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                  Της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Φαίνεται ότι τα καλοκαίρια της Κύπρου είναι καταραμένα... Αλ-

λιώς δεν εξηγούνται τα απανωτά κτυπήματα που δέχεται αυτός ο τόπος. Και 

φέτος, ένα ακόμα μαύρο καλοκαίρι προστίθεται στην ιστορία αυτού του τα-

λαίπωρου νησιού. Μια βιβλική καταστροφή σε στρατόπεδο άφησε πίσω της 

δεκατρείς νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες χιλιάδες με ψυχικές 

πληγές, τεράστιες υλικές καταστροφές και μια απαξίωση της πολιτικής από 

τους απλούς πολίτες.  

Σίγουρα πρόθεσή μας δεν είναι να προσθέσουμε στις εξαντλητικές αναλύ-

σεις για το ποιος φταίει, τι έπρεπε να γίνει, ποιος πρέπει να παραιτηθεί και 

πώς μπορούσε να προληφθεί το κακό. Θέλουμε πρωτίστως να καταθέσουμε 

τη θλίψη μας για τον άδικο χαμό τόσων νέων ανθρώπων και να συμπαραστα-

θούμε στον αβάστακτο πόνο των οικογενειών τους.

Ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας του 

τόπου μας, στη δίνη της οικονομικής κρίσης, και έχοντας μπροστά μας την 

πρόκληση της ευρωπαϊκής Προεδρίας, θα πρέπει επιτέλους όλοι να αξιολο-

γήσουμε, με πρώτη και καλύτερη την πολιτική μας ηγεσία, τους λόγους που 

οδηγούν σε τέτοια φαινόμενα.  Κύριο μέλημα θα πρέπει να είναι η ακριβοδί-

καιη απόδοση των ευθυνών, έτσι ώστε και το λαϊκό αίσθημα να ικανοποιηθεί, 

αλλά και οι διορθωτικές ενέργειες να έχουν στέρεες βάσεις. 

Είναι πασιφανές ότι τέτοια τραγικά λάθη και παραλείψεις δεν είναι αποτέλε-

σμα τυχαίων συνδυασμών. Εμείς, ως μηχανικοί το γνωρίζουμε περισσότερο 

από τον καθένα. Τα προκαλεί η ανευθυνότητα, η άγνοια, η αδιαφορία και οι 

λάθος άνθρωποι στις λάθος θέσεις.  

Καιρός είναι να γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις που θα βελτιώσουν την εικό-

να του δημόσιου βίου και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της αξιοπιστί-

ας αυτών που έχουν την τύχη του τόπου στα χέρια τους. Το ΕΤΕΚ, ως τεχνι-

κός σύμβουλος του κράτους, παραμένει πάντα πρόθυμος συμπαραστάτης, με 

διάθεση να συμβάλει στην απάμβλυνση των προβλημάτων που έχουν δημι-

ουργηθεί και στην εξεύρεση των καλύτερων τεχνικών λύσεων. Θεωρούμε ότι 

πρέπει να υπάρχει μια θέση για εκπροσώπους του ΕΤΕΚ σε όλες τις Επιτροπές 

που θα αναλύσουν το τραγικό συμβάν, θα προτείνουν λύσεις και θα καθορί-

σουν τη μελλοντική μας πορεία. Με πρώτη σίγουρα και καλύτερη την Επιτρο-

πή που θα στηρίξει το έργο του ορισμένου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-

ας ερευνώντα λειτουργού.

Συνάδελφοι, 

Ευχή μας είναι να μην υπάρξουν ξανά φαινόμενα που να πληγώσουν τόσο 

βαθιά το λαό μας, συμβάντα που καταστρέφουν ζωές, οικογένειες, περιουσί-

ες και καταρρακώνουν το φρόνημα και την αξιοπρέπειά μας. Να μπορέσου-

με για άλλη μια φορά να κλείσουμε τις πληγές και να δημιουργήσουμε έργα 

και τέτοιες συνθήκες που θα ανεβάσουν το φρόνημα και θα κάνουν την Κύ-

προ αποδέκτη θετικών σχολίων. Το έχουμε αποδείξει ήδη πολλές φορές στο 

παρελθόν, μπορούμε και τώρα. 

Καλό κουράγιο και δύναμη σε όλους για τη συνέχεια.

Άλλος ένας τραγικός Ιούλης...



Tην κάθετη διαφωνία του ως προς την προ-

κήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών για παρο-

χή μελετητικών υπηρεσιών εκφράζει το ΕΤΕΚ, σε 

επιστολές του προς τους έπαρχους Λευκωσίας 

και Λεμεσού, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στο Γενι-

κό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και στο υπουρ-

γείο Εσωτερικών. Αφορμή για την αντίδραση του 

ΕΤΕΚ ήταν διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν για 

έργα στην Ποταμιά και την Απεσιά.

Πάγια θέση του Επιμελητηρίου είναι ότι η δια-

δικασία αυτή οδηγεί στη μείωση της ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, θέτει υπό αμ-

φισβήτηση την ποιότητα και ασφάλεια των έρ-

γων, και οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις στην 

αποπεράτωσή τους, αλλά και στην αύξηση του 

κόστους κατασκευής και συντήρησης.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως σε ό,τι αφορά την αγορά 

μελετητικών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες Αρ-

χές οφείλουν να εφαρμόζουν τη μοναδική κα-

τάλληλη με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαί-

σιο διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών συμβού-

λων μελετητών, θέτοντας ως κριτήριο επιλογής 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά και σε καμία περίπτωση τη χαμηλό-

τερη τιμή. Διαδικασία που προϋποθέτει, πέρα 

από τον ανταγωνισμό βάσει της οικονομικής 

προσφοράς, την αξιολόγηση και των τεχνικών 

ικανοτήτων των προσφοροδοτών, δηλαδή των 

προσόντων και της εμπειρίας τους, προσέγγιση 

που θα θέσει σε στερεή βάση και τη συνεργασία 

του κράτους με τους συμβούλους, στους οποί-

ους αναθέτει τις εργασίες αυτές.

«Αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον», τονί-

ζεται στις επιστολές του ΕΤΕΚ, «και μόνο έτσι θα 

οδηγηθούμε σε πραγματικές, και όχι πρόσκαι-

ρες, εξοικονομήσεις, καθώς, και αυτό είναι το 

σημαντικότερο, και σε ποιοτικά έργα που ανα-

δεικνύουν το ρόλο του κράτους ως παράδειγ-

μα προς μίμηση.

Περαιτέρω, αυτή είναι και η σύσταση του Γενι-

κού Λογιστή (Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβά-

σεων), βάσει της οποίας συστήνεται σε οικοδο-

μικά έργα, για αναθέσεις σε ομάδα συμβούλων 

μελετητών, να μην γίνεται χρήση του κριτηρίου 

ανάθεσης με βάση τη χαμηλότερη τιμή».

Βάσει των πιο πάνω, το Επιμελητήριο κάλεσε τις 

δύο επαρχιακές διοικήσεις να συμμορφωθούν 

με τις συστάσεις της Αρμόδιας Αρχής Δημό-

σιων Συμβάσεων, θέτοντας ως κριτήριο επιλο-

γής στις περιπτώσεις αγοράς μελετητικών υπη-

ρεσιών την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, δηλώνοντας παράλληλα ότι 

είναι στη διάθεσή τους για τον καταρτισμό των 

κατάλληλων κριτηρίων και μεθοδολογίας αξιο-

λόγησης του τεχνικού φακέλου, η οποία θα δώ-

σει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Ο ένας διαγωνισμός αφορούσε την αποκατά-

σταση και συντήρηση του μουσουλμανικού τε-

μένους και σχολείου στην Ποταμιά και ο άλλος 

την ανέγερση κοινοτικών κτιρίων και αίθουσας 

πολλαπλής χρήσης στην κοινότητα Απεσιάς.

