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                  Toυ Xρύσανθου Πισσαρίδη

Oταν μιλάμε για ανάπηρους ο νους μας αμέσως πάει στα άτο-
μα που κινούνται με αμαξίδια. ό σωστός όρος, όμως, για τους 
ανάπηρους είναι εμποδιζόμενα άτομα που βιώνουν κάποια 

μειονεξία, δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή. Κάνοντας χρήση αυτού του 
όρου αμέσως έρχονται στο νου μας πολύ περισσότερα άτομα που είναι εμπο-
διζόμενα: η γιαγιά, η έγκυος γυναίκα, ο παχύσαρκος γείτονας, ο ναρκομανής 
φίλος, το μικρό παιδί που δεν μπορεί να πάει μόνο στην τουαλέτα και τόσοι 
άλλοι που είναι πολύ περισσότεροι από όσους μπορούμε να υπολογίσουμε. 
Έτσι, ο μικρός αριθμός των ατόμων στα αμαξίδια πολλαπλασιάζεται και γίνε-
ται μεγαλύτερος, γιατί υπάρχουν και τα μερικώς αποκλεισμένα άτομα μαζί 
με τους συνοδούς τους, καθώς και άτομα με προσωρινή ανικανότητα λόγω 
τραυματισμού. είναι σωστό, τελικά, να μιλάμε για ανάπηρα άτομα ή για ανά-
πηρη αρχιτεκτονική;
εάν τα σκαλοπάτια ενός κτιρίου -για παράδειγμα- ήταν ένα μέτρο ύψος τότε 
όλοι θα ήμασταν ανάπηροι. 
Τι μέτρα πρέπει να λάβουμε ούτως ώστε ένα κτίριο 
να είναι προσβάσιμο σε όλους και να κυριαρχεί το 
αίσθημα της ασφάλειας και της άνεσης;
ό σωστός σχεδιασμός είναι αυτός που θα εξασφα-
λίσει την προσβασιμότητα μαζί με τη σωστή διαρ-
ρύθμιση των εσωτερικών χώρων.
ό κάθε άνθρωπος έχοντας σαν βάση την κατοικία 
του έχει δικαίωμα να εργασθεί, να μορφωθεί, να δι-
ασκεδάσει, να κάνει ψώνια, άρα πρέπει να μπορεί 

να διακινηθεί και να μεταφερθεί με τέτοιο τρόπο που να του επιτρέπεται η 
αυτόνομη διαβίωση. 
Η αυτόνομη διαβίωση ενός αναπήρου τον κάνει παραγωγικό, υγιή, εργατικό, 
αλλά και προσιτό στο περιβάλλον του.
Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται νόμοι, ευαισθητοποίηση των εμπλεκό-
μενων φορέων και του λαού, μαζί και με την κατάλληλη υποδομή. Και η κα-
τάλληλη υποδομή να υπάρχει όμως δεν μπορεί να εξυπηρετήσει σωστά εάν 
για παράδειγμα εξακολουθούν κάποιοι ασυνείδητοι να χρησιμοποιούν τα πε-
ζοδρόμια ως χώρους στάθμευσης ή κάποια δημαρχεία να φυτεύουν δέντρα 
εκεί όπου υποτίθεται θα έπρεπε να διακινούνται πεζοί, ποδήλατα ή και ανα-
πηρικά καροτσάκια.
Στην Κύπρο, το 1999, στον περί ρυθμίσεως όδών και όικοδομών νόμο 
εισήχθησαν τροποποιητικοί κανονισμοί που αφορούσαν χρήση οικοδο-
μών από ανάπηρα άτομα. ό κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις 
δημόσιες οικοδομές, σε εμπορικά κέντρα, σε οικοδομές με καταστήματα 
ή γραφεία, σε πολυκατοικίες με πέντε ή περισσότερες οικιστικές μονά-

δες, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικές εγκα-
ταστάσεις, κλινικές, ιατρεία, σε βιομηχανίες που 
έχουν έκταση πέραν των 600 μ² και οπουδήπο-
τε αλλού είναι αναγκαίο. Όπου εφαρμόζεται ο 
κανονισμός πρέπει όλα τα επίπεδα της οικοδο-
μής να είναι προσβάσιμα σε ανάπηρα πρόσωπα. 
ό κανονισμός λαμβάνει πρόνοια ούτως ώστε τα 
ανοίγματα των κουφωμάτων να είναι ικανοποιη-
τικά για τη διακίνηση αναπηρικών αμαξιδίων, οι 
σκάλες να έχουν ειδικούς χειρολισθήρες, οι διά-
δρομοι να έχουν συγκεκριμένο πλάτος, να υπάρ-

χουν κατάλληλοι ανελκυστήρες, και να υπάρχουν ράμπες σύνδεσης του 
κτιρίου με τον κύριο δρόμο. μεταξύ άλλων ο κανονισμός λαμβάνει πρό-
νοια να υπάρχει κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρας για χρήση από 
τα δύο φύλα με δεδομένες διαστάσεις. Σε χώρους που δέχονται κοινό το 
1% των θέσεων παραχωρούνται για ανάπηρους, καθώς επίσης ειδικοί χώ-
ροι στάθμευσης με διαστάσεις 5μχ3,3μ με ποσοστό 10% πάνω στο συνο-
λικό αριθμό των χώρων στάθμευσης.
όι κανονισμοί είναι ελλιπείς και δεν λαμβάνουν πρόνοια για τη διακίνηση των 
εμποδιζόμενων ατόμων στην πόλη ή την εξοχή. 
πολύ σύντομα θα έχουμε αναθεωρημένους κανονισμούς, παραρτήματα του 
περί όδών και όικοδομών νόμου. όι κανονισμοί αυτοί έχουν ετοιμαστεί από 
το επιμελητήριο μετά από ανάθεση από το υπουργείο εσωτερικών και προ-
έρχονται κατά κύριο λόγο από ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Στόχο έχουν τα κτί-
ρια να είναι ασφαλή και φιλικά και δεν περιορίζονται μόνο στις ανάγκες των 
εμποδιζόμενων ατόμων και την προσβασιμότητα αλλά και την πυρασφάλεια, 
την υγιεινή, τον σωστό αερισμό κτλ. 
από πλευράς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δε, γίνονται ετήσια σεμινά-
ρια από την Τεχνική επιτροπή Διευκολύνσεων εμποδιζομένων ατόμων, ΤεΔεα. 
όι κυπριακές υποδομές πρέπει να αναβαθμισθούν με τον αναγκαίο εξοπλι-
σμό, όπως ράμπες, μηχανικά ανυψωτικά μέσα, ανελκυστήρες, ηχητικούς ση-
ματοδότες για τυφλούς, λωρίδες όδευσης, κατάλληλα πεζοδρόμια κτλ. 
Η κυπριακή κοινωνία ακόμη δεν κατάφερε να αποβάλει τα ταμπού που έχει 
για τα εμποδιζόμενα άτομα αλλά ούτε και έχει την παιδεία να μπορέσει να 
τα αποβάλει.
ας κάνουμε λοιπόν μια κριτική συνείδησης αν θέλουμε όλοι σε αυτό τον τόπο 
να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
«Κακό δεν είναι όταν κάποιος είναι διαφορετικός ή με διαφορετικό πολιτιστι-
κό υπόβαθρο, αλλά όταν κάποιος άλλος προσπαθεί να ακυρώσει αυτή τη δι-
αφορά. Τότε προκύπτει το αρνητικό στοιχείο είτε στη σχέση μεταξύ των δια-
φορετικών ατόμων είτε στην κοινή ζωή τους». Ουμπέρτο Έκο

Ανάπηρη αρχιτεκτονική

Τι μέτρα πρέπει να 
λάβουμε ούτως ώστε 
ένα κτίριο να είναι 

προσβάσιμο σε όλους και 
να κυριαρχεί το αίσθημα 
της ασφάλειας και της 

άνεσης;
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Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ και 
ο… άνθρωπος Στέλιος Αχνιώτης

Ο κ. Στέλιος αχνιώτης προσφέρει ενεργά στο έργο 
του εΤεΚ από το 1996, γεγονός που τον έφερ-

νε, σχεδόν καθημερινά, σε επαφή με κάθε θέμα που 
απασχολούσε τον κόσμο της μηχανικής, αλλά και 
θέματα που αφορούσαν την Κύπρο εν γένει, για το 
οποία το επιμελητήριο έπρεπε να δώσει το δικό του 
στίγμα. αυτός ήταν και ο λόγος που ζητήσαμε τις θέ-
σεις του για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν 
σήμερα τον κλάδο, αλλά και τον τόπο. Η συνομιλία 
μας, όμως, δεν στάθηκε μόνο σε αυστηρά επαγγελ-
ματικά πλαίσια. όύτως ή άλλως θέλαμε να γνωρίσου-
με το νέο πρόεδρο και ως απλό πολίτη, ως άνθρωπο…
Από πού κατάγεστε και πού ζείτε τώρα;
Κατάγομαι από το Καλό χωριό Σολέας, (που ήταν) 
ένα μικρό χωριό μέσα στο πράσινο των περβολιών 
και των ελαιώνων, κοντά στο μεταλλείο της Σκου-
ριώτισσας. μετά τις σπουδές μου ζω και εργάζο-

μαι στη Λευκωσία.
Έχετε επισκεφθεί το κατεχόμενο χωριό και το 
σπίτι σας μετά την τουρκική εισβολή;
Το χωριό λόγω της γειτνίασης του με τη νεκρή ζώνη 
είναι στρατιωτική περιοχή και δεν επιτρέπεται οποια-
δήποτε «επίσκεψη». όι κατοχικές δυνάμεις έχουν 
εκκαθαρίσει την περιοχή κόβοντας ή καίοντας τα 
περιβόλια και κατεδαφίζοντας όλα τα σπίτια, εκτός 
από ένα-δυο, τα οποία χρησιμοποιούν για τους δι-
κούς τους σκοπούς. μπορώ να το δω από το ύψωμα 
του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, γιατί βρίσκεται 
σε πολύ μικρή απόσταση – περίπου δύο χιλιόμετρα. 
Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα να το δω από 
κοντά, γιατί θα γκρεμίζονταν όλες οι αναμνήσεις των 
παιδικών μου χρόνων. αναμνήσεις που είναι γεμάτες 
μαγεία και μυρωδιές των λεμονανθών και του γιασε-
μιού της αυλής μας.

Από τον Ιούνιο του 2011, ο πολιτικός 
μηχανικός ςτέλιος Αχνιώτης ανέλα-
βε την προεδρία του επιστημονικού 
τεχνικού επιμελητηρίου Κύπρου για 
την τριετία μέχρι το 2014. Κρίναμε ότι 
αυτή η περίοδος ήταν η καταλληλό-
τερη για να ζητήσουμε μια συνέντευ-
ξη του προέδρου προς τη ςυντακτική 
επιτροπή του ενημερωτικού μας Δελ-
τίου, θέλοντας να ενημερωθούμε τόσο 
για το όραμά του για το επιμελητήριο 
όσο και για το πώς διαμορφώθηκε η 
ζωή του με τα νέα του καθήκοντα. 

ΑΠοΚΛεΙςτΙΚΗ ςύΝεΝτεύΞΗ τού Νεού ΠΡοεΔΡού τού εΠΙΜεΛΗτΗΡΙού



Πότε και πού σπουδάσατε;
πήγα για σπουδές στην ωραία Θεσσαλονίκη το 1978 
και απέκτησα το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού από 
την πολυτεχνική Σχολή του αριστοτέλειου πανεπι-
στημίου, το μάρτιο του 1984.
Πού εργάζεστε σήμερα και πώς ξεκινήσατε την 
καριέρα σας; 
από το νοέμβριο του 1997 εργάζομαι στο Γραφείο 
ανάπτυξης πανεπιστημιούπολης και στις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του πανεπιστημίου Κύπρου, όπου, τα τε-
λευταία οκτώ χρόνια περίπου, είμαι υπεύθυνος του 
Τομέα Κατασκευών και Διεύθυνσης Έργων. Ξεκίνη-
σα την επαγγελματική μου καριέρα στο αρχιτεκτονικό 
γραφείο του μακαριστού πεύκιου Γεωργιάδη, το  μάιο 
του 1984, όπου εργάστηκα μέχρι το 1990 όταν και ιδι-
ώτευσα.
Η θέση του προέδρου στο ΕΤΕΚ πώς έχει επηρεά-
σει την προσωπική σας ζωή;
Όπως ανάφερα και προηγουμένως, είμαι ενεργό μέ-
λος του επιμελητηρίου εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε 
εκ των πραγμάτων τού αφιέρωνα ένα σημαντικό μέ-
ρος του χρόνου και των δυνάμεών μου. Βέβαια, όπως 
είναι αντιληπτό, είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι 
στην προεδρία του όργανισμού. Το εύρος των θεμά-
των και δραστηριοτήτων του εΤεΚ είναι τέτοιο που 

απαιτείται συνέπεια, προγραμματισμός, αποφασιστι-
κότητα και συνεχής εγρήγορση, ώστε να μπορεί κά-
ποιος να ανταποκριθεί στις ευθύνες που συνεπάγο-
νται από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτής της 
θέσης. Η πρώτη άμεση συνέπεια είναι φυσικά ο περι-
ορισμός του ελεύθερου χρόνου.
Έχετε άλλα ενδιαφέροντα/χόμπι, με τα οποία σας 
αρέσει να ασχολείστε στον ελεύθερό σας χρόνο;
μου αρέσει το περπάτημα στη φύση, το διάβασμα, η 
κηπουρική, το σκάκι και να ακούω κλασσική μουσική. 
Τώρα τελευταία, ασχολούμαι και με την ποδηλασία, για 
άσκηση περισσότερο. είναι γεγονός ότι όλα αυτά με 
αναζωογονούν, με ξεκουράζουν και μου γεμίζουν τις 

μπαταρίες. Όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ σε πολύ με-
γάλο ποσοστό ανανεώσιμες πηγές ενέργειας!

ΣΤΟ ΕΤΕΚ
Από πότε είστε μέλος του Επιμελητηρίου;
Γράφτηκα στο Συμβούλιο εγγραφής πολιτικών μηχα-
νικών και αρχιτεκτόνων το μάιο του 1984 και με την 
ίδρυση του εΤεΚ εγγράφηκα στο μητρώο του επιμε-
λητηρίου.
Πότε αρχίσατε να συμμετέχετε ενεργά στα διάφο-
ρα Σώματα του ΕΤΕΚ και από ποιες θέσεις;
Η πρώτη ανάμιξη μου στα δρώμενα του επιμελητηρί-
ου ήταν το 1996 ως μέλος της επιτροπής ειδικότητας 
πολιτικής μηχανικής, στην οποία παρέμεινα για τρία 
χρόνια περίπου. Στις εκλογές του 1999, εκλέχθηκα 
μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας 
επιτροπής. από τότε η συμμετοχή μου σε αυτά τα 
δύο συλλογικά όργανα του εΤεΚ είναι συνεχής μέχρι 
σήμερα. Για δύο τριετίες 2005-2008 και 2008-2011 δι-
ετέλεσα Γενικός Γραμματέας. παράλληλα, συμμετείχα 
ενεργά σε διάφορες επιτροπές και όμάδες εργασίας 
σε ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του επιμε-
λητηρίου.
Ως ενεργό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής για 
χρόνια, ποιες θεωρείτε ως τις πιο σημαντικές επι-
τυχίες του ΕΤΕΚ;
Η πιο σημαντική επιτυχία, κατά την άποψή μου, εί-
ναι η καθιέρωση και αναγνώριση του επιμελητηρίου 
ως ανεξάρτητου συμβούλου του κράτους και της 
πολιτείας, που βρίσκεται πέρα από συμφέροντα και 
διαπλοκές. Το γεγονός αυτό επιφορτίζει το εΤεΚ με 
πρόσθετες σημαντικές ευθύνες. όι παρεμβάσεις του 
επιμελητηρίου είναι καθημερινές και πρέπει να βασί-
ζονται σε αρχές, καθώς και σε αντικειμενική και επι-
στημονική μελέτη των θεμάτων. όι όποιες αποφάσεις, 
εισηγήσεις και ενέργειες πρέπει να στοχεύουν προς 
εξυπηρέτηση αυτών των αρχών, της νομιμότητας και 
γενικά του δημοσίου συμφέροντος. Η βελτίωση του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ανάπτυξη και 
η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο έγινε –και 
γίνεται– με την ουσιαστική συνδρομή και συμμετοχή 
του επιμελητηρίου. εξίσου σημαντικό είναι το γεγο-
νός ότι παρέχεται ένα πεδίο για να αντιμετωπίζονται 
τα όποια προβλήματα και θέματα απασχολούν τους 
κλάδους που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εγγράφο-
νται στο εΤεΚ. Η συνύπαρξη αυτή λειτούργησε κάτω 
από τη σκέπη του επιμελητηρίου θετικά και αυτό το 
θεωρώ, επίσης, ως μια πολύ σημαντική επιτυχία.
Ξεχωρίζετε κάποια θέματα, τα οποία πιστεύετε 
πως το ΕΤΕΚ θα μπορούσε να είχε χειριστεί κα-
λύτερα;
ναι, θεωρώ ότι στο θέμα των αφαλατώσεων πριν από 
μερικά χρόνια θα μπορούσαμε να ήμαστε πιο ελαστι-
κοί στην κριτική που ασκήσαμε, διότι η λειψυδρία εί-
ναι ένα πρόβλημα που δεν λύνεται από τη μια στιγμή 
στην άλλη. επίσης, η νομοθετική ρύθμιση ώστε να δί-
νεται η δυνατότητα στα μέλη να συστήνουν εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης που να παρέχουν υπηρεσίες 
στους τομείς της μηχανικής επιστήμης, το θέμα της 
πρακτικής άσκησης των νεοεισερχόμενων και οι προ-
ϋποθέσεις εγγραφής νέων μελών έχουν καθυστερή-
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Η βελτίωση του 
νομοθετικού πλαισίου που 
διέπει την ανάπτυξη και η 
εναρμόνιση με το κοινοτικό 

κεκτημένο έγινε –και 
γίνεται– με την ουσιαστική 
συνδρομή και συμμετοχή 

του Επιμελητηρίου

ΠΑΝΩ: Ο Στέλιος Αχνιώτης μαζί με τα παιδιά του, τον Αντρέα και την Αλίκη! ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ: Φοιτητική απόδραση 
στην Αίγινα το καλοκαίρι του 1980. ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Από τα φοιτητικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές 
της δεκαετίας του ’80.
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σει και μας έχουν προλάβει οι εξελίξεις. είναι θέματα 
προτεραιότητας, που ευελπιστώ ότι θα τα ρυθμίσουμε 
άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Τέλος, το πολυσυ-
ζητημένο θέμα της κατοχύρωσης ελάχιστων αμοιβών 
για ελάχιστες προσφερόμενες υπηρεσίες, που συζη-
τιέται για δεκαετίες, ακόμη και πριν από την ίδρυση 
του εΤεΚ, δεν καταφέραμε να το ρυθμίσουμε. Διάφο-
ρες χώρες, όπως η Γερμανία, το έχουν επιτύχει και θα 
πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία αυτή.
Η κυπριακή κοινωνία φαίνεται να επιθυμεί πιο 
ενεργή συμμετοχή φορέων όπως το Πανεπι-
στήμιο και το ΕΤΕΚ σε θέματα καθημερινότητας. 
Συμφωνείτε; Αν ναι, πώς σκέφτεστε να προωθή-
σετε το θέμα;
ναι, συμφωνώ και η εξήγηση για μένα είναι ότι η κοι-
νωνία έχει ανάγκη από ανεξάρτητες, ανεπηρέαστες, 
τεκμηριωμένες, αντικειμενικές θέσεις και ενέργει-
ες που να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον πάνω 
από όλα. Τόσο το εΤεΚ όσο και το πανεπιστήμιο μπο-
ρούν να προσφέρουν αυτό το οποίο έχει ανάγκη η 
κοινωνία. ό καιρός του αλάθητου ενός, ή και των κη-
δεμόνων, θεωρώ πως έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. 
Έχουμε ένα πολύ ψηλό δείκτη απόφοιτων τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, αρκετοί από αυτούς σπούδασαν ή 
και έζησαν για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, σε χώ-
ρες αναπτυγμένες όπου το αίσθημα ευθύνης και η 
οργάνωση των κοινωνιών είναι πολύ πιο ανεπτυγμέ-
να και, ως εκ τούτου, έχουν ανάλογες ψηλές απαιτή-
σεις και για τον τόπο μας. Η εμπλοκή και οι παρεμβά-
σεις του εΤεΚ για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος 
είναι συνεχείς και καθημερινές. Έχουμε ήδη απευθύ-
νει πρόσκληση προς όλα τα μέλη για να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο έργο του επι-
μελητηρίου. μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών και 
όμάδων εργασίας και θα εντείνουμε τη δραστηριότη-
τά μας. Η αμεσότητα στις μέρες μας είναι πάρα πολύ 
σημαντικός παράγοντας. ειδικά στα θέματα της καθη-
μερινότητας, εκείνο που χρειάζεται είναι να αναβαθ-
μίσουμε το μηχανισμό άμεσης παρέμβασης και φυ-
σικά να βελτιώσουμε την προβολή αυτού του έργου 
και των δράσεων που γίνονται, διότι πράγματι γίνο-
νται πάρα πολλά και αξιόλογα πράγματα. ευελπιστώ 
ότι πολύ σύντομα θα δείξουμε και στην πράξη αυτό 
το νέο προφίλ.
Το ΕΤΕΚ είναι σύμβουλος του κράτους. Σε ποιο 
βαθμό έχει ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό; Και κατά 
πόσο το κράτος «αποδέχεται» αυτόν το ρόλο του 
ΕΤΕΚ;
Θεωρώ ότι το επιμελητήριο έχει ξεπεράσει το στάδιο 
της αμφισβήτησης είτε των δυνατοτήτων του είτε 
και των προθέσεών του και είναι πλέον αποδεκτό 
ως ο ανεξάρτητος τεχνικός σύμβουλος του κράτους. 
Έχει ανταποκριθεί σε σημαντικά καλέσματα για πολύ 
απαιτητικά θέματα με επάρκεια, επαγγελματισμό και 
υψηλό αίσθημα ευθύνης. με τις παρεμβάσεις του 
έχει βοηθήσει τον κυβερνητικό μηχανισμό και την κυ-
βέρνηση να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Καλείται 
στη Βουλή και καταθέτει τις θέσεις και εισηγήσεις του 
για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις δραστηριότη-
τες και αρμοδιότητές του. Θα έλεγα ότι η αποδοχή και 

η θετική ανταπόκριση στις θέσεις και εισηγήσεις μας 
είναι η επιβεβαίωση της πολύ μεγάλης εκτίμησης της 
οποίας χαίρει το επιμελητήριο.

