της Κύπρου, για την πορεία της στο μέλλον, για την απο-

κατάστασή της. Η δική μας απάντηση, θεωρούμε πως, είναι υπεύθυνη και 

ανάλογη με την τιμή που μας έγινε. 

Φυσικά, τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Στην ουσία μάς παρεδόθησαν το 

1991 οι ευθύνες ενός νέου δημόσιου φορέα χωρίς χώρους εργασίας, χω-

ρίς οικονομικά μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό. Μόνο οι σελίδες του νόμου.

Χωρίσαμε την προσπάθεια μας σε δύο εργασίες. Την αθόρυβη, ψύχραιμη 

και υπομονετική οργάνωση του Επιμελητηρίου, της οικονομικής του αυτάρ-

κειας, της επαγγελματικής του υποστήριξης και αυτή της δημόσιας, υπεύ-

θυνης και δυναμικής παρέμβασης.

Σήμερα, το Επιμελητήριο είναι αναγνωρισμένο, έκανε γνωστή την ταυτότη-

τά του, δήλωσε το παρόν του και το γνήσιο ενδιαφέρον του για το δημόσιο 

συμφέρον. Με ανεξαρτησία και παρρησία επέλεξε δύσκολα θέματα, συνδύ-

ασε την επιστημονική γνώση με την πολιτική παρέμβαση, υπερασπιζόμενο 

την ποιότητα για την Κύπρο, τον πολιτισμό της και τις ρίζες της, τη γη της, 

τους ανθρώπους της».

Οικήματα ΕΤΕΚ 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφερόμε-

νος στις υλικές κατακτήσεις του ΕΤΕΚ ανα-

φέρθηκε στην αποκατάστασή του κτιρίου 

στην οδό Κερβέρου στην παλιά Λευκωσία, 

στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία 

του ΕΤΕΚ. «Ήταν ένα έργο οράματος», σημεί-

ωσε, «και έγινε δυνατό με τη συμβολή πολ-

λών. Δεν επαναπαυτήκαμε, όμως, σε αυτό, 

αφού έχουμε προχωρήσει και στην απόκτη-

ση του διπλανού κτιρίου και έχουμε σχεδιά-

σει τη μετατροπή του σε βιβλιοθήκη και εκ-

παιδευτικό κέντρο, ενώ έχουμε εξασφαλί-

σει παραδοσιακό κτίριο στην Πάφο το οποίο 

έχουμε αποκαταστήσει και συντηρήσει για 

χρήση από την τοπική κοινωνία των μηχανι-

κών και όχι μόνο».

Επιστροφή στα Κατεχόμενα

«Η ιδιότητά μας ως μηχανικοί», ανέφερε ο κ. 

Ευθυβούλου, «δεν αναιρεί την ιδιότητά μας ως πολίτες αυτού του τόπου. Ως 

επιστήμονες θεωρήσαμε χρέος μας να δώσουμε στο κράτος τη δική μας 

άποψη για το θέμα του προγραμματισμού της επιστροφής και ως αποτέλε-

σμα πολλών επαφών και συζητήσεων, το κράτος προχώρησε στη σύσταση 

του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, βασισμένο εν πολ-

λοίς σε έκθεση που υπέβαλε το ΕΤΕΚ». 

Έλεγχος της ανάπτυξης 

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη, η σύ-

σταση και η λειτουργία του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (του γνω-

στού ΣΥΜΕΠΑ) ήταν επίσης αποτέλεσμα και των άοκνων προσπαθειών 

του Επιμελητηρίου για την εμπέδωση της διαφάνειας, της συμμετοχικό-

τητας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης πριν τη χορήγηση πολεοδομι-

κής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης. Αρμο-

διότητα την οποία είχε προηγούμενα απευθείας το Υπουργικό Συμβούλιο. 

«Η δημιουργία και η λειτουργία του ΣΥΜΕΠΑ», πρόσθεσε, «αποτέλεσε εκ-

συγχρονιστικό άλμα και ο ρόλος του ΕΤΕΚ σε αυτό μας κάνει περήφανους». 

Διεθνής εκπροσώπηση

Η δράση του Επιμελητηρίου δεν σταματά στα γεωγραφικά σύνορα της Κύ-

πρου. Σύμφωνα με τον κ. Ευθυβούλου, στόχος του ΕΤΕΚ είναι η προώθη-

ση των θέσεων και των δραστηριοτήτων του σε διεθνές επίπεδο και η προ-

βολή του έργου των Κύπριων μηχανικών στο εξωτερικό. Για αυτό, το Τεχνι-

κό Επιμελητήριο συμμετέχει σε μία σειρά περιφερειακών, ευρωπαϊκών και 

παγκόσμιων φορέων που ασχολούνται με θέματα μηχανικής. Ενδεικτικά, ο 

Χρίστος Ευθυβούλου αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ΕΤΕΚ, εδώ και μερι-

κούς μήνες, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνικών Επιμελητηρίων.

Νομοθεσίες 

«Το Επιμελητήριο», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Ευθυβούλου, «υπήρξε μο-

χλός πίεσης για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των τεχνικών νομοθε-

σιών. Το Επιμελητήριο συμμετείχε ενεργά στην ετοιμασία αυτών των νομο-

θετημάτων, αλλά και των μηχανισμών εφαρμογής τους. Αυτό που θέλω να 

ΕΤΕΚ: 20 χρόνια προσφοράς 
και δημιουργικής παρέμβασης

Το ΕΤΕΚ, μέσα από ανοικτό διαγωνισμό που διενήργησε, 

επέλεξε επετειακό λογότυπο για τα 20χρονά του.
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υπογραμμίσω είναι ότι σταθερή αγωνία του Επι-

μελητηρίου αποτελεί η διασφάλιση της ποιότη-

τας, της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλ-

λοντος, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της λει-

τουργικότητας, δηλαδή το καλό του τόπου και του 

πολίτη και πρώτιστα η διαφύλαξη του δημόσιου 

συμφέροντος. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι :   

(α) Η εισαγωγή του σεισμικού κώδικα το 1993 και 

η προετοιμασία για μετάβαση στους Ευρωκώδικες το 2010 για βελτίωση της 

ασφάλειας και της ποιότητας των οικοδομών

(β) Η ρύθμιση της υποχρεωτικής επίβλεψης των οικοδομικών έργων το 

2000, με στόχο την προστασία των καταναλωτών

(γ) Η ρύθμιση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις 

οικοδομές, με στόχο, πέρα από την ασφάλεια, την ενεργειακή αποδοτικό-

τητα και λειτουργικότητά τους

(δ) Η ενεργειακή απόδοση κτιρίων, άμεσα συνδεδεμένη με την εξοικονόμη-

ση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος

(ε) Ο εκσυγχρονισμός των απαιτήσεων στα θέματα Ατόμων με Αναπηρία και 

Πυρασφάλειας, με στόχο την εργονομία, αλλά και με κοινωνική ευαισθησία 

(στ) Η πολεοδομική διευθέτηση και ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισί-

ου που διέπει την έκδοση αδειών και τίτλων ιδιοκτησίας μέσω της απλοποί-

ησης διαδικασιών, αλλά και της επιβολής της νομοθεσίας».

Κέντρο Εκπαίδευσης

Με βάση την αρμοδιότητα που του δίνεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, το Επι-

μελητήριο προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία -από το 2006- Κέντρου 

Εκπαίδευσης για μηχανικούς, το οποίο έχει ήδη εκπαιδεύσει -στα τέσσερα 

χρόνια λειτουργίας του- πέραν των 1.000 μελών του. Στα 20 χρόνια της λει-

τουργίας του, το Επιμελητήριο έχει διοργανώσει, εκτός από τα εκπαιδευτι-

κά σεμινάρια, και άλλες εκδηλώσεις επιστημονικού χαρακτήρα όπως συνέ-

δρια, ημερίδες, εργαστήρια κ.ά.

Εισηγήσεις ΕΤΕΚ για την αναβάθμιση της ποιότητας 

των έργων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

Στην ομιλία του κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ 

στάθηκε και σε άλλα σημαντικά θέματα που απα-

σχολούν τα μέλη του, αλλά και ολόκληρη την κυ-

πριακή κοινωνία. Σχετικά με την πρόταση του Επι-

μελητηρίου για περαιτέρω αναβάθμιση στην ποιό-

τητα και την ασφάλεια των οικοδομικών και τεχνι-

κών έργων, ο κ. Ευθυβούλου ανέφερε ότι «πρόκειται 

για ένα σοβαρό θέμα, το οποίο προβληματίζει τόσο 

το ΕΤΕΚ όσο και την κοινωνία γενικότερα». Αναφέρ-

θηκε, μεταξύ άλλων, στην ανυπαρξία συγκεκριμέ-

νου θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει τις ελάχιστες υπηρεσίες μελέτης 

και επίβλεψης που ο κάθε μελετητής θα πρέπει να προσφέρει προς τον πο-

λίτη, σημείο που αποτελεί εμπόδιο σε όποια προσπάθεια περαιτέρω βελτί-

ωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών. «Το Επιμελητήριο», είπε, «είχε μελε-

τήσει επισταμένα το θέμα και προχώρησε ήδη -από το 2003- στην υπο-

βολή ολοκληρωμένης εισήγησης προς το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έρ-

γων για τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικών ελάχιστων υπηρεσιών σε συγκεκρι-

μένους κλάδους, εισήγησης που δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα». «Το φαινό-

μενο της ανεπαρκούς ποιότητας έργων», ανέφερε ο κ. Ευθυβούλου, «παρατη-

ρείται σε ορισμένες περιπτώσεις και σε έργα που υλοποιεί το ίδιο το Δημό-

σιο». «Η όποια εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος δεν θα πρέπει να προσμε-

τράται μονάχα με βάση το σήμερα», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, «αντίθετα 

όταν ασήμαντες σημερινές εξοικονομήσεις οδηγούν σε πρόσθετες, σημαντι-

κά μεγαλύτερες, δαπάνες στο μέλλον θα πρέπει αναμφίβολα να προβλημα-

τίζουν. Οι αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες που αγνοούν τις παροτρύνσεις του 

ΕΤΕΚ, αλλά και του Γενικού Λογιστή, πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή 

της μοναδικής κατάλληλης, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, διαδι-

κασίας ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, αυτή δηλαδή της οικο-

νομικά πιο συμφέρουσας προσφοράς, διαδικασία που προϋποθέτει πέρα από 

τον ανταγωνισμό βάσει της οικονομικής προσφοράς, την αξιολόγηση και των 

τεχνικών ικανοτήτων των προσφοροδοτών. Αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμ-

φέρον και μόνο έτσι θα υπάρξουν πραγματικές, και όχι πρόσκαιρες, εξοικο-

νομήσεις σε ποιοτικά έργα που αναδεικνύουν το ρόλο του κράτους ως παρά-

δειγμα προς μίμηση. Το ΕΤΕΚ, αναγνωρίζοντας πλήρως το ρόλο και τη συνει-

σφορά του ως ανεξάρτητος τεχνικός Σύμβουλος της Δημοκρατίας, θα συνε-

χίσει να εργάζεται αδιάκοπα ώστε να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και 

να συνεισφέρει στην κοινωνία». 

Ο αναπληρωτής διευθυντής 

του ΕΤΕΚ Χριστόδουλος 

Χατζηοδυσσέως, ο πρόεδρος 

Χρίστος Ευθυβούλου, ο δεύτερος 

αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος 

Κωνσταντή και ο γενικός 

γραμματέας Στέλιος Αχνιώτης κατά 

τη δημοσιογραφική διάσκεψη.

Πρόταση για περαιτέρω 
αναβάθμιση στην ποιότητα 

και την ασφάλεια 
των οικοδομικών 

και τεχνικών έργων
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Tο Τεχνικό Επιμελητήριο παρακολουθεί με μεγάλη θλίψη και έντονο 

προβληματισμό την απαράδεκτη κατάσταση που διαμορφώνεται σε 

σχέση με την ανάθεση υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης οικοδομικών 

έργων από το Δημόσιο σε συμβούλους μελετητές μέσω μειοδοτικών δια-

γωνισμών με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Το Επιμελητήριο έχει επανειλημμένα και ποικιλοτρόπως κρούσει τον κώ-

δωνα του κινδύνου στην Πολιτεία, στο Γενικό Λογιστήριο και στις αναθέ-

τουσες Αρχές μέσω επιστολών του, στα πλαίσια κατ’ ιδίαν συναντήσε-

ων, αλλά και με δημόσιες τοποθετήσεις του και ανακοινώσεις, επισημαί-

νοντας ότι η διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού οδηγεί σε μείωση 

της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, θέτει υπό αμφισβήτηση 

την ποιότητα και ασφάλεια των έργων, και οδηγεί συχνά σε καθυστερή-

σεις στην αποπεράτωσή τους, αλλά και στην αύξηση του κόστους κατα-

σκευής και συντήρησης.

Επιπρόσθετα, η διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού είναι μία παγίδα 

προς τους μηχανικούς, καθώς ασκεί έντονες πιέσεις στην τιμή προσφο-

ροδότησης και οδηγεί σε ένα επικίνδυνο σπιράλ συνεχιζόμενης μείωσης 

στις τιμές κατακύρωσης των προσφορών.

Δυστυχώς, αρκετοί μηχανικοί υποβάλλουν προσφορές στους διαγωνι-

σμούς αυτούς χωρίς επαρκή αξιολόγηση των αυξημένων και αυστηρών 

συμβατικών τους υποχρεώσεων έναντι των αναθετουσών Αρχών και των 

αστικών και ποινικών ευθυνών που επωμίζονται, με αποτέλεσμα τις εξευ-

τελιστικά χαμηλές τιμές που παρατηρούνται στην κατακύρωση συμβά-

σεων. Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο ασκεί αναπόδραστα έντονες πιέ-

σεις και στις αμοιβές για τα ιδιωτικά έργα, δημιουργώντας έναν επικίνδυ-

νο φαύλο κύκλο που υπονομεύει την ποιότητα των προσφερόμενων υπη-

ρεσιών, φαινόμενο που είναι ενάντια στο συμφέρον της Πολιτείας, του 

καταναλωτή, των αναθετουσών Αρχών και, βεβαίως, και των μηχανικών. 

Το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του προς όλες τις κατευθύνσεις, 

ώστε η ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων μελετητών να γίνεται στην οικο-

νομικά πιο συμφέρουσα προσφορά, στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, ωστόσο, το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει ότι τα οποιαδήποτε μέτρα λη-

φθούν από τις αρμόδιες Αρχές δεν είναι από μόνα τους ικανά να οδηγή-

σουν στο ποθητό αποτέλεσμα και θα πρέπει να συνοδεύονται από την 

αξιοπρεπή στάση των ίδιων των μηχανικών. Η μείωση της αμοιβής σε 

εξευτελιστικά επίπεδα είναι δεοντολογικά απαράδεκτη και υποβαθμίζει 

την αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία και την εκτίμηση που πρέπει να υπάρχει 

από το κοινωνικό σύνολο προς τους επιστήμονες μηχανικούς/ μελετητές.

Το ΕΤΕΚ καλεί τους μηχανικούς όπως όταν υποβάλλουν προσφορά για 

έργα του Δημοσίου, να αξιολογούν τις μεγάλες συμβατικές τους υποχρε-

ώσεις και τις αστικές και ποινικές τους ευθύνες που επωμίζονται και να 

διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κύρος του επαγγέλματος αντιστεκόμενοι 

σε προσεγγίσεις που οδηγούν στην απαξίωση και τον εξευτελισμό. Αντί-

θετες πρακτικές εμπεριέχουν σημαντικούς κινδύνους και με μαθηματική 

ακρίβεια θα αποβούν σε βάρος της κοινωνίας, αλλά και των συμφερόντων 

των ίδιων των μηχανικών.