ΑΠΕΣΙΑ

Σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό στην κοινότητα 

Απεσιάς της επαρχίας Λεμεσού, το ΕΤΕΚ εξέ-

φρασε άποψη και για τους υπόλοιπους όρους 

της προκήρυξης τονίζοντας ότι:

1.   Η απαίτηση της ολοκλήρωσης δύο μελετών 

ανέγερσης κοινοτικών κτιρίων ή πολιτιστι-

κών κτιρίων ή πολυδύναμων κέντρων είναι 

ιδιαίτερα περιοριστική, δεν ακολουθεί την 

αρχή της αναλογικότητας, δεν εγγυάται την 

ίση πρόσβαση και δημιουργεί αδικαιολόγη-

τα εμπόδια στην συμμετοχή και άλλων οι-

κονομικών φορέων στη διαδικασία προσφο-

ροδότησης.

2.   Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να απαλει-

φθεί (ο εξαναγκασμός ενός ενδιαφερόμενου 

να συμβληθεί με την αναθέτουσα Αρχή, όταν 

αυτός δεν το επιθυμεί, είναι προς το συμφέ-

ρον της αναθέτουσας Αρχής). Είναι προφα-

νές ότι η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίω-

μα να προχωρήσει με τον επόμενο καταλ-

ληλότερο προσφοροδότη, χωρίς σημαντι-

κά επιπρόσθετα έξοδα. Σε κάθε περίπτωση, 

η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων με 

την εγκύκλιο της ΑΑΔΣ 55 ημερ. 21.04.2011 

–με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη μεί-

ωση του διοικητικού κόστους και τη διευκό-

λυνση των μικρομεσαίων οικονομικών φο-

ρέων– συστήνει να μην απαιτείται εγγύη-

ση συμμετοχής για διαγωνισμούς αξίας μι-

κρότερης των €200.000. Αντί της εγγύησης 

συμμετοχής εισηγείται την συμπλήρωση ει-

δικού εντύπου δέσμευσης μη απόσυρσης 

της προσφοράς. Περαιτέρω, στην ίδια εγκύ-

κλιό της η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβά-

σεων εισηγείται συγκεκριμένη λύση για να 

συνεχίσει η επιταγή να χρησιμοποιείται ως 

εγγύηση συμμετοχής στις περιπτώσεις όπου 

η αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να ζητήσει 

εγγύηση συμμετοχής.
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Διαφωνία ΕΤΕΚ για μειοδοτικούς διαγωνισμούς μελετητικών υπηρεσιών

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ ΟΥ

Συγκλονισμός και οδύνη για 
τα γεγονότα της 11ης Ιουλίου 

Tο Τεχνικό Επιμελητήριο παρακολουθεί με συγκλονισμό και οδύνη τις εξε-

λίξεις σε συνέχεια των τραγικών γεγονότων που συνέβησαν το πρωί της 

11ης Ιουλίου στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» της Εθνικής Φρουράς 

και στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Βασιλικού. 

Το ΕΤΕΚ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους 

οικείους των θυμάτων της πρωτοφανούς αυτής τραγωδίας.

Δυστυχώς, οι πλήρεις συνέπειες των γεγονότων φαίνεται να μην είναι ακόμη 

εντελώς γνωστές. Αναλογιζόμενοι την τραγικότητα της κατάστασης θεωρούμε 

ότι τούτη τη στιγμή προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ανακούφιση των 

θυμάτων, αλλά και στη λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπι-

σης των επιπτώσεων της καταστροφής. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι απαραίτητη η συστράτευση όλων των 

αρμοδίων κρατικών και άλλων Υπηρεσιών, αλλά και των οργανωμένων φορέων. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο τίθεται στη διάθεση της πολιτείας ώστε και με τη δική 

του συμβολή να σχεδιαστούν και να προωθηθούν άμεσα τα μέτρα αυτά.

Ταυτόχρονα, το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι κρίσιμος στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών της καταστροφής είναι και ο ρόλος του απλού πολίτη, που θα πρέ-

πει να ενεργήσει με περισυλλογή και το απαραίτητο υπό τις περιστάσεις αίσθη-

μα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, επισημαίνεται η αδήριτη ανάγκη διεξοδικής διερεύ-

νησης των τραγικών γεγονότων και εντοπισμού των αιτιών που τα προκάλεσαν 

ώστε, πέρα από την ικανοποίηση της καθολικής απαίτησης για απόδοση ευθυ-

νών, να καταστεί δυνατή η λήψη των απαραίτητων μέτρων βελτίωσης του τρό-

που χειρισμού τέτοιων κρίσιμων για τον τόπο θεμάτων που θα στοχεύουν στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου σε κάθε περίπτωση. 

Το Επιμελητήριο θα παρακολουθεί προσεκτικά το θέμα και πιθανόν να τοποθε-

τηθεί εκ νέου, ανάλογα και με τις εξελίξεις.
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Δικαίωση ΕΤΕΚ στο Ανώτατο Δικαστήριο
Πολύ σημαντική για το ΕΤΕΚ είναι η πρό-

σφατη απόφαση του Ανώτατου Δικα-

στηρίου, η οποία δικαίωσε το Επιμελητήριο 

σε έφεση που καταχώρησε εναντίον του ΡΙΚ. 

Η υπόθεση αφορούσε τη νομιμότητα σχεδί-

ου υπηρεσίας θέσης, που προκήρυξε το ΡΙΚ, 

σε σχέση με τη νομιμότητα αποφάσεων προ-

αγωγής για υπαλλήλους του Ιδρύματος. 

Με την απόφαση αυτή έχει πλέον ξεκάθαρα 

νομολογηθεί ότι το Επιμελητήριο έχει συμ-

φέρον να προσφεύγει εναντίον διορισμών ή/

και προαγωγών σε θέσεις που σχετίζονται με 

κλάδους της μηχανικής επιστήμης και των 

οποίων τα σχέδια υπηρεσίας δεν συνάδουν 

με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελη-

τηρίου Νόμο του 1990, Ν. 224/90.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το ΕΤΕΚ είχε ζητή-

σει από το ΡΙΚ την τροποποίηση σχεδίου υπη-

ρεσίας θέσης του σε κλάδο της μηχανικής επι-

στήμης, αφού δεν προέβλεπε ότι για την προα-

γωγή στη θέση οι υποψήφιοι θα έπρεπε να εί-

ναι εγγεγραμμένα μέλη του Επιμελητηρίου και 

να κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλ-

ματος από το ΕΤΕΚ. «Το ΡΙΚ», αναφέρεται στην 

απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, «όχι 

μόνο δεν προέβη σε τέτοια τροποποίηση του 

σχεδίου υπηρεσίας, αλλά προχώρησε σε προα-

γωγή υπαλλήλων του, οι οποίοι δεν ήταν εγγε-

γραμμένα μέλη του ΕΤΕΚ και δεν κατείχαν ετή-

σια άδεια άσκησης επαγγέλματος».

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε καταρχήν 

προδικαστική ένσταση του ΡΙΚ ότι το ΕΤΕΚ 

στερείτο έννομου συμφέροντος να εγείρει 

την προσφυγή. Αυτό, όμως, δεν έγινε αποδε-

κτό από το Δικαστήριο.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου έκρινε ότι το 

σχέδιο υπηρεσίας, με βάση το οποίο έγιναν 

οι επίδικες προαγωγές, ήταν παράνομο, αφού 

βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση και παραβιάζει 

το Άρθρο 25 του Νόμου του ΕΤΕΚ.