Η «ΕΙΚΟΝΑ» ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Πιστεύετε πως στη συνείδηση των μηχανικών και 
του απλού πολίτη το ΕΤΕΚ έχει το σεβασμό που 
του αρμόζει; Θα θέλατε να βελτιώσετε κάτι σε 
αυτό τον τομέα και με ποιους τρόπους;
Το έργο του επιμελητηρίου είναι τεράστιο. Δέχομαι 
ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν όλοι να εί-
ναι ικανοποιημένοι ή και γνώστες αυτού του έργου 
ώστε να το εκτιμήσουν σωστά στις πραγματικές του 
διαστάσεις. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, δεχόμαστε 
κριτική –ακόμη και σημαντικά παράπονα– αλλά και 
επαίνους και θετικά σχόλια. Ωστόσο, πιστεύω ότι στη 
συνείδηση του απλού πολίτη, και γενικά των μελών, 
η εικόνα του επιμελητηρίου είναι θετική. Δεν έχουμε 
προβεί σε τέτοια έρευνα ώστε να σταθμίσουμε τεκ-
μηριωμένα αυτή την εντύπωση. Ίσως είναι μια καλή 
ιδέα να προωθήσουμε στο εγγύς μέλλον, διότι μας εν-
διαφέρει και πώς μας κρίνουν και μας βλέπουν αυτές 
οι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Ένα σημαντικό κριτήριο 
είναι να χαίρεις εκτίμησης ότι είσαι ένας αξιόπιστος 
όργανισμός που ανταποκρίνεται έγκαιρα και σωστά 
σε ό,τι τίθεται ενώπιόν του. Έχουν τροχιοδρομηθεί 
συγκεκριμένα μέτρα αναβάθμισης του μηχανισμού 
μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Αναμφισβήτητα το Επιμελητήριο επιτελεί ένα 
πολύ σημαντικό έργο. Πιστεύετε ότι το έργο 

αυτό προβάλλεται σωστά προς τα μέλη του, 
αλλά και την κοινή γνώμη; Πώς σκοπεύετε να 
χειριστείτε το θέμα της προβολής του έργου του 
Επιμελητηρίου;
Το θέμα αυτό μας απασχολεί και έχουμε ήδη αποφα-
σίσει να το αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο, 
ώστε το έργο που επιτελείται να προβάλλεται σωστά 
προς όλους, τόσο στα μέλη όσο και στη κοινή γνώμη.  
Υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης και αναμένω 
ότι τις επόμενες βδομάδες θα έχουμε το μηχανισμό 
που θα μας βοηθήσει στον τομέα της προβολής των 
θέσεων, των δράσεων και γενικά του έργου του επι-
μελητηρίου.
Το ΕΤΕΚ έχει ευθύνη να απαντά σε ερωτήσεις/
προβλήματα απλών πολιτών; Και αν ναι, πώς μπο-
ρεί ο πολίτης να επικοινωνήσει με το Επιμελητή-
ριο και να θέσει αυτές τις ερωτήσεις;
ό απλός πολίτης μπορεί να απευθύνεται στο επι-
μελητήριο για θέματα που τον απασχολούν και να 
ζητά πληροφόρηση, καθοδήγηση και βοήθεια ώστε 
να τα αντιμετωπίσει. Το επιμελητήριο, εφόσον αυτά 
τα θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα εν-
διαφέροντα του, έχει ευθύνη να παράσχει αυτήν τη 
στήριξη σε όποιον τη ζητήσει. Η επικοινωνία μπορεί 
να είναι τηλεφωνική για απλά θέματα και για πρώτη 
καθοδήγηση, ή και γραπτή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, φαξ, κανονικού ταχυδρομείου) για θέματα 
πιο σοβαρά και σύνθετα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Πώς θα μπορούσε το ΕΤΕΚ να βοηθήσει το κρά-
τος στο όλο θέμα της διαχείρισης του φυσικού 
αερίου;
αναμφίβολα το θέμα του φυσικού αερίου είναι ένα 
πολυσύνθετο κεφάλαιο με πολλές συνιστώσες – τε-
χνικές, οικονομικές, νομικές, στρατιωτικές, πολιτικές, 
γεωστρατηγικές, διεθνείς, κ.λπ. Έχοντας αυτό υπόψη, 
το εΤεΚ εισηγήθηκε τη σύσταση Συμβουλίου ενερ-
γειακής Στρατηγικής, που θα βοηθήσει την κυβέρ-
νηση να καταστρώνει στρατηγική στα ενεργειακά θέ-
ματα –όχι μόνο για το φυσικό αέριο– και, παράλληλα, 
ζητά τη σύσταση ενός φορέα που θα στελεχωθεί κα-
τάλληλα με επιστήμονες και τεχνοκράτες για τη δι-
αχείριση του φυσικού αερίου, όπου εκεί θα σταθμί-
ζονται, θα μελετούνται και θα αποφασίζονται όλα τα 
τεχνοοικονομικά, νομικά και άλλα θέματα που αφο-
ρούν τη διαχείριση αυτού του φυσικού μας πλούτου. 
προς το παρόν, μόνο ανησυχία μάς προκαλούν τα μι-
σόλογα που ακούγονται είτε για συμβόλαια που είναι 
δήθεν απόρρητα, είτε για ρυθμίσεις και υπονοούμε-
να για το πότε, πού και πώς θα ανατεθεί η αξιοποίη-
ση των οικοπέδων, ποιος θα καρπωθεί –πίσω από τις 
πλάτες του λαού– το όποιο μερίδιο δεν του ανήκει 
κ.λπ. Το επιμελητήριο ζητά καθαρές ρυθμίσεις, καθα-
ρά λόγια και μηχανισμούς αδιάβλητους, οι οποίοι να 
ελέγχονται. Δεν είμαστε ούτε στον μεσαίωνα ούτε και 
σε απολυταρχικό καθεστώς, όπως αυτά που πρόσφα-
τα έχουν καταρρεύσει υπό το βάρος των πρακτικών 
που εφάρμοζαν. Το εΤεΚ μπορεί και θέλει να συνδρά-
μει στην ουσιαστική υλοποίηση αυτών των φορέων 
και είναι στη διάθεση της πολιτείας για το σκοπό αυτό.

Ο δωδεκάχρονος Στέλιος Αχνιώτης σε φωτογραφία που 
λήφθηκε σε στούντιο στην κατεχόμενη σήμερα Μόρφου.

Η κοινωνία έχει ανάγκη 
από ανεξάρτητες, 
ανεπηρέαστες, 
τεκμηριωμένες, 

αντικειμενικές θέσεις 
και ενέργειες που 
να εξυπηρετούν 

το δημόσιο συμφέρον
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Mε αφορμή και την πρόσφατη συζήτηση στην 
Κοινοβουλευτική επιτροπή εσωτερικών της 

Βουλής για την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσί-
ας για σκοπούς εισαγωγής των ευρωκωδίκων, το επι-
μελητήριο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία  τονίζει 
τις θέσεις του για το θέμα της αντισεισμικής μελέτης.
Όπως τονίζει το εΤεΚ: «Η απαίτηση αντισεισμικής 
μελέτης για προσθήκες/μετατροπές μόνο για τα 
κτίρια που είχαν λάβει άδεια οικοδομής μετά τη 
1.1.1994 είναι επιεικώς οξύμωρη. ιδιαίτερα όσον 
αφορά τα παλαιότερα κτίρια εγείρονται σημαντικά 
ζητήματα ασφάλειας, αν ληφθεί υπόψη ότι τα πλεί-
στα είχαν σχεδιαστεί χωρίς αντισεισμικές πρόνοιες 
και συνήθως χωρίς μελέτη και επίβλεψη». 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «το επιμελη-
τήριο δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση η τρο-
ποποίηση της συγκεκριμένης πρόνοιας να σταθεί 
τροχοπέδη στην εισαγωγή των ευρωκωδίκων. 

Ωστόσο, η απαραίτητη τροποποίηση της νομο-
θεσίας για σκοπούς εισαγωγής των ευρωκωδίκων 
δημιουργεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για επί-
λυση και του συγκεκριμένου προβλήματος, αφού, 
βάσει συγκεκριμένων προνοιών του σχετικού ευ-
ρωκώδικα, παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης 
των υφιστάμενων κατασκευών, ανάλογα και με το 
είδος της αναβάθμισης. 
Το κόστος της ανθρώπινης ζωής είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερο από το όποιο κόστος προκύπτει από 
την απαίτηση για υποβολή αντισεισμικής μελέτης.  
Δυστυχώς, ως κυπριακή κοινωνία, τα γεγονότα για 
ακόμα μία φορά μάς έχουν ξεπεράσει. Η κατάρ-
ρευση δύο μπαλκονιών σε παλιά πολυκατοικία, 
στις 18 όκτωβρίου 2011, στη Λεμεσό, ευτυχώς 
αυτήν τη φορά χωρίς να θρηνήσουμε θύματα, 
αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα. Ως πότε όμως;»
Το επιμελητήριο ζητά όπως η πολιτεία εγκύψει 

στο πρόβλημα αυτό, προτού να είναι πολύ αργά, 
κάνοντας αρχή με την αναβάθμιση των δημοσί-
ων κτιρίων. προς το σκοπό αυτό, το εΤεΚ καλεί το 
αρμόδιο υπουργείο όπως προχωρήσει άμεσα στην 
αξιοποίηση των εισηγήσεων που είχαν υποβλη-
θεί από την ad hoc επιτροπή που είχε συσταθεί 
για αυτόν το λόγο, με τη συμμετοχή και του εΤεΚ. 
«Δυστυχώς», αναφέρει το επιμελητήριο, «τα πορί-
σματα και οι εισηγήσεις της εν λόγω επιτροπής 
έχουν μείνει μέχρι σήμερα αναξιοποίητα». 
πέραν τούτου, το εΤεΚ επιφυλάσσεται και σύντο-
μα θα προχωρήσει στην παρουσίαση και των δι-
κών του προτάσεων για τη διαδικασία επιθεώρη-
σης και πιστοποίησης όλων των κτιρίων, ιδιωτικών 
και μη. Θέση του εΤεΚ είναι ότι «το πιστοποιητικό 
επιθεώρησης κτιρίου θα πρέπει να ανανεώνεται 
βάσει συγκεκριμένου, δομημένου ελέγχου, αλλά 
και κριτηρίων που θα καθοριστούν».

Στις δύσκολες εποχές της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι έρευνες για 
ανεύρεση υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (αόΖ) 

της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελούν πηγή αισιοδοξίας για τους συμπατρι-
ώτες μας. Δυστυχώς, όμως, η αισιοδοξία αυτή περιορίζεται από επιφυλάξεις 
για τις μέχρι τώρα αδιαφανείς διαδικασίες χειρισμού του θέματος που ακο-
λουθήθηκαν.
Η ορθή αξιοποίηση των εσόδων από την ανεύρεση φυσικού αερίου αποτελεί 
μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. πρόκειται για ένα θέμα υψίστης σημασίας με τεράστιες οικονομικές, 
τεχνικές και γεωπολιτικές παραμέτρους. Ένα θέμα πολυσχιδές που απαιτεί 
εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη σε πολλά και πολύ διαφορετικά μεταξύ 
τους επιστημονικά πεδία. 
με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, το Τεχνικό επιμελητήριο εκφράζει την 
ευαρέσκειά του για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε δημι-
ουργία συμβουλευτικού φορέα για το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρείται δεδο-
μένο ότι το σώμα αυτό θα απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς εγνωσμένης αξίας 
και άλλους εμπειρογνώμονες που θα κληθούν να απαντήσουν σε σειρά τε-
χνοοικονομικών ερωτημάτων καίριας σημασίας. 
Το επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι ο φορέας που θα δημιουργηθεί θα πρέπει 
να είναι ανεξάρτητος από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, στα πρότυπα 
αντίστοιχων φορέων άλλων αναπτυγμένων χωρών, με ξεκάθαρους όρους 
εντολής. Το Σώμα αυτό θα πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο και λόγο στη μελέ-
τη, αλλά και στην κατάστρωση πολιτικής για την καλύτερη δυνατή διαχείριση 
του θέματος. 
Η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου «Φυσικό αέριο», παρά τις αδιαμφισβήτητα 
σημαντικές  πολιτικές του διαστάσεις, παραμένει κατ’ ουσίαν τεχνικό θέμα. 

Ως τέτοιο θα χρειαστεί, σε διάφορες φάσεις του έργου, εμπειρογνωμοσύνη 
και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που το Τεχνικό επιμελητήριο μπορεί να 
διαθέσει. μαζί με αυτά, η εμπλοκή του επιμελητηρίου διασφαλίζει και την 
τόσο αναγκαία διαφάνεια, την επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση, καθώς 
και την κατάλληλη ενημέρωση της κοινής γνώμης.
Για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων αυτών, το επιμελητήριο θέτει 
εαυτόν στη διάθεση της πολιτείας και δηλώνει έτοιμο να εκπροσωπηθεί στο 
φορέα που θα δημιουργηθεί.

Πρώτης τάξεως ευκαιρία για αναβάθμιση 
της ασφάλειας των οικοδομών

Καθορισμός στρατηγικής στη διαχείριση 
των αποθεμάτων υδρογονανθράκων 

α μ ε Σ Η  Η  α ν α Γ Κ Η  Σ Υ Σ Τα Σ Η Σ  Σ Υ μ Β όΥΛ ε Υ Τ ι Κ όΥ  Φ ό ρ ε α

α ν α Κ ό ι ν Ω Σ Η  ε Τ ε Κ  Γ ι α  Τ Η ν  ε ι Σ α Γ Ω Γ Η  ΤΩ ν  ε Υ ρ Ω Κ Ω Δ ι Κ Ω ν

Φωτογραφία από τις γεωτρήσεις της αμερικανικής εταιρείας Νoble Energy στο 
οικόπεδο 12 «Αφροδίτη» της κυπριακής ΑΟΖ, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
«Πολίτης» (ΑΠΕ ΜΠΕ/Εφημερίδα «Πολίτης»/STR).
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Πραγματοποιήθηκε στις 22 όκτωβρίου, στην πάφο, ημερίδα με θέμα «μελέτη 
κατολισθήσεων σε περιοχές της επαρχίας πάφου», που διοργάνωσαν το Τμήμα 

Γεωλογικής επισκόπησης και το εΤεΚ. Η ημερίδα αποσκοπούσε στην παρουσίαση και 
διάχυση των αποτελεσμάτων μελέτης που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Γεωλογικής 
επισκόπησης σε συνεργασία με το μελετητικό οίκο «Scott Wilson» του Ηνωμένου 
Βασιλείου.
ό πρόεδρος του εΤεΚ, Στέλιος αχνιώτης, σε χαιρετισμό του στην ημερίδα ανέφερε ότι 
το επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου διαχρονικά επιδιώκει τη συνεργασία 
με κυβερνητικά Τμήματα προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου μας. «Θεωρούμε», 
τόνισε, «πως η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η πρόνοια είναι τα καλύτερα όπλα κατά 
των φυσικών φαινομένων που αναπόφευκτα επηρεάζουν το περιβάλλον που ζούμε. 
με αυτά τα εφόδια θα σταθούμε ενάντια στα προβλήματα και τις δυσκολίες, που στην 
προκειμένη περίπτωση δύναται να προκαλούνται από το φαινόμενο των κατολισθή-
σεων, κι εδώ θα πρέπει να επενδύσουμε –ως κοινωνία– στην έρευνα και τη μελέτη, 
έχοντας ως παράδειγμα άλλες κοινωνίες». 
ό κ. αχνιώτης συνεχάρη την όργανωτική επιτροπή της 
ημερίδας και δεσμεύθηκε ότι το εΤεΚ θα συνεχίσει να 
στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες που έχουν ως βασικό σκο-
πό την υψηλού επιπέδου ενημέρωση των μηχανικών, των 
αρμόδιων κυβερνητικών αρχών, των ακαδημαϊκών αλλά 
και του κοινού, καθώς και τη διάχυση των τόσο σημα-
ντικών και χρήσιμων αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης 
μελέτης. Όπως είπε: «όι επιστήμονες μηχανικοί, οι συ-
νάδελφοι-μέλη του επιμελητηρίου, έχουν –και οφείλουν 
να έχουν– όραμα, γνώση και εμπειρία για να αναλύουν το 
σήμερα και να διαβλέπουν το αύριο. αυτό, όμως, προϋ-
ποθέτει την ύπαρξη των αναγκαίων γνώσεων, στην προκειμένη περίπτωση για τη 
γεωλογική δομή της περιοχής και τη γεωγραφική κατανομή των κατολισθήσεων, 
και κυρίως αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία, αφού τα θέματα 
αυτά είναι σύνθετα. απαιτούν μελέτη, επιμονή, χρόνο και συνεχή προσπάθεια. εξαι-
ρετικής σημασίας είναι και η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων και κα-
τασκευών να γίνεται με οδηγό την υπάρχουσα πείρα και γνώση». 
Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του εΤεΚ τόνισε, εξάλλου, ότι «η αντιμετώπιση των κα-
τολισθήσεων εξαρτάται από την επαρκή γνώση της γεωλογικής δομής της περιοχής, 
των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν, των γεωτεχνικών παραμέτρων των 
γεωλογικών σχηματισμών που επηρεάζονται, των εδαφοτεχνικών και των βραχομη-
χανικών μεγεθών των σχηματισμών που κατολισθαίνουν ή ενδέχεται να κατολισθή-
σουν. Σημαντική συνιστώσα επηρεασμού αποτελούν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, οι 
οποίες συχνά γίνονται αλόγιστα και χωρίς την απαραίτητη μελέτη και τον προγραμμα-
τισμό, είτε αυτές οδηγούν στην αποψίλωση των δασών και στην άστοχη διαμόρφωση 
ή στην αφαίρεση της υποστήριξης των πρανών, στην υπεράντληση των υδροφόρων 
οριζόντων κ.ά. 

Η πληροφόρηση είναι δικαίωμα του πολίτη και καθή-
κον της πολιτείας. όι εργασίες για την αναχαίτιση ή 
την διόρθωση κατολισθητικών προβλημάτων σε μια 
περιοχή που είναι επιρρεπής σε κατολισθήσεις και 
παρουσιάζει αστάθεια των πρανών κοστίζει σίγουρα 
πολύ λιγότερα, αφού οι υλικές ζημιές σε κτίρια και 
άλλα τεχνικά έργα απαιτούν σοβαρές δαπάνες για 
την αποκατάστασή τους. είμαστε βέβαιοι ότι η δημο-
σίευση χαρτών γεωλογικής επικινδυνότητας και κα-
ταλληλότητας, αστάθειας πρανών και κατολισθητικών 

φαινομένων, τοπογραφικής ταξινόμησης και κατολισθητικής ευαισθησίας θα 
συνεισφέρουν τα μέγιστα στο έργο των αρμόδιων αρχών και των μηχανικών 
προς όφελος της κοινωνίας και του πολίτη. 
όι εν λόγω χάρτες αναμένεται να αποτελέσουν στοιχείο πολεοδομικού σχεδιασμού 
και συγχρόνως θα προειδοποιούν τους ενδιαφερόμενους για το υπέδαφος. αν ένας 
πολίτης γνωρίζει την ιδιαιτερότητα του τεμαχίου γης που κατέχει, θα μπορεί να υπο-
λογίσει και πώς θα το αναπτύξει. ευθύνη του μηχανικού είναι να φροντίσει για την 
ασφαλή και λειτουργική αξιοποίησή του. Ταυτόχρονα, αναμένεται ότι θα συμβουλεύ-
σει τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που μια κατασκευή σε ένα προβληματικό, λόγω υπε-
δάφους, τεμάχιο γης, θα ήταν επιθυμητό να αποφευχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους τε-
χνοκράτες των αρμοδίων για την ανάπτυξη υπουργείων και κυβερνητικών Τμημάτων».
ό κ. αχνιώτης σημείωσε ότι το επιμελητήριο θεωρεί πως η συγκεκριμένη μελέτη εί-
ναι ένα σημαντικό βήμα προς τους στρατηγικούς στόχους της περιβαλλοντικής του 
πολιτικής, που είναι αφενός η αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης και η όσο 
το δυνατόν καλύτερη γνώση των παραμέτρων που τη συναποτελούν, και αφετέρου η 
διασφάλιση της αειφορίας για το μέλλον και η συμπερίληψή της στους σχεδιασμούς 
ανάπτυξης για την επαρχία πάφου.