Οι νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας

Στα πλαίσια των εορτασμών για 

τα 20χρονά του, το Επιστημο-

νικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 

προκήρυξε φωτογραφικό διαγωνι-

σμό με θέμα «Η συνεισφορά της μη-

χανικής επιστήμης στην τεχνολογι-

κή, οικονομική, κοινωνική και πολι-

τιστική ανάπτυξη της Κύπρου». Σκο-

πός της προκήρυξης του διαγωνι-

σμού φωτογραφίας ήταν η υποβο-

λή προτάσεων που να εκφράζουν τη 

συμβολή της μηχανικής επιστήμης 

στην ανάπτυξη της Κύπρου, για θέ-

ματα που σχετίζονται με όλους τους 

κλάδους της μηχανικής.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν μέλη 

του ΕΤΕΚ, αλλά και πολίτες που αγα-

πούν τη φωτογραφία και νοιάζονται 

για τη πρόοδο της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. Τις υποβληθείσες προ-

τάσεις αξιολόγησε κριτική επιτροπή, 

η οποία απαρτιζόταν από τους: Στέ-

λιο Αχνιώτη, πολιτικό μηχανικό και 

Γενικό Γραμματέα του ΕΤΕΚ, Ζήνωνα 

Σιερεπεκλή, αρχιτέκτονα και Καθη-

γητή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και 

Νίκο Καρανίκη, Πρόεδρο Φωτογρα-

φικής Εταιρείας Κύπρου.

Το διαγωνισμό κέρδισε η φωτογρα-

φία που απέστειλε ο Βαρνάβας Α. 

Βαρνάβα, στον οποίο θα απονεμηθεί 

βραβείο ύψους €1.000. 

Η δεύτερη θέση απονεμήθηκε στο 

Γιάννη Ρούσο και η τρίτη στη Μα-

ρία Jobert, στους οποίους θα απο-

νεμηθεί έπαινος και χρηματικό βρα-

βείο €500. 

Έπαινος θα απονεμηθεί στην τέταρ-

τη φωτογραφία, την οποία απέστει-

λε η Κέση Στεφανή. 

Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο 

θα προβάλει τις φωτογραφίες που 

έχουν βραβευθεί σε έκθεση φωτο-

γραφίας που θα διοργανωθεί σε με-

ταγενέστερο στάδιο, στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων που θα πραγμα-

τοποιηθούν για τα 20χρονά του, κα-

θώς και στην ιστοσελίδα του Επιμε-

λητηρίου.

Το Επιμελητήριο ευχαριστεί θερμά 

όλους όσοι υπέβαλαν πρόταση για 

το φωτογραφικό διαγωνισμό.

Κ Α Θ Ε Τ Η  Η  Δ Ι Α Φ Ω Ν Ι Α  Τ ΟΥ  Ε Τ Ε Κ

Προκηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών για 
υπηρεσίες μηχανικών για έργα Δημοσίου

Η φωτογραφία που απέστειλε ο Βαρνάβας Α. Βαρνάβα και η οποία 

κέρδισε το πρώτο βραβείο.
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Το υπουργείο Εσωτερικών διοργάνωσε στις 4 Δε-

κεμβρίου, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λε-

μεσό, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα τους Ευρω-

κώδικες 2, 7 και 8. 

Πρόκειται για τη δεύτερη εκδήλωση του ίδιου σεμι-

ναρίου, αφού προηγήθηκε επιτυχώς αυτή της Λευ-

κωσίας τον περασμένο Ιούνιο. 

Χαιρετισμό στο σεμινάριο απηύθυναν ο Γενικός Δι-

ευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών, Δρ Λάζαρος Σαββίδης, και εκπρόσω-

ποι των CYS, ΕΤΕΚ, ΣΠΟΛΜΗΚ και ΣΠΜΑΚ. Κύριοι ομιλητές ήταν οι Δρ Κρί-

στης Χρυσοστόμου, αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, Δρ Πανίκος Πα-

παδόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Frederick, και Δρ 

Λοΐζος Παπαλοΐζου, επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΠΑΚ. 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση των βασικών προνοιών των Ευ-

ρωκωδίκων 2, 7, και 8, καθώς και παραδειγμάτων εφαρμογής τους.

Ο γενικός ταμίας του ΕΤΕΚ, Κώστας Αλλαγιώτης, ο οποίος ανέγνωσε στο σε-

μινάριο χαιρετισμό του προέδρου του ΕΤΕΚ, σημείωσε ότι «ως Επιμελητή-

ριο είμαστε πεπεισμένοι ότι η χρήση των Ευρωκωδίκων εμπεδώνει και ενι-

σχύει περαιτέρω την ασφάλεια και την ποιότητα στις κατασκευές και για 

αυτό θα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι μας για 

να αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο τη νέα 

ρύθμιση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου». 

Περαιτέρω ανέφερε ότι το Επιμελητήριο μελετά 

το θέμα του κόστους εξασφάλισης των Προτύ-

πων, για να βρει μαζί με τον Κυπριακό Οργανι-

σμό Τυποποίησης και το υπουργείο Εσωτερικών 

μία ακόμη καλύτερη λύση, έχοντας κατά νου ότι 

καμία τιμή των Προτύπων δεν δίνει το κέρδος που δίνει η διαδεδομένη και 

ορθή χρήση τους, πόσο μάλλον σε ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια και 

την ποιότητα των κατασκευών.

Σε ό,τι αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των Ευρωκωδίκων, ο Δρ Λάζα-

ρος Σαββίδης -εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών- ενημέρωσε τους πα-

ρευρισκόμενους ότι «η Κύπρος έχει υιοθετήσει και δημοσιεύσει στην Επίση-

μη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τους τίτλους των μερών των Ευρωκωδίκων, 

και ο υπουργός Εσωτερικών έχει εγκρίνει τα σχετικά Εθνικά Προσαρτήματα, 

τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Ο Ελληνικός Ορ-

γανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) έχει αναλάβει εκ μέρους της ελληνικής κυβέρ-

νησης το έργο της μετάφρασης των Ευρωκωδίκων στην ελληνική γλώσσα. 

Επειδή μόνο μια μετάφραση είναι δυνατή στην ΕΕ, έχουν γίνει προσπάθειες 

για εξασφάλιση των μεταφράσεων αυτών από τον ΕΛΟΤ τόσο από το υπουρ-

γείο Εσωτερικών, όσο και τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS). Λόγω 

του ότι στις μέχρι τώρα επαφές με τον ΕΛΟΤ δεν εδόθη καταληκτική ημερο-

μηνία παράδοσης των ελληνικών κειμένων στο υπουργείο Εσωτερικών, και 

λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις απόψεις τόσο του ΕΤΕΚ, όσο και του Συλλό-

γου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών 

του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου για τη ση-

μασία της διάθεσης των Ευρωκωδίκων και στην ελληνική γλώσσα, το υπουρ-

γείο Εσωτερικών αποφάσισε όπως προωθήσει την εφαρμογή τους πρώτα σε 

εθελοντική βάση, με την υποχρεωτική εφαρμογή τους σε ημερομηνία που 

θα καθοριστεί με γνωστοποίηση του υπουργού Εσωτερικών στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού εξασφαλιστούν τα κείμενα στην ελληνική 

γλώσσα. Στόχος είναι οι Ευρωκώδικες να τεθούν σε υποχρεωτική εφαρμογή 

στην Κύπρο την 1η Ιουλίου 2011».

Υπ. Εσωτερικών: Στόχος 
είναι οι Ευρωκώδικες να 
τεθούν σε υποχρεωτική 

εφαρμογή στην Κύπρο την 
1η Ιουλίου 2011

Ο Δρ Λάζαρος Σαββίδης μίλησε στο σεμινάριο εκ μέρους του υπουργείου 

Εσωτερικών.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  Τ ΟΥ  Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι ΟΥ  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν

Ευρωκώδικες 2, 7 και 8

Την ικανοποίησή του εξέφρασε το Επιμελητήριο προς τον 

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) για τη διάθεση 

των ευρωπαϊκών Προτύπων της σειράς CYS 1990 (Ευρωκώ-

δικες) στα μέλη του ΕΤΕΚ, στο 25% της αρχικής τους τιμής.

Σε επιστολή του προς τον CYS, το ΕΤΕΚ ζήτησε εξάλ-

λου συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή του Οργανι-

σμού, κατά την οποία να συζητηθούν:

• Ειδική συμφωνία για τη διάθεση των Ευρωκωδίκων 

υπό τη μορφή εκχώρησης δικαιωμάτων στο Επιμελητή-

ριο (για διάθεση συγκεκριμένου αριθμού αντιτύπων για 

τα μέλη του ΕΤΕΚ, έναντι καθορισμένου αντιτίμου) και

• Η πρόοδος σχετικά με την εξασφάλιση των ελλη-

νικών κειμένων των Ευρωκωδίκων από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Γ ΙΑ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  Ε ΤΕΚ

Οι Ευρωκώδικες στο 25% 
της αξίας τους

Ε Ι ΣΗΓΗΣΗ  ΕΤΕΚ 

Την 1η Ιουνίου 2011 η υποχρεωτική
εφαρμογή των Ευρωκωδίκων

Παράταση στην έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο ζή-

τησε το ΕΤΕΚ από τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών.

Το Επιμελητήριο ζήτησε παράταση, όχι μεγαλύτερη των έξι μηνών, εφόσον δεν έχουν 

εξασφαλιστεί ακόμα τα ελληνικά κείμενα των Ευρωκωδίκων από τον Ελληνικό Οργανι-

σμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και κατ’ επέκταση δεν μπορούν αυτά να διατεθούν στους Κύ-

πριους μηχανικούς.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι εφόσον οι Ευρωκώδικες θα αποκτήσουν κανονιστική ισχύ, θα ήταν 

ιδιαίτερα ωφέλιμο -αν όχι απαραίτητο- να είναι διαθέσιμοι και στην ελληνική γλώσσα, η 

οποία είναι μία εκ των επίσημων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής των Ευρωκωδίκων, μέσω της τροποποίησης της 

περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας, ήταν προγραμματισμένη για την 1η Ια-

νουαρίου 2011. Το υπουργείο Εσωτερικών έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ και 

των επαγγελματικών οργανώσεων και η έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής των Ευ-

ρωκωδίκων, μέσω της τροποποίησης της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών νομοθε-

σίας, μετατέθηκε για την 1η Ιουνίου 2011.
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Το Τεχνικό Επιμελητήριο με θλίψη παρατηρεί τη συνεχιζόμενη πρακτική προ-

κήρυξης προσφορών για αναθέσεις σε σύμβουλους μελετητές με τη μέ-

θοδο του μειοδοτικού διαγωνισμού, από μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών του 

υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το ΕΤΕΚ -αναφορικά με το θέμα αυτό και 

σε συνέχεια προηγούμενων επαφών, αλλά και σχετικής συνάντησης μεταξύ 

της Γενικής Διευθύντριας του υπουργείου και αντιπροσωπείας του Επιμελητη-

ρίου- απέστειλε επιστολή στον υπουργό Παιδείας, κ. Ανδρέα Δημητρίου.

Στην επιστολή το ΕΤΕΚ εκφράζει την κάθετη διαφωνία του με την πρακτι-

κή αυτή, η οποία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση και με σχετική σύσταση του 

Γενικού Λογιστή, βάσει της οποίας «Σε οικοδομικά έργα, για αναθέσεις σε 

ομάδα συμβούλων μελετητών, συστήνεται να μην γίνεται χρήση του κριτη-

ρίου ανάθεσης με βάση τη χαμηλότερη τιμή» [Τόμος Α, Οδηγίες προς Οικο-

νομικούς φορείς, Έκδοση 2, Μάρτιος 2010].

«Το Επιμελητήριο», σημειώνεται στην επιστολή, «κατανοεί τις ιδιαιτερότητες 

που παρουσιάζει η διαδικασία αξιολόγησης δύο φακέλων (οικονομικά πιο 

συμφέρουσα προσφορά). Ωστόσο, δεν αποδεχόμαστε ότι η επιλογή αυτή 

θα πρέπει να παραγνωρίζεται λόγω των ιδιαιτεροτήτων της, ούτε βεβαίως 

και με το αιτιολογικό ότι δυνατόν να φέρει σε δύσκολη θέση, κατά την αξι-

ολόγηση του τεχνικού φακέλου, το προσωπικό του υπουργείου.

Περαιτέρω, και όσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθείται από το 

υπουργείο σας σε σχέση με το χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως ασυνήθι-

στα χαμηλής, το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι όπως προβλέπεται από τη 

νομοθεσία και σύμφωνα και με τη σύσταση του Γενικού Λογιστή, για το χα-

ρακτηρισμό μιας προσφοράς ως τέτοιας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

εκτιμημένη αξία της σύμβασης».

Όπως τονίζει το ΕΤΕΚ στην επιστολή του: «Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς δι-

κές μας προσπάθειες για συνεννόηση και τις σχετικές προηγούμενες καλό-

πιστές μας παρεμβάσεις, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου σας -αγνο-

ώντας την επιχειρηματολογία που έχουμε καταθέσει αλλά και τις προτρο-

πές του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και σε αντίθεση με την πρακτι-

κή που ακολουθείται από άλλες αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες όπως, για πα-

ράδειγμα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων- συνεχίζουν την ίδια, μη αποδεκτή 

πρακτική με την προκήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών για σκοπούς αγοράς 

υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών.

Ενόψει των πιο πάνω, επισημαίνουμε ότι πρόθεση του Επιμελητηρίου εί-

ναι να διερευνήσει τη δυνατότητα λήψης άλλων, δυναμικότερων μέτρων, 

μη αποκλειόμενης και της δημόσιας παρότρυνσης των μελών του Επιμελη-

τηρίου να απέχουν από τις προσφορές που το υπουργείο σας προκηρύσσει 

και ενημερώνοντας γενικότερα το ευρύ κοινό για τις συνέπειες της πολιτι-

κής που το υπουργείο σας ακολουθεί. 

Υπογραμμίζουμε ότι κύριος στόχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου παραμένει 

η διασφάλιση της ελάχιστης ποιότητας των δημοσίων κτιρίων, προτεραιό-

τητα που καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία για τα σχολικά κτίρια, μέσα από 

την επιλογή της καταλληλότερης, υπό τις συνθήκες, διαδικασίας.

Ευελπιστούμε ότι το υπουργείο σας θα προχωρήσει, έστω και την υστάτη, 

σε δεύτερες σκέψεις, υιοθετώντας τις προτροπές του Γενικού Λογιστή και 

τις εισηγήσεις του Επιμελητηρίου και ότι θα ευθυγραμμιστεί με την πρακτι-

κή που ακολουθείται από άλλες αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες».

To ETEK ενημέρωσε σχετικά τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, κ. Ρέα 

Γεωργίου.

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

Προκηρύξεις οικοδομικών 
έργων υπουργείου Παιδείας 

Αντιπλημμυρικές μελέτες απορροής όμβριων υδάτων 
στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου

Με επιστολή του προς την Επαρχιακή Δι-

οίκηση Αμμοχώστου, το ΕΤΕΚ ζήτη-

σε ενημέρωση για το θέμα των αντιπλημμυρι-

κών μελετών απορροής όμβριων υδάτων στην 

ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Αναφορικά με το θέμα αυτό έχουν υποβληθεί 

ερωτήματα και παράπονα από μέλη του ΕΤΕΚ 

που δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη περι-

οχή Αμμοχώστου. Στην επιστολή του προς την 

Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, το ΕΤΕΚ 

σημειώνει τα ακόλουθα:

• Το συγκεκριμένο θέμα επηρεάζει ολόκληρες 

περιοχές και αποσπασματική αντιμετώπισή του 

δεν μπορεί να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, 

αντίθετα επιδεινώνει την κατάσταση και επιφέ-

ρει πολλαπλάσιο κόστος στην αντιμετώπισή του.

• Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ολοκληρωμένα και συνολικά για να είναι απο-

τελεσματικός ο τρόπος επίλυσής του.