Το Άρθρο αυτό προβλέπει ότι κανένας δεν μπο-

ρεί να ασκεί το επάγγελμα σε κλάδο της μηχα-

νικής επιστήμης, εάν δεν είναι εγγεγραμμένος 

στο Mητρώο Mελών του ΕΤΕΚ και δεν κατέχει 

ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Hμερίδα με θέμα τη «Μελέτη των κατολισθήσεων σε περιοχές της επαρχίας 

Πάφου», διοργανώνουν στην Πάφο, στις 22 Οκτωβρίου, το Τμήμα Γεωλογι-

κής Επισκόπησης (ΤΓΕ), ο μελετητικός οίκος «Scott Wilson» του Ηνωμένου Βα-

σιλείου και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Η ημερίδα τελεί υπό 

την αιγίδα του υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σκοπός

Οι κατολισθήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο στάδιο της απόφασης 

για προγραμματισμό των έργων υποδομής, καθώς και στα στάδια του σχεδι-

ασμού, τόσο του προκαταρκτικού όσο και του τελικού. Είναι καλά γνωστό ότι η 

πρόληψη είναι η ορθότερη ενέργεια για την αντιμετώπιση αναμενόμενων προ-

βλημάτων, αφού οι εργασίες για την αναχαίτιση ή τη διόρθωσή τους έναντι αυ-

τών που απαιτούνται, όταν ήδη τα προβλήματα δημιουργηθούν, είναι ευκολότε-

ρες στην εφαρμογή και με χαμηλότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. 

Στο στάδιο της κατασκευής, τα προβλήματα ταλαιπωρούν τους μηχανικούς και 

επιπρόσθετα καθυστερούν την κατασκευή των έργων μέχρι να μελετηθούν και 

να αποφασιστούν τα διορθωτικά μέτρα.

Τα διαχρονικά προβλήματα σε θέματα αστάθειας πρανών και κατολισθητικών 

φαινομένων, που ταλανίζουν αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της 

επαρχίας Πάφου, οδήγησαν το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης στην προώ-

θηση μελετητικού προγράμματος για τις κατολισθήσεις σε περιοχές της Πά-

φου. Στη μακρόχρονη ιστορία της δραστηριότητας κατολισθητικών φαινομένων 

στην επαρχία Πάφου, πολλές κατοικίες, δρόμοι και μεγάλης έκτασης αγροτική 

γη έχουν επηρεαστεί, με επακόλουθο αρκετά χωριά να μεταστεγάζονται.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, προωθήθηκε η συστηματική και ενδελε-

χής μελέτη των κατολισθητικών φαινομένων, που θα προσφέρει βοήθεια στις 

Υπηρεσίες του κράτους για μια πιο ορθολογική και ασφαλή πολεοδομική ανά-

πτυξη της Κύπρου.

Βασικός στόχος του 2ετούς ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη των κατολισθή-

σεων σε περιοχές της επαρχίας Πάφου», που αποπερατώθηκε το Νοέμβριο του 

2010 σε συνεργασία με το μελετητικό οίκο «Scott Wilson» από το Ηνωμένο Βα-

σίλειο, ήταν: α) η ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος καταγραφής των κα-

τολισθήσεων/ηλεκτρονικό αρχείο κατολισθητικών δεδομένων, το οποίο να επιδέ-

χεται συμπλήρωση/ανανέωση με στοιχεία νέων κατολισθήσεων από όλη την Κύ-

προ, β) η εκπόνηση χάρτη γεωγραφικής κατανομής των κατολισθήσεων της περιο-

χής μελέτης (Landslide Distribution Map), και γ) η εκπόνηση χαρτών τοπογραφικής 

ταξινόμησης, κατολισθητικής ευαισθησίας και ενδεικτικού κινδύνου κατολίσθησης 

(Terrain Classifi cation, Landslide Susceptibility and Indicative Risk Maps).

Αποτελέσματα μελέτης

To Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης διοργανώνει αυτή την ημερίδα, συναισθα-

νόμενο την ανάγκη αξιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων της μελέτης 

προς τους τελικούς αποδέκτες-χρήστες, που είναι, τόσο οι αρμόδιες Αρχές του 

Δημοσίου (υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, επαρχι-

ακές διοικήσεις, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα 

Αναδασμού και άλλες Υπηρεσίες) όσο και του ιδιωτικού τομέα (πολιτικοί μηχα-

νικοί, γεωλόγοι, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι κ.ά.), που είναι μέλη του ΕΤΕΚ, καθώς 

επίσης τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι τοπικές Aρχές της Πάφου.

Τα προεδρεία της ημερίδας θα αποτελούν στην πρώτη Συνεδρία οι: Ε. Μορισ-

σώ (ΤΓΕ), G. Hearn (Scott Wilson), και Μ. Ευθυμίου (ΤΓΕ)· στη δεύτερη Συνεδρία 

οι: Στ. Αχνιώτης (πρόεδρος  ΕΤΕΚ), A. Hart (Scott  Wilson) και Κλ. X”Χαραλάμπους 

(ΤΓΕ)· και στην τρίτη Συνεδρία οι: Ε.  Μορισσώ (ΤΓΕ), G. Hearn (Scott Wilson), Μ. 

Ευθυμίου (ΤΓΕ) και Κλ. X”Χαραλάμπους (ΤΓΕ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Aloe, από τις 8:30 μέ-

χρι τις 14:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχών γίνο-

νται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2011, στα τηλέφωνα 22409213, 22409256 

και 22409257.

«Μελέτη των κατολισθήσεων σε περιοχές της επαρχίας Πάφου»
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Σ Τ Ι Σ  2 2  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι ΟΥ
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Tο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και ο Σύνδεσμος Μηχανο-

λόγων Μηχανικών Κύπρου διοργάνωσαν στις 9 Ιουνίου, στη Δημοσιογρα-

φική Εστία στη Λευκωσία, δημόσια συζήτηση με θέμα «Εγκαταστάσεις υγρα-

ερίου – Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα – Κώδικας Πρακτικής». Στην εκδή-

λωση συμμετείχαν πέραν των 70 μηχανολόγων μηχανικών, αλλά και εργολη-

πτών εγκαταστάσεων υγραερίου. Στο χαιρετισμό του, ο νεοεκλεγείς πρόε-

δρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, ανέφερε ότι η ολοένα διευρυνόμενη χρή-

ση του υγραερίου, τόσο για οικιακές και επαγγελματικές, όσο και για βιομη-

χανικές εφαρμογές, καθιστά εξαιρετικής σημασίας τη διασφάλιση των ανα-

γκαίων εκείνων μέτρων για την αναβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας προ-

σώπων και περιουσιών, καθώς και για την προστασία και διατήρηση του πε-

ριβάλλοντος. Ο κ. Αχνιώτης χαιρέτισε την υπογραφή, από τις 17 Δεκεμβρίου 

2010, από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Διατάγμα-

τος για τον Κώδικα Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου. Με το Διά-

ταγμα, η έκδοση του οποίου ήταν και πάγια θέση του Επιμελητηρίου και το 

οποίο εκδόθηκε με βάση το Άρθρο 39 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003, ο πιο πάνω Κώδικας ενσωματώνεται στο 

εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Σκοπός 

του Κώδικα Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου είναι η παροχή καθο-

δήγησης αναφορικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη δοκιμή λειτουρ-

γία των εγκαταστάσεων υγραερίου.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ υποσχέθηκε ότι το Επιμελητήριο, αφού μελετήσει τον 

Κώδικα και παρακολουθήσει τα πρώτα στάδια της εφαρμογής του, και αφού 

μελετήσει τα συμπεράσματα της συζήτησης, θα εισηγηθεί προς το αρμόδιο 

Τμήμα τη διασαφήνιση και τη βελτίωση των όποιων προνοιών του Κώδικα δυ-

νατόν να προκαλούν σύγχυση.

Στην ομιλία του, ο Στέλιος Αχνιώτης αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της έλευ-

σης του φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι «θα πρέπει οι αρμόδιες Αρχές, το 

Επιμελητήριο και οι μηχανικοί να προβληματιστούμε από τώρα για την ασφα-

λή μεταφορά, διαχείριση, αλλά και χρήση του αερίου».

Κύριος ομιλητής στη συζήτηση ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Πασπαλάς, επιστημο-

νικός συνεργάτης στο Α.Π.Θ., βασικός εισηγητής των Κανονισμών Υγραερίου 

και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα και εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στις αντίστοιχες 

ευρωπαϊκές Επιτροπές. Ο κ. Πασπαλάς παρουσίασε τις πρόνοιες του κυπρι-

ακού Κώδικα Πρακτικής, τις διαφορές του με τον ελληνικό Κώδικα και ανα-

φέρθηκε στις πρόνοιες του Κώδικα που θα μπορούσαν να τύχουν βελτίωσης.    