Στ. Αχνιώτης: Πρέπει να επενδύσουμε 
στην έρευνα και τη μελέτη

Ομάδα Εργασίας ΕΤΕΚ για την έκρηξη στο Μαρί
Tο Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητή-

ριο Κύπρου, μετά τα γεγονότα στη Ναυ-
τική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» και την 
τεχνολογική καταστροφή που επακολού-
θησε με ανθρώπινα θύματα και τεράστιες 
υλικές ζημιές στον Ηλεκτροπαραγωγικό 

Σταθμό Βασιλικού και τους γύρω οικισμούς, 
έθεσε τις υπηρεσίες του –και των μελών 
του– στη διάθεση της πολιτείας για την 
αντιμετώπιση της κρίσης.
Ως εκ τούτου, το ΓΣ του ΕΤΕΚ αποφάσισε τη 
σύσταση Ομάδας Εργασίας για το θέμα αυτό.

Η Ομάδα Εργασίας ζήτησε τη συνδρομή 
διαφόρων ανεξάρτητων ειδικών επιστημό-
νων στο έργο της, ειδικότερα για την ολο-
κλήρωση της πρώτης φάσης εργασιών της 
που αφορά την αποτίμηση της κατάστασης 
και την καταγραφή των ζημιών.

ΗμεριΔα: «μεΛεΤΗ ΚαΤόΛιΣΘΗΣεΩν Σε περιόχεΣ ΤΗΣ επαρχιαΣ παΦόΥ» 

«Οι επιστήμονες 
μηχανικοί, οι 

συνάδελφοι-μέλη του 
Επιμελητηρίου, έχουν 

–και οφείλουν να 
έχουν– όραμα, γνώση 

και εμπειρία»
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Με επιστολή του προς το γενικό διευθυντή 
του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, 

το επιμελητήριο σημείωσε τις θέσεις του ως 
προς το νομοσχέδιο εΤεΚ για Άσκηση επαγγέλ-
ματος από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Η 
παρέμβαση του εΤεΚ ακολούθησε επιστολή της 
νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερομη-
νίας 29 ιουνίου 2011, η οποία είχε κοινοποιηθεί 
τόσο στο επιμελητήριο όσο και στο υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων.
Το εΤεΚ αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή 
του ότι: 
1. Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο απαιτείται η 

κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των απαι-
τήσεων για την προσφορά υπηρεσιών στους 
κλάδους της μηχανικής επιστήμης. αυτές 
περιορίζονται στο μέτρο της αναγκαιότητας 
της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής 
διακρίσεων.

2. Δεν εισάγονται οποιεσδήποτε διακρίσεις, οι 
οποίες είναι δυνατόν να κριθούν με οποιο-
δήποτε τρόπο ως εργαλείο για την εισαγωγή 
περιορισμών στην ελεύθερη κίνηση προσώ-
πων και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

3. με τη θέσπιση του νομοσχεδίου σε νόμο θα 
αρθεί η διάκριση, η οποία υπήρχε σε βάρος 
των μηχανικών μελών του επιμελητηρίου, 
στους οποίους δεν παρείχετο η δυνατότητα 
να συνεταιριστούν και να ασκήσουν το επάγ-
γελμα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής 
επιστήμης υπό τη μορφή εταιρειών περιο-
ρισμένης ευθύνης με μετοχές και να λάβουν 
έτσι μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς, 
πράγμα που ήταν επιτρεπτό για παρόμοιες 
εταιρείες από τα άλλα κράτη-μέλη.

4. Η βασική απαίτηση για εγγραφή και λειτουρ-
γία εταιρείας που απαιτεί συμμετοχή στο 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και της δι-
εύθυνσης είναι ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται 
από μέλη του επιμελητηρίου που κατέχουν 
άδεια άσκησης του επαγγέλματος σε κλάδο 
της μηχανικής επιστήμης.
αυτή η προϋπόθεση δεν αποτελεί ούτε άμε-
ση ούτε έμμεση διάκριση ιθαγένειας ή έδρας 
του μέλους, αφού και μέλη του ETEK από 
άλλα κράτη-μέλη ή που έχουν την έδρα των 
εργασιών τους σε άλλο κράτος-μέλος μπο-
ρούν να συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες.

5. Η απαίτηση ότι ολόκληρο το μετοχικό κεφά-
λαιο μπορεί να κατέχεται από μέλη του  επι-
μελητηρίου και το Διοικητικό Συμβούλιό της 

εταιρείας να είναι μέλη του επιμελητηρίου επι-
βάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

6. Η όδηγία 2006/123/εΚ του ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσί-
ες στην εσωτερική αγορά προνοεί για την 
απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος. 
Η όδηγία αυτή, σε καμία περίπτωση, δεν 
καταργεί το δικαίωμα του κάθε κράτους-
μέλους να αποφασίζει και να ορίζει με δι-
κούς του Κανόνες ένα σύστημα χορήγησης 
άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον 
οι Κανόνες αυτοί δεν βασίζονται σε κριτήρια 
ιθαγένειας ή έχουν δυσχερέστερες επιπτώ-
σεις σε πρόσωπα άλλων κρατών-μελών. 

7. Το σύστημα χορήγησης άδειας άσκησης 
επαγγέλματος επιτρέπεται εκεί όπου ο εκ 
των υστέρων έλεγχος δεν θα ήταν αποτε-
λεσματικός εξαιτίας των κινδύνων που θα 
μπορούσαν να ανακύψουν από την απουσία 
προηγούμενου ελέγχου. 

8. Έχει νομολογηθεί ότι η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και η ελεύθερη εγκατάσταση σε 
κράτος-μέλος μπορούν να περιοριστούν, 
εφόσον δεν εισάγονται κριτήρια, τα οποία 
προβαίνουν σε διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. 
περιορισμοί επιτρέπονται όταν πρόκειται για 
επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος και 
τηρούνται οι αρχές της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας. 

9. Η νομολογία του Δικαστηρίου έχει αναγνω-
ρίσει ότι η προστασία των αποδεκτών των 
υπηρεσιών, η προστασία των καταναλωτών, 
η πρόληψη της απάτης, η πρόληψη του αθέ-
μιτου ανταγωνισμού, η προστασία του περι-
βάλλοντος και του αστικού περιβάλλοντος, 
περιλαμβανομένης και της χωροταξίας πό-
λεων και υπαίθρου, αποτελούν επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

10. Η εισαγωγή εταιρείας μελετών με κριτήριο 
την ύπαρξη μετόχων, οι οποίοι να είναι μελε-
τητές, μέλη του επιμελητηρίου με δικαίωμα/
άδεια άσκησης του επαγγέλματος, στο βαθ-
μό που συνιστά περιορισμό, αυτός θα εφαρ-
μόζεται ανεξάρτητα ιθαγένειας. 

11. ό περιορισμός σε μετόχους μελετητές δικαι-
ολογείται με βάση τους λόγους που αναφέ-
ρονται πιο πάνω. ειδικότερα, η προστασία των 
αποδεκτών των υπηρεσιών, είτε αυτή προ-
σφέρεται ως υπηρεσία είτε ως αποτέλεσμα 

εγκατάστασης, δικαιολογεί τον περιορισμό σε 
μετόχους μελετητές, αφού μόνο με αυτό το 
μέτρο θα μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα 
της υπηρεσίας που θα λάβει το κοινό.

12. μια εταιρεία μελετητών χωρίς περιορισμό 
στους μετόχους της θα ενδιαφέρεται μόνο 
ή περισσότερο για την ανάπτυξη των εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων της και για τη δημι-
ουργία περισσότερου κέρδους για να τους 
ικανοποιήσει και ως αποτέλεσμα δεν θα 
μπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. 

13. περαιτέρω, με τυχόν επένδυση από μετό-
χους που δεν είναι μελετητές, πιθανόν να 
οδηγηθεί η παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε 
αθέμιτο ανταγωνισμό, αφού μελετητές που 
δεν θα συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες 
δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν σε τέ-
τοιες συνθήκες αγοράς. 

14. Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο, διότι σε δι-
αφορετική περίπτωση δεν θα μπορεί να 
ελεγχθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών από τις εταιρείες μελετών. Για τους 
λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, είναι ση-
μαντικός ο έλεγχος των εταιρειών μελετών, 
αλλά και πειθαρχικός έλεγχος αυτών που 
θα συμμετέχουν στις εταιρείες, δηλαδή των 
μελετητών. εάν δεν πρόκειται για μετόχους 
μελετητές, τότε οι εταιρείες μελετών δεν θα 
μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε 
έλεγχο από το εΤεΚ, πόσο μάλλον πειθαρχικό 
έλεγχο. 

15. Το μέτρο αυτό είναι κατάλληλο για την προ-
στασία των καταναλωτών, για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και την πρόληψη 
του αθέμιτου ανταγωνισμού. περαιτέρω, το 
συγκεκριμένο μέτρο δεν υπερβαίνει τα ανα-
γκαία όρια για την επίτευξη του σκοπού του. 
Η προϋπόθεση για τη σύσταση εταιρείας 
με μετόχους μελετητές θα εφαρμόζεται με 
συνέπεια και συστηματικότητα σε όλες τις 
περιπτώσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα 
αποτελεί περιορισμό στην ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών ή/και εγκατάστασης. 

16. παρόμοιες ρυθμίσεις ενσωματώθηκαν και 
στον περί Δικηγόρων νόμο. Έτσι, δικηγορική 
εταιρεία μπορεί να εγκριθεί και να λειτουργεί 
μόνον εάν όλοι οι μέτοχοι της και όλοι οι δι-
οικητικοί σύμβουλοι της είναι εγγεγραμμένοι 
δικηγόροι και κατέχουν ετήσια άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος.

Νομοσχέδιο ΕΤΕΚ για Άσκηση Επαγγέλματος 
από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
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Yστερα από αίτημα του δήμου Λάρνακας, το εΤεΚ 
έδωσε τις θέσεις του, όπως αυτές προκύπτουν 

από το Άρθρο 7(1)(α) του περί επιστημονικού Τεχνι-
κού επιμελητηρίου Κύπρου νόμου 224/90, σχετι-
κά με την αναγνώριση των πιστοποιητικών σπουδών 
ατόμων που περιλαμβάνονται σε προσφορές που κα-
τατέθηκαν για την ανάληψη συγκεκριμένου έργου.
Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις για τις οποίες ζη-
τήθηκε ενημέρωση από το εΤεΚ, τα άτομα που δη-
λώθηκαν ως «πολεοδόμοι ή συγκοινωνιολόγοι», εί-
ναι εγγεγραμμένα στο Τεχνικό επιμελητήριο της 
ελλάδας ως «αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί», 
αλλά έχουν επιπρόσθετα πτυχία από γαλλικά ή αμε-
ρικανικά πανεπιστήμια ή είναι εγγεγραμμένα σε 
επαγγελματικούς Συλλόγους Συγκοινωνιολόγων, ή 
πολεοδόμων-χωροτακτών της ελλάδας.
πρέπει να σημειωθεί ότι τα προσόντα των ατόμων 
που περιλαμβάνονται σε μία προσφορά θα πρέ-
πει να μελετηθούν πριν το επιμελητήριο αποφασί-
σει κατά πόσο δύναται ή όχι να τους παραχωρήσει 
άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Στη γνωμάτευση του εΤεΚ προς το δήμο Λάρνακας, 
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Το Τεχνικό επιμελη-
τήριο αποφασίζει την αναγνώριση συγκεκριμένου 
διπλώματος, αφού εξετάσει κατά πόσο το εν λόγω 
δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκη-
σης επαγγέλματος στη χώρα που εκδίδεται και νο-

ουμένου ότι ο αιτητής έχει παρακολουθήσει με επι-
τυχία τον απαραίτητο κύκλο σπουδών στον κλάδο 
της μηχανικής επιστήμης που αιτείται».
Το εΤεΚ σημείωσε ότι «τίτλοι σπουδών στους κλά-
δους εκτίμησης και επιμέτρησης Γης, αρχιτεκτο-
νικής Τοπίου και Γεωλογίας, που έχουν αποκτηθεί 
ύστερα από φοίτηση τριετούς διάρκειας, είναι δυ-
νατόν να αναγνωριστούν κατ’ εξαίρεση για τους 
σκοπούς του νόμου του εΤεΚ, νοουμένου ότι ικα-
νοποιούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις αναγνώ-
ρισης που αναφέρονται πιο πάνω και εφόσον δεν 
προσφέρονται αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών στην Κύ-
προ που να ικανοποιούν τα κριτήρια του εΤεΚ.
πτυχία ή διπλώματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
του Ηνωμένου Βασιλείου στον κλάδο πολεοδομίας-
χωροταξίας γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εγγραφής 
στο μητρώο μελών του εΤεΚ, νοουμένου ότι τυγχά-
νουν αναγνώρισης σε επίπεδο Chartered από το Royal 
Town Planning Institute (RTPI). Το RTPI είναι το αρμό-
διο επαγγελματικό Σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου, το 
οποίο αξιολογεί τίτλους σπουδών για τον κλάδο της 
πολεοδομίας-χωροταξίας (www.rtpi.org.uk).  
πτυχία ή διπλώματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
των Η.π.α στον κλάδο πολεοδομίας-χωροταξίας 
γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εγγραφής στο μη-
τρώο μελών του εΤεΚ, νοουμένου ότι τυγχάνουν 
αναγνώρισης από το Planning Accreditation Board. 

Το Planning Accreditation Board είναι το αρμόδιο 
επαγγελματικό Σώμα των Η.π.α, το οποίο αξιολο-
γεί τίτλους σπουδών για τον κλάδο της πολεοδο-
μίας-χωροταξίας.   
Τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην ελλάδα και 
αναγνωρίζονται για σκοπούς εγγραφής στον κλάδο 
της πολεοδομίας είναι αυτά που απονέμονται από 
τα σχετικά Τμήματα μηχανικών πολεοδομίας και 
χωροταξίας των ελληνικών πανεπιστημίων. 
περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι δεν προσφέρο-
νται προγράμματα σπουδών από ελληνικά πανεπι-
στήμια που να επιτρέπουν την εγγραφή στο μη-
τρώο μελών του κλάδου επιμέτρησης του εΤεΚ.
Όσον αφορά την αναγνώριση προγραμμάτων σπου-
δών στον κλάδο της πολεοδομίας που αποκτούνται 
στη Γαλλία, για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο 
μελών του εΤεΚ, τα προγράμματα αυτά θα πρέπει 
να τυγχάνουν αναγνώρισης σε εθνικό επίπεδο.
Όσον αφορά τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο 
μελών για άτομα που έχουν εξειδικευτεί ως συ-
γκοινωνιολόγοι, σημειώνουμε ότι η εν λόγω ειδικό-
τητα δεν περιλαμβάνεται στους κλάδους της περί 
εΤεΚ νομοθεσίας. Το επιμελητήριο, νοουμένου ότι 
τα προσόντα ατόμων που αιτούνται εγγραφή στο 
μητρώο μελών του είναι επαρκή, δεν προχωρά 
στην κατάταξή τους με βάση οποιαδήποτε εξειδί-
κευση δυνατόν να κατέχουν».

Γνωμοδότηση ΕΤΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 
πτυχίων ή διπλωμάτων από ιδρύματα του εξωτερικού

Tη διαβεβαίωση ότι το Επιμελητήριο θα είναι 
συνεχώς δίπλα στα μέλη της συντεχνίας του 

Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Τηλεπι-
κοινωνιών Κύπρου (ΣΕΠ-ΑΤΗΚ) σε ό,τι αφορά τα 
επιστημονικά και τα επαγγελματικά τους ζητήμα-
τα, τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους 
έδωσε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, σε 
χαιρετισμό του κατά τη Γενική Συνέλευση της συ-
ντεχνίας που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου, στη Λευ-
κωσία.
Στο χαιρετισμό του, ο κ. Αχνιώτης ανέφερε ότι τα 
μέλη της ΣΕΠ-ΑΤΗΚ, συλλογικά αλλά και σε ατο-
μικό επίπεδο, είναι στην πλειοψηφία τους και 
ενεργά μέλη του ΕΤΕΚ, «συνάδελφοι μηχανικοί, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται προς όφελος του κοι-
νωνικού συνόλου. Άλλωστε αυτό αποδεικνύει και 
η πρόσφατη εκλογή και κατ’ επέκταση η συμμε-
τοχή τριών μελών του Οργανισμού και της συντε-
χνίας σας στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ». 
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε ότι το Επιστη-

μονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου, 
αφουγκραζόμενο τις προκλήσεις του μέλλοντος 
και του ανταγωνισμού, αναμένει από τους επι-
στήμονες της μηχανικής και της πληροφορικής 
να αναλάβουν ακόμα μεγαλύτερες και αυξημέ-
νες σε αριθμό ευθύνες και υποχρεώσεις, ού-
τως ώστε να εξευρεθούν τρόποι μεγιστοποί-
ησης της ταχύτητας ανταπόκρισης της ΑΤΗΚ 
στις προκλήσεις, βελτίωσης της ευελιξίας της 
και ταχείας παραγωγής καινοτομίας κάτω από 
τις δεδομένες συνθήκες. «Σε ένα πολύ μεγάλο 
βαθμό», είπε ο κ. Αχνιώτης, «από εσάς εξαρτά-
ται η επιτυχής υλοποίηση των στόχων και της 
στρατηγικής που καθορίζεται, αφού εσείς στε-
λεχώνετε τα νευραλγικά πόστα στην ΑΗΚ. Οι 
επιστημονικές σας γνώσεις και εμπειρίες είναι 
το εχέγγυο για την εξεύρεση λύσεων στις δι-
άφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αρχή 
Ηλεκτρισμού».
Ο Στέλιος Αχνιώτης σημείωσε ότι «αφού οι τε-

χνολογίες της πληροφορικής και της ηλεκτρο-
νικής επικοινωνίας είναι απόλυτα συνυφασμέ-
νες με τη διαχείριση των διεργασιών και δια-
δικασιών κάθε δραστηριότητας, οι συνάδελφοι 
των οικείων κλάδων μηχανικής έχουν επιπρό-
σθετη ευθύνη να συνεισφέρουν στην προσπά-
θεια που καταβάλλει η χώρα μας για ανόρθω-
ση της οικονομίας, για εξοικονόμηση πόρων και 
βελτίωση της παραγωγικότητάς μας. Θα πρέπει 
να αναπτύξουμε και εμπλουτίσουμε τις γνώ-
σεις και τις δικές μας στρατηγικές σε θέματα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
ούτως ώστε ως χώρα να αποκτήσουμε το δικό 
μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Να εξασφαλί-
σουμε δηλαδή οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, 
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, που θα προ-
έρχονται από μια αποτελεσματική, αποδοτική 
και ποιοτική διαχείριση διαδικασιών με τη χρή-
ση τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονι-
κής επικοινωνίας». 

Χαιρετισμός προέδρου ΕΤΕΚ στη 2η Τακτική 
Γενική Συνέλευση της ΣΕΠ-ΑΤΗΚ
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Δήλωση πρόθεσης 
για πολεοδομική 

αμνηστία

Mε επιστολή του προς τον υπουργό Εσω-
τερικών αναφορικά με το θέμα της πο-

λεοδομικής αμνηστίας, το ΕΤΕΚ ζήτησε ενημέ-
ρωση κατά πόσο είναι δυνατή η διεύρυνση της 
παράτασης για την υποβολή δήλωσης πρόθε-
σης για περίοδο τριών μηνών. Πρέπει να ανα-
φερθεί ότι πολλοί μηχανικοί αιτήθηκαν αυτήν 
τη διεύρυνση.
Όπως αναφέρει το Επιμελητήριο στην επιστολή 
του «η παράταση θεωρείται αναγκαία για την 
επιτυχία της όλης προσπάθειας, εφόσον παρα-
τηρείται έντονη κινητικότητα εκ μέρους πολι-
τών, οι οποίοι απευθύνονται στους μελετητές 
για να επωφεληθούν του μέτρου αυτού.
Στην περίπτωση που υπάρχει εκ μέρους σας 
πρόθεση για παράταση και ως εκ τούτου κατά-
θεση σχετικής πρότασης στη Βουλή των Αντι-
προσώπων, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε 
και το ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής 
πρόνοιας του Νόμου ώστε να μην απαιτείται η 
υποβολή ενόρκου δήλωσης από τους μελετη-
τές για σκοπούς υποβολής της δήλωσης πρό-
θεσης».