• Για την ετοιμασία μιας τέτοιας μελέτης απαι-

τείται η συλλογή πολλών στοιχείων και πληρο-

φοριών, που είναι αδύνατον να διαθέτει ο κάθε 

μεμονωμένος μελετητής, ο οποίος θα ασχολη-

θεί με ένα ελάχιστο έως μηδαμινό μέρος της 

όλης μελέτης.

• Τα δεδομένα που χρειάζονται για τη μελέτη 

αφορούν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

αξιοποιηθούν και άλλες πληροφορίες, τα πιο κάτω:

- Οδικό δίκτυο

- Γεωλογική κατάσταση του εδάφους

- Τοπογραφία της περιοχής

- Δεδομένα για τη βροχόπτωση

- Ροή του νερού

- Κατεύθυνση διοχέτευσης των νερών

- Περίοδος ωφελιμότητας του έργου. 
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Του Άθου Αγαπίου*

Στόχος του πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος Παλαιπάφου είναι η 

προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τη χρήση σύγχρονων 

μεθόδων και τεχνολογιών, οι οποίες δεν θα είναι αντίθετες στην αειφόρο 

ανάπτυξη μιας περιοχής. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να κατα-

γράψει και να χωροθετήσει τα ορατά μνημεία της περιοχής μαζί με τα πολύ-

τιμα περιγραφικά δεδομένα που διευκολύνουν μια αρχαιολογική έρευνα. Τε-

χνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής στην περιοχή των Κου-

κλιών, τα τελευταία χρόνια, περιγράφονται εν συντομία στη συνέχεια.

Χαρτογράφηση ορατών μνημείων

Το πρώτο μέλημα του προγράμματος είναι η ψηφιοποίηση και γεωαναφορά 

όλων των ορατών μνημείων της περιοχής. Η χρήση τοπογραφικών οργάνων 

και μεθόδων για το γεωγραφικό προσδιορισμό και τη γεωγραφική συσχέτι-

ση -χαρτογράφηση- όλων των μνημείων σε ένα ενιαίο υψομετρικό υπόβαθρο 

αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο του προγράμματος. Η χρήση των συστημά-

των GPS έχει χρησιμοποιηθεί και στις αρχαιολογικές ανασκαφές παράλληλα 

με τα συστήματα των Ολοκληρωμένων Γεωδαιτικών Σταθμών (Total Stations).

Γεωφυσικές έρευνες

Oι αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιούνται από την Ερευνητι-

κή Μονάδα Αρχαιολογίας, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. Ιακώβου 

και τη βοήθεια της Δρος Άννας Σατράκη, δεν είναι η αφετηρία της έρευνας 

στην Παλαίπαφο. Αντίθετα, μάλιστα, στην περιοχή της Παλαιπάφου, πριν από 

οποιαδήποτε ανασκαφική δραστηριότητα είχαν προηγηθεί γεωφυσικές δια-

σκοπήσεις από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών υπό την καθοδήγηση 

του Δρα Απόστολου Σαρρή το 2003.

Ακολούθησαν άλλες δύο γεωφυσικές διασκοπήσεις το 2007 και πρόσφατα το 

2010, καλύπτοντας μιαν έκταση πέραν των 100.000 τ.μ. Οι γεωφυσικές έρευ-

νες επικεντρώθηκαν στις περιοχές βόρεια και ανατολικά του Ιερού. Στόχος 

των γεωφυσικών διασκοπήσεων ήταν να εντοπιστούν ενδιαφέρουσες αρχαι-

ολογικά περιοχές, οι οποίες δύναται να ερευνηθούν στο μέλλον από την αρ-

χαιολογική σκαπάνη. Οι γεωφυσικές έρευνες έγιναν με τη χρήση μαγνητικών, 

ηλεκτρικών τεχνικών και χρήση γεωραντάρ.

Μαγνητικές διασκοπήσεις

Οι μαγνητικές διασκοπήσεις αποτελούν μία τεχνική, με την οποία μπο-

ρούν να μετρηθούν μικρές μεταβολές του γήινου μαγνητικού πεδίου. Δη-

λαδή, σκοπό έχουν την ανίχνευση της αλλαγής των μαγνητικών ιδιοτή-

των του υπεδάφους, η οποία οφείλεται στην παρουσία συγκεκριμένων 

στόχων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της γης. Υπεδάφιοι στό-

χοι με μαγνητικές ιδιότητες διαφορετικές από εκείνες του περιβάλλοντος 

εδάφους αλλάζουν σε ένα βαθμό το τοπικό μαγνητικό πεδίο. Αυτή η μι-

κρή μεταβολή του μαγνητικού πεδίου μπορεί να ανιχνευθεί με τις μαγνη-

τικές τεχνικές.

Σύγχρονες τεχνολογίες για τη διαχείριση και 

ανάλυση δεδομένων αρχαιοπεριβάλλοντος

Τ Ο  Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Α Λ Α Ι Π Α Φ ΟΥ

Στις εικόνες φαίνονται 

τα αποτελέσματα 

των γεωφυσικών 

διασκοπήσεων, σε 

μορφή κανάβου, ενώ 

στο υπόβαθρο υπάρχει 

δορυφορική εικόνα 

μεγάλης ανάλυσης. 

Οι διαφοροποιήσεις 

των ανωμαλιών 

καταγράφονται σε 

διαφοροποιήσεις 

χρώματος στην εικόνα.
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Ηλεκτρικές τεχνικές

Σκοπός των ηλεκτρικών τεχνικών είναι ο καθορισμός της κατανομής της ει-

δικής ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους, πραγματοποιώντας μετρήσεις 

στην επιφάνεια της γης. Στις ηλεκτρικές διασκοπήσεις, οι «ανωμαλίες» ορίζο-

νται ως οι μεταβολές του ηλεκτρικού πεδίου ή της πυκνότητας του ρεύματος, 

οι οποίες οφείλονται σε διαταραχές εξαιτίας στόχων με διαφορετική αντί-

σταση (ή αγωγιμότητα) από το περιβάλλον έδαφος. Επομένως, πιθανοί στό-

χοι αυτής της μεθόδου αποτελούν οι αρχιτεκτονικές δομές, οι οποίες παρου-

σιάζουν ισχυρό σήμα και με ισχυρές αντιστάσεις.

Χρήση γεωραντάρ

Η τελευταία τεχνική γεωφυσικών διασκοπήσεων που χρησιμοποιήθηκε στην 

περιοχή της Παλαιπάφου αφορά τη χρήση γεωρανταρ. Πρόκειται για ένα σύ-

στημα, το οποίο χρησιμοποιεί την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συ-

χνότητας. Τα γεωραντάρ αποτελούν μία ηλεκτρομαγνητική γεωφυσική τεχνι-

κή που βρίσκει εφαρμογή στη χαρτογράφηση των στρωμάτων σε εδάφη και 

πετρώματα και στον εντοπισμό υπόγειων δομών, στηριζόμενη στις διαφορές 

των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών.

Ένας ηλεκτρομαγνητικός παλμός υψηλής συχνότητας και μικρής διάρκειας πα-

ράγεται και διοχετεύεται στο έδαφος. Ο παλμός (το σήμα) διαδίδεται και δια-

χέεται στα υλικά που συνιστούν το υπέδαφος και η πορεία του εξαρτάται από 

τις ιδιότητες των περιβαλλόντων υλικών. Ένα μέρος της ενέργειας του παλμού 

ανακλάται στην διαχωριστική επιφάνεια υλικών με διαφορετικές ιδιότητες και 

καταγράφεται σε ένα δέκτη, ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, 

ενώ η υπολειπόμενη ενέργεια του παλμού διοχετεύεται σε βαθύτερα επίπεδα. 

Χρήση GIS

Η καταγραφή όλων αυτών των μετρήσεων που προκύπτουν και συλλέγονται 

κάθε χρόνο, μέσα από τις αρχαιολογικές έρευνες, γεωφυσικές διασκοπήσεις 

κ.ά, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και σχεδόν αδύνατο χωρίς τη χρήση ενός 

υπολογιστικού συστήματος. 

Η χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ή GIS όπως είναι ευρέως 

γνωστά, αποτελούν μια μοναδική τεχνολογικά διέξοδο όχι μόνο για την επί-

λυση προβλημάτων που προκύπτουν από την ετερογένεια των δεδομένων, 

αλλά παράλληλα επιτρέπουν και τη χωρική ανάλυσή τους. 

Επιπλέον, η χρήση του GIS αποτελεί ένα είδος ψηφιακής προστασίας της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ένα σύγχρονο εργαλείο που διευκολύνει 

τη μελλοντική έρευνα. Ο μελλοντικός ερευνητής μπορεί να αναζητήσει μέσα 

από μια ψηφιακή πλατφόρμα όλες τις χωρικές εκείνες πληροφορίες που επι-

θυμεί, συνδυάζοντάς τες με τα περιγραφικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες, χωρικές και περιγραφικές, για το πρόγραμμα της Παλαιπά-

φου, έχουν διαχωριστεί στο περιβάλλον του GIS σε τέσσερα βασικά θεματι-

κά επίπεδα: τα δεδομένα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές, τα αρχαιολογι-

κά δεδομένα, τα αποτελέσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων και τα γεω-

γραφικά δεδομένα. 

Το πρώτο επίπεδο, αποτελούν τα γεωγραφικά-τοπογραφικά δεδομένα. Αυτά 

είναι και το βασικό στοιχείο «ενοποίησης» όλης της χωρικής πληροφορίας 

που περιέχεται μέσα στο GIS. Τα δεδομένα παραχωρήθηκαν από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αλλά και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. 

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές και τα γεωφυσικά δεδομένα έχουν ταξινομηθεί 

στο GIS χρονολογικά για ευκολότερη διαχείρισή τους. Με βάση τα χρονολο-

γικά στιγμιότυπα ο κάθε ερευνητής μπορεί να δει την πορεία των εργασιών 

και να ανατρέξει, αλλά και να συνθέσει τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο τη 

διαδικασία υλοποίησής τους. 

Τα αρχαιολογικά δεδομένα βρίσκονται συνεχώς σε διαδικασία εμπλουτισμού, 

αφού μετά το τέλος των ανασκαφών τα αρχαιολογικά ευρήματα ψηφιοποι-

ούνται, γεω-αναφέρονται και προσθέτονται χρονολογικά στο GIS ως μια νέα 

ψηφιακή πληροφορία. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης και αποτύπωσης των 

ευρημάτων μιας ανασκαφής αποτελεί μια αναγκαιότητα, όχι μόνο για τις ανά-

γκες της έρευνας, αλλά και για ένα άλλο βασικό λόγο: η ραγδαία οικιστική 

ανάπτυξη και αλλοίωση της περιοχής, φαινόμενο όχι μόνο τοπικό, μπορεί να 

οδηγήσει σε ολοκληρωτική και μη αναστρέψιμη καταστροφή περιοχών αρ-

χαιολογικού ενδιαφέροντος, χωρίς να έχουν καταγραφεί.

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής βάσης δεδομέ-

νων που υλοποιήθηκε από το τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπι-

στήμιου Κύπρου. Απώτερος σκοπός είναι ο αυτόματος συγχρονισμός της πε-

ριγραφικής βάσης δεδομένων με ένα εξειδικευμένο περιβάλλον GIS .

Ανάλυση δεδομένων

H απλή καταγραφή και καταχώρηση των αναλογικών δεδομένων σε ψηφια-

κή βάση, δεν αποτελούσε αυτοσκοπό αυτού του προγράμματος, αλλά αντίθε-

τα ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάλυση και τη σύνθεση του αρχαιοπερι-

βάλλοντος της Παλαιπάφου.

Οι χωρικές αναλύσεις σε GIS περιβάλλον μπόρεσαν να ποσοτικοποιήσουν τα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά επιλογής για μια θέση όπως είναι, για παράδειγ-

μα, η κλίση του εδάφους, το υψόμετρο των θέσεων ανά χρονολογικό ορίζο-

ντα, ο προσανατολισμός της πλαγιάς που επιλέγεται για κατοίκηση κ.ά.

Αν και το ερευνητικό πρόγραμμα που διεξάγεται στην Παλαίπαφο φτάνει σύ-

ντομα στο τέλος του, εντούτοις νομίζω ότι η χρήση σύγχρονων τεχνολογι-

ών για την υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας και ψηφιακής προστασί-

ας των δεδομένων μόλις τώρα ξεκινάει. Η συνδυασμένη χρήση των GPS, GIS, 

γεωφυσικών διασκοπήσεων, αλλά και αρχαιολογικών ανασκαφών -στην πε-

ρίπτωση της Παλαιπάφου- έχουν βοηθήσει τα μέγιστα στην κατανόηση του 

αρχιαοπεριβάλλοντος της περιοχής. Βέβαια, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν 

αδύνατη αν δεν υπήρχε και η έμπρακτη συμπαράσταση από την κοινότητα 

των Κουκλιών και τον πρόεδρο της κοινότητας, κ. Χρίστο Μιλτιάδους, αλλά και 

η βοήθεια από τους κ. Ονησίφορο Λουκαΐδη και κ. Μάρω Λουκαΐδου από το 

τοπικό μουσείο Παλαιπάφου.

* Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

ΕΤΕΚ Πάφου
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Του Δρα Χρύσανθου Σαββίδη*

H Κύπρος, αναγνωρίζοντας τις αρνητικές επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύ-

πανσης στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στο περιβάλλον, έχει προχωρήσει 

στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για μείωση των επιδράσεων της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μετά την είσοδο της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικο-

γένεια, την 1η Μαΐου 2004, έχει διαμορφωθεί στρατηγική για την εφαρμογή του 

ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Κύπρο, με στόχο τη δραστική μείωση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η πολιτική του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, της αρμόδιας Αρχής για τον 

έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο, έχει ως κύριο στόχο την πρό-

ληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης που προέρχεται από βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή προστασία της υγεί-

ας και της ευημερίας των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος της Δη-

μοκρατίας.

Η επίτευξη του πιο πάνω στόχου επιδιώκεται μέσω της αποτελεσματικής εφαρ-

μογής της εξειδικευμένης νομοθεσίας για έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης, 

βάσει της οποίας έχει εγκαθιδρυθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και 

ελέγχου, που συμπεριλαμβάνει την αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστά-

σεων και τη συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας τους με επιτόπιες επι-

θεωρήσεις και μετρήσεις αερίων εκπομπών.

Επιπλέον, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει συντονιστικό ρόλο στην εθνι-

κή προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων από όλους τους τομείς 

όπως η βιομηχανία, η γεωργία, οι μεταφορές και η παραγωγή ενέργειας. Η συ-

νεργασία με διάφορους κυβερνητικούς -και μη- οργανισμούς είναι σημαντική και 

απαραίτητη για τη διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για τη μείωση της ατμοσφαι-

ρικής ρύπανσης και για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για την 

ετοιμασία της απογραφής εκπομπών.

Η Οδηγία NEC μεταφέρθηκε στο Κυπριακό Δίκαιο με τους περί της Ποιότητας του 

Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών Ορισμένων Ατμοσφαιρι-

κών Ρύπων) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 193/2004). Η εν λόγω Οδηγία προνοεί 

την επίτευξη εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπής για 4 ρύπους μέχρι το 2010 για 

όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Τα όρια αυτά για την Κύπρο φαίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Ανώτατα Όρια Εκπομπών (σε χιλιάδες τόνους) της Κύπρου.

 SO2 NOx VOCs NH3

 39 23 14 9

Προγράμματα μείωσης εκπομπών

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας NEC, τα κράτη-μέλη πρέπει να ετοιμάσουν 

Εθνικά Προγράμματα για μείωση των αερίων εκπομπών.