Ακολούθησε συζήτηση, από την οποία όλες οι εισηγήσεις και απόψεις που 

κατατέθηκαν θα μελετηθούν από το Επιμελητήριο και τα συμπεράσματα που 

θα εξαχθούν θα υποβληθούν στο αρμόδιο για το θέμα κυβερνητικό Τμήμα, με 

στόχο τη βελτίωση του εκδοθέντα κυπριακού Κώδικα για το Υγραέριο.

Έντυπα αιτήσεων της Ένωσης Δήμων για άδεια σύμφωνα 
με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο

Tα νέα έντυπα αιτήσεων της Ένωσης Δήμων που αφορούν τον 

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο είναι αποτέλεσμα 

μιας προσπάθειας απλοποίησης των διαδικασιών και παραμονής 

στα έντυπα μόνο όσων διαδικασιών, εγκρίσεων, κ.λπ., απαιτούνται 

από τη σχετική νομοθεσία. 

Παρόλο που θέση του Επιμελητηρίου είναι ότι θα πρέπει να νομο-

θετηθεί η υποχρεωτική επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχα-

νολογικών εγκαταστάσεων, κάτι τέτοιο –τουλάχιστον μέχρι σήμε-

ρα– δεν προβλέπεται στην περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών νο-

μοθεσία, η οποία μεταφέρει την ευθύνη συντονισμού και επίβλε-

ψης της υλοποίησης όλων των μελετών και όρων της άδειας στο 

διοριζόμενο –με βάση το Νόμο– επιβλέποντα μηχανικό, ο οποί-

ος οφείλει, κατά την άποψη του ΕΤΕΚ, να απαιτήσει οποιεσδήπο-

τε βεβαιώσεις κρίνει αναγκαίες από τους άλλους μελετητές που 

εμπλέκονται στο έργο, προτού εκδώσει το Πιστοποιητικό Συμπλή-

ρωσης Έργου.

Τα πιο πάνω είναι η φιλοσοφία, η οποία αποτυπώνεται στα αναθεωρη-

μένα έντυπα της Ένωσης Δήμων. 

«Εγκαταστάσεις υγραερίου – Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες και Πρότυπα – Κώδικας Πρακτικής»

Τ Ο  Ε Τ Ε Κ  Κ Α Ι  Ο  Σ Μ Μ Η Κ  Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Α Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η 
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Mε το Nόμο ν. 157(Ι)/2000 τροποποιήθηκε ο 

βασικός Νόμος περί Ρύθμισης Οδών και Οι-

κοδομών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

των μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσε-

ων στις οικοδομές. 

Η λεπτομερής ρύθμιση του θέματος, σύμφωνα με 

την πιο πάνω αναφερόμενη νομοθετική τροπο-

ποίηση, θα γινόταν με Κανονισμούς. 

Με τον Κανονισμό 111/2006 ρυθμίστηκε η υπο-

χρεωτική ετοιμασία και υποβολή στην αρμόδια 

Αρχή μελέτης ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής 

εγκατάστασης για σκοπούς χορήγησης άδειας (οι-

κοδομής).

Στον Κανονισμό 111/2006 έχουν οριστεί 28 μηχα-

νολογικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες απαιτεί-

ται σχετική μελέτη, που περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, τα συστήματα εξοπλισμού υπό πίεση πέ-

ραν των 50Kpa, συστήματα κεντρικής θέρμανσης 

εξαιρουμένων των μεμονωμένων κατοικιών και 

συστήματα κλιματισμού εξαιρουμένων των μεμο-

νωμένων κατοικιών.

Η εξαίρεση των μεμονωμένων κατοικιών από 

την υποχρέωση υποβολής μηχανολογικής μελέ-

της δεν υπήρχε στον Κανονισμό που ετοιμάστη-

κε, αλλά είναι κάτι που εισήχθηκε «για κοινωνι-

κούς και οικονομικούς λόγους» στο στάδιο ψήφι-

σης των εν λόγω Κανονισμών στη Βουλή. 

Ο ορισμός «μεμονωμένη κατοικία» δεν υπάρχει 

ούτε στο βασικό Νόμο αλλά ούτε στον Κανονι-

σμό 111/2006. Ο ορισμός «μεμονωμένη κατοικία» 

ερμηνεύεται στα Τοπικά Σχέδια, τα οποία μπο-

ρούν να θεωρηθούν ως δευτερογενής νομοθε-

σία, τα οποία ορίζουν τη μεμονωμένη κατοικία ως 

την κατοικία, η οποία κατά παρέκκλιση του γενι-

κού κανόνα μπορεί να ανεγερθεί υπό προϋποθέ-

σεις εκτός του ορίου ανάπτυξης των Τοπικών Σχε-

δίων, π.χ. ανέγερση μόνο μίας κατοικίας σε ένα τε-

μάχιο γης που υπερβαίνει τα 4.000 τ.μ. 

Επειδή φαίνεται ότι ο όρος «μεμονωμένη κατοι-

κία» στον Κανονισμό 111/2006 δεν ήταν ο πιο δό-

κιμος και δημιούργησε αρκετές ανομοιομορφί-

ες στην εφαρμογή του, το υπουργείο Εσωτερι-

κών σε συνεννόηση με το Επιστημονικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κύπρου και την Ένωση Δήμων ετοί-

μασε προσχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού 

111/2006, στο οποίο, μεταξύ άλλων, επαναδιατύ-

πωσε τα σημεία 22 και 23 του Πίνακα που αφο-

ρούν την απαρίθμηση των μηχανολογικών εγκα-

ταστάσεων, για τα οποία απαιτείται μελέτη μηχα-

νολογικής εγκατάστασης ως εξής:  

22.  Συστήματα κεντρικής θέρμανσης εξαιρουμέ-

νων των συστημάτων σε μονοκατοικία, της 

οποίας το εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 200 τε-

τραγωνικά μέτρα, ή διπλοκατοικία, της οποίας 

το εμβαδόν δεν υπερβαίνει συνολικά τα 250 

τετραγωνικά μέτρα. Δεν εξαιρούνται τα συ-

στήματα κεντρικής θέρμανσης που εργάζο-

νται με αέρια καύσιμα.

23.  Συστήματα κλιματισμού, εξαιρουμένων των 

συστημάτων σε μονοκατοικία, της οποίας το 

εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά 

μέτρα, ή διπλοκατοικία, της οποίας το εμβα-

δόν δεν υπερβαίνει συνολικά τα 250 τετραγω-

νικά μέτρα.

Παρόλο που η πιο πάνω αναφερόμενη τροποποίη-

ση δεν έχει ψηφιστεί ακόμη από τη Βουλή, το ΕΤΕΚ 

θεωρεί ότι στο μεσοδιάστημα –μέχρι την τροπο-

ποίηση του Κανονισμού– θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

για την ομοιόμορφη, και στο πνεύμα και πρόθεση 

του νομοθέτη, εφαρμογή του Κανονισμού. 

Προκήρυξη θέσης επιστημονικού λειτουργού

Tο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται 

αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης επιστημονικού λειτουργού, 

με ακαθάριστο πρώτο μισθό τα €2.534,06 με βάση το τιμαριθμι-

κό επίδομα που ήταν σε ισχύ την 01.07.2011, στις Συνδυασμένες 

Κλίμακες Ε9-11-12.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη 

θέση, όπως προνοεί το οικεί  ο σχέδιο υπηρεσίας κατά την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι για τη 

πιο πάνω θέση θα υποβληθούν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Οι αιτητές θα πρέπει επίσης να είναι μέλη του ΕΤΕΚ κατά την ημε-

ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στον κλά-

δο/κλάδους που καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 

ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου. Για την 

υπό πλήρωση θέση, οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως οι 

υποψήφιοι: κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο 

προσόν στην πολιτική μηχανική ή την αρχιτεκτονική και να είναι 

μέλη του ΕΤΕΚ   στον αντίστοιχο κλάδο.   