Σημαντικά θεωρεί το ΕΤΕΚ τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμο-
γή των προνοιών της νομοθεσίας περί Συντονισμού Διαδικασιών Σύναψης Δημο-

σίων Συμβάσεων Υπηρεσιών για Οικοδομικά Έργα. Σε επιστολή του προς την πρόε-
δρο της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, κ. Ρέα Γεωργίου, το Επιμε-
λητήριο τονίζει ότι τα προβλήματα αυτά δημιουργούν συχνά αλυσιδωτές δυσκολί-
ες στη διαχείριση των έργων που υλοποιούνται από το ευρύτερο Δημόσιο και ιδιαί-
τερα στην ποιότητά τους. 
Με βάση τη διαπίστωση αυτή, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι θα πρέπει, με τη συνεργασία όλων 
των εμπλεκομένων, να μελετηθούν τρόποι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνα-
τή εφαρμογή των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας, μέσα από τη σε βάθος μελέ-
τη των προβλημάτων που εντοπίζονται τόσο από την πλευρά των αναθετουσών Αρ-
χών όσο και από την πλευρά των μελετητών. Στόχος θα πρέπει να παραμείνει η δι-
αμόρφωση από κοινού προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, 
ως αποτέλεσμα της ορθής και ακριβούς αξιολόγησης όλων των δεδομένων που αφο-
ρούν την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος, αλλά και η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος.
Ενόψει των πιο πάνω και επειδή αποτελεί εκτίμηση του Επιμελητηρίου ότι για την 
επίλυση των προβλημάτων αυτών θα απαιτηθεί και η τροποποίηση όρων υπό ανα-
φορά δημοσίων συμβάσεων καθώς και των απαιτήσεων που αφορούν τα συμβαλ-
λόμενα μέρη, το Επιμελητήριο ζήτησε συνάντηση με την κ. Γεωργίου, για ανταλλαγή 
απόψεων και τη λήψη σχετικών αποφάσεων σε σχέση με την περαιτέρω διαδικασία 
που θα πρέπει να ακολουθηθεί για το χειρισμό του θέματος.

Νομοθεσία περί Συντονισμού Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Υπηρεσιών για Οικοδομικά Έργα

Tο Τεχνικό επιμελητήριο, ενόψει της σχετικής 
συζήτησης του θέματος για παράταση στην τε-

λική ημερομηνία υποβολής δήλωσης πρόθεσης για 
την πολεοδομική αμνηστία στην Κοινοβουλευτική 
επιτροπή εσωτερικών, αλλά και με αφορμή σχετι-
κά δημοσιεύματα στον Τύπο, επιθυμεί να σημειώ-
σει τα ακόλουθα.
Το εΤεΚ είχε από καιρό εντοπίσει και επισημάνει 
στο αρμόδιο υπουργείο ότι η απαίτηση για υποβο-
λή ένορκου δήλωσης από το μελετητή στο στάδιο 
δήλωσης πρόθεσης είναι αχρείαστη και περιπλέκει 
χωρίς λόγο την όλη διαδικασία. Η απαίτηση αυτή θα 
έπρεπε να είχε αποφευχθεί ενόψει και των πρακτι-
κών προβλημάτων που δημιουργεί, αφού συχνά οι 
μελετητές καλούνται να βεβαιώνουν την ύπαρξη 
παρατυπιών που προηγούνταν της καθορισμένης 
ημερομηνίας, χωρίς να είχαν εμπλοκή με τις συγκε-
κριμένες αναπτύξεις κατά τον επίμαχο χρόνο.
Όσον αφορά τη συζήτηση του θέματος στην αρμό-
δια Κοινοβουλευτική επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρί-
ου, ενόψει της σημαντικής εμπλοκής του εΤεΚ τόσο 
κατά το στάδιο ετοιμασίας και ψήφισης των νομο-
σχεδίων όσο και κατά το στάδιο εφαρμογής τους, 
σημειώνουμε ως σοβαρή παράλειψη της επιτροπής 

τη μη πρόσκληση του επιμελητηρίου για να συμμε-
τέχει στη συζήτηση. 
Σε σχέση με τις αναφορές σε υπερχρεώσεις από 
μερίδα μελετητών και τις σχετικές καταγγελίες από 
μέλη της επιτροπής, θεωρούμε ότι το γεγονός έχει 
πάρει αδικαιολόγητα μεγάλες διαστάσεις. Τα προ-
βλήματα που έχουν μεμονωμένα παρουσιαστεί δεν 
δικαιολογούν ούτε το θόρυβο που έχει προκληθεί 
ούτε τις γενικεύσεις που γίνονται, αλλά ούτε και την 
απόδοση σε αυτά της ανάγκης  αναθεώρησης συ-
γκεκριμένων μη λειτουργικών προνοιών της νομο-
θεσίας.  
εν πάσει περιπτώσει, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η εργασία που συχνά ζητείται από τους εντολείς 
για την ετοιμασία της δήλωσης πρόθεσης δεν εξα-
ντλείται στην υπογραφή της ένορκου δήλωσης 
όπως αφέθηκε να εννοηθεί. ανάλογα με την περί-
πτωση, αρκετά συχνά απαιτείται η μελέτη των πα-
ρατυπιών που παρουσιάζονται ώστε να επιλεγεί η 
καταλληλότερη διαδικασία που θα πρέπει να ακο-
λουθηθεί και η οποία ενδεχόμενα να είναι η συ-
νήθης διαδικασία αδειοδότησης και όχι αυτή της 
αμνήστευσης.
Το επιμελητήριο υπογραμμίζει την ανάγκη προστα-

σίας και όχι απαξίωσης των επαγγελματικών  υπη-
ρεσιών. Η ορθή και δίκαιη αμοιβή για κάθε περίπτω-
ση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και έχοντας 
υπόψη όλα τα δεδομένα. Δυστυχώς, τέτοιες προ-
σεγγίσεις ωθούν στην υποβάθμιση του σημαντικού 
ρόλου του μελετητή και επιβλέποντα μηχανικού και, 
σε συνδυασμό με τη γενικότερη ανοχή στην πολε-
οδομική και οικοδομική παρανομία, έχουν σωρευ-
τικά οδηγήσει στη σημερινή απαράδεκτη και εκτε-
ταμένη οικοδομική παρανομία, που μέσω της πο-
λεοδομικής αμνηστίας γίνεται προσπάθεια να αντι-
μετωπιστεί. 
Το επιμελητήριο συμφωνεί με την παράταση της 
τελικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης πρόθε-
σης. Σημειώνει, όμως, ότι το πιο αποτελεσματι-
κό μέτρο επιβολής της πολεοδομικής και οικοδο-
μικής τάξης παραμένει η αποφασιστική εφαρμογή 
της νομοθεσίας για παρατυπίες σε οικοδομές που 
δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε με το μέτρο της 
αμνήστευσης, είτε μέσω της εφαρμογής του σχε-
τικού Άρθρου στον περί πολεοδομίας και χωροτα-
ξίας, ή στον περί ρύθμισης όδών και όικοδομών 
νόμο για επιβολή διοικητικού προστίμου, είτε με 
την έκδοση διαταγμάτων κατεδάφισης. 

Παράταση στην υποβολή δήλωσης πρόθεσης 
για την πολεοδομική αμνηστία

πρόΒΛΗμαΤα  ΚαΤα  ΤΗν  εΦαρμόΓΗ 
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Tους τελευταίους μήνες, μέλη του Τεχνικού επιμελητηρίου, μελετητές ή 
και ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, αποτάθηκαν στο επιμελητήριο και 

έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τα έντυπα ή/και βεβαιώσεις του εΤεΚ ή/και 
της Υπηρεσίας ενέργειας,τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης, κατά το στάδιο υποβολής του στις οικοδομικές αρ-
χές για σκοπούς εξασφάλισης άδειας οικοδομής.
Το εΤεΚ, με επιστολές του προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου εσωτε-
ρικών και την Ένωση Δήμων, σημειώνει ότι από την ενημέρωση που είχε από 
τα μέλη του, φαίνεται ότι, λόγω και της αναφοράς σχετικών προνοιών και απαι-
τήσεων σε διάφορες νομοθεσίες, οι οικοδομικές αρχές δεν εφαρμόζουν ομοι-
όμορφη πολιτική για το θέμα και η κάθε οικοδομική αρχή μπορεί να απαιτεί δι-
αφορετικά έντυπα. 
Στα πλαίσια αυτά, το επιμελητήριο αποφάσισε να μελετήσει τη σχετική νομο-
θεσία και να ξεκαθαρίσει τις απαιτήσεις έτσι ώστε να εφαρμόζεται μία ομοιό-
μορφη πολιτική από όλες τις οικοδομικές αρχές και για να μην επιβαρύνεται 
η διαδικασία της οικοδομικής αδειοδότησης με έντυπα και διαδικασίες που 
δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία.   
Τα έντυπα, τα οποία αφορούν το Τεχνικό επιμελητήριο και τα οποία πιθανόν 
να απαιτούνται από τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες κατά την κατάθε-
ση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης είναι οι έγγραφες βεβαιώσεις 
και η εξουσιοδότηση εντολέα. 
Η Διοικούσα επιτροπή του επιμελητηρίου αποφάσισε, σε ό,τι αφορά τα έντυ-
πα ή βεβαιώσεις που οφείλει να προσκομίσει ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας 
μαζί με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στην οικοδομική αρχή, τα εξής:
(α) εξουσιοδότηση εντολέα: Το παράρτημα 3, Κανονισμός 12 των περί ρύθ-
μισης της ενεργειακής απόδοσης των Κτιρίων (ενεργειακή πιστοποίηση των 
Κτιρίων) Κανονισμών (Κ.Δ.π 164/2009) ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Κανο-
νισμών Δεοντολογίας. Συνεπώς, οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, αντί της 
εξουσιοδότησης εντολέα εΤεΚ, μπορούν να προσκομίζουν το έντυπο αυτό.   
(β) Έγγραφη βεβαίωση: Διαφαίνεται ότι από τη νομοθεσία προκύπτει ότι δεν 
απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης του επιμελητηρίου από τον ει-
δικευμένο εμπειρογνώμονα κατά την υποβολή του πιστοποιητικού ενεργει-
ακής απόδοσης στην αρμόδια αρχή. Συνεπώς, δεν πρέπει να ζητείται τέτοια. 

Οικοδομικές εργασίες χωρίς επίβλεψη
Το Σεπτέμβριο, το ΕΤΕΚ ζήτησε από το δήμο Λατσιών ενημέρωση για 
τις ενέργειές του σε σχέση με την ενημέρωσή του –και διαπίστωση του 
ίδιου του δήμου– ότι σε συγκεκριμένο χώρο διεξάγονται οικοδομικές 
εργασίες χωρίς την αναγκαία επίβλεψη, κατά παράβαση των προνοιών 
του Νόμου Περί Οδών και Οικοδομών/ Υποχρεωτική Επίβλεψη.

Προκήρυξη διαγωνισμών 
από Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας

Σε διαφορά που προέκυψε μεταξύ του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 
Λεμεσού και πολίτη, το Επιμελητήριο κατέθεσε την άποψη ότι στις περι-
πτώσεις έργων που διενεργούνται με χρηματοδότηση από το Δημόσιο θα 
πρέπει οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί να κοινοποιούνται προς κάθε 
ενδιαφερόμενο, αλλά και να δημοσιεύονται ώστε να είναι διαθέσιμες για 
το κοινό γενικότερα, στα πλαίσια της διασφάλισης συνθηκών χρηστής 
διοίκησης και διαφάνειας.  Το ΕΤΕΚ ζήτησε ενημέρωση για τις πληροφο-
ρίες που έχουν ζητηθεί και εισηγήθηκε όπως όλες οι πληροφορίες που 
αφορούν τα έργα που εκτελούνται από το Συμβούλιο στο εξής δημο-
σιεύονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου προς ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων και του κοινού.

Εργοτάξιο στην περιοχή  Στροβόλου 
Ύστερα από καταγγελία κατοίκων της περιοχής λεωφόρου Αθαλάσσας 
και οδού Πειραιώς, στο Στροβόλο, για σοβαρές παραλείψεις σε θέματα 
που αφορούν την ασφάλεια σε εργοτάξιο –τόσο των εργατών όσο και 
των κατοίκων/περαστικών– το ΕΤΕΚ ζήτησε ενημέρωση από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας και το δήμο Στροβόλου.

Προσφορά για τη Μαζική Στήριξη Επικίνδυ-
νων Οικοδομών στο δήμο Λευκωσίας

Διευκρινίσεις για τις ενέργειες του δήμου Λευκωσίας σχετικά με την 
Προσφορά 15/2011 για τη Μαζική Στήριξη Επικίνδυνων Οικοδομών 
στην περιοχή του δήμου Λευκωσίας-Έργο Δ΄ ζήτησε το ΕΤΕΚ. Η 
παρέμβαση του Επιμελητηρίου έγινε ύστερα από αίτημα πολίτη και 
αφορούσε το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στη μηχανική επιστή-
μη από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που είναι εγκατεστημένες 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Βάσει της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας, Εταιρεί-
ες Περιορισμένης Ευθύνης που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία 
δεν έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη.

•    Αίτηση της Πολυκλινικής Υγεία Λτδ, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας 
κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προ-
σθηκομετατροπές σε υφιστάμενη πολυκλινική: Το Επιμελητήριο θεωρεί 
ότι η προαναφερόμενη αίτηση:

(i)    Εμπίπτει στο κριτήριο (η) ποιοτικός εμπλουτισμός των παρεχόμε-
νων διευκολύνσεων υγείας του κοινού, του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 
309/99].  

(ii)   Δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Το-
πικού Σχεδίου Λεμεσού. 

Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε όπως η αίτηση αντιμετωπιστεί θετικά.
•     Αίτηση της εταιρείας The Scanner Unithome Office Center Ltd, για 

χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του 
Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή 
χρήσης υφιστάμενης πολυκατοικίας (αποτελούμενης από καταστή-
ματα, διαμερίσματα και γραφεία) σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (Κολλέγιο), στη Λάρνακα: Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι:

1.   Η αίτηση αφορά ανάπτυξη, η οποία έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί 
παράνομα, χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρί-
σεων με απόφαση του αιτητή, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη από το Συμβούλιο.

2.   Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά, αδυναμία των αρμοδίων Αρχών 
να επιβάλλουν τους νόμους και να ασκήσουν έλεγχο των αναπτύξεων. 
Γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αφορά τέτοιου είδους ανα-
πτύξεις που χρησιμοποιούνται ευρέως από το κοινό, όπου η τυχόν μη 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
και υγεία των ανυποψίαστων χρηστών, εργαζομένων και επισκεπτών.

3.   Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ τόνισε το μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο 
χρειάστηκε για την εξέταση της αίτησης από τις αρμόδιες Άρχές (ημερ. 
παραλαβής της αίτησης 23/12/2005), γεγονός το οποίο λειτουργεί προ-
σθετικά στα πιο πάνω. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι δεν αναμένε-
ται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Τοπικού Σχεδίου 
και εισηγήθηκε όπως η αίτηση αντιμετωπιστεί θετικά.

Θέσεις ΕΤΕΚ για αιτήσεις προς το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Έντυπα ή/και βεβαιώσεις του ΕΤΕΚ, 
τα οποία πρέπει να συνοδεύουν 
το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης για άδεια οικοδομής
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Του Δρα Γιάννη Κακουλλή*

Mε το σύνθημα «Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό 
που δεν παράγεται», η ευρωπαϊκή Ένωση στο-

χεύει να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο καυτά περιβαλ-
λοντικά προβλήματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή 
Κοινότητα: το τεράστιο πρόβλημα των αποβλήτων, οι-
κιακών και μη. 
Φυσικά, εκτός από το σύνθημα αυτό, υπάρχουν και 
άλλες αρχές, οι οποίες καθορίζουν τους άξονες πάνω 
στους οποίους τα κράτη-μέλη πρέπει να κινούνται για 
να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. όι βα-
σικές αρχές καθορίζονται στην όδηγία 2008/98/εΚ και 
ιεραρχικά παρουσιάζονται ως εξής:
1.  πρόληψη – μείωση
2.  επαναχρησιμοποίηση
3.  ανακύκλωση
4.  ανάκτηση ενέργειας
5.  Διάθεση – ταφή.
μέσα από τις αρχές αυτές, η εε στοχεύει να μετεξελι-
χθεί σε μια «κοινωνία ανακύκλωσης», στην οποία επι-
διώκεται πρωτίστως η αποφυγή της δημιουργίας απο-
βλήτων. εκεί όπου αναπόφευκτα δημιουργούνται από-
βλητα, δεν πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται ως «από-
βλητα», αλλά ως πρώτη ύλη για μια άλλη επεξεργασία 
ή ως «πόροι». με τη στρατηγική αυτή, η εε στοχεύει 
να αυξήσει, μέχρι το 2020, την επαναχρησιμοποίηση/
ανακύκλωση αποβλήτων όπως το χαρτί, το μέταλλο και 
το πλαστικό, τουλάχιστον στο 50%, ενώ η υγειονομική 
ταφή των βιοδιασπώμενων αποβλήτων πρέπει να μει-
ωθεί στο 35% μέχρι το 2016.
επειδή μέχρι τώρα η ποσότητα των αποβλήτων ήταν 
ανάλογη με το βιοτικό επίπεδο, η εε έχει θέσει ένα 
ακόμη σημαντικό στόχο, που είναι η ρήξη της σχέσης 
αυτής, δηλαδή χαμηλότερη ποσότητα αποβλήτων, αλλά 
με το ίδιο βιοτικό επίπεδο.
Η σημαντικότερη αρχή, φυσικά, είναι αυτή της πρόλη-
ψης ή της μείωσης των αποβλήτων. Για την επίτευξη 
του στόχου αυτού αναφέρονται συγκεκριμένες δρά-
σεις όπως η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοι-
νού και συγκεκριμένες υποχρεώσεις των παραγωγών. 
Ένα αντικίνητρο στη δημιουργία αποβλήτων είναι η 
εφαρμογή του θεσμού «πληρώνεις όσο πετάς» ή «pay 
as you throw». με το σύστημα αυτό, τα νοικοκυριά αντί 
να πληρώνουν ένα σταθερό τέλος αποβλήτων, πληρώ-
νουν αναλόγως του όγκου των σκουπιδιών που παρά-
γουν αγοράζοντας ειδικές σακούλες σκυβάλων, συνε-
πώς έχουν κάθε λόγο να προσπαθούν να μειώσουν τα 
σκουπίδια τους, γιατί έτσι πληρώνουν λιγότερα.

Κομποστοποίηση
Ένας άλλος εξαιρετικός τρόπος μείωσης των οικιακών 
αποβλήτων είναι η κομποστοποίηση στο σπίτι. Στην 
περίπτωση αυτή τα νοικοκυριά βάζουν όλα τα φυτικά 
απόβλητά τους που προέρχονται από την κουζίνα και 
τον κήπο σε έναν κάδο και τα αφήνουν για 4-6 μήνες 
μέχρι να χωνευτούν. Στο τέλος της περιόδου αυτής, τα 
χωνευμένα φυτικά απόβλητα είναι μειωμένα σημαντι-

κά σε όγκο και επίσης έχουν μετατραπεί σε ένα πρώ-
της τάξεως οργανικό λίπασμα. Ταυτόχρονα, τα νοικοκυ-
ριά έχουν μειώσει κατά τουλάχιστον 50% το βάρος και 
κατά 70% την υγρασία των σκουπιδιών τους. Έτσι, επω-
φελούνται και οι δήμοι, διότι έχουν λιγότερα σκουπί-
δια να μαζέψουν και να μεταφέρουν, αλλά και λιγότερα 
σκουπίδια να επεξεργαστούν – και φυσικά και πολύ μι-
κρότερες μονάδες επεξεργασίας.
Η εε αποδίδει μεγάλη σημασία στη «διαλογή στην 
πηγή». Στην περίπτωση των οικιακών σκυβάλων, η δι-
αλογή πρέπει να γίνεται στο σπίτι. Διαχωρίζοντας τα 
σκουπίδια στο επίπεδο του νοικοκυριού σε πλαστικά, 
χαρτιά, μέταλλα και γυαλιά, επιτυγχάνεται ψηλός βαθ-
μός διαχωρισμού και τα διαχωρισμένα απόβλητα μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν καλύτερα και πιο αποτελεσματι-
κά παρά όταν είναι σύμμεικτα. αν, λοιπόν, εφαρμοστούν 
τα μέτρα που προτείνει η εε, η ποσότητα των σκυβά-
λων μειώνεται δραστικά και αυτό που υπολείπεται εί-
ναι ελάχιστο. Ταυτόχρονα, μειώνεται και όλο το συνδε-
δεμένο κόστος, όπως:
• Τέλη συλλογής και μεταφοράς
• Κεφαλαιουχικές δαπάνες των μονάδων επεξεργασίας
• Λειτουργικά έξοδα των μονάδων αυτών
• Τέλη παράδοσης των αποβλήτων στις μονάδες επε-
ξεργασίας (gate fees) που πληρώνουν οι δήμοι και οι 
κοινότητες.