Ενεργειακός τομέας

H παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο συγκαταλέγεται στους δύο πιο ρυπογόνους 

τομείς μαζί με τις μεταφορές. Στην Κύπρο λειτουργούν τρεις σταθμοί παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Στον τομέα αυτό, τα τε-

λευταία χρόνια γίνονται μεγάλες προσπάθειες για μείωση των εκπομπών αερίων 

ρύπων. Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν τη χρήση καλύτερης ποιότητας καυ-

σίμων, εγκατάσταση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε όλες τις μονάδες και εγκατά-

σταση νέων, πιο αποδοτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας με χαμηλότερες εκ-

πομπές.  Επιπρόσθετα, προωθείται η παραγωγή ενέργειας με εναλλακτικές μορφές 

ενέργειας όπως οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Μεταφορές

Ο τομέας των μεταφορών συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό ρύπανσης στην 

Κύπρο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Από το 2004 όλα τα αυτοκίνητα που κυκλο-

φορούν στην Κύπρο είναι εφοδιασμένα με καταλύτη που συμβάλλει στη μείω-

ση των εκπομπών ΝΟx και VOCs.  Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί 

η περιεκτικότητα θείου στα καύσιμα (πετρέλαιο και βενζίνη), με αποτέλεσμα τη 

μείωση των εκπομπών SO2 από τον τομέα αυτό. Στο πετρέλαιο κίνησης, πριν το 

2004, η περιεκτικότητα του θείου ήταν 1% και μετά την 1.1.2004 μειώθηκε στο 

0,035%. Μετά το 2005, η περιεκτικότητα του S στο πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε 

στο 0,005% και από το 2009 μειώθηκε στο 0,001%. Αντίστοιχα στη βενζίνη, πριν 

την 1.1.2004, η περιεκτικότητα θείου ήταν 1% και μειώθηκε στο 0,015% με απο-

κορύφωμα το 2009 που μειώθηκε στο 0,001%.

Γεωργία

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, πέραν του 90% των συνολικών εκπομπών αμμωνίας 

προέρχεται από το γεωργικό τομέα. Στην Κύπρο λειτουργούν εκατοντάδες υπο-

στατικά εκτροφής χοίρων και πουλερικών.  Τα μέτρα μείωσης των εκπομπών αμ-

μωνίας από τις εγκαταστάσεις αυτές αφορούν την ορθή διαχείριση των περιττω-

μάτων των ζώων, αλλά και την καλή ποιότητα της τροφής των ζώων, δηλαδή τη 

χρήση τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Ένα ακόμη σημαντικό 

μέτρο που εφαρμόζεται είναι η εγκατάσταση και λειτουργία βιολογικών σταθμών 

επεξεργασίας των αποβλήτων των μονάδων αυτών.

Βιομηχανία

Στον βιομηχανικό τομέα λαμβάνονται διάφορα μέτρα για μείωση των εκπομπών 

αερίων ρύπων. Σε πολλές βιομηχανίες έχουν εγκατασταθεί κατάλληλα αντιρρυπα-

ντικά συστήματα. Επίσης, προωθούνται μέτρα αντικατάστασης των συμβατικών 

καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα. Στον τομέα παραγωγής χρωμάτων προωθείται η 

παραγωγή χρωμάτων με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε οργανικούς διαλύτες. Στον 

τομέα αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προωθήθηκε η εγκατάστα-

ση συστήματος ανάκτησης ατμών στα πρατήρια πώλησης καυσίμων. Επιπρόσθετα, 

βελτιώθηκε η ποιότητα των καυσίμων που χρησιμοποιείται στους βιομηχανικούς 

λέβητες, αφού χρησιμοποιείται μαζούτ με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε θείο.

Απογραφή εκπομπών

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την υλοποίηση της απογραφής εκπομπών 

περιγράφεται στο εγχειρίδιο «EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook» και βα-

σίζεται στον πιο κάτω τύπο:

Εκπομπές  Δεδομένα Δραστηριότητας  Συντελεστής Εκπομπής

(τόνοι/έτος) = (kg/έτος ή kJ/έτος) 
*
 (τόνοι/kg ή τόνοι/kJ)

Με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο πιο πάνω εγχειρίδιο, το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας υλοποιεί από το 1990 την ετήσια απογραφή εκπομπών 

και την αποστέλλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.                           >

Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο
Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η  Τ Η Σ  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ  Ο Δ Η Γ Ι Α Σ
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Τα αποτελέσματα της απογραφής εκπομπών για τους τέσσερεις ρύπους SO2, 

NOx, VOCs και ΝΗ3 -ανά πενταετία από το 1990- και οι προβλέψεις εκπομπών 

για το 2010 φαίνονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Συνολικές εκπομπές σε χιλιάδες τόνους για τα έτη 1990-2010.

 1990 1995 2000 2005 2010 Εθνικά Ανώτατα 

      Όρια Οδηγίας NEC 

      για την Κύπρο

SO2 29,79 37,47 46,04 35,76 21,20 39

NOx 15,36 17,87 21,18 20,63 19,17 23

VOCs 14,21 13,71 12,53 13,45 11,86 14

NH3   5,14   5,95   5,85   5,73   5,65 9

Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, οι συνολικές εκπομπές των τεσσά-

ρων ρύπων την περίοδο 1990-2000 έχουν αυξητική τάση, με εξαίρεση τα 

VOCs, ενώ την περίοδο μετά το 2000 έχουν μειωτική τάση, που εκτιμά-

ται ότι οφείλεται στα μέτρα που λαμβάνονται για μείωση της ατμοσφαιρι-

κής ρύπανσης.

Στα Σχήματα 1-4 δίνονται οι εκπομπές των τεσσάρων ρύπων που εμπίπτουν στην 

Οδηγία NEC, ανά τομέα και ανά πενταετία για την περίοδο 1990-2010.

 

Συμπεράσματα

Τα Εθνικά Προγράμματα που εφαρμόζονται στην Κύπρο για μείωση των εκπο-

μπών ρύπων αποδεικνύονται αποτελεσματικά, αφού προβλέπεται ότι η Κύπρος 

δεν θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα για την επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί στην Οδηγία NEC. 

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί με εντονότερους ρυθμούς, αφού η 

αναθεώρηση της Οδηγίας NEC και τα ανώτατα όρια για το έτος 2020 προβλέπε-

ται να είναι πολύ πιο αυστηρά.

*Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

H  Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση στην Κύπρο, την Ιταλία, την Πορ-

τογαλία και την Ισπανία να συμμορφωθούν με τις οριακές τιμές της Ε.Ε. 

που διέπουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε ό,τι αφορά τα αιωρούμε-

να σωματίδια, γνωστά ως PM10. Τα εν λόγω κράτη-μέλη δεν έχουν αντιμετωπί-

σει, μέχρι στιγμής, αποτελεσματικά τις πέραν των επιτρεπόμενων ορίων εκπο-

μπές PM10. Κατόπιν τούτου, μετά από σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλ-

λον Ευρωπαίου Επιτρόπου Janez Potocnik, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμ-

ψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτο-

γαλία και την Ισπανία.

Η Οδηγία 2008/50/EΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότε-

ρου αέρα για την Ευρώπη απαιτεί από τα κράτη-μέλη να περιορίζουν την έκθε-

ση των πολιτών στα απειροελάχιστου μεγέθους σωματίδια PM10. Στη νομοθε-

σία καθορίζονται οριακές τιμές έκθεσης, οι οποίες έπρεπε να έχουν επιτευχθεί 

το αργότερο το 2005 και οι οποίες καλύπτουν ετήσια τιμή συγκέντρωσης (40 μg/

m3) και τιμή ημερήσιας συγκέντρωσης (50 μg/m3) που δεν πρέπει να ξεπερ-

νιούνται περισσότερο από 35 φορές κατά τη διάρκεια οιουδήποτε ημερολογι-

ακού έτους.

Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εξαιρέσεων από τις ορι-

ακές τιμές για τα PM10 μέχρι τον Ιούνιο του 2011, πλην όμως οι εν λόγω εξαιρέ-

σεις υπόκεινται σε όρους. Το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος οφείλει να αποδείξει 

ότι έλαβε μέτρα συμμόρφωσης κατά την παραταθείσα προθεσμία και ότι εφαρ-

μόζει σχέδιο ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα όπου καθορίζονται μέτρα με-

τριασμού για κάθε ζώνη ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Από τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή προκύπτει ότι οι οριακές τιμές για 

τα PM10 δεν έχουν τηρηθεί σε πολλές ζώνες της Κύπρου, της Ιταλίας, της Πορ-

τογαλίας και της Ισπανίας, αφότου ετέθη σε ισχύ η νομοθεσία, το 2005. Ενώ και 

τα τέσσερα κράτη-μέλη έχουν υποβάλει αίτηση για παρατάσεις των προθεσμι-

ών, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι όροι χορήγησής τους δεν πληρούνται για αρκετές, 

μη συμμορφούμενες, ζώνες ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Eπιπτώσεις στην υγεία

Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) απαντούν κυρίως στις ρυπαίνουσες εκπομπές από 

τη βιομηχανία, την κυκλοφορία και την οικιακή θέρμανση. Μπορούν να προκαλέσουν 

άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο του πνεύμονα και πρόωρους θανάτους.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Κατάλογος ζωνών που παρουσιάζουν υπέρβαση των τιμών ανά κράτος-μέλος:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm 

Ιστότοπος όσον αφορά τις παρατάσεις:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Για τρέχουσες πληροφορίες όσον αφορά τις παραβάσεις εν γένει:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_el.htm

Η Κύπρος απέτυχε να βελτιώσει 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
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Του Γιάννη Βασιάδη*

Kατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ο τομέας των Υπηρεσιών γίνεται 

διαρκώς ολοένα και πιο σημαντικός στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς. Σήμερα, οι Υπηρεσίες φτάνουν σε ποσοστά που αγγίζουν το 60% με 70% 

της οικονομικής δραστηριότητας στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ENs) έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποι-

ότητας και της ασφάλειας των αγαθών κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικο-

σαετίας. Εντούτοις, αν και η Τυποποίηση χρησιμοποιείται όλο και πιο πολύ στον 

τομέα των Υπηρεσιών, ο αριθμός των Προτύπων που αφορούν συγκεκριμένες 

υπηρεσίες είναι ακόμα πολύ μικρός σε σύγκριση με τα Πρότυπα που αφορούν 

για παράδειγμα διάφορα προϊόντα (74 Πρότυπα από συνολικά 13.880 δημοσιεύ-

σεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN μέχρι το Μάρτιο 2010, δη-

λαδή μόλις το 0,53% του συνόλου των Προτύπων που βρίσκονται σε ισχύ). Αυτό 

οφείλεται εν μέρει στην άγνοια των ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των Υπηρεσιών σε ό,τι αφορά -γενικά- την Τυποποίηση και τα οφέ-

λη που μπορεί να τους αποφέρει.

Η προοπτική και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματί-

σει η Τυποποίηση στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 

στον τομέα των Υπηρεσιών έχει ήδη αναγνωριστεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξέδωσε την 

Οδηγία 2006/123/EK σχετικά με τις Υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτή την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία, «τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των 

εθελοντικών Ευρωπαϊκών Προτύπων με στόχο να δι-

ευκολύνουν τη συμβατότητα των υπηρεσιών που πα-

ρέχονται από τους προμηθευτές στα διάφορα κράτη-

μέλη, την πληροφόρηση του παραλήπτη και την ποι-

ότητα παροχής εξυπηρέτησης». Στο πλαίσιο εφαρμο-

γής της Οδηγίας, οι δύο Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυπο-

ποίησης, CEN και CENELEC, υποστηρίζουν την Οδηγία και είναι δεσμευμένοι να 

ενημερώνουν τους προμηθευτές Υπηρεσιών για τα οφέλη από ενδεχόμενη Τυ-

ποποίηση της υπηρεσίας τους. 

Στην Κύπρο, ο αρμόδιος φορέας για θέματα Τυποποίησης είναι ο Κυπριακός Ορ-

γανισμός Τυποποίησης (CYS), ο οποίος εκπροσωπεί την Κύπρο ισότιμα στους πιο 

πάνω Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Ο CYS συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή και 

διεθνή Τυποποίηση με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων. 

Κυριότερη αποστολή του Οργανισμού είναι η προώθηση της εφαρμογής των ευρω-

παϊκών και διεθνών Προτύπων στις κυπριακές επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Αύξηση διαφάνειας

Τα Πρότυπα μπορούν πράγματι να βοηθήσουν στην επίτευξη των πιο πάνω 

στόχων, συμβάλλοντας στην κατάργηση των όποιων νομικών και διοικητικών 

εμποδίων εμφανίζονται στις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσι-

ών. Μπορούν ακόμα να αυξήσουν τη διαφάνεια και την ποιότητα των προσφε-

ρομένων υπηρεσιών με τον καθορισμό σημείου αναφοράς (benchmark), βάσει 

του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να μετρήσουν και να συγκρίνουν την ποι-

ότητα και την απόδοση των υπηρεσιών τους ή των υπηρεσιών που αγοράζουν, 

ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και αυξάνοντας την αποδοτικότητα. Η δημι-

ουργία και η χρήση των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ENs) μπορεί να υποστηρίξει τη 

μείωση των περιορισμών στις εμπορικές συναλλαγές, να ενθαρρύνει το διασυ-

νοριακό εμπόριο, καθώς επίσης και να αυξήσει την ασφάλεια και την προστα-

σία των καταναλωτών.

Ένας από τους μεγάλους αγοραστές υπηρεσιών είναι οι δημόσιες Αρχές. Έτσι, η 

χρήση των Ευρωπαϊκών Προτύπων στον τομέα των Υπηρεσιών μπορεί επίσης να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση των αγορών των δημόσιων προ-

σφορών. Ταυτόχρονα, μπορεί να βοηθήσει τα δημόσια Τμήματα που ετοιμάζουν 

τους όρους των προσφορών στο να προδιαγράφουν τις απαιτούμενες υπηρεσί-

ες και να καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Παραδείγματα

Τα δύο παραδείγματα που ακολουθούν θα βοηθήσουν να γίνουν πιο κατανοητά 

τα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω: 

1.Υπηρεσίες Μεταφράσεων: Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15038 «Υπηρεσίες - 

Μετάφραση - Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσίας», που κυκλοφόρησε από 

το 2006, καθιερώνει τη συγκριτική μέτρηση επιδόσεων για ποιοτικές επαγγελ-

ματικές Υπηρεσίες Μεταφράσεων. Το Πρότυπο αυτό αποτελεί ένα πολύ χρήσι-

μο εργαλείο για νέους προμηθευτές Υπηρεσιών Μεταφράσεων και βοηθά στη 

σοβαρή συζήτηση και διαπραγμάτευση των υπηρεσιών μεταξύ των πελατών, 

των κρατικών Αρχών και άλλων συμβαλλομένων μερών. Παρέχει επίσης στους 

πελάτες το κατάλληλο μέσο για να ξεχωρίσουν τους προμηθευτές που χαρα-

κτηρίζονται από ποιοτική προσέγγιση. Πριν από 

τη δημοσίευση αυτού του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

υπήρχαν Εθνικά Πρότυπα που κάλυπταν το αντικεί-

μενο στην Ιταλία, στην Αυστρία και στη Γερμανία, 

τα οποία έχουν πλέον καταργηθεί. Επομένως, με τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Προτύπου δίδεται η 

δυνατότητα αυτό να εφαρμόζεται ως κοινό έγγρα-

φο αναφοράς, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη δημι-

ουργία οποιωνδήποτε εμποδίων μέσα στην ενιαία 

ευρωπαϊκή αγορά.

2.Μετακομίσεις Επίπλων: Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

EN 12522 «Δραστηριότητες μετακόμισης επίπλων - 

Μετακόμιση επίπλων για ιδιωτική χρήση», που δη-

Ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα των Υπηρεσιών
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Kάθε χημικό προϊόν μπορεί να κρύβει μικρούς ή 

μεγάλους κινδύνους για τον καταναλωτή και το 

χρήστη του. Το μέγεθος του κινδύνου και οι αναγκαί-

ες προειδοποιήσεις παρέχονται κατά πρώτο λόγο 

μέσω της κατάλληλης σήμανσης των χημικών προϊ-

όντων. Άλλα προϊόντα σημαίνονται ως ερεθιστικά για 

το δέρμα ή τα μάτια, άλλα ως τοξικά για τον άνθρω-

πο, άλλα ως επικίνδυνα για το περιβάλλον κ.λπ.