Για περισσότερες πληροφορίες, για έντυπα αιτήσεων και του σχεδί-

ου υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ 

(τηλέφωνο 22877644, τηλεομοιότυπο: 22730373).

Το σχέδιο υπηρεσίας και το έντυπο αίτησης για τη θέση βρίσκονται 

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

Οι αιτήσεις   θα πρέπει να υποβάλλονται προς τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ 

και να παραδοθούν στα γραφεία του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση Κερβέρου 

8, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 21826, 

1513 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρα-

σκευής 9 Σεπτεμβρίου 2011 με την κατάλληλη συμπλήρωση των σχε-

τικών εντύπων και την επισύναψη των αναγκαίων πιστοποιητικών.

Υποβολή μελέτης για μηχανολογικές εργασίες 
για αίτηση άδειας οικοδομής για κατοικία 
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Mελετώντας το ενδεχόμενο δημόσιας τοπο-

θέτησής του για θέμα που απασχόλησε τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης περί ανάπτυξης στην 

περιοχή Δασούδι του δήμου Γερμασόγειας, το ΕΤΕΚ 

ζήτησε τον περασμένο Ιούνιο ενημέρωση τόσο από 

το υπουργείο Εσωτερικών όσο και από τον Κυπριακό 

Οργανισμό Τουρισμού. 

Το Επιμελητήριο ενημερώθηκε μέσω της Περιφε-

ρειακής Επιτροπής ΕΤΕΚ Λεμεσού, αλλά και από τα 

ΜΜΕ, σχετικά με ζητήματα που αφορούν πρόθεση 

του ΚΟΤ να αξιοποιήσει το Δασούδι με συγκεκριμέ-

νους τρόπους. Από τις πληροφορίες που έχει συλ-

λέξει το Επιμελητήριο, φαίνεται να προκύπτουν κατ’ 

αρχήν σημαντικά ερωτήματα που θα πρέπει να διε-

ρευνηθούν σε σχέση με αποφάσεις που έχουν λη-

φθεί. 

Από τα ΜΜΕ έχει αναφερθεί ότι η ιδιοκτησία του 

χώρου ανήκει στο Τμήμα Δασών και αξιοποιείται από 

τον ΚΟΤ μέσω συμφωνίας εκμίσθωσης.

Στην επιστολή του προς τον ΚΟΤ, το ΕΤΕΚ αναφέρει:

1.  «Από την πληροφόρηση που έχουμε προκύ-

πτει ότι έχουν υποβληθεί προς την Πολεοδομι-

κή Αρχή σχετικές αιτήσεις και έχουν παραχωρη-

θεί πολεοδομικές άδειες. Στην περίπτωση που 

ισχύει το πιο πάνω, παρακαλώ όπως μας ενη-

μερώσετε κατά πόσο πριν από την υποβολή της 

σχετικής αίτησης έχει προηγηθεί διαβούλευση 

με τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου (σε περίπτωση 

που η ιδιοκτησία δεν ανήκει στον ΚΟΤ) και έχει 

εξασφαλιστεί η συναίνεσή του για την προτει-

νόμενη ανάπτυξη.

2.  Στην περίπτωση που συμφωνείτε με την εκτίμη-

ση ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη θα έχει συνέ-

πειες στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, λαμ-

βάνοντας υπόψη και τον ευαίσθητο χαρακτήρα 

του Δασουδιού, παρακαλώ ενημερώστε μας κατά 

πόσον προηγήθηκε, πριν από την οριστικοποίηση 

του σχεδιασμού, δημόσια διαβούλευση και ποια 

ήταν τα πορίσματα/αποτελέσματα της διαβού-

λευσης αυτής, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

3.  Ενημερώστε μας για τυχόν μελέτες που έχουν γί-

νει ώστε να καταδειχθούν οι περιβαλλοντικές και 

κυκλοφοριακές επιπτώσεις που πιθανόν να προ-

κύψουν από την υπό αναφορά ανάπτυξη και ποια 

τα πορίσματα αυτών.

4.  Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, από 

τις πληροφορίες που μας έχουν δοθεί διαφαί-

νεται ότι πρόθεση του Οργανισμού είναι όπως 

το έργο υλοποιηθεί με συγχρηματοδότησή του 

από τον ΚΟΤ και συγκεκριμένο επιχειρηματία που 

έχει ήδη επιλεγεί με απευθείας ανάθεση και με 

αντάλλαγμα την οικονομική εκμετάλλευση της 

ανάπτυξης από τον επιχειρηματία για συγκεκρι-

μένο χρονικό διάστημα. 

  Στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι 

ακριβείς, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε 

ειδικότερα σε σχέση με:

  • Τους λόγους που σας έχουν οδηγήσει σε αυτή 

την απόφαση

  • Την τεκμηρίωση βάσει της οποίας προκύπτει 

ότι η επιλογή της απευθείας ανάθεσης στο συ-

γκεκριμένο επιχειρηματία είναι η πιο συμφέρου-

σα επιλογή 

  • Κατά πόσο τούτο συνάδει με τη σχετική νομο-

θεσία περί δημοσίων συμβάσεων

  • Τους λόγους για τους οποίους έχετε αποφύγει 

να προχωρήσετε σε διαδικασία προκήρυξης προ-

σφορών για σκοπούς ανάθεσης, η οποία θα εξα-

σφάλιζε ευρύτερη συμμετοχή και πιθανόν να δια-

σφάλιζε οικονομικά πιο συμφέρουσες προσφορές. 

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, παρακαλώ όπως μας ενη-

μερώσετε κατά ποιον τρόπο ο χειρισμός του εν λόγω 

θέματος διασφαλίζει τις αρχές της χρηστής διοίκη-

σης, της διαφάνειας, αλλά και το δημόσιο συμφέ-

ρον». 

Από το υπουργείο Εσωτερικών το ΕΤΕΚ ζήτησε τις 

απόψεις του:

1.  «Για το προηγούμενο που δημιουργείται (εφόσον 

οι πληροφορίες που αναφέρουμε στην επιστο-

λή μας προς τον ΚΟΤ ευσταθούν) με βάση τη δι-

αφαινόμενη πρόθεση για παραχώρηση κρατικής 

γης απευθείας σε ιδιώτη, έστω για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, χωρίς καν να έχουν προκηρυ-

χθεί προηγουμένως προσφορές.

2.  Για τυχόν απόφαση όσον αφορά την παραχώρη-

ση κρατικής (δασικής) γης για σκοπούς ιδιωτικής 

αξιοποίησής της σε μια περιοχή με έντονη την 

παρουσία άλλων αναπτύξεων παρόμοιας φύσης.

3.  Κατά πόσο οι χρήσεις που προτείνονται συνά-

δουν με το πολεοδομικό καθεστώς των συγκε-

κριμένων τεμαχίων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Για το θέμα στο Δασούδι, ο ΣΑΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Με βάση 

τη μελέτη που έχει δοθεί στη δημοσιότητα για την ανέγερση νέων κτιρίων στο χώρο 

“Δασούδι”, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκφράζει έντονα την αντίθεσή του στην 

προτεινόμενη ανάπτυξη.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί δημόσια το Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως Λεμεσού, βάσει των προνοιών του Άρθρου 36 του Περί Πολεοδομίας και Οική-

σεως Νόμου, να ανακαλέσει άμεσα την πολεοδομική άδεια που έχει χορηγήσει σε σχέση 

με τις προτεινόμενες αναπτύξεις.  

Η απόφαση για δημιουργία των νέων επεμβάσεων στο χώρο κρίνεται αχρείαστη, καθώς 

θα αποκόπτει τη διέλευση προς την παραλία, θα αποκόπτει τις υπάρχουσες οπτικές φυ-

γές, ιδιαίτερα από το δρόμο, και εκ των πραγμάτων θα μετατρέψει το χώρο, ο οποίος σή-

μερα διατίθεται για περιπάτους και απόλαυση της φύσης και ξεκούρασης από το κοινό, 

σε χώρο επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κρατική δασική γη, όπου θα 

έπρεπε, σύμφωνα με τη νομοθεσία να επιδιώκεται, κατά προτεραιότητα, δεντροφύτευση. 