Στην Κύπρο
ποια, όμως, είναι η κατάσταση στην Κύπρο όσον αφο-
ρά τον τομέα αυτό και πόσο κοντά βρισκόμαστε στους 
στόχους και στις δράσεις της εε;
• Πρόληψη/μείωση των αποβλήτων: Δεν έχει γίνει ου-
σιαστική ενέργεια υπό τη μορφή εκστρατείας ενημέ-
ρωσης/ευαισθητοποίσης του κοινού στον τομέα της 
μείωσης των αποβλήτων. αντί αυτού η αρμόδια αρχή, 
που είναι το υπουργείο εσωτερικών (ΥπεΣ), έχει προα-
ποφασίσει ότι η ποσότητα των αποβλήτων θα αυξάνε-
ται χρόνο με το χρόνο και στη βάση αυτή στηρίζει τους 
σχεδιασμούς του.
• Θεσμός «πληρώνεις όσο πετάς»: Δεν έχει γίνει κα-
μιά οργανωμένη προσπάθεια εκ μέρους της αρμόδιας 
αρχής για προώθηση του θεσμού αυτού. μια πρωτο-
βουλία του δήμου αγλαντζιάς για προώθηση πιλοτικού 
σχεδίου στηρίχτηκε στην αρχή της χρέωσης κατά βά-
ρος, η οποία είναι πολύπλοκη και δαπανηρή και εξακο-
λουθεί να εκκρεμεί.
• Προώθηση της κομποστοποίησης στο σπίτι: Καμιά 
ουσιαστική ενέργεια δεν έχει γίνει επί παγκύπριας βά-
σεως από την αρμόδια αρχή. Έχουν, όμως, ληφθεί πρω-
τοβουλίες από μερικούς δήμους (Άγιος αθανάσιος, Γερ-
μασόγεια και Στρόβολος) ως επίσης και από μερικά δη-
μοτικά σχολεία. όι πρωτοβουλίες, όμως, αυτές δεν εί-
ναι συγκροτημένες και τα αποτελέσματα δεν είναι με-
τρήσιμα.
• Διαλογή στο σπίτι χαρτιού, γυαλιού και PMD: Έχουν 
γίνει αξιόλογες προσπάθειες από οργανισμούς όπως 
την Green Dot, ΑΦΗΣ, WEEE και τα αποτελέσματα είναι 
ενθαρρυντικά. Το 2010, η Green Dot ξεπέρασε το στό-

χο της που ήταν οι 40.000 τόνοι. με περισσότερη ενη-
μέρωση και συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, 
ο στόχος αυτός μπορεί να πολλαπλασιαστεί. 
ποιοι, όμως, είναι οι ακριβείς σχεδιασμοί του ΥπεΣ στον 
τομέα των οικιακών αποβλήτων;
ενώ στο ζωτικό τομέα της μείωσης των αποβλήτων δεν 
γίνεται καμιά ουσιαστική προσπάθεια, και ενώ σαφώς 
χρειάζεται να προωθηθούν οι ενέργειες της Green Dot 
σε ό,τι αφορά τη διαλογή των αποβλήτων στην πηγή, 
το ΥπεΣ ακολουθεί διαφορετική πολιτική και προωθεί 
μεγάλες και δαπανηρές βιομηχανικές μονάδες, οι οποί-
ες θα παραλαμβάνουν και θα επεξεργάζονται σύμμει-
κτα οικιακά απόβλητα.
μετά την πρώτη φάση της μονάδας στη μαραθούντα, 
στην πάφο, η οποία παραλαμβάνει σύμμεικτα οικιακά 
απόβλητα, και λόγω του ότι ο χώρος υγειονομικής τα-
φής είναι σχεδόν πλήρης, κατασκευάζεται τώρα δεύτε-
ρο κύτταρο για συνέχιση της ταφής των επεξεργασμέ-
νων αποβλήτων.
Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην Κόσιη παρα-
λαμβάνει σύμμεικτα απόβλητα από τις επαρχίες Λάρ-
νακας και ελεύθερης αμμοχώστου. μετά την αφαίρεση 
μετάλλων και πλαστικών, το οργανικό κλάσμα υπόκειται 
αερόβια επεξεργασία κομποστοποίησης και αφού με-
τατραπεί σε κομπόστο, θάβεται σε χώρο υγειονομικής 
ταφής! Δηλαδή, ενώ η μονάδα αυτή κατασκευάστηκε 
για να αποφεύγεται η ταφή, τελικά τα απόβλητα πάλι 
θάβονται, αλλά κατόπιν επεξεργασίας και αφού κατα-
βληθεί το καθόλου ευκαταφρόνητο τέλος των €73 ανά 
τόνο. αυτό και μόνο εξηγεί τις δικαιολογημένες αντι-
δράσεις των κατοίκων της περιοχής που είναι υποχρε-
ωμένοι να καταβάλλουν πολύ ψηλότερα τέλη σκυβά-
λων παρά πριν. Σημειώνεται ότι πέρα από την καταβο-
λή των τελών (gate fees), οι εμπλεκόμενες κοινότητες 
έχουν δεσμευθεί να παραδίδουν μια ελάχιστη ποσότη-
τα σκυβάλων στην εν λόγω μονάδα. Σε περίπτωση που 
η ποσότητα αυτή είναι μικρότερη, τότε οι κοινότητες εί-
ναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν πρόστιμο στην μο-
νάδα, κάτι το οποίο ενεργεί σαν αντικίνητρο στη μείω-
ση των σκυβάλων και ευρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με 
τις αρχές της σχετικής ευρωπαϊκής όδηγίας.
Όσον αφορά την επαρχία Λεμεσού, αυτήν τη στιγμή το 
μεγαλύτερο μέρος των σκυβάλων καταλήγει στην απα-
ράδεκτη χωματερή στο Βατί. Το ΥπεΣ, για επίλυση του 
προβλήματος, σχεδιάζει να κατασκευάσει στην περιοχή 
πεντακώμου μονάδα χΥΤΥ, σε συνδυασμό με αποτε-
φρωτήρα (incinerator), ο οποίος θα παραλαμβάνει όλα 
τα σύμμεικτα σκύβαλα της επαρχίας Λεμεσού και θα τα 
καίει, παράγοντας μάλιστα και ηλεκτρική ενέργεια της 
τάξεως των 50 MW σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρ-
μόδιου υπουργού. Η δαπάνη για το εν λόγω έργο ανα-
μένεται να είναι της τάξεως των €200 εκατομμυρίων, 
ενώ το δε τέλος παραλαβής (gate fees) αναμένεται να 
είναι της τάξεως των €90-100 ανά τόνο. Για το τερά-
στιο αυτό έργο δημιουργούνται τα ακόλουθα εύλογα 
ερωτήματα:
• Η Οδηγία 2003/35/ΕΚ, γνωστή ως Σύμβαση του 
Aarhus, καθορίζει την υποχρέωση του κράτους να δι-

Ένα τσουνάμι από σκουπίδια
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αβουλεύεται με τις κοινότητες, εμπλεκόμενους φορείς, 
μη Κυβερνητικές όργανώσεις (μΚό), αλλά και απλούς 
πολίτες, παρέχοντας έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις από-
ψεις τους. επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 
να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Τέτοια ενέρ-
γεια διαβούλευσης δεν έγινε από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο.
• Είναι αμφίβολο κατά πόσο θα είναι δυνατή η παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας 50 MW από σύμμεικτα σκύ-
βαλα. Η παρουσία του οργανικού κλάσματος (φυτικών 
απορριμμάτων) αυξάνει την υγρασία των σκυβάλων και 
ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τη θερμική αξία. πιθα-
νότερο είναι να χρειάζεται επιπρόσθετη ενέργεια για 
να επιτευχθεί θερμοκρασία αρκετά ψηλή που να δι-
ασφαλίζει την καταστροφή ανεπιθύμητων στοιχείων 
όπως είναι οι διοξίνες. εν πάσει περιπτώσει, η εε ευνο-
εί την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση πριν την καύ-
ση. εμείς, γιατί δεν ακολουθούμε αυτήν τη σειρά προ-
τεραιότητας;
• Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν να προωθηθούν οι 
δραστηριότητες οργανισμών, όπως η Green Dot, για δι-
αλογή στο σπίτι. Η ενέργεια αυτή θα ήταν ασύγκριτα 
φθηνότερη από την κεφαλαιουχική δαπάνη του απο-
τεφρωτήρα και θα απέφερε μεγάλες ποσότητες PMD, 
ενός υλικού που προσφέρεται για αξιοποίηση ή καύ-

ση με ελάχιστη επεξεργασία. Η πιθανότητα, όμως, αυτή 
απορρίπτεται από το ΥπεΣ.
• Άλλη πιθανότητα θα ήταν η χρήση του εύφλεκτου 
κλάσματος των σκυβάλων σαν καύσιμο στον ηλεκτρο-
παραγωγό σταθμό της αΗΚ. Το υλικό αυτό, που ονο-
μάζεται RDF (Refuse Derived Fuel), ήδη χρησιμοποιεί-
ται ως καύσιμο σε πολλές βιομηχανίες και ηλεκτροπα-
ραγωγούς σταθμούς στην εε. αντί της ανέγερσης νέου 
αποτεφρωτήρα/ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο πε-
ντάκωμο, θα ήταν πιο λογικό να γίνεται συνέργεια με 
τον παρακείμενο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της αΗΚ 
στο μαρί. Το γεγονός ότι ο ηλεκτροπαραγωγός σταθ-
μός στο μαρί ευρίσκεται υπό ανοικοδόμηση προσφέ-
ρει ιδανική ευκαιρία για ανασχεδιασμό με ταυτόχρονη 
αξιοποίηση των αποβλήτων.
• Εκτός από την καύση στον σταθμό της ΑΗΚ, το εύ-
φλεκτο κλάσμα των σκυβάλων θα μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί σαν καύσιμο σε υφιστάμενες ενεργοβόρες 
βιομηχανίες όπως η τσιμεντοβιομηχανία και η τουβλο-
βιομηχανία. αυτή η πρακτική της συνέργειας με υφι-
στάμενες βιομηχανίες ενθαρρύνεται από την εε. Γιατί 
να ανεγερθεί αποτεφρωτήρας στο πεντάκωμο εφόσον 
υπάρχει ήδη εγκατεστημένος ολοκληρωμένος αποτε-
φρωτήρας-κλίβανος δίπλα στην Τσιμεντοποιία Βασιλι-
κού; εάν μπορεί η τσιμεντοβιομηχανία να παραλάβει 
απόβλητα προς καύση σε χαμηλή τιμή, γιατί να πληρώ-

νει ο καταναλωτής €100 τον τόνο;
• Γιατί να δημιουργηθεί νέα κρατική επιχείρηση αποτε-
φρωτήρα/ηλεκτροπαραγωγού σταθμού; Η κακοδιαχεί-
ριση και τα χρέη που άφησαν οι Κυπριακές αερογραμ-
μές, η Eurocypria το Σφαγείο Κοφίνου και τόσες άλλες 
κρατικές επιχειρήσεις δεν ήταν αρκετές; Γιατί να ιδρυ-
θεί ακόμα μία;
από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι οι πολιτικές του 
κράτους δεν μας οδηγούν σε μια κοινωνία με λιγότερα 
σκουπίδια – μάλλον το αντίθετο. όι όδηγίες της εε όχι 
μόνο δεν ακολουθούνται, αλλά και στοιχειώδη δικαιώ-
ματα του πολίτη παραβιάζονται όπως το δικαίωμα της 
ενημέρωσης/διαβούλευσης.
αντί να επιλέγεται η ήπια, φθηνή και περιβαλλοντικά 
λογική στρατηγική της μείωσης των αποβλήτων, της 
«διαλογής στην πηγή» και της κομποστοποίησης στο 
σπίτι προτιμούνται τα ενεργοβόρα και δαπανηρά ερ-
γοστάσια.
Σε μερικά χρόνια, ο ανυποψίαστος πολίτης θα βρε-
θεί προ τετελεσμένου γεγονότος, αντιμέτωπος με ένα 
τσουνάμι από σκουπίδια, μεγάλα εργοστάσια να τα 
επεξεργάζονται και πανύψηλα τέλη που θα είναι υπο-
χρεωμένος να πληρώνει.

*Μηχανολόγου μηχανικού
y-kakoullis@spidernet.com.cy

Του Αθανάσιου Βαζούρα*

Πρόσφατα εγκρίθηκαν από τη Βουλή των αντι-
προσώπων οι Κανονισμοί που σχετίζονται με την 

ασφάλεια των καινούριων μηχανημάτων, με τα οποία 
ψεκάζονται φυτοφάρμακα.  όι Κανονισμοί αφορούν 
καινούργια μηχανήματα κυρίως και δεν αφορούν δια-
τάξεις ψεκασμού που λειτουργούν με το χέρι (όπως για 
παράδειγμα οι αυτοφερόμενες αντλίες ψεκασμού).
όι Κανονισμοί αυτοί αποτελούν μέρος του ευρύτερου 
νομοθετικού πλαισίου της εε για τα φυτοφάρμακα. Το 
νομοθετικό πλαίσιο περιέχει τους ακόλουθους τέσσε-
ρις άξονες: 
1.  Τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (εΚ) αρ. 1107/2009 σχετι-

κά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά

2.  Την όδηγία 2009/128/εΚ που αφορά τον καθορισμό 
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

3.  Τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (εΚ) αρ. 1185/2009 σχετι-
κά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα

4.  Την όδηγία 2009/127/εΚ σχετικά με τα μηχανήματα 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων.

Η Κύπρος βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης με την 
πιο πάνω νομοθετική δέσμη, εκσυγχρονίζοντας έτσι το 
νομοθετικό της πλαίσιο και δημιουργώντας τους μηχα-
νισμούς για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής θεματικής 
στρατηγικής της εε για τα φυτοφάρμακα.  όι κύριοι στό-
χοι της στρατηγικής είναι:

(α)   Η μείωση των κινδύνων σε σχέση με την υγεία και 
το περιβάλλον από τη χρήση φυτοφαρμάκων

(β)   Η ενίσχυση του ελέγχου όσον αφορά τη χρήση και 
διάθεση των φυτοφαρμάκων

(γ)   ό περιορισμός των επιπέδων των βλαπτικών ουσιών
(δ)   Η ενθάρρυνση της στροφής σε γεωργικές πρακτικές 

χρήσης περιορισμένων ή/και μηδενικών ποσοτήτων 
φυτοφαρμάκων

(ε)   Η εγκατάσταση συστήματος κοινοποίησης και πα-
ρακολούθησης της προόδου που επιτυγχάνεται.

όι ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (1 και 3 πιο πάνω) έχουν τε-
θεί σε ισχύ χωρίς να είναι προϋπόθεση η ενσωμάτω-
σή τους στο δίκαιο της Κύπρου. Η όδηγία 2009/127/
εΚ ενσωματώθηκε στην κυπριακή νομοθεσία, με την 
έγκριση των νέων τροποποιητικών Κανονισμών για τα 
μηχανήματα Ψεκασμού Φυτοφαρμάκων με τίτλο «οι 
περί των Βασικών απαιτήσεων (μηχανήματα) (Τρο-
ποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011» (Κ.Δ.π. 286/2011). 
με ανάλογο τρόπο αναμένεται να ενσωματωθεί και η 
όδηγία 2009/128/εΚ στο δίκαιο της Κύπρου για την 
οποία το αρμόδιο υπουργείο Γεωργίας Φυσικών πό-
ρων και περιβάλλοντος ετοιμάζει εναρμονιστικούς Κα-
νονισμούς.
όι νέοι τροποποιητικοί Κανονισμοί για τα μηχανήματα 
ψεκασμού φυτοφαρμάκων αναμένεται να συμβάλουν 
στη μείωση της ποσότητας των φυτοφαρμάκων με τις 
οποίες θα ψεκάζονται οι καλλιέργειες για την ίδια επι-
φάνεια φυλλώματος και για αυτόν το λόγο αναμένονται 
σημαντικά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για 

τους εργαζόμενους.
όι Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου του 
2011 και οι κυριότερες πρόνοιές τους αφορούν βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό, έλεγχο και πα-
ρακολούθηση, πλήρωση και κένωση των μηχανημάτων. 
ακόμη καθορίζονται απαιτήσεις σχετικά με την εφαρ-
μογή του φυτοφαρμάκου όπως η δόση, η διανομή, οι 
δοκιμές και οι απώλειες κατά τη διακοπή των εργασι-
ών. εξίσου σημαντική είναι και η συντήρηση των μηχα-
νημάτων, που περιλαμβάνει τον καθαρισμό και τις ερ-
γασίες συντήρησης. επίσης στους Κανονισμούς καθο-
ρίζονται επιθεωρήσεις, σήμανση ακροφυσίων και ση-
μάνσεις σχετικά με φυτοφάρμακα και τα στοιχεία που 
πρέπει να αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης του εξο-
πλισμού.  
αναμένεται πλέον από τους κατασκευαστές να συμ-
μορφώνονται με τους νέους Κανονισμούς και ότι τα μη-
χανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων που εισάγονται 
στην Κύπρο από το 2012 θα ικανοποιούν πλήρως τους 
Κανονισμούς. Τα μηχανήματα αυτά θα πρέπει να δια-
θέτουν τη σήμανση CE, να συνοδεύονται από τη Δή-
λωση εΚ Συμμόρφωσης και να διαθέτουν οδηγίες χρή-
σης στην ελληνική.
να σημειωθεί ότι με την ευκαιρία της εν λόγω τροπο-
ποίησης διορθώθηκαν ορισμένες λεκτικές διατυπώσεις 
στους περί των Βασικών απαιτήσεων (μηχανήματα) 
Κανονισμούς του 2008. 

*Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Περισσότερη ασφάλεια από τα νέα 
μηχανήματα ψεκασμού φυτοφαρμάκων
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Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Σε έρευνα του, ο παγκόσμιος όργανισμός Υγείας 
(WHO) αναφέρει ότι ο αέρας των εσωτερικών χω-

ρών μπορεί να είναι μέχρι και 12 φορές πιο μολυσμέ-
νος σε σχέση με τον εξωτερικό! 
Η μόλυνση του αέρα σε κλειστούς εσωτερικούς χώ-
ρους μπορεί να προκαλέσει ασθένειες (και ευθύ-
νεται για το θάνατο πολλών ανθρώπων το χρόνο). 
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η ποιότητα του αέρα 
στα σπίτια υποβαθμίζεται παρουσία των εκατοντά-
δων χημικών ουσιών που βρίσκονται αναπόφευκτα 
στη ζωή μας και περιλαμβάνουν χρώματα, κόλλες, 
διαλυτικά, επιστρώσεις, οικοδομικά υλικά κ.ά. πα-
ραδείγματα τέτοιων ουσιών είναι το τριχλωροαιθά-
νιο, το βενζόλιο και η φορμαλδεΰδη. Το φαινόμε-
νο αυτό, σύμφωνα με τον WHO, είναι το λεγόμενο 
Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου.

Η NASA σε συνεργασία με την ALCA, ύστερα από δί-
χρονη έρευνα, απέδειξαν ότι ορισμένα φυτά έχουν, 
μεταξύ άλλων, την ιδιότητα να απορροφούν σωματί-
δια και βλαβερές ουσίες από τον αέρα, με ορισμένα 
φυτά να είναι καλύτερα από άλλα στην απορρόφηση 
των βλαβερών αυτών χημικών ουσιών.
μερικά από τα πλεονεκτήματα των φυτών σε εσωτε-
ρικούς χώρους, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί σε δι-
άφορες έρευνες:
1. μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα που υπάρ-
χει στην ατμόσφαιρα σε οξυγόνο. 
2. Λειτουργούν ως «συστήματα» καθαρισμού και ανα-
νέωσης του αέρα. 
3. αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της υγρασίας 
στο χώρο. μπορούν να αυξήσουν την υγρασία στον 
ξηρό αέρα απελευθερώνοντας οξυγόνο, υδρατμούς, 
και μειώνοντας τα προβλήματα του στατικού αέρα και 
το κάψιμο στα μάτια. 

4. Σε περιόδους ζέστης δροσίζουν την ατμόσφαιρα. 
αυτό, σε συνδυασμό με την υγρασία, έχει ως αποτέλε-
σμα τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας από τα κλιμα-
τιστικά συστήματα.  
5. Λόγω της υγρασίας τους μειώνουν την επίδραση 
των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και του στατικού ηλε-
κτρισμού από τις συσκευές που μας περιβάλλουν. 
6. Τα φυτά απομακρύνουν τις χημικές τοξίνες από 
τον αέρα των εσωτερικών χώρων. ειδικά τις τρεις 
βλαβερότερες: φορμαλδεΰδη, βενζόλη, τριχλωρο-
αιθυλένιο. 
Τρία κοινά φυτά που συστήνονται για το σπίτι είναι το 
Areca palm για την σκόνη, το Mother in law’s tongue –
σανσεβιέρα η τρίζωνη– για τη συνεχή παραγωγή οξυ-
γόνου ακόμα και τη νύχτα, και το Money plant – πόθος 
γνωστός ως «μανώλης» που αφαιρεί τα δηλητήρια.