Στο σπίτι μας χρησιμοποιούμε και ερχόμαστε σε 

επαφή με διάφορα χημικά προϊόντα, που κάνουν τη 

ζωή μας πιο εύκολη και εξασφαλίζουν συνθήκες υγι-

εινής όπως, για παράδειγμα, διάφορα καθαριστικά 

και απορρυπαντικά (χλωρίνη, προϊόντα με αμμωνία 

και οξέα, κ.λπ.), χρώματα (μπογιές), βερνίκια, διαλυτι-

κά, κόλλες (γόμες), οινόπνευμα, νέφτι κ.ά. Προτρέπε-

ται, συνεπώς, ο κάθε χρήστης, προτού χρησιμοποι-

ήσει ένα χημικό προϊόν, να διαβάζει προσεκτικά την 

ετικέτα ώστε να γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η σωστή 

χρήση του προϊόντος και ποιους κινδύνους αυτό πε-

ρικλείει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει τα κα-

τάλληλα μέτρα προφύλαξης ανάλογα με τις προει-

δοποιήσεις που φαίνονται στη συσκευασία, ώστε να 

αποφεύγονται οι επιδράσεις στην υγεία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο παραγωγός, ο εισα-

γωγέας ή ο διανομέας ενός χημικού προϊόντος εί-

ναι υποχρεωμένος να επισημαίνει στην ετικέτα κάθε 

συσκευασίας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 

που περιγράφουν τους κινδύνους καθώς και τα μέ-

τρα προφύλαξης που θα πρέπει να λαμβάνει ο χρή-

στης. Ειδικά σύμβολα και φράσεις προειδοποιούν 

τόσο για τους κινδύνους ενός χημικού προϊόντος για 

την υγεία του ανθρώπου (σε περίπτωση κατάποσης, 

εισπνοής ή επαφής με το δέρμα και τα μάτια), όσο 

και σε περίπτωση κινδύνου για το περιβάλλον. Έτσι, 

μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιού-

με το προϊόν με ασφάλεια, λαμβάνοντας τα κατάλλη-

λα μέσα προστασίας και προφύλαξης (γάντια, προ-

στατευτικά γυαλιά, ρούχα εργασίας, μάσκα προσώ-

που), δεν θα βλάψουμε το περιβάλλον και δεν θα εκ-

θέσουμε σε κίνδυνο άλλα άτομα και ιδιαίτερα τα παι-

διά, που δεν έχουν την απαραίτητη γνώση.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP είναι ο νέος Κανονι-

σμός για την Ταξινόμηση (Classifi cation), Επισήμαν-

ση (Labelling) και Συσκευασία (Packaging) Χημικών 

Ουσιών και Μειγμάτων. Μέσω αυτού θεσπίζονται τα 

νέα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινό-

μηση και επισήμανση, βάσει του Παγκόσμια Εναρμο-

νισμένου Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. 

Ο Κανονισμός CLP θα συμβάλλει στη δημιουρ-

γία ενός διεθνούς, κοινού συστήματος σήμανσης 

και επομένως επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσε-

ων για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών και 

των μειγμάτων τους, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε 

παγκόσμιο επίπεδο και θα έχει ως στόχο τη διευ-

κόλυνση του παγκοσμίου εμπορίου και την καλύτε-

ρη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περι-

βάλλοντος. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP, από 

την 1η Δεκεμβρίου 2010 όλες οι ουσίες που διατίθε-

νται στην αγορά πρέπει να ταξινομούνται, να επιση-

μαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τα κρι-

τήρια του CLP. Αντίστοιχα, για τα μείγματα χημικών 

ουσιών που διατίθενται στην αγορά αυτό θα ισχύει 

από την 1η Ιουνίου 2015.

Υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό των κινδύνων των 

ουσιών και των μειγμάτων, καθώς και για την ταξινό-

μησή τους είναι οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς 

των εν λόγω ουσιών ή μειγμάτων.

Στα πλαίσια του Κανονισμού CLP δημιουργείται μια 

βάση δεδομένων (Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισή-

μανσης), η οποία περιέχει πληροφορίες για την ταξι-

νόμηση και τη σήμανση όλων των επικίνδυνων χη-

μικών ουσιών που κυκλοφορούν/διατίθενται στην 

ευρωπαϊκή αγορά. Για το σκοπό αυτό, όλοι οι παρα-

σκευαστές ή εισαγωγείς χημικών ουσιών, οι οποίες 

ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με το CLP, 

θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον Ευρωπαϊκό Ορ-

γανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) όλες τις πλη-

ροφορίες που αφορούν την ταξινόμηση και σήμαν-

ση της κάθε ουσίας. Η απαίτηση κοινοποίησης αφο-

ρά όλες τις επικίνδυνες χημικές ουσίες ανεξαρτή-

τως ποσότητας, εφόσον αυτές διατίθενται στην αγο-

ρά, και πρέπει να γίνει μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011 ή 

εντός ενός μηνός μετά την πρώτη εισαγωγή της ου-

σίας στην αγορά.

Κάθε παρασκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας χη-

μικών ουσιών ή μειγμάτων έχει τις παρακάτω υπο-

χρεώσεις σύμφωνα με τον  Κανονισμό CLP:

• Να μεριμνήσει για την εκπαίδευση του προσωπικού 

της εταιρείας του σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό CLP

• Να καθορίσει ένα υπεύθυνο άτομο, το οποίο θα ξε-

κινήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει 

συμμόρφωση με τον Κανονισμό

• Να καταρτίσει κατάλογο με όλες τις χημικές ουσίες 

και τα μείγματα που διαθέτει στην αγορά

• Να συλλέξει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες των ουσιών και 

μειγμάτων που διαθέτει στην αγορά. 

• Να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση των Δελτί-

ων Δεδομένων Ασφαλείας για τις ουσίες και τα μείγ-

ματα που διαθέτει στην αγορά

• Να διασφαλίσει ότι πριν διατεθούν οι ουσίες και τα 

μείγματα στην αγορά, αυτά  έχουν ταξινομηθεί, επι-

σημανθεί και συσκευαστεί σύμφωνα με τον CLP

• Να επικοινωνήσει με τους προμηθευτές και τους 

πελάτες του για τον τρόπο χρήσης των προϊόντων του.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας: www.mlsi.gov.cy/dli και στα τηλέφωνα 22405611, 

22405609 και 22405608.

Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ταξινόμηση, Επισήμανση 
και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων
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μοσιεύτηκε το 1998, επιτρέπει στους πιθανούς πελάτες να συγκρίνουν και να 

εξακριβώσουν την υπηρεσία που προσφέρεται από μια επιχείρηση μετακομί-

σεων και να ωφεληθούν από το θεμιτό ανταγωνισμό σε μια ελεύθερη αγορά. Οι 

απαιτήσεις που καθιερώνονται στο Πρότυπο περιλαμβάνουν τον επαγγελματι-

σμό του προσωπικού, την καταλληλότητα του υλικού μεταφορών και του εξο-

πλισμού συσκευασίας, τις διαδικασίες αποζημιώσεων και τις διατυπώσεις σε 

περίπτωση αξιώσεων για απώλεια ή ζημιά. Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να 

κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την τιμή, αλλά 

και την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας. Αναμένεται δε από τις επιχει-

ρήσεις που εφαρμόζουν το Πρότυπο ότι: 

• Το προσωπικό τους θα είναι συνεπές στην ώρα του, ευγενικό και τίμιο στις συ-

ναλλαγές 

• Θα υποβάλουν λεπτομερείς γραπτές προσφορές με όρους πληρωμής

• Θα χρησιμοποιούν κατάλληλα υλικά συσκευασίας, εξοπλισμό και οχήματα, ενώ 

• Σε περίπτωση αξιώσεων για απώλεια ή ζημία, θα παράσχουν κάθε δυνατή βο-

ήθεια για τις διαδικασίες αποζημιώσεων. 

Συμπερασματικά, η Τυποποίηση στον τομέα των Υπηρεσιών δημιουργεί πολ-

λές ευκαιρίες και φέρνει πολλά πλεονεκτήματα στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, 

όπως η κοινωνική αποδοχή και μια καλύτερη αντίληψη από τους πολίτες. Έτσι, 

οι προμηθευτές υπηρεσιών επωφελούνται ενός υγιούς ανταγωνισμού, ενώ πα-

ράλληλα οι καταναλωτές λαμβάνουν σωστή πληροφόρηση. Είναι φανερό λοι-

πόν ότι η εισαγωγή και η χρήση των Προτύπων για ακόμα μια φορά πετυχαίνει 

το στόχο της, αφού στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς όχι μόνο προ-

ωθεί ψηλότερα επίπεδα στην ποιότητα ζωής της κοινωνίας, αλλά και εξυπηρε-

τεί  με επιτυχία τόσο τα συμφέροντα των καταναλωτών όσο και τα συμφέρο-

ντα των επιχειρήσεων.

Πηγή: Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN - CENELEC

*Μηχανολόγος Μηχανικός, Λειτουργός Τυποποίησης 

στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)
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OΚώδικας Αμοιβών διασφαλίζει το δημόσιο συμ-

φέρον, την ασφάλεια και ποιότητα των κατα-

σκευών, την αειφόρο ανάπτυξη και φυσικά την ανα-

βάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με την εγ-

γύηση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από 

τους μηχανικούς.

Με κυρίαρχο αυτό το πνεύμα στην Ευρώπη αλλά και 

σε παγκόσμιο επίπεδο, σήμερα υιοθετείται και κατο-

χυρώνεται στον κατασκευαστικό τομέα ένα αυστηρό 

ολοκληρωμένο πλαίσιο ρύθμισης του επαγγέλματος 

του διπλωματούχου μηχανικού.

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται η Ελλάδα με τις δι-

αφαινόμενες και θρυλούμενες προθέσεις για την κα-

τάργηση του Κώδικα Αμοιβών και την απορρύθμιση 

του επαγγέλματος του μηχανικού.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, θέλοντας να 

τεκμηριώσει περαιτέρω τις θέσεις τις οποίες έχει ήδη 

διατυπώσει αναφορικά με το ολοκληρωμένο θεσμι-

κό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος και συναφώς 

του πλαισίου εκτέλεσης των έργων, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και την Ευρώπη και διεθνώς (παιδεία, προσόντα, 

εμπειρία, οργάνωση του επαγγέλματος και ρόλος των 

Επιμελητηρίων των μηχανικών, προδιαγραφές έργων, 

ρόλοι, και αρμοδιότητες και ευθύνες, παροχή υπηρε-

σιών υψηλής ποιότητας, αξιολόγηση, έλεγχος και δι-

ασφάλιση ποιότητας, ασφάλιση επαγγελματικής ευ-

θύνης, αμοιβές), διοργάνωσε διεθνή συνάντηση, στην 

οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι-στελέχη από τις πα-

γκόσμιες και ευρωπαϊκές Ενώσεις των μηχανικών, 

όπως από την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA), το 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (WCCE), 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επιμελητηρίων των Μηχανι-

κών (ECEC), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μη-

χανικών (ECCE), το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευ-

ρώπης (CAE), όπως επίσης και από Επιμελητήρια μη-

χανικών άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.

Η συνάντηση έγινε στις 8 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα. 

Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο και τον 

αναπληρωτή διευθυντή, οι οποίοι ενημέρωσαν για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην Κύπρο και τις 

προσπάθειες του Επιμελητηρίου. 

Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευ-

θυβούλου, ανέφερε ότι «στην Κύπρο, οι προσπάθει-

ες για θεσμοθετημένες αμοιβές Μηχανικών άρχισε 

πριν την Ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου πριν από 

20 χρόνια, από τους επαγγελματικούς συλλόγους των 

Μηχανικών και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Δυστυχώς το κράτος, ιδιαίτερα στις σημερινές συν-

θήκες, συνεχίζει τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για 

την ανάθεση των μελετών των δημοσίων έργων.

Εμείς λέμε ότι το Δημόσιο Συμφέρον, επιτάσσει ότι θα 

πρέπει για την εξασφάλιση της ποιότητας των προ-

σφερόμενων υπηρεσιών, να διασφαλιστούν οι ελάχι-

στες επαγγελματικές αμοιβές.

Είναι χαρακτηριστικό και αναπόφευκτο ότι, ο συνεχι-

ζόμενος ανταγωνισμός με βάση την τιμή, που παρα-

τηρείται κατά τις αναθέσεις υπηρεσιών συμβούλων 

μελετητών για έργα του Δημοσίου, έχει αλυσιδωτές 

συνέπειες και πιέζει αφόρητα και τις αμοιβές των συ-

ναδέλφων για έργα του Ιδιωτικού Τομέα».

«Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος 
του μηχανικού - Κώδικας Αμοιβών»

Oι «Ενεργειακοί Πρεσβευτές» εί-

ναι έργο του Κέντρου Ανανεώσι-

μων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέρ-

γειας (ΚΑΠΕ) της Ελλάδας, εποπτευόμε-

νου φορέα του υπουργείου Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

που στοχεύει να βοηθήσει τις οικογέ-

νειες στη διαχείριση των καταναλώσεών 

τους για θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια 

και νερό, μέσω της παροχής συμβουλών 

για εξοικονόμηση. Επιπλέον, επιχειρεί να 

ευαισθητοποιήσει τους κατασκευαστές 

και τους ιδιοκτήτες ακινήτων για την 

αναγκαιότητα των εργασιών ενεργεια-

κής αναβάθμισης.

Τα άτομα που θα δράσουν ως «Ενεργει-

ακοί Πρεσβευτές» εργάζονται ήδη ως 

κοινωνικοί λειτουργοί, κυρίως στους 

δήμους, και αφού παρακολουθήσουν 

εξειδικευμένη κατάρτιση από το ΚΑΠΕ:

• Θα προτείνουν και πραγματοποιούν 

κατ' οίκον επισκέψεις με στόχο την πα-

ροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε οι-

κογένειες που βρίσκονται σε ενεργεια-

κή ένδεια, και

• Θα παρέχουν συμβουλές στο κοινό 

σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργει-

ας και νερού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 

υπουργείο, οι «Ενεργειακοί Πρεσβευ-

τές», με τη συνδρομή των επιστημο-

νικών στελεχών του ΚΑΠΕ, θα είναι σε 

θέση να αναλύσουν τις συνήθειες μίας 

οικογένειας ως προς την κατανάλωση 

ενέργειας και θα παρέχουν πληροφο-

ρίες για τους ενεργειακούς τους λογα-

ριασμούς. Θα εντοπίζουν το είδος του 

προβλήματος που αντιμετωπίζει κάθε 

νοικοκυριό (ζήτημα συμπεριφοράς ή 

ζήτημα που αφορά το κτίριο, ή ακό-

μη και θέμα ενεργειακής τιμολόγησης), 

και θα συμβουλεύουν την οικογένεια 

για τις εφικτές λύσεις. Όταν εντοπί-

σουν ένα πρόβλημα που οφείλεται στο 

ίδιο το κτίριο, θα ενημερώνουν τους 

ιδιοκτήτες για την εργασία που μπορεί 

να υλοποιηθεί, ή θα τους παραπέμπουν 

στο τοπικό ενεργειακό γραφείο ή τον 

ενεργειακό προμηθευτή για να αναζη-

τήσουν το είδος της οικονομικής αρω-

γής και τις διαθέσιμες επιχορηγήσεις 

για ανακαινίσεις και μικρές επενδύσεις. 

Ανάλογα με το πρόβλημα, το ΚΑΠΕ θα 

αποστείλει στους κατασκευαστές/ιδι-

οκτήτες το κατάλληλο πληροφοριακό 

υλικό σχετικά με τις δυνατότητες εξοι-

κονόμησης ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, 1,5 εκα-

τομμύρια νοικοκυριά βρίσκονται σε 

«ενεργειακή ένδεια», των οποίων το συ-

νολικό εισόδημα δεν ξεπερνά ετησίως 

τα 15.000 ευρώ.