Επιπρόσθετα η περιοχή επηρεάζεται αισθητικά με την προτεινόμενη μορφολογική αντι-

μετώπιση, η οποία δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα ενός περιφερειακού πάρκου-φυσικού 

πόρου, όπως είναι το Δασούδι».

Έντονες παραστάσεις ΕΤΕΚ προς ΚΟΤ 
και υπ. Εσωτερικών για το Δασούδι

Φωτογραφία από τη συγκέντρωση πολιτών στο Δασούδι Λεμεσού, στις 28 Μαΐου, για να εκφράσουν την αντίθεσή 

τους στις πληροφορίες για ανέγερση, μεταξύ άλλων αναπτυξιακών έργων στην περιοχή, διώροφης αίθουσας 

δεξιώσεων και διώροφου χώρου στάθμευσης.
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Η πρωτοβουλία Build Up Skills, που ενεργοποιεί-

ται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμμα-

τος «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη – ΙΕΕ ΙΙ», επι-

κεντρώνεται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κα-

τάρτιση τεχνιτών και άλλων εργατών του οικοδομι-

κού κλάδου, καθώς και εγκαταστατών συστημάτων 

σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και Ανανεώσι-

μων Πηγών Ενέργειας στα κτίρια.

Οι γενικοί στόχοι της πρωτοβουλίας είναι οι 

εξής:

• Διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ όλων των ενδια-

φερομένων μερών σχετικά με το θέμα των πρά-

σινων προσόντων και δεξιοτήτων που απαιτού-

νται στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων 

του 2020 σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδο-

ση των κτιρίων.

• Διερεύνηση και ποσοτικοποίηση αναγκών για 

εργατικό δυναμικό εξειδικευμένο σε θέματα ΕΞΕ 

& ΑΠΕ στον οικοδομικό κλάδο, μέχρι το 2020.

• Ανάπτυξη εθνικών οδικών χαρτών προσόντων, 

δεξιοτήτων και ικανού αριθμού τεχνικού προ-

σωπικού, με καταγεγραμμένες ανάγκες και προ-

τεραιότητες έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στό-

χοι βιώσιμης ενέργειας στα κτίρια για το 2020.

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο κατά 

90% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει την 

ιδιαιτερότητα ότι σε αντίθεση με τα συνήθη ευ-

ρωπαϊκά προγράμματα, οι φορείς του δικτύου 

συνεργασίας θα προέρχονται από την ίδια χώρα, 

και ότι η πρόθεση της Επιτροπής είναι να χρη-

ματοδοτήσει μία πρόταση ανά κράτος-μέλος. 

Ύστερα από πρόσκληση της Υπηρεσίας Ενέργει-

ας, το Τεχνικό Επιμελητήριο μαζί με άλλους σχε-

τικούς με το θέμα φορείς όπως το Ίδρυμα Ενέρ-

γειας Κύπρου, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, τον ΟΣΕΟΚ, το Κέντρο Παραγωγικό-

τητας, την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ έχουν υποβάλει κοι-

νή πρόταση για χρηματοδότηση της εκπόνησης 

εθνικού χάρτη προσόντων, δεξιοτήτων και ικα-

νού αριθμού τεχνικού προσωπικού για να επι-

τευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ενέργειας στα 

κτίρια για το 2020. 

Με βάση την πρόταση όπως ετοιμάστηκε, το ΕΤΕΚ 

θα συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Έργου και θα έχει ουσιαστική συμμετοχή στη 

δέσμη εργασίας 2, η οποία αφορά την αποτύπωση 

του status quo σχετικά με τον οικοδομικό/κατα-

σκευαστικό κλάδο, την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων, τη δια βίου μάθηση και το υφιστάμενο σύ-

στημα επαγγελματικών προσόντων. 

Οι προτάσεις αναμένεται να αξιολογηθούν το 

προσεχές φθινόπωρο έτσι ώστε η χρηματοδό-

τηση και υλοποίηση των προγραμμάτων να αρ-

χίσει το συντομότερο δυνατόν, καθώς το θέμα 

αυτό αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Συμμετοχή ΕΤΕΚ στο Build Up Skills
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ΙΕΕ Ι Ι»

Πρόσκληση Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 
για υποβολή προτάσεων στη «ΔΕΣΜΗ 2011»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προχώρη-

σε τον Απρίλιο στην πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση 

έργων έρευνας και καινοτομίας της «ΔΕΣΜΗΣ 

2011». 

Βασικές επιδιώξεις της «ΔΕΣΜΗΣ 2011» είναι 

η προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε 

μια σειρά τομέων της κυπριακής κοινωνίας, η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και 

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυ-

πριακής οικονομίας. Απευθύνεται στους ερευ-

νητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, τις επιχει-

ρήσεις και τους κοινωφελείς οργανισμούς.

Στα πλαίσια της προκήρυξης, το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου και το Frederick University απευθύνθη-

καν στο Επιμελητήριο και ζήτησαν όπως αυτό 

συμμετάσχει ως εταίρος σε αριθμό ερευνητι-

κών προτάσεων που ετοιμάζονται. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου, 

αφού μελέτησε το θέμα, αποφάσισε να συμ-

μετάσχει στις πιο κάτω ερευνητικές προτάσεις 

προς το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας:

1. Αξιολόγηση της εφαρμογής συμβατικών και 

καινοτόμων υλικών θερμομόνωσης και ενσω-

μάτωσης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε πιλοτι-

κό κτίριο στην Κύπρο. (Συντονιστής: ΤΕΠΑΚ)

2. Προσομοίωση εφαρμογής ενεργειακών πα-

ρεμβάσεων σε υπάρχουσες κατοικίες στην Κύ-

προ, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής 

τους απόδοσης. (Συντονιστής: ΤΕΠΑΚ)

3. Δημιουργία χάρτη ενεργειακά αποδοτικών 

σπιτιών. (Συντονιστής: ΤΕΠΑΚ)

4. Δημιουργία πλαισίου και μεθοδολογίας για 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση της καταλληλό-

τητας χρήσης κτιρίων. (Συντονιστής: Frederick 

University)

5. Intelligent management for effi cient energy 

usage in future autonomous house. (Συντονι-

στής: Πανεπιστήμιο Κύπρου)

6. Design of an off-shore generation plant 

and an HVDC ink to the shore, combining 

CSP technology and the expected natural gas 

resources south of Cyprus. (Συντονιστής: Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου)

7. Novel control strategies for hybrid wind 

generator/storage systems interconnected in 

small isolated power systems. (Συντονιστής: 

Πανεπιστήμιο Κύπρου)

8. A smart end to end distributed demand side 

management mechanism with grid control 

capabilities. (Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου)

9. Ανάπτυξη πρωτότυπου προσαρμοζόμενης 

υβριδικής κατασκευής. (Συντονιστής: Πανεπι-

στήμιο Κύπρου)

10. Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος ποιοτι-

κού ελέγχου κατασκευαστικών έργων. (Συντο-

νιστής Frederick University)

Αυτό που κυρίως αναμένεται από το Επιμε-

λητήριο σε όλες τις προτάσεις είναι να συμ-

μετέχει και συνεισφέρει στην αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων και στην εξαγωγή συ-

μπερασμάτων και εισηγήσεων, καθώς και σε 

δράσεις διάχυσης των ερευνητικών αποτε-

λεσμάτων. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΕΚ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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Oθεσμός της Διαιτησίας ως διαδικασίας επίλυσης διαφορών σε τεχνικά 

και οικοδομικά συμβόλαια του Δημοσίου είναι πρόσφορος και κατάλλη-

λος και γι’ αυτό πρέπει να διαφυλαχτεί και εκσυγχρονιστεί ώστε να επιτελέσει 

καλύτερα τον σκοπό του. Αυτό αναφέρει το ΕΤΕΚ σε επιστολή του προς την 

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, η οποία ακολούθησε συνάντη-

ση που έγινε μεταξύ Επιμελητηρίου και ΚΕΑΑ στις 12 Μαΐου. Το ΕΤΕΚ παρα-

θέτει στην επιστολή του απόσπασμα χαιρετισμού του Προέδρου της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας σε συνέδριο για τη «Διεθνή Διαιτησία», στο οποίο τονίζει 

ότι «ο θεσμός έχει ταυτόχρονα ευεργετική επίδραση στην τακτική δικαιοσύ-

νη, την οποία αποφορτίζει από τεχνικά περίπλοκες υποθέσεις που μπορούν 

καταλληλότερα να επιλυθούν έξω από τη δικαστική αίθουσα».