*Επίτροπος Περιβάλλοντος

Του Αντώνη Κωνσταντινίδη*

H τεχνολογία Microstrip Line (Τυπωμένη Γραμμή μετα-
φοράς) αναπτύχθηκε το 1952 από τα εργαστήρια της 

ITT. Η καινοτομία αυτή δημοσιεύθηκε, την εποχή εκείνη, από 
τους μηχανικούς Grieg και Engelmann. Σήμερα, η τεχνολο-
γία Microstrip Line χρησιμοποιείται μόνο στις μικροκυματι-
κές εφαρμογές, όπως σε συντονισμένα κυκλώματα ενισχυ-
τών καθώς επίσης και σε άλλες εφαρμογές παθητικών δικτύων, οι οποίες δεν θα εξετα-
στούν σε αυτή την δημοσίευση. 
Τα Microstrip Lines ανήκουν ουσιαστικά στην κατηγορία των γραμμών μεταφοράς  υψη-
λών συχνοτήτων, όπως π.χ. το ομοαξονικό καλώδιο. Η βασική διαφορά ενός ομοαξονι-
κού καλωδίου από μια γραμμή Microstrip, βρίσκεται στην κατασκευή. Το ομοαξονικό κα-
λώδιο αποτελείται από δύο ομόκεντρους κυλινδρικούς αγωγούς διαφορετικής διαμέ-
τρου, που στηρίζονται σε απόσταση ακριβείας σε όλο το μήκος της γραμμής λόγω του 
μονωτικού του που ονομάζεται «διηλεκτρικό». Το Microstrip Line περιγράφεται σαν μια 
αγώγιμη λωρίδα (στις πλείστες περιπτώσεις χάλκινη), με βασικό πλεονέκτημα ότι αποτε-
λεί μέρος του τυπωμένου κυκλώματος της πλακέτας διπλής όψεως. Τα δύο χάλκινα επί-
πεδα της πλακέτας είναι εγκατεστημένα σε απόσταση ακριβείας πάνω στο διηλεκτρι-
κό(εr) που βρίσκεται στο ενδιάμεσο. Ως αποτέλεσμα η λωρίδα τυπώνεται πάνω στη μία 
όψη της πλακέτας και σχηματίζεται με τη μέθοδο της χαρακτικής, ενώ η δεύτερη χάλ-
κινη όψη παραμένει ανέπαφη ώστε να αποτελεί τη γείωση της γραμμής, όπως φαίνε-
ται στο πιο πάνω σχήμα. 
Συνεπώς, όπως όλες οι γραμμές μεταφοράς, έτσι και η γραμμή Microstrip παρουσιά-
ζει ιδιότητες συντονισμένου κυκλώματος, τέτοιες ώστε να καθίσταται δυνατή η αντι-
κατάσταση σωρείας χωρητικών και επαγωγικών συγκεντρωμένων στοιχείων (Lumped 
Components) που περιλαμβάνονται στα συντονισμένα κυκλώματα προσαρμογής και στα 
φίλτρα αποκοπής αρμονικών που είναι αναπόσπαστο μέρος των ενισχυτών υψηλών συ-
χνοτήτων HF,VHF σήμερα. Πολύ συχνά οι αναγραφόμενες προδιαγραφές των εν λόγω 
συγκεντρωμένων στοιχείων αποκλίνουν από τις πραγματικές. Ως αποτέλεσμα, η διαδι-
κασία συναρμολόγησης των εν λόγω ενισχυτών καθίσταται χρονοβόρα και περίπλοκη σε 
σχέση με τη διασφάλιση της ποιότητας και την αναπαραγωγή τους. Η κλασσική μεθοδο-
λογία Microstrip Line δεν εφαρμόζεται στις μπάντες συχνοτήτων HF,VHF ώστε να βελτι-
στοποιηθούν τα πιο πάνω, εξαιτίας του μεγάλου μήκους κύματος των εν λόγω συχνοτή-

των που είναι άμεσα ανάλογο με τις φυσικές διαστάσεις της 
γραμμής Microstrip. Στις μπάντες συχνοτήτων HF, VHF συμπε-
ριλαμβάνονται οι εκπομπές από το ψηφιακό ραδιόφωνο, το 
αναλογικό ραδιόφωνο, την αεροναυσιπλοΐα κ.λπ . 
παρόλα ταύτα, κατόπιν ανασκόπησης της σχετικής βιβλιο-
γραφίας, καθώς επίσης εμπειρικής και πειραματικής έρευνας, 
έχει τεκμηριωθεί πως η μεθοδολογία  Microstrip θα μπορού-
σε να αναπροσαρμοστεί με επιτυχία στους ενισχυτές HF και 

VHF, προσφέροντας πολύ σημαντικές βελτιστοποιήσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν πα-
ρακάτω: Η έκταση του κειμένου δεν επιτρέπει να παρουσιαστεί ο μαθηματικός συλλο-
γισμός της καινοτομίας, λόγω περιορισμού, παρόλα ταύτα παρουσιάζονται τα ευρήματα 
της μελέτης σε συνοπτική μορφή. 
Βάσει της σχετικής μελέτης ενδείκνυται ότι  η μεθοδολογία Microstrip Line είναι σαφώς 
ανώτερη  των «lumped components» για τους πιο κάτω λόγους:
• Βελτιστοποίηση στις τεχνικές προδιαγραφές του ενισχυτή (μείωση απωλειών)
• Ταχύτερη συναρμολόγηση του ενισχυτή (ελαχιστοποίηση των εξαρτημάτων)
• Βελτιστοποίηση στην επαναληψιμότητα (Μικρή απόκλιση προδιαγραφών)
• Μειώνεται δραματικά το συνολικό κόστος παραγωγής.
από το πιο πάνω συνεπάγεται ότι ένας ενισχυτής υψηλών συχνοτήτων Microstrip Line, 
θα χρειαζόταν ελάχιστα πρόσθετα εξαρτήματα για να ολοκληρωθεί, έτσι που η διαδικα-
σία συναρμολόγησής του να γίνεται απλούστερη και ταχύτερη. Σε αντίθεση με το γεγο-
νός ότι κάθε παρτίδα χωρητικών και επαγωγικών συγκεντρωμένων στοιχείων παρουσι-
άζει τα προαναφερθέντα προβλήματα προδιαγραφών, η επαναληψιμότητα  στην παρα-
γωγή ενισχυτών HF και VHF διασφαλίζεται υιοθετώντας την τεχνολογία Microstrip Line 
σύμφωνα με τις πιο πάνω βελτιστοποιήσεις. 
Βάσει εργαστηριακών μετρήσεων, αποδεικνύεται, επίσης, ότι ο συντελεστής εγκυρότη-
τας και επαναληψιμότητας στην παραγωγή των ενισχυτών «lumped components» ανέρ-
χεται σε < 0.7, ενώ  της τεχνολογίας Microstrip Lines, ανέρχεται σε > 0.9.  επιπρόσθετα, 
η ίδια έρευνα καταδεικνύει ότι η διαδικασία συναρμολόγησης ενισχυτών με Microstrip 
Lines θεωρείται μέχρι 200% ταχύτερη, απλούστερη και ακριβέστερη από τους ενισχυ-
τές με lumped components. Η εγκυρότητα στην αξιοπιστία των ευρημάτων της παρού-
σας μελέτης, έχει υποστηριχτεί από τη γνωστή μέθοδο  «Average and Range Method».

*Ηλεκτρονική Μηχανική
Ηλεκτρολογική Μηχανική

Φυτά για πιο καθαρό αέρα μέσα στο σπίτι

Βελτιστοποίηση Ενισχυτών Υψηλών Συχνοτήτων 
HF, VHF με την τεχνολογία Microstrip Line
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Του Δρα Χρίστου Αναστασίου*

H αειφορία αποτελεί το σημείο-κλειδί σε όλους 
τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας στην ευρώπη. Η οικοδομική βιομη-
χανία, όντας ένας από τους πιο σημαντικούς κατα-
ναλωτές ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και ένας 
από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στερεών απο-
βλήτων, δεν μπορεί να αγνοήσει άλλο τις ανάγκες 
της αειφόρου ανάπτυξης. επιπλέον, η συνεχιζόμε-
νη συζήτηση γύρω από τις κλιματικές αλλαγές και η 
ανάγκη για συνετή διαχείριση των διαθέσιμων πό-
ρων, αυξάνουν την πίεση για άμεση υλοποίηση των 
αρχών της αειφόρου κατασκευής.
μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, υλοποιήθηκε 
και το επιτυχημένο πρόγραμμα Erasmus με τίτλο 
«Sustainable Construction – Principles, Tools and 
Methods» (SUSCON-IP), το οποίο χρηματοδοτή-
θηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων Δια Βίου μάθησης. μια από τις βα-
σικές δραστηριότητες του προγράμματος περιε-
λάμβανε τη διοργάνωση ενός εντατικού μαθήμα-
τος, το οποίο υλοποιήθηκε, με εξαιρετική επιτυχία, 
στην περιοχή πρωταρά, μεταξύ 17 και 31 ιουλίου 
του 2011. Στο μάθημα αυτό έλαβαν μέρος 27 φοι-
τητές και 15 καθηγητές από 6 μεσογειακές χώρες, 
μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανωτής του 
προγράμματος ήταν το Τμήμα πολιτικών μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Frederick, ενώ συμμετεί-
χαν, επίσης, τα Πανεπιστήμια Ρώμης – Tor Vergata 
(Ιταλία), Seville (Ισπανία), Algarve (Πορτογαλία), 
Malta (μάλτα), και Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυ-
μα Θεσσαλονίκης (ελλάδα). 

Στόχοι
παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα σπουδών, για 
πολιτικούς μηχανικούς, των περισσοτέρων πανεπι-
στημίων ανά το παγκόσμιο, περιλαμβάνουν γνώση 
των αρχών που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν 
το θέμα της αειφόρου κατασκευής, αυτό το οποίο 
απουσιάζει είναι οι συνδετικοί κρίκοι και η εξειδικευ-
μένη γνώση, που συνδέουν, φαινομενικά, ανόμοια 
κομμάτια πληροφοριών. Έτσι, ένας από τους στόχους 
του SUSCON-IP ήταν να εφοδιάσει τους συμμετέχο-
ντες φοιτητές με τις απαραίτητες διασυνδέσεις και 
την αναγκαία αντίληψη, οι οποίες θα κατευθύνουν 
τις προσπάθειες και το ενδιαφέρον τους, στο μελ-
λοντικό τους ρόλο ως μηχανικοί, προς έναν αειφόρο 
τρόπο σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συ-
ντήρησης των κατασκευών. Το πρόγραμμα, επίσης, 
ενίσχυσε τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψε-
ων μεταξύ των καθηγητών, με τρόπο που να υπο-
βοηθά την ενσωμάτωση παρόμοιων μαθημάτων στα 

αντίστοιχα προγράμματα των ιδρυμάτων τους, έτσι 
ώστε αυτά να δράσουν ως μοντέλα για άλλα ευρω-
παϊκά πανεπιστήμια, για αναβάθμιση της έννοιας της 
αειφορίας στο πεδίο της πολιτικής μηχανικής. 

Δραστηριότητες
Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών 
στόχων του προγράμματος, σχεδιάστηκε με επιμέ-
λεια ένα ολοκληρωμένο, εντατικό πρόγραμμα μαθη-
μάτων, το οποίο στόχο είχε τη μελέτη του προβλή-
ματος μέσα από την οπτική διαφόρων εμπλεκομέ-
νων. Συγκεκριμένα, πέραν της αναφοράς σε γενικό-
τερες έννοιες της αειφορίας, αναλύθηκαν ειδικά θέ-
ματα όπως το νομικό πλαίσιο και τα πρότυπα που δι-
έπουν την αειφορία στην οικοδομική βιομηχανία, 
την αρχιτεκτονική και στατική σκοπιά κατά το σχε-
διασμό νέων κατασκευών, τη σημασία της επιλογής 
κατάλληλων δομικών υλικών, θέματα ενέργειας, κα-
τάλληλης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων, τη προ-
οπτική των «πράσινων» οροφών, κ.ά.
αξίζει να σημειωθεί η παρουσία και η συνεισφορά 
διακεκριμένων επισκεπτών όπως ο επίτροπος περι-
βάλλοντος, κ. χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο διευθυ-
ντής της Υπηρεσίας ενέργειας, κ. Σόλωνας Κασίνης, 

καθώς και ειδικοί σύμβουλοι μελετητές όπως ο Δρ 
αντώνης Τουμαζής. παράλληλα, οργανώθηκαν επι-
σκέψεις εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτή-
ρα στη Λευκωσία (American Heart Institute), Λεμε-
σό (ακτή όλυμπίων), πάφο και Τρόοδος.
όι διοργανωτές θα ήθελαν να ευχαριστήσουν ιδιαι-
τέρως όλους όσοι συμμετείχαν και συνεισέφεραν για 
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. ιδιαί-
τερη αναφορά πρέπει να γίνει στο Ίδρυμα Διαχείρι-
σης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και στους 
χορηγούς της όλης προσπάθειας (αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, δήμο παραλιμνίου, Συνεργατική πιστωτική 
Τράπεζα παραλιμνίου, και την εταιρεία THANGEKO I4 
Engineering Consulting Services).
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρό-
γραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το συντο-
νιστή του, Δρα χρίστο αναστασίου (c.anastasiou@
frederick.ac.cy ή 99-455392), επίκουρο καθηγητή 
στο Τμήμα πολιτικών μηχανικών του πανεπιστημί-
ου Frederick.

*Επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πανεπιστημίου Frederick

«Αειφόρες κατασκευές», στα πλαίσια 
του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης της ΕΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠ. FREDERICK 

APIΣTEPA: Παρουσίαση από το διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας, κ. Σόλωνα Κασίνη. ΔEΞIA: Ο Επίτροπος 
Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, με το συντονιστή του Προγράμματος, επίκουρο καθηγητή Μηχανικής 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Frederick, Δρα Χρίστο Αναστασίου

Ομάδα καθηγητών και φοιτητών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.
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Του Δήμου Δημοσθένους*

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, όλα τα ατυχήματα τα 
οποία συμβαίνουν σε εργοδοτούμενα ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα κατά 

τη διάρκεια της εργασίας τους και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 
του θύματος ή την απουσία του από την εργασία πέραν των τριών ημερολογια-
κών ημερών, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο επαρχιακό Γραφείο επιθεώρη-
σης εργασίας της επαρχίας όπου συμβαίνουν.
Υποχρέωση για γνωστοποίηση υπάρχει επίσης για τα ατυχήματα που συμβαί-
νουν σε εργοδοτούμενα ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής από ή προς το χώρο εργασίας τους, καθώς  επίσης και τα ατυχήμα-
τα που συμβαίνουν σε τρίτα πρόσωπα εκτός εργασίας, τα οποία προέκυψαν από 
δραστηριότητες σε εργασία.

Ατυχήματα σε εργοδοτούμενους εν ώρα εργασίας
Το 2010, γνωστοποιήθηκαν στα επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος επιθεώρησης εργα-
σίας 2184 ατυχήματα, σε σύγκριση με 2227 και 2367 ατυχήματα που γνωστοποιήθη-
καν αντίστοιχα κατά τα έτη 2009 και 2008. Δηλαδή κατά την περίοδο 2008-2010 πα-
ρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των ατυχημάτων κατά 7,7%.
Κατά το 2010, ο Δείκτης Συχνότητας ατυχημάτων (ΔΣ), ο οποίος εκφράζει τη συ-
χνότητα των ατυχημάτων και σημαίνει τον αριθμό των ατυχημάτων ανά 100.000 
εργαζόμενους,  ήταν 695,4 σε σύγκριση με 730,3 και 772,3 που ήταν αντίστοιχα 
κατά τα έτη 2009 και 2008. Δηλαδή παρατηρήθηκε μείωση του ΔΣ κατά την πε-
ρίοδο 2008-2010 της τάξης του 10%.

Θανατηφόρα
από το σύνολο των 2184 ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν 18 ήταν θανατη-
φόρα και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 19 προσώπων. Ένα από αυτά προκά-
λεσε το θάνατο σε δύο πρόσωπα (ηλεκτροπληξία). από τα 19 θύματα οι 10 ήταν 
αλλοδαποί.
από το σύνολο των 18 θανατηφόρων ατυχημάτων, 8 συνέβηκαν στον τομέα των κατα-
σκευών και 3 ήταν τροχαία. 

Ατυχήματα ανά μέγεθος χώρου εργασίας
Στον πίνακα πιο κάτω, φαίνεται ο ΔΣ ατυχημάτων για τα έτη 2008-2009 και 2010 ανά 
μέγεθος υποστατικού. 

Τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα επιβεβαιώνουν ότι η εικόνα διαχρονικά παρου-
σιάζεται χειρότερη στα μικρότερα υποστατικά όπου απασχολούνται από 1-9 ερ-
γαζόμενοι, καθότι παρατηρείται αύξηση στο ΔΣ, ενώ η τάση διαγράφεται καλύτε-
ρη για τα μεγαλύτερα υποστατικά, καθότι παρατηρείται συνεχής μείωση του ΔΣ. 
Η μείωση που καταγράφεται είναι συγκριτικά μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερο είναι 
και το μέγεθος των υποστατικών. 
Στη βάση των στοιχείων που φαίνονται στον πίνακα και σε σχέση με τις τάσεις 
που παρατηρούνται, φαίνεται ότι στα μεγαλύτερα υποστατικά, όπου ενδεχομέ-
νως υπάρχουν και εφαρμόζονται ικανοποιητικά Συστήματα Διαχείρισης των Κιν-
δύνων, άρχισαν να παρουσιάζονται και καλύτερα αποτελέσματα.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης των Κινδύνων απο-
τελεί νομική υποχρέωση όλων των εργοδοτών και των αυτοεργοδοτούμε-
νων προσώπων.

Ατυχήματα ανά οικονομική δραστηριότητα  
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία και όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1, τα πε-
ρισσότερα ατυχήματα κατά το έτος 2010 συνέβηκαν στον τομέα των κα-
τασκευών (540-24,7%) και ακολουθούν η μεταποίηση (488-22,3%), τα ξε-
νοδοχεία/εστιατόρια (309-14,1%) και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
(272-12,5%). Σημειώνεται ότι κατά τα έτη 2008 και 2009 παρατηρήθηκε ανά-
λογη εικόνα, με την ίδια ακριβώς κατάταξη και περίπου ίδια ποσοστά σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό ατυχημάτων κατά οικονομική δραστηριότητα.  

Δείκτης συχνότητας ανά οικονομική δραστηριότητα 
Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, ο ψηλότερος ΔΣ ατυχημάτων παρουσιάζε-
ται στον τομέα των ορυχείων και λατομείων (3913,89) σε σύγκριση με 695,4 
που είναι ο μέσος όρος, και ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης (1915,68), 
της παροχής νερού και επεξεργασίας λυμάτων (1664,22), των κατασκευών 
(1605,09), της διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (1413,98) και ξενοδοχείων/
εστιατορίων (1158,87).
Κατά το έτος 2009, ο ψηλότερος ΔΣ παρουσιάστηκε επίσης στον τομέα των 
ορυχείων και λατομείων (3361,34) σε σύγκριση με 730,3 που ήταν ο μέσος 
Όρος, και ακολούθησαν ο τομέας της παροχής νερού και επεξεργασίας λυμά-
των (2150,54), των κατασκευών (1724,40), της μεταποίησης (1928,35) και ξε-
νοδοχείων/εστιατορίων (1324,65).
παρατηρείται μία ελαφρά μείωση των ΔΣ το 2010 σε σχέση με το 2009 στους 
τομείς των ορυχείων και λατομείων, κατασκευών, μεταποίησης και ξενοδο-
χείων/εστιατορίων.

Φύλο 
Το 80,3% των ατυχημάτων συνέβηκε σε άνδρες και το υπόλοιπο 19,7% σε 
γυναίκες.  Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης ήταν, σύμ-
φωνα με την Έρευνα εργατικού Δυναμικού 2010 της Στατιστικής Υπηρεσίας, 
51,7% και 48,3%, και ο αντίστοιχος ΔΣ 1 023,2 και 344,7 (Σημ.: μέσος όρος: 
695,4).

Ηλικία 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων συνέβηκε στις ηλικίες των 25-44 
(1086 ατυχήματα-49,7%) και ακολουθούν οι ηλικίες των 45-64 (861-39.4%) 
και οι ηλικίες 18-24 (2173-9,9%). παρόμοια ήταν η εικόνα και κατά το έτος 
2009. 
ό υψηλότερος ΔΣ παρουσιάζεται κατά σειρά στις ηλικιακές ομάδες 45-64 και 
15-24 (μεγαλύτερος από το μέσο όρο) και ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 
25-44 και 65+ (μικρότερος από το μέσο όρο).