ΕΛΛΑΔΑ
«Ενεργειακοί πρεσβευτές» 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα έναν εύ-

χρηστο δικτυακό τόπο (www.cleanvehicle.eu) για να 

βοηθήσει τις δημόσιες Αρχές -και οποιονδήποτε ενδιαφέ-

ρεται για το περιβάλλον- να διαλέγουν τα καθαρότερα και 

λιγότερο ενεργοβόρα οχήματα στην αγορά. Η πύλη «Clean 

Vehicle Portal» δίνει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία 

για καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα σε όλα τα 

κράτη-μέλη και πρόσβαση σε τεχνικά στοιχεία.

Ο αρμόδιος για τις μεταφορές αντιπρόεδρος Σιμ Κά-

λας δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα Οδηγία και ο αντί-

στοιχος δικτυακός τόπος θα δώσουν ώθηση σε καθα-

ρές και ενεργειακώς αποδοτικές τεχνολογίες, προβάλ-

λοντας το πραγματικό κόστος της χρήσης οχημάτων. 

Θα πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο το αρχικό κόστος 

αγοράς, αλλά επίσης η κατανάλωση ενέργειας και οι 

εκπομπές ρύπων σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχή-

ματος.

Στον άξονα της πολιτικής μας για την τιμολόγηση του πάσης 

φύσεως κόστους, θα είναι λογικό να προτιμάται η οικολογι-

κότερη επιλογή. Ο δικτυακός τόπος θα βοηθήσει σε μεγάλο 

βαθμό τον εντοπισμό αυτών των οικολογικότερων και οικο-

νομικότερων οχημάτων».

Ιστοσελίδα για 
«καθαρά» οχήματα  
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Θερμικά ηλιακά συστήματα

H άφθονη ηλιακή ακτινοβολία που κατακλύζει την Κύπρο μαζί με ένα καλό 

τεχνολογικό υπόβαθρο δημιούργησαν πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την εκ-

μετάλλευση της ηλιακής ενέργειας στο νησί και υποστήριξαν μια πρωτο-

πόρα βιομηχανία ηλιακών θερμικών συστημάτων (ηλιακών θερμοσιφώνων), 

η οποία έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του 1960 και ακολούθησε μια 

ανοδική πορεία για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Κύ-

προς να έχει την υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ από ηλιακά θερμικά συ-

στήματα ανά κάτοικο σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία ανέρχεται στα 0,82 

τ.μ. ανά κάτοικο [Maxoulis C, Haralambous H, Kalogirou S, “Cyprus Solar 

Water Heating Cluster: A Missed Opportunity?” Energy Policy 35 (2007) pp 

3302–3315]. Υπολογίζεται ότι 90% των κατοικιών της Κύπρου έχουν ηλια-

κό θερμοσίφωνα για σκοπούς ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και ένα 75% των 

αναγκών ΖΝΧ (φθινόπωρο, άνοιξη και καλοκαίρι) ικανοποιείται από τον ηλι-

ακό. Ένας συνηθισμένος ηλιακός θερμοσίφωνας δίνει 6500 MJ ενέργεια 

που ισοδυναμεί με 1800 kWh το χρόνο, με τυπικά μετεωρολογικά δεδομέ-

να της Λευκωσίας [Kalogirou S., Life Cycle Analysis of Thermosyphon Solar 

Water Heaters Proceedings of SOLPOL 2008, Warsaw, Poland].

Φωτοβολταϊκά

Μια τεχνολογία ΑΠΕ, η οποία εφαρμόζεται στον κτιριακό τομέα είναι τα 

φωτοβολταϊκά. Επειδή, όμως, απαιτούν ψηλή αρχική επένδυση, η διάδο-

ση της χρήσης τους προϋπέθετε τη ρύθμιση σχεδίων επιδότησης, τα οποία 

ρυθμίστηκαν με το Νόμο Ν. 33(Ι)/2003. Όπως φαίνεται από τον πίνακα Δ, τα 

πρώτα φωτοβολταϊκά συνδέθηκαν με το δίκτυο της ΑΗΚ το 2005 και έκτο-

τε κάθε έτος γίνεται εγκατάσταση μεγαλύτερου αριθμού. Σημειώνεται ότι 

με βάση τις πρόνοιες του σχεδίου επιδότησης, στην πλειοψηφία τους τα 

συστήματα που παρουσιάζονται στον πίνακα αφορούν εφαρμογές σε κτί-

ρια. Περαιτέρω, παρόλο που δεν υπάρχει η πληροφόρηση, εκτιμάται ότι η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών -στην πλειονότητά τους- αφορά σχετικά και-

νούργια κτίρια, για τα οποία είχε προβλεφθεί και είχαν γίνει πρόνοιες από 

το στάδιο του σχεδιασμού.    

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας - θερμομόνωση 

Η νομοθετική ρύθμιση της θερμομόνωσης ισχύει μόνο για τα νεόδμητα κτί-

ρια και όχι για τα υφιστάμενα. Πληροφόρηση για επεμβάσεις σε υφιστά-

μενα κτίρια για σκοπούς θερμομόνωσης μπορούν να δώσουν τα στατιστικά 

στοιχεία του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, τα οποία 

αφορούν επιχορήγηση επενδύσεων σε θερμομονωτικά υλικά, σε οικιστικές 

μονάδες και κτίρια. Εκτιμάται ότι πριν την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου 

χορηγιών, οι επεμβάσεις στο κέλυφος των κατοικιών για σκοπούς εξοικο-

νόμησης ενέργειας κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλούς αριθμούς. 

Οι αιτήσεις ανά έτος παρουσιάζονται στον πίνακα Ε. 

Μέχρι το 2008 υπήρξαν περίπου 20.000 αιτήσεις για αξιοποίηση του μέ-

τρου αυτού. Φαίνεται, όμως, ότι το σχέδιο επιχορήγησης ήταν δομημένο 

με τέτοια μορφή [η επιχορήγηση θα είναι 100% για τα πρώτα €1.400 του 

επιλέξιμου κόστους και 30% επί του υπόλοιπου επιλέξιμου κόστους, υπό 

τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών. Το μέγιστο ποσό χο-

H εφαρμογή των ΑΠΕ και μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας στην Κύπρο

Πίνακας Δ
Εγκατεστημένα Φωτοβολταϊκά ανά έτος [Πηγή, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (2009)]

* Εκτίμηση - ο αριθμός των μη συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών είναι της 

τάξης του 20% του συνολικού αριθμού αυτών που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο 

(δηλαδή περίπου 250).

Πίνακας Ε
Αιτήσεις χορηγίας θερμομόνωσης Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ 

[Πηγή, Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (2009)]

Πίνακας ΣΤ
Αιτήσεις χορηγίας χρήσης βιομάζας Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ 

[ Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας, ΥΕΒ&Τ (2010)]
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Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείο Εσωτερικών, τα δικαιώ-

ματα για έκδοση άδειας οικοδομής διαφοροποιούνται έτσι 

ώστε να λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η δαπάνη που είναι 

αναγκαία για την εγκατάσταση ή στερέωση φωτοβολταϊκών ή 

ανεμογεννητριών.

Με βάση την εν λόγω εγκύκλιο, αναμένεται να εξοικονομηθούν 

σεβαστά ποσά χρημάτων από τους υποψήφιους επενδυτές. 

Για την εξέλιξη αυτή, θα ήταν σωστό τα μέλη του ΕΤΕΚ να 

ενημερώσουν αμέσως πελάτες τους που δεν έχουν πληρώσει, 

ή έχουν πληρώσει μετά τις 4 Οκτωβρίου 2010 που εκδόθηκε 

η εγκύκλιος, η οποία δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Δικαιώματα άδειας οικοδομής 
με δαπάνη για ΑΠΕ

Eνημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και τη δια-

δικασία ετοιμασίας εναρμονιστικής νομοθεσί-

ας που αφορά κυρίως την μεταφορά των άρθρων 

της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, σχετικά με 

την προώθηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώ-

σιμες Πηγές στο εθνικό Δίκαιο, τα οποία δεν καλύ-

πτονται από υφιστάμενη εθνική νομοθεσία της Κύ-

πρου (Οδηγίες 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ.), ζήτη-

σε το ΕΤΕΚ από τη γενική διευθύντρια του υπουρ-

γείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση της Οδηγίας 

2009/28/ΕΚ με τροποποίηση και συνακόλουθη 

κατάργηση το 2012 των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 

2003/30/ΕΚ. Σύμφωνα με το Άρθρο 27 (Μεταφο-

ρά στο εθνικό Δίκαιο), της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 

τα κράτη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαί-

ες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές δι-

ατάξεις για συμμόρφωση με την Οδηγία έως τις 

5 Δεκεμβρίου 2010. Παράλληλα, κατά την ημερο-

μηνία αυτή, τα κράτη-μέλη όφειλαν να γνωστο-

ποιήσουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσι-

ωδών διατάξεων εσωτερικού Δικαίου, οι οποίες 

θεσπίζουν τις πρόνοιες και το περιεχόμενο της 

Οδηγίας.

Στην επιστολή του προς τη γενική διευθύντρια του 

υπουργείου Εμπορίου, το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι «επει-

δή το θέμα της προώθησης της χρήσης ενέργει-

ας από Ανανεώσιμες Πηγές είναι ιδιαίτερα κρίσι-

μο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προη-

γηθεί της ετοιμασίας του προσχεδίου της εναρμο-

νιστικής νομοθεσίας δομημένος διάλογος με όλους 

του εμπλεκόμενους φορείς. Περαιτέρω θεωρούμε 

ότι το προσχέδιο της εθνικής νομοθεσίας που θα 

ετοιμαστεί θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια κρίση».  

Πέραν αυτού, το Επιμελητήριο σημείωσε ότι ανα-

μένει πως θα γίνει έγκαιρα αξιολόγηση της επίτευ-

ξης των ενδιάμεσων στόχων που καθόρισε η Κύ-

προς στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενέργεια 

που παράγεται από ΑΠΕ για την περίοδο 2010-

2020, «η οποία είναι απαραίτητη και αναγκαία προ-

ϋπόθεση για την επικαιροποίησή του και τη λήψη 

διορθωτικών ή άλλων μέτρων, πάντα μέσω της δι-

αδικασίας ενός δημόσιου διαλόγου όπου θα συμ-

μετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς, για την επίτευ-

ξη του στόχου μας για το 2020. Το ΕΤΕΚ αναμέ-

νει την παρουσίαση των στοιχείων/μελέτης που να 

αποδεικνύουν τους τομεακούς στόχους για τη χρή-

ση των ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας για θέρμαν-

ση/ψύξη».

Στην επιστολή το Επιμελητήριο αναφέρει επίσης ότι 

«για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την ενέργεια που παράγεται από Ανα-

νεώσιμες Πηγές, αναμένουμε την άρση διοικητικών 

ή άλλων εμποδίων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία του Σχεδίου Χορηγιών από τις αρχές του 

2011 και να αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες και τα 

προβλήματα που παρατηρήθηκαν το 2010. Συνεπα-

κόλουθα αναμένουμε κατάλληλες ρυθμίσεις για την 

ψήφιση όχι ετήσιων προϋπολογισμών του ειδικού 

ταμείου, αλλά προϋπολογισμών τουλάχιστον διετούς 

διάρκειας για να αποφεύγονται επενδυτικοί κίνδυνοι, 

να διασφαλίζεται ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της 

αγοράς, με αποτέλεσμα την προώθηση της ενέργει-

ας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές. Η ετοι-

μασία διετών προϋπολογισμών δεν επιβάλλει τη δια-

τήρηση σταθερών κινήτρων για τις διάφορες τεχνο-

λογίες για δύο χρόνια, αφού αυτά μπορούν -εφό-

σον αυτό αποφασιστεί- να αναπροσαρμόζονται σε 

ετήσια βάση ανάλογα με τις διαμορφούμενες τιμές 

της αγοράς (υπάρχουν παρόμοια παραδείγματα κρα-

τών-μελών)».

Εισηγήσεις ΕΤΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ΑΠΕ στο εθνικό Δίκαιο

272777

ιώ-

τσι

ναι

ή 

ν

ς

ρηγίας είναι €2.600 ανά οικιστική μονάδα], 

κυρίως το μέγιστο επιλέξιμο κόστος, έτσι 

ώστε η πλειοψηφία των αιτήσεων αφορού-

σε αντικατάσταση των κουφωμάτων, δηλα-

δή τοποθέτηση διπλών τζαμιών [Kalogirou 

S., Florides G., Papadopoulos A., Neophytou 

M., Fokaides P., Georgiou G., Elia A., Maxoulis 

C., Symeou A., Georgakis G.: “Classifi cation 

of Βuildings in Cyprus Based on their Εnergy 

Effi ciency”, Proceedings of 4th International 

Conference on Sustainable Development 

and Planning, Cyprus, 2009]. Η προσέγγιση 

αυτή δεν δίνει τη βέλτιστη σε ό,τι αφορά την 

εξοικονόμηση ενέργειας λύση [Wasielewski 

S.P., “Windows: Energy Effi ciency Facts and 

Myths”, 2004 (Monograph)], αλλά προτιμεί-

ται από τους ιδιόκτητες καθώς είναι ευκο-

λότερη, γρηγορότερη, προσφέρει αισθητική 

αναβάθμιση και βελτιώνει και τις ηχομονω-

τικές ιδιότητες του κτιρίου [Ελληνική Ένωση 

Αλουμινίου (2009), Έρευνα Αγοράς για την 

Αγορά Κουφωμάτων «ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ»]. 

Σημειώνεται ότι, λόγω της οικονομικής στε-

νότητας του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, 

από το 2010 έχουν παγοποιηθεί τα σχέ-

δια χορηγιών για τη λήψη μέτρων εξοικο-

νόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια, 

τα οποία έχουν και το μεγαλύτερο δυναμικό 

εξοικονόμησης. Μία ορθότερη προσέγγιση, 

μέχρις ότου εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι οι-

κονομικοί πόροι, θα ήταν η αναδόμηση του 

σχεδίου χορηγιών, έτσι ώστε να κατευθύνε-

ται η αγορά στις βέλτιστες τεχνοοικονομικά 

λύσεις, π.χ. προτεραιότητα στη θερμομόνω-

ση της οροφής και ο συνδυασμός του σχε-

δίου με εισοδηματικά κριτήρια, έτσι ώστε 

να παραμείνει ως βασικός άξονας ενεργει-

ακής πολιτικής η εξοικονόμηση ενέργειας 

στα κτίρια.  

Λοιπές εφαρμογές ΑΠΕ

Οι λοιπές εφαρμογές ΑΠΕ που αναφέρονται 

σε κτιριολογικές εφαρμογές είναι η χρήση 

γεωθερμίας, η ηλιακή θέρμανση, ο ηλιακός 

κλιματισμός και η χρήση βιομάζας. Από αυ-

τές η μόνη τεχνολογία που εφαρμόζεται σε 

στατιστικά σημαντικούς αριθμούς είναι η 

χρήση της βιομάζας για σκοπούς θέρμαν-

σης. Κάποια στατιστικά σχετικά με τη χρήση 

της βιομάζας για θέρμανση κατοικιών (μέσω 

του σχεδίου χορηγιών του Ειδικού Ταμείου 

ΑΠΕ και ΕΞΕ) παρατίθενται στον πίνακα ΣΤ.

Στην πλειοψηφία τους οι περιπτώσεις που 

αφορούν τη χρήση βιομάζας για θέρμαν-

ση κατοικιών αφορούν τις ορεινές κοινότη-

τες. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ενερ-

γειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, ένα πο-

σοστό, που κυμαίνεται στο 45% των μόνιμων 

νοικοκυριών των ορεινών περιοχών, χρησιμο-

ποιεί τζάκι για σκοπούς θέρμανσης χώρου. 
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Μετά από δέκα χρόνια ομαλής εφαρμογής του τροποποιητι-

κού νόμου περί Οδών και Οικοδομών (Κ.Δ.Π. 148/2000), η 

Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού -με τη σύμφωνη γνώμη του υπουρ-

γείου Εσωτερικών- αποφάσισε να ανατρέψει την υποχρέωσή της 

για ολοκληρωμένη εφαρμογή των νομοθεσιών και να επιτρέπει την 

παραβίασή τους, επικαλούμενη ένα άρθρο του νόμου και αγνοώ-

ντας τα υπόλοιπα άρθρα, αλλά και άλλες νομοθεσίες της Πολιτείας.