Το ΕΤΕΚ αναφέρεται στην επιστολή του και για το θεσμό της Διαμεσολάβη-

σης, τον οποίο επίσης χαρακτηρίζει χρήσιμο και επωφελή, σημειώνοντας ότι 

αυτός «θα πρέπει να αξιοποιείται ως εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφο-

ρών σε τεχνικά και οικοδομικά συμβόλαια του Δημοσίου». Το ΕΤΕΚ παραθέ-

τει στην επιστολή του απόσπασμα από την Οδηγία 2008/52/ΕΚ, όπου αναφέ-

ρεται ότι «Η Διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει οικονομικά αποδοτική και 

ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μέσω διαδικασιών προσαρμο-

σμένων στις ανάγκες των διαδίκων. Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται μέσω 

διαμεσολάβησης προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επι-

τρέπουν να διατηρηθεί φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών».

Εξάλλου, το Τεχνικό Επιμελητήριο εισηγείται στο ΚΕΑΑ τα εξής:

(α)  Να εφαρμοστεί καθολικά και εξ αρχής στα τεχνικά και οικοδομικά συμ-

βόλαια του Δημοσίου ο θεσμός της Διαιτησίας ως διαδικασίας επίλυσης 

διαφορών αντί της παραπομπής των διαφορών στα δικαστήρια. Τα δικα-

στήρια, ως γνωστόν, δεν εξειδικεύονται σε τεχνικά θέματα και για το λόγο 

αυτό παραπέμπουν όλες τις διαφορές σε διαιτησία. Αποτέλεσμα του πιο 

πάνω είναι να τίθενται οι υποθέσεις ενώπιον του διαιτητή με μεγάλη κα-

θυστέρηση και αφού παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη γένε-

ση της διαφοράς. Αυτό δρα αρνητικά στην επιδιωκόμενη σύντομη επίλυ-

ση της διαφοράς και στην απονομή δικαιοσύνης, η οποία οφείλει να είναι 

ουσιαστική συνιστώσα της. Περαιτέρω, η καθυστέρηση στην εξέλιξη της 

διαδικασίας για παραπομπή σε διαιτησία δημιουργεί προβλήματα υπό την 

έννοια ότι συχνά καλείται να υπερασπιστεί τις θέσεις του εργοδότη άτο-

μο, το οποίο δεν είχε σχέση με το έργο (λόγω αφυπηρέτησης, προαγω-

γής, μετακίνησης κ.ο.κ.).

(β)  Σε ό,τι αφορά την καθολική και εξ αρχής υιοθέτηση του θεσμού της Δι-

αιτησίας, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η σχετική πρόνοια του Άρθρου 

59 του προηγούμενου κυβερνητικού συμβολαίου.

(γ)  Παράλληλα με το πιο πάνω, θα πρέπει να υιοθετηθεί και η πρόνοια για 

την εισαγωγή του θεσμού του Πρώτου Κριτή ως προαιρετικής ενδιάμεσης 

εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, τόσο στα οικοδομικά συμ-

βόλαια, όσο και στα συμβόλαια για έργα πολιτικής μηχανικής. 

Ο Πρώτος Κριτής θα διορίζεται από τον κατάλογο των διαιτητών και η απόφα-

σή του θα είναι δεσμευτική και εφαρμοστέα μέχρι τυχόν να ανατραπεί από 

απόφαση διαιτησίας για το επίμαχο θέμα. Επιπρόσθετα, για μεγάλα και πο-

λύπλοκα έργα του Δημοσίου θα μπορούσε ο Πρώτος Κριτής να είναι το ίδιο 

πρόσωπο για όλο το έργο ούτως ώστε να καθίσταται οικείος με το έργο και 

τα προβλήματά του.

To ETEK ζήτησε την παρέμβαση 
της Γενικής Ελέγκτριας για τους «μειοδοτικούς»

Tην εμπλοκή της Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας, 

Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο θέμα των προσφορών για 

υπηρεσίες συμβούλων μελετητών για έργα του Δημοσίου, 

ζήτησε με επιστολή του το ΕΤΕΚ. Το Επιμελητήριο ζήτη-

σε από την κ. Γιωρκάτζη τη διόρθωση αυτής της απαρά-

δεκτης κατάστασης, η οποία «τελικά βλάπτει τεχνικά και 

ποιοτικά τα ίδια τα έργα, αλλά και συντείνει στην αύξηση 

του τελικού κόστους κατασκευής».

Στην επιστολή προς τη Γενική Ελέγκτρια, το ΕΤΕΚ θέτει 

την έντονη ανησυχία του «σε σχέση με την ποιότητα και 

επάρκεια διαφόρων μελετών που κατακυρώνονται για 

υπηρεσίες συμβούλων μηχανικών για έργα του Δημοσίου, οι οποί-

ες, λόγω του τρόπου προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών, με τη 

μέθοδο του μειοδοτικού διαγωνισμού, αποτυγχάνουν να διασφα-

λίσουν εκείνα τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζουν τις εν λόγω μελέτες».

Περαιτέρω, το ΕΤΕΚ τονίζει ότι θεωρεί αδιανόητο το γε-

γονός ότι «ακόμη και για τους διαγωνισμούς που προκη-

ρύσσονται με τη μέθοδο των δύο φακέλων (οικονομικά 

πιο συμφέρουσα προσφορά), οι πλείστες προτάσεις που 

υποβάλλονται βαθμολογούνται με πολύ υψηλές βαθμο-

λογίες σε σχέση με το τεχνικό τους μέρος, προδιαγραφές 

κ.λπ., με αποτέλεσμα να απομένει ως αποφασιστικό κρι-

τήριο ανάθεσης η οικονομική πρόταση.

«Είναι επίσης, κατά την άποψή μας», σημειώνει το Επι-

μελητήριο, «ολοκληρωτικά λανθασμένο –και δημιουργεί 

ερωτηματικά– το γεγονός ότι συχνά γίνονται αποδεκτές ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές, τη στιγμή που αυτές απέχουν κατά παρασάγγας 

από τις αντίστοιχες εκτιμημένες αξίες των έργων, όπως αυτές καθορί-

ζονται από τις ίδιες τις αναθέτουσες Αρχές». 

H Διαιτησία ως διαδικασία επίλυσης διαφορών 
σε τεχνικά και οικοδομικά συμβόλαια του Δημοσίου 
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Του Αλέξη Ονουφρίου*

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να εξελιχθεί μια μέ-

θοδος εκμετάλλευσης της ατμόσφαιρας σαν πηγή 

φρέσκου νερού. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η με-

γαλύτερη βροχόπτωση πάνω στον πλανήτη παρατη-

ρείται στο πιο θερμό σημείο του πλανήτη, αυτό του 

ισημερινού (τροπικά κλίματα), όπου οι αέριες μάζες 

θερμαίνονται, αποκτούν ψηλό βαθμό υγρασίας και 

στη συνέχεια ανυψώνονται και ψύχονται, με αποτέ-

λεσμα να προκαλείται η συμπύκνωση των υδρατμών 

και η ανάπτυξή τους σε σταγόνες βροχής, μελετή-

θηκε η πιθανότητα οι συνθήκες αυτές να προσομοι-

ωθούν μέσα σε ένα χώρο με ελεγχόμενες συνθήκες 

(πιέσεις και θερμοκρασίες), μέσα στον οποίο θα «βρέ-

χει» ακόμη και το καλοκαίρι σε περιοχές του πλανήτη 

που μαστίζονται από ξηρασία. Στις περιοχές αυτές συ-

μπεριλαμβάνονται και αυτές της λεκάνης της Μεσο-

γείου, όπου παραλιακά παρατηρούνται ψηλές θερμο-

κρασίες και υγρασίες του αέρα, αλλά δεν δημιουργού-

νται οι κατάλληλες συνθήκες για βροχή.