Υπηκοότητα 
Το 75,4% των ατυχημάτων συνέβηκε σε Κύπριους, 19,4% σε πολίτες άλλων 
κρατών-μελών της ευρωπαϊκής Ένωσης (εε), και το υπόλοιπο 5,2% σε αλλο-
δαπούς εκτός εε. Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχο αριθμό εργοδοτουμέ-

νων (στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών ασφαλίσεων), ο ΔΣ κατά υπηκοό-
τητα παρουσιάζεται ως εξής:
*Στην παρένθεση εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2009

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, φαίνεται ότι ο ΔΣ των ατυχημάτων που 
συνέβηκαν σε αλλοδαπούς εργαζομένους, που προέρχονται από χώρες εκτός 
εε, παρουσιάζεται αρκετά πιο χαμηλός (185,1) από τον αντίστοιχο μέσο όρο 

Εργατικά ατυχήματα στην Κύπρο κατά το 2010
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για το σύνολο των εργοδοτουμένων (695,4), σε αντίθεση με τους ΔΣ για τους 
Κύπριους εργοδοτούμενους (835,2) και τους εργαζόμενους που προέρχονται 
από άλλα κράτη-μέλη της εε (765,6) που παρουσιάζονται ψηλότεροι από το 
μέσο όρο. 
Σημειώνεται ότι σε σχέση με το έτος 2009, κατά το έτος 2010 παρουσιάστηκε 
μείωση στο ΔΣ ατυχημάτων για όλες τις ομάδες εργοδοτουμένων. 

Ώρα ατυχήματος 
Τα περισσότερα ατυχήματα συνέβηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 10:00-
10:59π.μ. (315 ατυχήματα-14,4%) και ακολουθεί η χρονική περίοδος από 
11:00-11:59π.μ. (290 ατυχήματα-13,3%). 
Κατά τη χρονική περίοδο 9:00-11:59π.μ. συνέβηκε το 38,5% των ατυχημά-
των.

Μέρα ατυχήματος 
Τα ατυχήματα κατανέμονται στις 5 εργάσιμες μέρες της εβδομάδας κατά πο-
σοστό, της τάξης του 15,2-22,3%, με το ψηλότερο ποσοστό της τάξης του 
22,3% να συμβαίνει κατά την πρώτη μέρα της βδομάδας, τη Δευτέρα. Το δεύ-
τερο πιο ψηλό ποσοστό των ατυχημάτων (18,7%), συνέβηκε την Τρίτη, ενώ το 
χαμηλότερο (15,2%), συνέβηκε την Τετάρτη.
 
Μήνας ατυχήματος 
Η κατανομή των ατυχημάτων κατά μήνα ποικίλει, με το μεγαλύτερο ποσοστό 

να συμβαίνει κατά το μήνα ιούνιο (10,6%) και το μικρότερο (6,7%) κατά το 
μήνα αύγουστο. Το μικρό ποσοστό ατυχημάτων του αυγούστου είναι απόλυ-
τα δικαιολογημένο, αφού πολλοί εργοδοτούμενοι βρίσκονται αυτόν το μήνα 
σε άδεια. 

Εργασιακό περιβάλλον
Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων συνέβηκε σε εργοτάξια (26%). ακολου-
θούν τα ατυχήματα σε χώρους γραφείων/ψυχαγωγίας (25,2%) και τα ατυ-
χήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (24,6%). αθροιστικά, τα ατυχήματα 
στους τρεις αυτούς χώρους αφορούν το 75,8% του συνόλου των ατυχημά-
των.

Φύση τραυματισμού
Τα περισσότερα ατυχήματα (86,95%) είχαν ως αποτέλεσμα, κατά σειρά, τραυ-
ματισμό που αφορούσε (α) τραύματα και επιφανειακές κακώσεις 42,95%, (β) 
κατάγματα (27,93%) και (γ) εξαρθρήματα, διαστρέμματα και εξαρθρώσεις 
(16,07%). όι ακρωτηριασμοί καταλαμβάνουν μικρό, αλλά λόγω της σοβαρό-
τητας του τραυματισμού, σημαντικό ποσοστό του συνόλου των περιπτώσεων 
(1,74% = 38 ατυχήματα σε σύνολο 2184), σε σύγκριση με 2,07% (46 ατυχή-
ματα σε σύνολο 2227) για το έτος 2009.

Μέρος σώματος
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων (71,5%) αφορούσε τραυματισμούς 
στα άνω ή κάτω άκρα και ακολουθούν με μικρότερο ποσοστό (8,9%) τραυμα-
τισμοί στο μέρος του προσώπου και της κεφαλής.

Αιτία ατυχήματος
Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων (36,2%), οφειλόταν σε ολίσθηση ή πα-
ραπάτημα του θύματος που οδήγησε σε πτώση, ενώ ένα άλλο επίσης μεγά-
λο ποσοστό συνέβηκε λόγω της απώλειας ελέγχου μηχανήματος, εξοπλισμού 
ή εργαλείου χειρός (29,5%).
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων (36,8%) προέκυψε ως αποτέλεσμα  
οριζόντιας ή κατακόρυφης πρόσκρουσης του θύματος με σταθερό αντικείμε-
νο, ένα ποσοστό της τάξης του 22% από επαφή με οξύ ή αιχμηρό αντικεί-
μενο και ένα άλλο ποσοστό της τάξης του 21,5% από πλήγμα από κινούμενο 
αντικείμενο ή σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο.

Ημέρες που χάθηκαν
όι μέρες απουσίας από την εργασία λόγω ατυχήματος χαρακτηρίζουν τη σο-
βαρότητα του ατυχήματος. Τα σχετικά στοιχεία λαμβάνονται από τις Υπηρε-
σίες Κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πα-
ρούσας μελέτης δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά για το έτος 2010.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχετική εικόνα για την περίο-
δο 2005-2009.

πλήρης και λεπτομερής ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων για τα έτη 
2008-2009 και 2010, καθώς επίσης και άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία 
υπάρχουν δημοσιευμένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος επιθεώρη-
σης Εργασίας στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dli.  

*Επιθεωρητής Εργασίας 1ης Τάξης
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
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Του Γιάννη Βασιάδη*

Oι διαδικασίες Τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτελούνται από τους 
δύο επίσημα αναγνωρισμένους ως κύριους οργανισμούς Τυποποίησης, 

τον ευρωπαϊκό όργανισμό Τυποποίησης (CEN) και τον ευρωπαϊκό όργανισμό 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). όι δύο αυτοί μη Κερδοσκοπικοί 
όργανισμοί προσφέρουν μέσα από τις υπηρεσίες τους μια κοινή πλατφόρμα 
για την εκπόνηση των ευρωπαϊκών προτύπων. όι 31 εθνικοί Φορείς Τυποποί-
ησης ως μέλη των CEN και CENELEC, μεταξύ των οποίων και ο Κυπριακός όρ-
γανισμός Τυποποίησης (CYS), συνεργάζονται με στόχο να αναπτύξουν ευρω-
παϊκά πρότυπα σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων δραστηριότητας. Η προσπάθεια 
αυτή έχει ως αποτέλεσμα:
•  Να εδραιώνεται η ενιαία ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά τόσο για τα προϊό-

ντα όσο και για τις υπηρεσίες
•  Να εξαλείφονται τα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές 
•  Να ενισχύεται η θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία. 
προκειμένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός συναίνεσης κατά τη διαδι-
κασία εκπόνησης των προτύπων, πρωταρχικής σημασίας είναι η εμπλοκή στις 
διαδικασίες Τυποποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων με-
ρών από τους κλάδους της οικονομίας και τα συλλογικά όργανα των διαφόρων 
ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, στις Τεχνικές επιτροπές και στις όμάδες εργασίας 
των CEN και CENELEC, όπου στην πράξη γίνεται ο συντονισμός και η εκπόνηση 
των προτύπων, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των εθνικών 
Φορέων Τυποποίησης περισσότεροι από 60 χιλιάδες ευρω-
παίοι εμπειρογνώμονες προερχόμενοι από ολόκληρη την 
κοινωνία, όπως τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, τις δημό-
σιες αρχές, τους επαγγελματικούς Συνδέσμους, τον ακα-
δημαϊκό κόσμο και τους καταναλωτές. Υπάρχει η αίσθη-
ση πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μμε) είναι πιθανό 
να μην αντιπροσωπεύονται επαρκώς στις πιο πάνω ομάδες 
συγγραφής των προτύπων και επομένως τα συμφέροντά 
τους να μην λαμβάνονται υπόψη σε ικανοποιητικό βαθμό. 
Κι αυτό γιατί, ενώ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας με 
το ποσοστό τους να αγγίζει τα 99% των επιχειρήσεων στην ευρώπη, οι πλεί-
στες εργοδοτούν λιγότερους από 10 υπαλλήλους και επομένως διαθέτουν πε-
ριορισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Δύσκολα, λοιπόν, θα απο-
τελούσε γι’ αυτές προτεραιότητα να συμμετέχουν σε μια εθελοντική διαδικα-
σία όπως είναι η Τυποποίηση, με όχι και τόσο άμεσα οφέλη. επιπλέον, οι δαπά-
νες για την εφαρμογή μερικών προτύπων μπορεί να είναι σχετικά ψηλές. αυτό 
συμβαίνει ιδιαίτερα όταν τα πρότυπα στοχεύουν σε μεγάλη κλίμακα ή σε μαζι-
κή παραγωγή, οπότε μπορεί να είναι πάρα πολύ δαπανηρά και πολύπλοκα για να 
εφαρμοστούν σε κάποιες μικρότερες επιχειρήσεις. 
παρ’ όλα αυτά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους 
των μμε για να συμμετέχουν στην πλειοψηφία των τομέων Τυποποίησης. 
Όπως και οι άλλοι χρήστες, οι μμε επωφελούνται από την τεχνική εξειδίκευ-
ση των προτύπων, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην παρευρίσκονται στην 
επεξεργασία της. εντούτοις, η θέση των μμε στην αγορά για τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες τους μπορεί να είναι πιο αποδυναμωμένη λόγω της εξάρτησής 
τους από μεγαλύτερους ανταγωνιστές, προμηθευτές ή πελάτες. πιθανόν επί-
σης να πρέπει να προσαρμοστούν στις υφιστάμενες λύσεις που προσφέρει η 
αγορά, καθώς επίσης και στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Νέα Επιτροπή
όι CEN και CENELEC δεν θα μπορούσαν να μην ευαισθητοποιηθούν μπρο-
στά στα πιο πάνω προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μμε στην προσπά-

θειά τους να συμμετέχουν στην Τυποποίηση και να αξιοποιούν και εφαρμό-
ζουν τα πρότυπα. αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία και το ρόλο που 
θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι μμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής Τυποποίησης, δημιούργησαν μια νέα επιτροπή με την ενερ-
γό εμπλοκή και της ευρωπαϊκής όργάνωσης των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων (NORMAPME). Η επιτροπή εκπόνησε το νέο CEN/CενεLεC όδηγό 17, 
ο οποίος παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, συμβουλές και συστάσεις προς 
τους συγγραφείς των προτύπων (δηλ. τους εμπειρογνώμονες που συμμε-
τέχουν στην εκπόνηση των προτύπων) σχετικά με το πώς να λαμβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες των μμε. ό όδηγός, ο οποίος δημοσιεύθηκε πρόσφατα 
στις ιστοσελίδες των CEN και CENELEC, περιλαμβάνει και ελληνική έκδοση, 

η οποία υλοποιήθηκε με τη συμβολή του Κυπριακού όρ-
γανισμού Τυποποίησης (CYS) και φέρει τον τίτλο «Καθο-
δήγηση για τη συγγραφή προτύπων λαμβάνοντας υπό-
ψη τις ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των με-
σαίων επιχειρήσεων (μμε)».
ό όδηγός καλύπτει τα πιο σημαντικά ζητήματα που εξε-
τάζονται κατά τη διαδικασία εκπόνησης των προτύπων 
και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τις μμε. Σε 
γενικές γραμμές περιέχει:
•  Εκτιμήσεις για την ανάπτυξη Προτύπων, τα οποία να 

προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των μμε 
•  Τεχνικές για να εντοπίζονται και να αξιολογούνται πρόνοιες στα Πρότυπα, 

οι οποίες να επιδρούν ειδικά στις μμε 
•  Τρόπους για να μειωθούν οι αρνητικές επιδράσεις στις ΜΜΕ ως αποτέλε-

σμα κάποιων προνοιών σε πρότυπα
•  Οδηγίες για τη συγγραφή φιλικών προς τις ΜΜΕ Προτύπων
•  Πληροφορίες για το πώς επιδρούν τα νέα Πρότυπα στις πολύ μικρές επι-

χειρήσεις.

απώτερος στόχος του όδηγού είναι να βελτιωθεί η πληροφόρηση στα ζητή-
ματα που μπορεί να είναι σημαντικά για τις μμε στην ανάπτυξη των προ-
τύπων και να επιλυθεί το πρόβλημα πιθανής μη-αντιπροσώπευσης των μμε 
στις εργασίες της Τυποποίησης, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός 
τους από την αγορά και η στρέβλωση του θεμιτού ανταγωνισμού. με την 
εφαρμογή του όδηγού και την αναμενόμενη κάλυψη των αναγκών των μμε, 
η χρήση των προτύπων είναι δυνατόν να αυξηθεί σημαντικά. επιπλέον, αν 
τα πρότυπα προσδώσουν μεγαλύτερη σημασία στην προοπτική των μμε, τα 
επακόλουθα οφέλη θα είναι σημαντικά όχι μόνο για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που συμμετέχουν στην Τυποποίηση, αλλά και για τους καταναλωτές και 
την κοινωνία γενικότερα.

*Μηχανολόγος Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: σημαντικοί 
εταίροι στην ευρωπαϊκή Τυποποίηση

Νέος ευρωπαϊκός 
Οδηγός με 

κατευθυντήριες 
γραμμές προς 

τους συγγραφείς 
Προτύπων
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Mόνο ένα μέτρο απόκλιση από την πραγματική θέση του χειριστή 
του θα έχει το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης, 

Galileo, σε αντίθεση με το αμερικανικό GPS, το οποίο έχει λανθασμένο στίγ-
μα θέσης δέκα μέτρων! αυτό θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη 
ακρίβεια των ρολογιών του Galileo. Βέβαια, αυτό θα γίνει πραγματικότητα το 
2018, αφού η εκτόξευση των δορυφόρων του Galileo άρχισε την 21η όκτω-
βρίου 2011, με την εκτόξευση των δύο πρώτων δορυφόρων από τους 18 που 
απαιτούνται για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Galileo. Άλλοι δύο δορυφό-
ροι αναμένεται να εκτοξευθούν μέσα στο 2012, δίνοντας στο Galileo τη δυ-
νατότητα να προσφέρει κάποιες υποτυπώδεις λειτουργίες.
Το Galileo θα είναι καλύτερο από το GPS για δύο λόγους: πρώτον λόγω των 
καλύτερων ρολογιών και δεύτερον λόγω των βελτιωμένων χαρακτηριστικών 
των σημάτων του. Όπως συμβαίνει και στο GPS ή οποιοδήποτε άλλο δο-
ρυφορικό σύστημα πλοήγησης, ο δέκτης του Galileo που θα κρατά ο χρή-
στης στο χέρι του θα υπολογίζει μόνος του τη θέση του με τριγωνομετρία 
– μετρώντας το χρόνο που χρειάστηκαν τα σήματα των δορυφόρων για να 
φτάσουν μέχρι τη συγκεκριμένη θέση. αυτό, όμως, σημαίνει ότι τα σήματα 
των δορυφόρων πρέπει να είναι πάντα απόλυτα συγχρονισμένα – μια χρο-
νική απόκλιση κατά ένα μόλις δευτερόλεπτο θα προκαλούσε μια απόκλιση 
του στίγματος κατά 300.000χλμ, περίπου όσο η απόσταση Γης-Σελήνης. Για 
να αποφευχθεί μια τέτοια απόκλιση, κάθε δορυφόρος του Galileo θα διαθέ-
τει τέσσερα ατομικά ρολόγια, απόλυτα συγχρονισμένα με τα ατομικά ρολό-
για στους υπόλοιπους δορυφόρους και στα επίγεια κέντρα του συστήματος.

Συνεργασία με Ρωσία
με την εκτόξευση των δύο πρώτων δορυφόρων του Galileo –της απάντησης 
στο αμερικανικό GPS– ήταν η πρώτη φορά που η ευρώπη χρησιμοποίησε τις 
υπηρεσίες του θρυλικού ρωσικού πυραύλου Soyuz. ό Soyuz ST-B που μετέ-
φερε τους δύο δορυφόρους είναι η νεότερη έκδοση του πυραύλου με τον 
οποίο εκτοξεύτηκε ο Σπούτνικ, ο πρώτος δορυφόρος του κόσμου, καθώς και 
ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα. όι ρωσικοί πύραυλοι, 
κατάλληλοι για μεταφορά φορτίων μέσου βάρους, θα συμπληρώνουν τις δυ-
νατότητες του ευρωπαϊκού πυραύλου Vega για μικρά φορτία και του Ariane 5 
για μεγάλα. μέχρι σήμερα τα Soyuz επιχειρούσαν μόνο από το κοσμοδρόμιο 
του μπαϊκονούρ στο Καζακστάν και το διαστημικό κέντρο του πλεσέτσκ στη 
Σιβηρία. Το ευρωπαϊκό κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα της Λατινικής αμερικής 

βρίσκεται όμως σε πλεονεκτική θέση. Λόγω της θέσης του κοντά στον ιση-
μερινό, η περιστροφή της Γης δίνει μια επιπλέον ώθηση και επιτρέπει στους 
πυραύλους να φτάνουν σε γεωστατική τροχιά με λιγότερα καύσιμα. από το 
Κουρού, οι Soyuz μπορούν να μεταφέρουν τρεις τόνους σε τέτοια τροχιά, βά-
ρος διπλάσιο από όσο στις εκτοξεύσεις από το μπαϊκονούρ.
Η εκτόξευση είχε αναβληθεί για ένα 24ωρο λόγω τεχνικού κωλύματος κατά 
την πλήρωση του πυραύλου με καύσιμα. Όμως, αυτή η καθυστέρηση είναι 
αμελητέα σε σχέση με τα πολιτικά, οικονομικά και τεχνικά προβλήματα, τα 
οποία καθυστέρησαν την υλοποίηση του προγράμματος για αρκετά χρόνια, 
με επιπλέον κόστος για τους ευρωπαίους φορολογούμενους €5 δισ.
αυτήν τη στιγμή η ευρώπη εξαρτάται από το GPS του αμερικανικού στρατού, 
το οποίο δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, ενώ η ρωσία έχει ήδη αναπτύ-
ξει το δικό της, το Glonass, και η Κίνα σχεδιάζει το Compass.

Το μέλλον
με την ολοκλήρωσή του το Galileo θα προσφέρει πλήρη διαλειτουργικότητα 
και συμβατότητα με το αμερικανικό GPS. Στις μελλοντικές συσκευές (όπως τα 
κινητά τηλέφωνα), το ίδιο τσιπ θα μπορεί να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες του 
GPS, του Galileo και του Glonass.

Καλύτερο το Galileo από το αμερικανικό GPS

H Βουλή των ΗΠΑ ψήφισε, στις 24 Οκτω-
βρίου, Νόμο που διασφαλίζει ότι οι αμε-

ρικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα υπο-
στούν τις συνέπειες του συστήματος ανταλ-
λαγής δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προ-
τίθεται να θέσει σε ισχύ από την 1η Ιανουα-
ρίου 2012.
Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, το 
οποίο θα τεθεί προς έγκριση και στη Γερου-
σία, αναφέρει ότι ο υπουργός Μεταφορών των 
ΗΠΑ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της αμερικα-
νικής κυβέρνησης «θα διεξαγάγουν διεθνείς 
διαπραγματεύσεις και θα λάβουν όλα τα ανα-
γκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι αερο-

πορικές εταιρείες των ΗΠΑ δεν θα υποστούν 
τις συνέπειες του συστήματος ανταλλαγής δι-
καιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα 
που θα τεθούν σε ισχύ από την ΕΕ». Σύμφωνα 
με τον εισηγητή του νομοσχεδίου, Τζον Μίκα, 
«η επιβολή του φόρου αυτού είναι πιθανόν να 
θέσει τέλος στις απευθείας πτήσεις ανάμεσα 
στην Ευρώπη και τα αεροδρόμια των κεντρι-
κών και δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών».
Το σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπο-
μπής διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ προβλέ-
πει ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες που απο-
γειώνονται από ή προσγειώνονται στο έδαφος 
της Ένωσης θα υποχρεωθούν να εξαγορά-
ζουν το 15% των εκπομπών τους σε CO2 και 

θα επιβαρυνθούν έτσι με δαπάνη ύψους 380 
εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσοστό των δωρεάν 
εκπομπών ρύπων θα μειωθεί από το 85% το 
2012 στο 82% από το 2013.
Η ΕΕ αποφάσισε, το 2003, την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού ως μέτρου για την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και 
το 2008 την επέκταση της εφαρμογής του και 
στις αεροπορικές εταιρείες.
Η Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών της Αμε-
ρικής (ATA) προσέφυγε στη βρετανική δικαι-
οσύνη, όμως οι Βρετανοί απευθύνθηκαν στο 
Δικαστήριο της ΕΕ για γνωμοδότηση. Η από-
φαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναμένε-
ται στις αρχές του 2012.