Με αφορμή περιστατικό σε οικοδομή στην Επισκοπή Λεμεσού, το 

ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολές προς τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Νεο-

κλή Συλικιώτη, και προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.

Όπως σημειώνει το ΕΤΕΚ, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού «αποφάσισε 

να αποδέχεται έντυπο εξουσιοδότησης εντολέα σε μηχανικό ανεξάρτη-

τα αν υπάρχει ήδη άλλο κατατεθειμένο, το οποίο δεν αποσύρθηκε ούτε 

δόθηκε άδεια από το ΕΤΕΚ για διορισμό νέου εγγεγραμμένου μηχανι-

κού σύμφωνα με το Άρθρο 61(Θ) (4), το οποίο προνοεί: “Νοείται ότι σε 

καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η συνέχιση της εκτέλεσης του έργου, 

χωρίς να υπάρχει κατάλληλα διορισμένος επιβλέπων μηχανικός”.

Κατάλληλα διορισμένος μηχανικός προβλέπεται στους Κανονι-

σμούς Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ, στους οποίους ανα-

φέρεται: “Τα μέλη οφείλουν να μην αναλαμβάνουν εντολή, αν με 

οποιονδήποτε τρόπο γνωρίζουν ότι υπάρχει απαίτηση συναδέλ-

φου τους που ασχολήθηκε προηγούμενα με το ίδιο αντικείμενο για 

αμοιβή ή αποζημίωση ή/και για τα δύο. Η εντολή μπορεί να ανα-

ληφθεί μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια του συναδέλφου που έχει 

απαίτηση ή μετά τη νόμιμη αποχώρηση αυτού ή ύστερα από σχε-

τική άδεια του Επιμελητηρίου”».

«Δυστυχώς», τονίζει το Επιμελητήριο, «φαίνεται ότι την Επαρχιακή 

Διοίκηση Λεμεσού δεν ενδιαφέρει το γεγονός ότι με την αποδοχή 

της νέας εξουσιοδότησης εντολέα σε μηχανικό, χωρίς ικανοποίηση 

της προηγούμενης παραγράφου, συνεργεί στην παραβίαση του νό-

μου περί Οδών και Οικοδομών, των Κανονισμών Δεοντολογίας των 

μελών του ΕΤΕΚ και του νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων».

Το ΕΤΕΚ ζήτησε από τον κ. Συλιώτη να ενεργήσει ώστε να αποκα-

τασταθεί η ομαλή εφαρμογή του τροποποιητικού νόμου περί Οδών 

και Οικοδομών (Κ.Δ.Π. 148/2000).

Μόνο με άδεια από το ΕΤΕΚ 
γίνεται διορισμός 

νέου εγγεγραμμένου μηχανικού

Tο Κέντρο Εκπαίδευσης 

ΕΤΕΚ (ΚΕΕ), στα πλαί-

σια των δραστηριοτήτων 

του, έχει υποβάλει και λάβει 

έγκριση από την Αρχή Ανά-

πτυξης Ανθρώπινου Δυνα-

μικού (ΑνΑΔ) για τα πιο κάτω 

εκπαιδευτικά σεμινάρια. Τα σε-

μινάρια αυτά εντάσσονται στα 

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμμα-

τα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, τα 

οποία θα υλοποιηθούν το πρώτο 

εξάμηνο του 2011.  

• Οικοδομικά Συμβόλαια

• Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμι-

κός Σχεδιασμός Κατασκευών

• Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατά-

στασης με βάση τους Κανονι-

σμούς της 16ης Έκδοσης

-• Εισαγωγή στη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας και το Πρό-

τυπο ISO9001:2008

• Ασφάλεια και Υγεία στις Κα-

τασκευές - Πρόνοια για την 

Ετοιμασία Σχεδίων Ασφάλειας 

και Υγείας

• Συμβατική Αλληλογραφία

• Η Νέα Νομοθεσία για την 

Ασφάλεια Χρήσης & Προσβα-

σιμότητα των Δομικών Έργων

• Οδηγία 2002-91-ΕΚ για την 

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 

• Διεύθυνση Έργων για Μηχα-

νικούς

• Ανάλυση Φωτοβολταϊκών & 

Θερμικών Ηλιακών Συστημά-

των Ηλεκτροπαραγωγής

• Έλεγχος & Επιθεώρηση Ηλε-

κτρικών Εγκαταστάσεων 16ης 

Έκδοσης - Λευκωσία

• Ανάλυση & Εφαρμογή Κα-

νονισμών 16ης Έκδοσης για 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

• Φωτισμός για Επαγγελματίες 

Μελετητές Φωτισμού

• Περιβαλλοντικές Μελέτες 

Έργων: Διαδικασίες, Μεθοδο-

λογία και Πρακτική Εφαρμο-

γή για την Εκπόνηση Μελετών 

Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον σε Συνδυασμό με 

τη Διαδικασία

Για περισσότερες πληροφορί-

ες που αφορούν τη λεπτομερή 

προδιαγραφή, την ημερομηνία 

διεξαγωγής και το κόστος του 

κάθε σεμιναρίου παρακαλού-

νται οι ενδιαφερόμενοι να επι-

κοινωνούν με το Κέντρο Εκ-

παίδευσης ΕΤΕΚ στο τηλέφω-

νο 22466633.

Σεμινάρια ΚΕΕ για 
το Α΄ εξάμηνο του 2011

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων 

ότι δεν μπορεί να συστήσει τη θετική αντιμετώπιση αίτησης για χορήγη-

ση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου 

Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο, εγκριμένο με άδεια εκθε-

σιακό χώρο/γκαράζ αυτοκινήτων και αλλαγή χρήσης της εγκριμένης οικοδομής 

σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο λόγος για αυτήν τη θέση του Επιμελη-

τηρίου είναι το ότι ακόμα εκκρεμεί η επίλυση του σοβαρότατου θέματος της 

ασφάλειας και υγείας των χρηστών της σχολής και της ευρύτερης περιοχής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί όχι μόνο 

χωρίς να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, αλλά θέτοντας 

σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των φοιτητών και των άλλων χρηστών. «Είναι 

τουλάχιστον λυπηρό», τονίζει το ΕΤΕΚ στην επιστολή του, «που οι αρμόδιες Αρ-

χές αδυνατούν και δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα κανένα μέτρο για την εφαρ-

μογή της ισχύουσας νομοθεσίας και με την παράλειψη αυτή θέτουν σε κίνδυ-

νο τη δημόσια ασφάλεια και υγεία. Η  απόφαση των αιτητών να λειτουργήσουν 

τη σχολή χωρίς την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και  εγκρίσεων και χω-

ρίς να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και 

υγείας των χρηστών από τη γειτνίαση με τις παρακείμενες δεξαμενές αποθή-

κευσης καυσίμων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιό σας».  

Παρά τις πιο πάνω εκκρεμότητες, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι αν διασφαλιστεί η εφαρ-

μογή της ισχύουσας νομοθεσίας, η αλλαγή αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει 

ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας λαμβανομένων 

υπόψη των θετικών θέσεων των αρμοδίων Αρχών και Τμημάτων. Η ανάπτυξη 

κρίνεται επιθυμητή και συμβατή με τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής.

Το Επιμελητήριο τονίζει στην επιστολή του ότι «στην περίπτωση που το Συμβού-

λιο Μελέτης Παρεκκλίσεων κρίνει ότι με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προ-

στασίας της ανάπτυξης από μέρους των αιτητών, τα οποία θα εγκριθούν από το 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουρ-

γία της σχολής, τότε και μόνο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί θετικά η ανάπτυξη 

αυτή. Στην αντίθετη περίπτωση, το Επιμελητήριο αναμένει ότι οι αρμόδιες Αρχές 

θα λάβουν άμεσα μέτρα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη  δι-

ασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και υγείας».  

Κολλέγιο λειτουργεί χωρίς άδεια 
αλλαγής χρήσης του κτιρίου
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Tο θέμα της διαδικασίας για επέκταση του 

οικήματος του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία συ-

ζητήθηκε σε συνεδρία της Διοικούσας Επι-

τροπής του ΕΤΕΚ, που έγινε στις 9 Νοεμβρί-

ου. Κατά τη συζήτηση, τα μέλη της Διοικού-

σας Επιτροπής ενημερώθηκαν από τον πρό-

εδρο της Επιτροπής Οικημάτων και τη Διεύ-

θυνση για τις τελευταίες εξελίξεις και εξέφρα-

σαν την ευαρέσκειά τους για την εργασία που 

έχει γίνει.

Περαιτέρω, τα μέλη της Διοικούσας Επι-

τροπής επαναβεβαίωσαν τη δεδομέ-

νη πρόθεση του Επιμελητηρίου για ολο-

κλήρωση του έργου το συντομότερο δυ-

νατό και επισήμαναν ότι θα πρέπει να γί-

νουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέρ-

γειες ώστε να διασφαλιστεί ότι το Τεχνι-

κό Επιμελητήριο θα αξιοποιήσει τη χορη-

γία που έχει εξασφαλιστεί μέσω του τε-

τραετούς προγράμματος αναζωογόνησης 

περιοχών της πράσινης γραμμής στη Λευ-

κωσία (Σχέδιο Χορηγίας για Ενίσχυση της 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας με βάση 

τον Κανόνα De Minimis).

Προχωρά η διαδικασία για επέκταση του οικήματος του ΕΤΕΚ

Eνημερωτικές επιστολές σχετικά με την αμοιβή των με-

λών των κριτικών επιτροπών των αρχιτεκτονικών δι-

αγωνισμών απέστειλε το ΕΤΕΚ προς τον προϊστάμενο των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-

σμού και προς το διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας 

και Οικήσεως.

Όπως ανέφερε στις επιστολές του το Επιμελητήριο, «οι αρ-

χιτεκτονικοί διαγωνισμοί διεξάγονται σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς Προκήρυξης και Διεξαγωγής Διαγωνισμών 

του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου, τους οποίους έχει υιοθετήσει το ΕΤΕΚ. Σε ό,τι 

αφορά το θέμα των αμοιβών των μελών της κριτικής επι-

τροπής, το Άρθρο 13 των προαναφερόμενων Κανονισμών 

προνοεί τα εξής: “Η συνολική αμοιβή των μελών της κρι-

τικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 1% 

(ένα τοις εκατό) της προϋπολογισμένης αξίας του έργου”.

Η κριτική επιτροπή καλείται στην ουσία να επιλέξει τόσο 

την Ομάδα Μελέτης όσο και το Έργο που θα αποτελέσει 

πλέον μια σημαντική επέμβαση στο φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον του τόπου μας. Η αμοιβή των μελών της επι-

τροπής, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την 

ευθύνη που αναλαμβάνει το κάθε μέλος της έναντι του Δη-

μοσίου, έναντι των πολιτών, αλλά και έναντι των διαγωνι-

ζομένων. Το επίπεδο γνώσεων, επαγγελματικότητας και ευ-

συνειδησίας του κριτή αποτελεί βασικό παράγοντα που θα 

καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία του διαγωνισμού. 

Το όποιο αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα μετουσιωθεί σε 

Έργο από το Δημόσιο με τη δαπάνη σημαντικού δημόσιου 

χρήματος για την εκτέλεσή του.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, επιθυμώντας να διατηρηθεί μια 

ομοιόμορφη αντιμετώπιση των διαγωνισμών και για να βο-

ηθήσει το Δημόσιο, θεωρεί δίκαιη συνολική αμοιβή για τα 

μέλη της κριτικής επιτροπής που δεν θα υπερβαίνει το 1% 

της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, με μέγιστο ποσό 

αποζημίωσης για κάθε μέλος τις €6.000.

Σημειώνεται ότι η ετοιμασία του Κτιριολογικού Προγράμ-

ματος και των εγγράφων προκήρυξης του διαγωνισμού 

αποτελούν επιπρόσθετη εργασία, η οποία αμείβεται ξεχω-

ριστά για κάθε έργο».

Αρχιτεκτονικοί 
διαγωνισμοί

Συνάντηση με αξιωματούχους του Ινστιτούτου Κύπρου είχαν ο πρόεδρος του 

ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου, ο γενικός γραμματέας, Στέλιος Αχνιώτης και ο ανα-

πληρωτής διευθυντής, Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως.

Στη συνάντηση που έγινε στις 18 Οκτωβρίου, στα γραφεία του Ινστιτούτου στην 

Αθαλάσσα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους τομείς συνεργασίας μεταξύ 

των δύο οργανισμών, ειδικά όσον αφορά θέματα εκπαίδευσης, αλλά και γενικό-

τερα για σκοπούς ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με το έργο 

που επιτελεί το Ινστιτούτο Κύπρου μέσω του ενημερωτικού δελτίου και της ιστο-

σελίδας του ΕΤΕΚ. 

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ινστιτούτου και ενημερώ-

θηκαν για τα ερευνητικά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη, όπως η συμπαραγωγή 

ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου νερού με ηλιακή ενέργεια, η μελέτη των κλιματι-

κών αλλαγών στην Κύπρο και η κατασκευή του πρώτου υπερυπολογιστή στην Κύπρο.

Επίσκεψη στο 
Ινστιτούτο Κύπρου

Ν Ε Α  ΤΟ Υ  Ε Τ Ε Κ

Στη φωτογραφία ο καθηγητής Λουκάς Καλησπέρης, αντιπρόεδρος Έρευνας του Ινστιτούτου 

Κύπρου (αριστερά), μαζί με τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή διευθυντή του ΕΤΕΚ.
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Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια Αρχή 

της Κύπρου για εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κα-

νονισμού αρ. 1907/2006 (REACH), πληροφορεί τους 

Κύπριους επιχειρηματίες ότι σε πρόσφατη συνά-

ντηση της Επιτροπής Κρατών-Μελών του Ευρω-

παϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) λή-

φθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις που αφορούν χη-

μικές ουσίες, οι οποίες προτείνονται για ένταξη ή 

θα αξιολογηθούν για πιθανή μελλοντική ένταξη στο 

Κατάλογο των Αδειοδοτούμενων Χημικών Ουσιών 

του Παραρτήματος XIV του REACH:

Οι πιο κάτω χημικές ουσίες προτείνονται για ένταξη 

στο Παράρτημα XIV του REACH:

• Φθαλικός Διισοβουτυλεστέρας (di-isobutylphthalate 

- DIBP) 

• Τριοξείδιο του Αρσενικού (diarsenic trioxide)

• Πεντοξείδιο του Αρσενικού (diarsenic pentaoxide)

• Χρωμικός Μόλυβδος (lead chromate)

• Κίτρινος Σουλφοχρωμικός Μόλυβδος [lead 

sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)]

• Κόκκινο Σύνθετο Άλας του Μολύβδου (lead 

chromate molybdate sulphate red - C.I. Pigment 

Red 104)

• Τρισφωσφορικό Χλωροαιθυλένιο-2 [tris(2-

chloroethyl)phosphate - TCEP]

• 2,4 Δινιτροτολουόλιο (2,4-dinitrotoluene - 2,4-

DNT)

Για τις χημικές ουσίες:

• 2-Μεθοξυαιθανόλη 

• 2-Αιθοξυαιθανόλη 

• Θειικό Κοβάλτιο(II) 

• Νιτρικό Κοβάλτιο(II) 

• Ανθρακικό Κοβάλτιο(II)

• Οξικό Κοβάλτιο(II)

• Τριοξείδιο του Χρωμίου. Ομάδα που περιλαμβά-

νει:

- Χρωμικό Οξύ

- Διχρωμικό Οξύ

- Ολιγομερή του Χρωμικού Οξέος και του Διχρω-

μικού Οξέος

έχει αρχίσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημόσια δια-

βούλευση για πιθανή ένταξή τους στον κατάλογο 

των Χημικών Ουσιών Υψηλής Επικινδυνότητας. Με 

τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης και μετά την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) 

διαδικασιών, μπορεί οι συγκεκριμένες χημικές ου-

σίες του σημείου 2 να χαρακτηριστούν ως Αδειο-

δοτούμενες Χημικές Ουσίες και να ενταχθούν στο 

Παράρτημα XIV του REACH.  