«Όχι» ΗΠΑ στο φόρο εκπομπής CO2 από αεροσκάφη

Ο Soyuz ST-B, που μετέφερε τους δύο πρώτους δορυφόρους του Galileo στο 
διάστημα, κατά την εκτόξευσή του την 21η Οκτωβρίου.
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Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επι-
μελητήριο Κύπρου, με στόχο την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
των μελών του, αλλά και των πο-
λιτών σε σχέση με τις υπηρεσίες 
που προσφέρει, έχει καθορίσει το 
ακόλουθο ωράριο εξυπηρέτησης:
• Καθημερινά: 8:30-13:30, Δευ-
τέρα και Τετάρτη: 15:00-17:30.
Η εφαρμογή του συγκεκριμένου 
ωραρίου εξυπηρέτησης έχει ως 
σκοπό την αποφυγή οποιασδήπο-
τε ταλαιπωρίας των μελών και την 
εύρυθμη λειτουργία της υπηρε-
σίας του ΕΤΕΚ. Επισημαίνεται ότι 
η εφαρμογή του ωραρίου αφορά 
όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει 
το ΕΤΕΚ:
• Εγγραφές μελών 
• Μητρώο Μελών (έκδοση ΑΑΕ, 

χρεώσεις, απαλλαγές κ.λπ.) 
• Έκδοση εγγράφων βεβαιώσεων 

και άλλων εντύπων 
• Ταμείο 
• Λογιστήριο.

Ωράριο 
εξυπηρέτησης 

μελών και 
πολιτών

H κάρτα American Express Green του ΕΤΕΚ

Σε απαντητική επιστολή του προς μέλος του, 
σχετικά με την αμοιβή ελεγκτών ηλεκτρολο-

γικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κ.Δ.π 
111/2006), το εΤεΚ σημειώνει ότι: 
1. ό Κανονισμός 3(1) της ΚΔπ 111/2006 προνοεί 
ότι «Για κάθε ηλεκτρολογική ή μηχανολογική εγκα-
τάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μελέτη, 
ανάλογα με την περίπτωση, ηλεκτρολογικής ή μη-
χανολογικής εγκατάστασης».
2. Στους ορισμούς του Κανονισμού μηχανολογική 
εγκατάσταση νοείται η κάθε εγκατάσταση που κα-
θορίζεται στον πίνακα των υπό αναφορά Κανονι-
σμών [παράρτημα ι]. ό υπό αναφορά πίνακας κατα-
γράφει 28 διακριτές μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
3. ό Κανονισμός 3(3) και 3(4) προνοεί ότι «Η αρμόδια 
αρχή είναι δυνατό, κατά την κρίση της, να αναθέσει 
σε ελεγκτή ηλεκτρολογικών μελετών ή σε ελεγκτή 
μηχανολογικών μελετών τον έλεγχο της μελέτης 
της ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστα-
σης, αντίστοιχα, που υποβάλλεται σε αυτήν».
Στις περιπτώσεις της παραγράφου (3) του παρόντος 
Κανονισμού, πριν την έκδοση άδειας οικοδομής, η 

αρμόδια αρχή απαιτεί την καταβολή από τον αιτητή 
ποσού ίσου προς την αμοιβή του ελεγκτή ηλεκτρο-
λογικής μελέτης ή ελεγκτή μηχανολογικής μελέτης, 
όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 7.
4. με βάση τα πιο πάνω, η χρέωση του αιτητή, στην 
περίπτωση που η αρμόδια αρχή αναθέσει τον έλεγ-
χο της μελέτης σε ελεγκτή, είναι κάτι που προνοεί-
ται στο σχετικό Κανονισμό. 
5. Σε ό,τι αφορά την αμοιβή του ελεγκτή και το ύψος 
αυτής, ο Κανονισμός 7(1) προνοεί ότι: «Τηρουμένων 
των διατάξεων της παραγράφου (2), το ανώτατο 
όριο της αμοιβής των ελεγκτών για κάθε κατηγο-
ρία εγκατάστασης καθορίζεται από τον υπουργό 
εσωτερικών και αναθεωρείται κατά εύλογα χρονικά 
διαστήματα». Τα εν ισχύ ανώτατα όρια της αμοιβής 
των ελεγκτών για κάθε κατηγορία εγκατάστασης 
επισυνάπτονται ως παράρτημα. 
Δηλαδή, οι αμοιβές των ελεγκτών, οι οποίες καθορί-
ζονται από τον υπουργό εσωτερικού, είναι οι ανώτα-
τες και προδιαγράφηκαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 
να καλύπτουν και μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

μεγαλύτερων αναπτύξεων, καθώς επίσης και περι-
θώριο για ανθρωποώρες που τυχόν να απαιτηθούν 
για λήψη διευκρινίσεων από το μελετητή ή πραγ-
ματοποίηση συνάντησης με την αρμόδια αρχή κ.ο.κ. 
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ικανοποιείται ο 
Κανονισμός 7(2) της Κ.Δ.π 111/2006.
Η φιλοσοφία των Κανονισμών είναι ότι την κύρια ευ-
θύνη της μελέτης την έχει ο μελετητής. Η αρμόδια 
αρχή διεξάγει τυπικό έλεγχο σε όλες τις ηλεκτρολο-
γικές και μηχανολογικές μελέτες που υποβάλλονται 
σε αυτήν σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(2). παράλ-
ληλα, όμως, για σκοπούς διασφάλισης της ποιότη-
τας και για να έχει πληροφόρηση για την εφαρμογή 
της πρόνοιας αυτής στην πράξη, η αρμόδια αρχή 
οφείλει –κατά την άποψή μας– να αναθέσει σε 
δειγματοληπτική βάση τον έλεγχο αριθμού μελετών 
σε ελεγκτές. μια τέτοια ενέργεια συμβάλλει στην 
εκπόνηση μελετών ικανοποιητικής ποιότητας, ενώ 
παράλληλα αποτελεί απαραίτητη ανάδραση προς τις 
αρμόδιες αρχές, η οποία είναι απαραίτητη στη λήψη 
διορθωτικών ή άλλων μέτρων με απώτερο στόχο 
την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Αμοιβή ελεγκτών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (Κ.Δ.Π 111/2006)

Η κάρτα American Express Green, που σχεδιάστηκε ειδικά για τα μέλη του ΕΤΕΚ, είναι πλέον στη διάθεσή 
μας. Η κάρτα ΕΤΕΚ, πέραν των ξεχωριστών προνομίων που προσφέρει ως κάρτα American Express με πα-
γκόσμια αναγνώριση, προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη που απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη μας.
Τα πιο σημαντικά προνόμια που θα απολαμβάνουν όσα μέλη του ΕΤΕΚ αποκτήσουν την κάρτα είναι:
•  Μειωμένη ετήσια συνδρομή της κάρτας: €40 αντί €50, που είναι η συνηθισμένη κάρτα American Express 

Green. Μέχρι 31/12/2011 η κάρτα προσφέρεται με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο.
• 1% επιστροφή των χρημάτων σας με αυτόματη σύνδεση στο Σχέδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ American Express. Με 

τις αγορές σας οπουδήποτε (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, βενζίνη κ.λπ.), το 1 % της αξίας των συναλλα-
γών σας θα σας επιστρέφεται κάθε τρεις μήνες σε επιταγή που απλά θα την εξαργυρώνετε με δωρεάν 
ψώνια σε όλες τις υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

• Ευκολία στην πληρωμή της συνδρομής ΕΤΕΚ και της Επαγγελματικής Άδειας (μέσω JCCsmart/ τηλεφω-
νικά στο ΕΤΕΚ).

• Αποκλειστικές προσφορές ειδικά για κατόχους ΕΤΕΚ American Express. Οι προσφορές σήμερα είναι:
• Nora Furnishings Limited – 30% έκπτωση μέχρι 30/06/2012
• Mavromatis Books ‘n Stationery – 20% έκπτωση (εκτός από τα είδη προσφοράς) μέχρι 30/06/2012
• Δωρεάν επιπρόσθετη κάρτα (ETEK American Express) για πάντα
• Συμμετοχή στο σχέδιο Selects με εκπτώσεις σε πάνω από 400 επιχειρήσεις στην 

Κύπρο και πάνω από 5.000 προσφορές ανά τον 
κόσμο

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια.
Για να αποκτήσετε τη νέα κάρτα American 
Express Green του ΕΤΕΚ ή για επιπρόσθετες 
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύ-
πρου, να τηλεφωνήσετε στο 1bank στο 800 
00 800 (Δευτέρα-Παρασκευή 7:45-21:30) 
ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ETEK 
(www.etek.org.cy)  ή της Τράπεζας Κύπρου 
(www.bankofcyprus.com.cy).
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Tο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, διοργανώνει διεθνές Συνέδριο 

εις μνήμη του ιάννη Ξενάκη, το οποίο θα διεξαχθεί στο ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο The Shoe Factory, 
στη Λευκωσία. 
εκτός από σπουδαίος συνθέτης, ο ιάννης Ξενάκης (1922-
2001) συγκαταλέγεται επίσης και στις πιο εικονικές προ-
σωπικότητες του 20ού αιώνα. Ήταν ένας από τους πιο 
σημαίνοντες διανοούμενους του περασμένου αιώνα, όχι 
μόνο στον τομέα της μουσικής αλλά και των επιστημών. Η 
μουσική του, καθώς και όλη η φιλοσοφία του, ενέπνευσαν 
μια ολόκληρη γενιά συνθετών και μουσικών. Το Συνέδριο, το 
οποίο συμπίπτει με τη δέκατη επέτειο από το θάνατο του 
Ξενάκη, έχει ως στόχο να ρίξει άπλετο φως στα λιγότερο 
γνωστά στοιχεία της ζωής και του έργου αυτού του μεγάλου 
Έλληνα.
ό ιάννης (Γιάννης) Ξενάκης (29 μαΐου 1922-4 Φεβρουαρίου 
2001) ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συν-
θέτες και αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα, διεθνώς γνωστός 

ως «Iannis Xenakis». όι πρωτοποριακές συνθετικές μέθοδοι 
που ανέπτυξε συσχέτιζαν τη μουσική και την αρχιτεκτονική 
με τα μαθηματικά και τη φυσική, μέσω της χρησιμοποίησης 
μοντέλων από τη Θεωρία των Συνόλων, τη Θεωρία των πι-
θανοτήτων, τη Θερμοδυναμική, τη χρυσή Τομή, την ακολου-
θία Φιμπονάτσι κ.ά. παράλληλα, οι φιλοσοφικές του ιδέες 
για τη μουσική έθεσαν καίρια το αίτημα για ενότητα φιλοσο-
φίας, επιστήμης και τέχνης, συμβάλλοντας στο γενικότερο 
προβληματισμό για την κρίση της σύγχρονης ευρωπαϊκής 
μουσικής των δεκαετιών του 1950 και 1960.
• 3 Νοεμβρίου 20:00
Συναυλία στο The Shoe Factory, από τους Ερμή Θεοδωρά-
κη (πιάνο) και μάριο νικολάου (κρουστά). Θα ακολουθήσει 
προβολή ταινίας για τη ζωή και το έργο του ιάννη Ξενάκη.
• 4 Νοεμβρίου 20:00
Συναυλία στο The Shoe Factory, από τους Rohan de Saram 
(βιολοντσέλο) και Άγγελο αγγελίδη (κλαρινέτο). 
Πληροφορίες: 22713081, 7000-9304, www.euc.ac.cy, 
www.pharosartsfoundation.org.

Συνέδριο εις μνήμη Ιάννη Ξενάκη

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρ-
μόδια Αρχή της Κύπρου για εφαρμογή 

του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 
(REACH), πληροφορεί τους Κύπριους επι-
χειρηματίες ότι ύστερα από πρόσφατη 
τροποποίηση του REACH από τον Ευρω-
παϊκό Κανονισμό 366/2011, έχει εισαχθεί 
νέος περιορισμός στο Παράρτημα XVII 
του REACH που αφορά τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση της χημικής ουσίας 
ακρυλαμίδιο (acrylamide).
Σύμφωνα με τον περιορισμό αυτό, το 
Ακρυλαμίδιο που χαρακτηρίζεται ως ου-
σία καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος και 
τοξική στην αναπαραγωγή, δεν θα πρέπει 
να κυκλοφορεί στην αγορά ούτε να χρη-
σιμοποιείται ως ουσία ή συστατικό μειγ-
μάτων σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη 
από 0,1 % κατά βάρος για εφαρμογές 
ρευστών κονιαμάτων σε κατασκευαστικά 
έργα (αρμολόγηση). Ο περιορισμός αυτός 
τίθεται σε ισχύ στις 5 Νοεμβρίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τον Κανονισμό REACH και τις υποχρεώ-
σεις που επιβάλλει στους παραγωγούς, ει-
σαγωγείς και χρήστες χημικών προϊόντων 
παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dli 
και στα τηλέφωνα 22405609, 22405637 
και 22405608.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Απαγορεύτηκε 
το ακρυλαμίδιο

Συνάντηση του Δικτύου CLEEN
Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθη-

κε στη Λάρνακα η 12η Ετήσια Συνάντηση του 
Δικτύου CLEEN, το οποίο εξετάζει την εφαρμογή 
της ευρύτερης νομοθεσίας που αφορά τον έλεγ-
χο των χημικών προϊόντων που κυκλοφορούν 
στην αγορά. Στο Δίκτυο CLEEN συμμετέχουν 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 
μη κοινοτικές χώρες της Ευρώπης.   
Κατά τη συνάντηση του CLEEN, στην οποία συμ-
μετείχαν εκπρόσωποι 15 χωρών, εξετάστηκε 
ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων που περιλάμβανε 
την παρουσίαση των προσπαθειών που γίνονται 
από τις συμμετέχουσες χώρες για καλύτερη 

εφαρμογή της νομοθεσίας και τα αποτελέσματα 
διαφόρων εκστρατειών που αναλήφθηκαν από 
Ομάδες Εργασίας του Δικτύου.  
Οι εκστρατείες αυτές κάλυψαν διάφορα θέματα, 
μεταξύ των οποίων ήταν ο έλεγχος πυροτεχνη-
μάτων για την παρουσία σε αυτά ουσιών με χα-
ρακτηριστικά Έμμονου Οργανικού Ρύπου (POPs), 
το ηλεκτρονικό εμπόριο χημικών προϊόντων και 
οι βιοκτόνες ουσίες, και τα απορρυπαντικά που 
διατίθενται στην αγορά. Τέλος, συζητήθηκαν πι-
θανές μελλοντικές εκστρατείες και έγινε δεκτή 
η ένταξη της Σερβίας στο CLEEN ως τριακοστού 
μέλους του Δικτύου.

Προτεραιότητα η συνεργασία 
του Επιμελητηρίου με κρατικά Τμήματα

H στενή και ειλικρινής συνεργασία του επιμελητηρίου με όλα τα αρμόδια κρατικά Τμήματα αποτελεί σημαντι-
κή προτεραιότητά του. αυτό τονίζεται σε επιστολή του εΤεΚ προς το διευθυντή του Τμήματος επιθεώρησης 

εργασίας, Λέανδρο νικολαΐδη, που αφορούσε το θέμα του Κώδικα πρακτικής για τις εγκαταστάσεις υγραερίου, 
Κ.Δ.π 530/2010, για το οποίο προηγήθηκαν επιστολή του επιμελητηρίου τον ιούλιο του 2011 και συνάντηση 
εκπροσώπων του εΤεΚ με τον κ. νικολαΐδη το Σεπτέμβριο.
Το επιμελητήριο αναφέρει στην επιστολή του ότι επιδιώκει και επιζητεί την ανάπτυξη των σχέσεών του με τις 
κρατικές Υπηρεσίες, την ανταλλαγή απόψεων και γενικότερα την ενεργό συμμετοχή τους κατά τη συζήτηση 
τεχνικών θεμάτων για σκοπούς διαμόρφωσης  των κατά το δυνατόν πληρέστερων πολιτικών του εΤεΚ. Στην επι-
στολή τονίζεται ότι οι επισημάνσεις του εΤεΚ σε σχέση με τις ενέργειες του Τμήματος επιθεώρησης εργασίας 
στην επιστολή της 27ης ιουλίου αποσκοπούσαν στον πιο πάνω στόχο. Το επιμελητήριο διευκρινίζει ότι «η κοι-
νοποίηση των συμπερασμάτων εκδήλωσης (για τις εγκαταστάσεις υγραερίου), που διοργανώθηκε με τη στήριξη 
του εΤεΚ, και τα οποία ασφαλώς δεν δεσμεύουν ως τέτοια το επιμελητήριο, έδωσε την ευκαιρία και στο Tμήμα 
σας να καταθέσει τις δικές του απόψεις για ένα τεχνικό θέμα ενόψει και σχετικής δημοσίευσης –στο δελτίο του 
εΤεΚ– των συμπερασμάτων που συντάχθηκαν από τους διοργανωτές της εκδήλωσης».
Το εΤεΚ ζήτησε από το Τμήμα επιθεώρησης εργασίας όπως πραγματοποιηθεί συζήτηση και από κοινού 
επεξεργασία εκείνων των τεχνικών θεμάτων/ρυθμίσεων όπου ενδεχομένως διίστανται οι απόψεις εΤεΚ-Τεε, 
με στόχο τη διασαφήνιση ή/και κατάληξη σε βέλτιστη ρύθμισή τους.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑι
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ETS Compliance 
Ltd & SWAP Energy Ltd, κ. ανδρέα ευριπίδου, 
τηλ. 25337070.

• Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός 
εργασία στην Λιβύη, experience in production 
lines, κ. ιωάννη παπαχρίστο, τηλ. 22679800.

ΖΗΤΟΥΝ ΕρΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανι-
κού – εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανι-
κού – πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανι-
κού – πανεπιστήμιο πατρών.

• Αρχιτέκτονας πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανι-
κού – αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Αρχιτέκτονας Doctor of Science in 
Architecture – University Mediterranean of 
Reggio Calabria, Italy.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα πολιτικού μη-
χανικού – εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο.

• Πολιτικός μηχανικός BEng (Hons) Civil 
Engineering – University of Surrey. MSc 
Structural Engineering – University of Surrey.

• Πολιτικός μηχανικός BSc in Civil Engineering 
– Πανεπιστήμιο Dundee, UK. MSc στην Τεχνολο-
γία Σκυροδέματος και του περιβάλλοντος – πα-
νεπιστήμιο Dundee, UK.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα πολιτικού μη-
χανικού – Westminster University, UK.

• Μηχανολόγος μηχανικός Δίπλωμα μηχα-
νολόγου μηχανικού, εθνικό μετσόβιο πολυτε-
χνείο.

• Μηχανολόγος μηχανικός πτυχίο μηχα-
νολόγου μηχανικού, πανεπιστήμιο Κύπρου. 
MSc in Sustainable Energy & Entrepreneurship, 
University of Nottingham.

• Μηχανολόγος μηχανικός Engineering 

Diploma / Master in Mechanical Engineering, 
National Technical University of Athens (NTUA), 
MSc Project and Enterprise Management, 
University College London, UK.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δίπλωμα Ηλεκτρο-
λόγου μηχανικού, πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Χημικός μηχανικός Δίπλωμα μηχανικού πε-
ριβάλλοντος, Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης.

• Πολεοδόμος Μηχανικός πτυχίο μηχανικού χω-
ροταξίας-πολεοδομίας, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκο-
πό αυτό, ενημερώνει τα μέλη του και το κοινό μέσω του ενημερωτικού του Δελτίου για ενδιαφέροντα ερευνητικά 
προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μέλη του εΤεΚ και άλλους όμορους οργανισμούς. 
Η δημοσίευση άρθρων που αναφέρονται σε ερευνητικά προγράμματα εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής 
επιτροπής. Θα ήταν επιθυμητό όπως τα άρθρα αυτά αποστέλλονται στη Συντακτική επιτροπή του ενημερωτι-

κού Δελτίου με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ώστε να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στα 
αποτελέσματα της έρευνας. 
Το μέγεθός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις. Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών ή/και οργανισμών που χρη-
ματοδοτούν ή/και συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα θεωρείται θεμιτή, αλλά δεν θα δημοσιεύονται άρθρα 
εμπορικού ή/και διαφημιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ονομαστική αναφορά σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

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

ΕΚΠρΟΣΩΠΗΣΕιΣ
• Ανδρέας Μαραγκός και Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, στη μικτή όρ-
γανωτική  επιτροπή για το Διαγωνισμό Τεχνολογίας που διοργανώνουν το 
εΤεΚ και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (όεΛμεΚ) 
σε θέματα ενέργειας για την α΄ Γυμνασίου και α΄ Λυκείου.
• Στέφανος Γεωργιάδης, πολεοδόμος, στο Κοινό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρό-
νοιες του Άρθρου 12α του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου, για το Τοπικό 
Σχέδιο μαραθάσας.
• Βαγγέλης Μαυρονικόλας, αρχιτέκτονας, στο Κοινό Συμβούλιο, σύμφωνα με το 
Άρθρο 12 του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου, για το Τοπικό Σχέδιο Κόλ-

που χρυσοχούς.

• Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, αρχιτέκτονας, στο Συμβούλιο μελέτης παρεκκλίσεων για 

την περίοδο μέχρι 31 ιουλίου 2012.

• Κωνσταντίνος Κωσταντή, στο νέο πολεοδομικό Συμβούλιο για την πε-

ρίοδο μέχρι 31 ιουλίου 2012.

ΠρΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Andrew Lees, πολιτικός μηχανικός, για την ασφάλεια πολυκατοικίας στη Λευκωσία, 

από βαθιές εκσκαφές στο διπλανό οικόπεδο.
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