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που χημικές ουσί-

ες ενταχθούν στο Παράρτημα XIV του REACH, τότε 

η χρήση τους θα επιτρέπεται μόνο εφόσον αποδει-

χθεί ότι τα οφέλη από τη συγκεκριμένη χρήση υπε-

ρισχύουν των αρνητικών επιπτώσεων.  

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, με περισσότερες 

πληροφορίες για τις πιο πάνω χημικές ουσίες, φαί-

νεται στην ιστοσελίδα: http://echa.europa.eu/news/

pr/201012/pr_10_24_msc_20101203_en.asp

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονι-

σμό REACH και για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει 

στους παραγωγούς, εισαγωγείς και χρήστες χημικών 

προϊόντων παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήμα-

τος Επιθεώρησης Εργασίας: www.mlsi.gov.cy/dli

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποφάσεις για χημικές ουσίες 

Tο Τεχνικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ορ-

γανώσεις, συμμετείχε στην έκθεση επαγγελμάτων «Σταδιοδρομία 

2010», η οποία διοργανώθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου στα Κεντρι-

κά Γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή στη 

Λευκωσία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Κα-

θηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ) και 

την Τράπεζα Κύπρου.

Το ΕΤΕΚ συμμετείχε με παρουσία στον εκθεσιακό χώρο, με εκπροσώ-

πους όλων των κλάδων μηχανικής επιστήμης, για σκοπούς ενημέρωσης 

του κοινού και με παρουσιάσεις των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται από 

τον περί ΕΤΕΚ Νόμο. 

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, γονέων αλλά και μαθητών, γινόταν 

τόσο προφορικά όσο και με έντυπο υλικό. Οι βασικές απορίες των επι-

σκεπτών ήταν για τη φύση του κάθε επαγγέλματος που εκπροσωπεί το 

ΕΤΕΚ, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που απαιτείται για την εγγραφή στο 

ΕΤΕΚ και την άσκηση επαγγέλματος με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, την 

επαγγελματική κατοχύρωση, όσο και για τις προοπτικές και δυνατότητες 

εργοδότησης τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμβολή των επαγγελματικών οργανώσεων στην επιτυχία της εκπρο-

σώπησης του ΕΤΕΚ στην έκθεση ήταν πολύ σημαντική, αφού με την πα-

ρουσία εκπροσώπων τους, έγινε εφικτή η σωστή ενημέρωση του κοινού.

Όλες οι διαλέξεις που έγιναν από εκπροσώπους του ΕΤΕΚ για τους κλά-

δους μηχανικής επιστήμης έτυχαν θετικής ανταπόκρισης από το κοινό. 

Το ίδιο έντονο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε και φέτος, από γονείς και μα-

θητές, για τους κλάδους Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχα-

νικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Μηχα-

νικής της Πληροφορικής. Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από το κοινό 

παρατηρήθηκε για τους κλάδους Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Επιμέτρησης Ποσοτήτων. 

Συμμετοχή ΕΤΕΚ στην έκθεση επαγγελμάτων «Σταδιοδρομία 2010»

R E A C H 
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HΠυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, με 

ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι 

από την 1η Οκτωβρίου 2010 το Παράρτημα 

της «Πυρίμαχης Θύρας», που επισυναπτόταν 

στις μελέτες πυροπροστασίας, αντικαταστά-

θηκε με νέο Παράρτημα, το οποίο βασίζεται 

σε ευρωπαϊκά Πρότυπα:

• Με τον όρο πυράντοχη θύρα εννοούμε 

ολοκληρωμένο σύστημα θύρας που πε-

ριλαμβάνει το πλαίσιο/κάσα, τη θύρα και 

όλους τους μηχανισμούς (μεντεσέδες, 

κλειδαριές, κύλινδρα, χερούλια, σούστα 

επαναφοράς, υαλοπίνακες, βαφή, μηχανι-

σμό αυτόματης επαναφοράς στην κλειστή 

θέση, σύρτη πανικού), που χρειάζονται για 

να λειτουργεί κανονικά και να διασφαλίζε-

ται η πιστοποιημένη πυραντίσταση για 30, 

45, 60, 90 ή 120 λεπτά. 

• Ο αρχιτέκτονας/μελετητής του έργου πρέ-

πει να υποβάλει στην Πυροσβεστική Υπηρε-

σία βεβαίωση, υπογραμμένη από τον ίδιο, για 

την πυραντίσταση του συστήματος της πυ-

ράντοχης θύρας και την τοποθέτησή του. Η 

βεβαίωση να συνοδεύεται από σχετικό πι-

στοποιητικό δοκιμής πυραντίστασης ή πι-

στοποιητικό πυραντίστασης από τρίτο ορ-

γανισμό ή εργαστήριο, ότι ίδιο σύστημα πυ-

ράντοχης  θύρας έχει ικανοποιήσει τα κριτή-

ρια που απαιτούνται για τον ανάλογο χρόνο 

δοκιμής πυραντίστασης, βάσει των ευρωπα-

ϊκών Προτύπων Δοκιμών Πυραντίστασης ΕΝ 

1634-1 και ΕΝ 1634-3 ή οποιουδήποτε άλ-

λου Προτύπου ευρωπαϊκής χώρας. 

• Οι πυράντοχες θύρες εξοπλίζονται με μη-

χανισμό αυτόματης επαναφοράς στην κλει-

στή θέση (σούστα επαναφοράς εξωτερική 

ή ενσωματωμένη) που ανοίγει με σπρώξι-

μο αντίστοιχου βάρους 20Ν στην άκρη της 

θύρας. 

• Θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα κριτή-

ρια σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Πρότυπο 

ΕΝ13501-Μέρος 2 για τον ανάλογο δείκτη 

πυραντίστασης και τη χρήση των συγκεκρι-

μένων θυρών.  

(1) Δείκτες πυραντίστασης του συστήματος 

πυράντοχης θύρας μπορεί να 

καθοριστούν στα 30, 45, 60, 90 ή 120 λεπτά.  

(2) Σύμφωνα με το Πρότυπο  ΕΝ13501-

Μέρος 2, το κριτήριο αστοχίας πυραντίστα-

σης C καταπιάνεται με το σύστημα αυτόμα-

του κλεισίματος και το κριτήριο αστοχίας πυ-

ραντίστασης S με το κριτήριο διαρροής του 

καπνού/απνοστεγανότητα. 

• Στις δυο πλευρές της πυράντοχης θύρας 

και σε ύψος 1,50μ. περίπου από το  δάπεδο, 

να τοποθετείται σήμα διαμέτρου 8 εκ. με τις 

λέξεις «ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ - ΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣ-

ΤΗ» με άσπρα γράμματα σε μπλε πλαίσιο.

Πυράντοχη θύρα

Eυθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων για την πυρα-

σφάλεια σε ένα οικοδομικό έργο έχουν ο ιδιοκτήτης 

του έργου, η μελετητική ομάδα, ο εργολήπτης, οι προμη-

θευτές του εξοπλισμού, οι εγκαταστάτες/εφαρμοστές του 

εξοπλισμού, ο επιβλέπων μηχανικός και η εκάστοτε αρμόδια 

Αρχή. Αυτά ανέφερε το ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς το δι-

ευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά από ενημέρω-

ση που είχε ότι η Πυροσβεστική, στα πλαίσια της επιθεώρη-

σης οικοδομών -με σκοπό την υποβολή απόψεων προς τις 

Αρμόδιες Αρχές για την έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρι-

σης- ζητά από τον επιβλέποντα μηχανικό να υπογράφει δή-

λωση ότι τα υλικά ή και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε 

είναι πυράντοχα και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες τε-

χνικές προδιαγραφές.

«Συνεπώς», σημειώνεται στην επιστολή του Επιμελητηρίου, 

«θεωρούμε ως μη ενδεδειγμένη ρύθμιση το να επιφορτίζε-

ται όλη την ευθύνη ο επιβλέπων μηχανικός υπογράφοντας 

μια δήλωση, την οποία στην ουσία δεν μπορεί να ελέγξει. 

Το γεγονός ότι ο εξοπλισμός που συνήθως χρησιμοποιείται 

δεν είναι τυποποιημένος και στις πλείστες περιπτώσεις δεν 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης, αλλά και το 

γεγονός ότι μικρές παραλλαγές του εξοπλισμού ή ακόμη και 

ο τρόπος εφαρμογής ή/και τοποθέτησης μπορεί να επηρε-

άσουν τις ιδιότητές του σε ό,τι αφορά την πυροπροστασία, 

επιβεβαιώνουν την άποψη μας ότι η απαίτηση από τον επι-

βλέποντα μηχανικό να υπογράψει μια δήλωση συμμόρφω-

σης και να αναλάβει την συνεπαγόμενη ευθύνη δεν είναι η 

ορθολογικότερη και ενδεδειγμένη λύση». 

Το Επιμελητήριο ανέφερε στο διευθυντή της Πυροσβεστικής 

ότι έχει μελετήσει το θέμα και επεξεργάζεται τον καθορισμό 

μίας ορθολογικής και αντιπροσωπευτικής διαδικασίας που 

να καθορίζει τις αρμοδιότητες και ευθύνες όλων των εμπλε-

κόμενων πλευρών. Στόχος είναι, εφόσον η διαδικασία αυτή 

συζητηθεί και συμφωνηθεί με τους ενδιαφερόμενους φο-

ρείς, να συμπεριληφθεί στο «Εγκεκριμένο πρότυπο για την 

πυρασφάλεια στα οικοδομικά έργα», το οποίο ετοιμάζεται 

στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της περί Ρύθμισης Οδών 

και Οικοδομών νομοθεσίας και της εναρμόνισής της με την 

ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Δομικά Υλικά.

Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε όπως «μέχρις ότου υλοποιηθεί το πιο 

πάνω, η απαίτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την 

προσκόμιση πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού 

με προδιαγραφές πυρασφάλειας γίνεται μόνο σε οικοδομι-

κά έργα, τα οποία κρίνονται ως πολύπλοκα και υψηλού ρί-

σκου (νοσοκομεία, γηροκομεία, ξενοδοχεία κ.λπ.), στα οποία 

οι τεχνικές προδιαγραφές σε θέματα πυροπροστασίας είναι 

κρίσιμες για την ασφάλεια. Η υποβολή οποιασδήποτε δή-

λωσης εκ μέρους του μελετητή-επιβλέποντα μηχανικού θα 

πρέπει να επανεξεταστεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ρύθ-

μισης του θέματος».

Επιθεώρηση οικοδομών 
για έκδοση Πιστοποιητικού 

Έγκρισης, πιστοποίηση 
υλικών/εξοπλισμού 
για πυροπροστασία

Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Κ Υ Π Ρ ΟΥ



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

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

34

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός

Nickom Construction Group. Πενταετής πείρα, 

τηλέφωνο 22378379, 99339232, κ. Νικολέτα Πέ-

τρου.

• Πολιτικός μηχανικός

Μ.Ν. EPC WATER CO, Project: Limassol Desalination 

Plant, τηλέφωνο 22514298, κ. Ειρηναίος Κουτσάκος.

• Πολιτικός μηχανικός

PLAZA EXCLUSIVE PROJECTS LTD, τηλέφωνο 

22550000, κ. Αννα Πετρογιάννη.

• Πολιτικός μηχανικός

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΕΑΝΤΡΟΣ ΚΕΡΙΜΗΣ. Τη-

λέφωνα 99662020, 25824600 ή lkerimis@

maximosgroup.com

• Πολιτικός μηχανικός

Μελετητικό Γραφείο Πλάτωνα Στυλιανού, 3-4 χρό-

νια πείρα για στατικές μελέτες και επιβλέψεις. Τη-

λέφωνο 22458303, κ. Λία Νικολάου,.

• Μηχανολόγος μηχανικός

Interglobe Marinet Services (IMS), τηλέφωνο 

258737581, κ. Γιώργος Σαββίδης.

• Μηχανικός πληροφορικής

PRIMETEL, πείρα τουλάχιστον δύο χρόνια. Μισθός: 

2069 Gross x 13. 

• Ανώτερος μηχανικός γραφείου/ανώτερος 

επιμετρητής

LOIS BUILDERS. Πέντε χρόνια πείρα στην οικο-

δομική βιομηχανία στον τομέα προσφορών ή/και 

αγορών ή/και επιμετρήσεων. Άριστη γνώση Η/Υ. 

Διοικητικές ικανότητες. Τηλέφωνο: 22778777, 

φαξ: 22773153 ή hr@loisbuilders.com.

• Μηχανικός γραφείου/επιμετρητής

LOIS BUILDERS. Πέντε χρόνια πείρα στην οικοδο-

μική βιομηχανία στον τομέα προσφορών ή επιμε-

τρήσεων ή σχετική εμπειρία σε εργοτάξιο. Άριστη 

γνώση Η/Υ. Τηλέφωνο: 22778777, φαξ: 22773153 

ή hr@loisbuilders.com.

• Επιμετρητής ποσοτήτων

Παμπόρης Εργοληπτική Εταιρεία, τηλ. 22492871, 

κ. Στάλω Παμπόρη.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας

Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, University of 

Westminster.

• Πολιτικός μηχανικός

ΒEng in Civil Engineering, University of Portsmouth.

• Μηχανολόγος μηχανικός

MEng Aerospace Engineering, University of 

Manchester.

• Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός

Πτυχίο Τοπογραφικής Μηχανικής, Εθνικό Μετσό-

βιο Πολυτεχνείο.

• Χημικός μηχανικός

Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Εκτιμητής ακινήτων

BSc Hons in Estate Management, University of 

Greenwich.

Tο Επιμελητήριο όρισε τους πιο κάτω 

εκπροσώπους για συμμετοχή στο 

επιστημονικό εργαστήριο, που θα 

πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 

2011 (πραγματοποιήθηκε και στις 8 

Δεκεμβρίου 2010), στις εγκαταστάσεις 

του Laiki Sporting Club:

• 1η Ομάδα: Σκυρόδεμα

Στέλιος Αχνιώτης - Πολιτικός μηχανικός, 

γ. γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής 

του ΕΤΕΚ

Γιώργος Αβραάμ - Αρχιτέκτονας, δήμος 

Παραλιμνίου

• 2η Ομάδα: Οικοδομικός χάλυβας

Γιώργος Γεωργιάδης - Πολιτικός μηχανικός 

Σάββας Παναγιώτου - Πολιτικός 

μηχανικός

• 3η Ομάδα: Τούβλα/Κεραμίδια

Πάρης Φωκαΐδης - Μηχανολόγος 

μηχανικός 

Χρύσανθος Πισσαρίδης - Αρχιτέκτονας

• 4η Ομάδα: Θερμομονωτικά υλικά

Μαρία Ιωαννίδου - Μηχανολόγος 

μηχανικός

• 5η Ομάδα: Ανακυκλώσιμα υλικά

Μιχάλης Χρυσάφης - Χημικός μηχανικός

• 6η Ομάδα: Αδρανή υλικά/Τσιμέντο

Δημήτρης Βαττής - Μηχανικός 

μεταλλείων

• 7η Ομάδα: Ανακαινίσεις/Πισίνες

Βέρα Παρλαλίδου - Αρχιτέκτονας

Ντίνος Νικολαΐδης - Μηχανολόγος 

μηχανικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

«Η κατασκευαστική βιομηχανία και τα Πρότυπα για τα υλικά οικοδομής»