Ερευνητικό έργο

Το 2008, υποβλήθηκε πρόταση στο Ίδρυμα Προώ-

θησης  Έρευνας της Κύπρου για ένα μικρής κλίμακας 

έργο, με βάση τις ιδέες που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Το έργο εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση από το Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαί-

σια του προγράμματος Τεχνολογία του ΙΠΕ. Συνεργα-

ζόμενοι φορείς στο έργο αυτό ήταν το ερευνητικό κέ-

ντρο ΑΚΜΩΝ, το οποίο συντόνισε το έργο, το CNE 

Technology Center, που πρόσφερε την ερευνητική 

πείρα και τεχνογνωσία του για το σχεδιασμό και κατα-

σκευή της πιλοτικής μονάδας, το Πανεπιστήμιο Δυτι-

κής Μακεδονίας, το οποίο ανέλαβε τη θερμοδυναμική 

και ρευστομηχανική  ανάλυση της ροής του αέρα δι-

αμέσου της μονάδας και η εταιρεία HYDRUS, η οποία 

συνεισέφερε στο σχεδιασμό και επιλογή των αντλιών, 

του ανεμιστήρα και των σωληνώσεων.

Ο σχεδιασμός της μονάδας

Για το σχεδιασμό της μονάδας αναλύθηκαν μετεωρο-

λογικά δεδομένα μιας περιόδου δέκα χρόνων και υπο-

λογίστηκαν οι μέσες τιμές θερμοκρασίας και υγρασί-

ας του αέρα για τις τέσσερις εποχές του έτους. Συλ-

λέχτηκαν επίσης στοιχεία για τη θερμοκρασία του θα-

λασσινού νερού στις παραλίες της Κύπρου. 

Στο Σχήμα 1 φαίνεται σχηματικά η διάταξη της πει-

ραματικής μονάδας. Ο αέρας εισάγεται στον ηλιακό 

προθερμαντήρα, μέσα στον οποίο βρίσκεται θαλασσι-

νό νερό με σκοπό την εξάτμιση και τον εμπλουτισμό 

του αέρα με υδρατμούς. Ακολούθως, ένας ανεμιστή-

ρας προωθεί τον αέρα μέσα στο θάλαμο συμπύκνω-

σης των υδρατμών, ο οποίος χρησιμοποιεί ψυχρό θα-

λασσινό νερό.

Σχήμα 1: Σχηματική διάταξη της μονάδας.

Σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς υπολογισμούς, 

το καλοκαίρι, με μια ροή αέρα 1000μ3 ανά ώρα, ο αέ-

ρας περιέχει 272kg νερό ανά δωδεκάωρο της ημέρας, 

ενώ προστίθενται άλλα 90kg ανά ημέρα λόγω εξάτμι-

σης μέσα στον ηλιακό συλλέκτη. Η θερμοδυναμική 

μελέτη για το θάλαμο συμπύκνωσης έδειξε ότι 48kg 

νερού θα μπορούσαν να υγροποιηθούν. Οι θερμοδυ-

ναμικοί υπολογισμοί βοήθησαν την ερευνητική ομά-

δα να σχεδιάσει τη γενική γεωμετρία της πειραματι-

κής μονάδας. 

Ο ηλιακός συλλέκτης είναι επενδυμένος στo κάτω μέ-

ρος με πλαστικό, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (GRP) και 

είναι καλυμμένος στο πάνω μέρος με γυαλί. Ο εναλ-

λάκτης θερμότητας του θαλάμου συμπύκνωσης είναι 

κατασκευασμένος με χάλκινες σωληνώσεις σε σπει-

ροειδή διάταξη. Τα εσωτερικά τοιχώματα του θαλά-

μου συμπύκνωσης είναι επενδυμένα με GRP. Στην 

έξοδο της μονάδας κατασκευάστηκε κάλυμμα με GRP 

για την ομαλή έξοδο του αέρα, αλλά και για προστα-

σία από καιρικά φαινόμενα. Η μονάδα συνδέθηκε με 

ψύκτη (chiller), με πλαστικές σωληνώσεις για την προ-

σομοίωση των θερμοκρασιών του θαλασσινού νε-

ρού. Τοποθετήθηκε επίσης υγραντήρας στην είσοδο 

της μονάδας για προσομοίωση των παραλιακών ατμο-

σφαιρικών συνθηκών.

Με τη χρήση τρισδιάστατων σχεδιαστικών λογισμικών 

δημιουργήθηκαν μοντέλα για την ανάλυση της ροής 

του αέρα διαμέσου της μονάδας (Σχήμα 2) και για 

τη στατική επάρκεια του μεταλλικού σκελετού βάσει 

των φορτίων νερού και ανέμου. Σε γενικές γραμμές, 

η εφαρμογή του λογισμικού υπολογιστικής ρευστο-

δυναμικής για την ανάλυση της αρχικής και της βελτι-

στοποιημένης γεωμετρίας της συσκευής κρίνεται ιδι-

αίτερα χρήσιμη, γιατί οδήγησε σε σημαντική βελτίω-

ση της ροής του αέρα, που είχε ως αποτέλεσμα να με-

γιστοποιήσει την παραγωγή νερού και να μειώσει το 

κόστος ανά παραγόμενο κυβικό μέτρο αφαλατωμένου 

νερού μέσω της ελαχιστοποίησης των απωλειών στα-

τικής πίεσης λόγω τριβής.

Στο Σχήμα 3 εικονίζονται όλα τα σημεία τοποθέτη-

σης αισθητήρων για συνεχή καταγραφή των παρα-

μέτρων θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, ταχύτητας 

αέρα, ροής νερού εναλλάκτη και ροής παραγόμενου 

νερού. Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών, οι πα-

ράμετροι καταγράφονταν ανά ένα λεπτό ούτως ώστε 

να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 

Σχήμα 3: Τα συστήματα μέτρησης της μονάδας.

Η πειραματική μονάδα κατασκευάστηκε και δοκιμά-

στηκε στις εγκαταστάσεις του τεχνολογικού κέντρου 

CNE στη Βιομηχανική Περιοχή Εργατών στη Λευκω-

σία. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει πρόνοια για να 

μπορεί να μεταφερθεί και να λειτουργήσει αυτόνομα 

σε παραλιακές περιοχές χωρίς την ανάγκη σύνδεσής 

της με τον υγραντήρα και ψύκτη, αφού ο μεν υγρα-

ντήρας θα αντικατασταθεί από τις επικρατούσες πε-

ριβαλλοντικές συνθήκες στις παραλιακές πόλεις, ο δε 

ψύκτης θα μπορεί να αντικατασταθεί από θαλασσινό 

νερό βάθους μερικών δεκάδων μέτρων. 

Πειραματικά αποτελέσματα

Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τους θε-

ωρητικούς υπολογισμούς για την παραγωγή νερού 

από τον αέρα για τις μέσες μετεωρολογικές συνθήκες 

των τεσσάρων εποχών του χρόνου. Κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα, η μονάδα δεν παράγει νερό. Νερό πα-

ράγεται κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινο-

πώρου, ενώ η παραγωγή μεγιστοποιείται κατά τη δι-

άρκεια του καλοκαιριού. Κατά τις μεσημβρινές ώρες 

της καλοκαιρινής περιόδου, η παραγωγή νερού που 

μετρήθηκε ήταν περίπου 4 kg/ώρα, κάπως μεγαλύ-

τερη από τη θεωρητική τιμή των 3.5kg/ώρα. Υπολογί-

στηκε επίσης η κατανάλωση ενέργειας για την παρα-

γωγή του νερού. Μεγάλο μέρος της ενέργειας κατα-

ναλώνεται από την αντλία κρύου νερού, η οποία τρο-

φοδοτεί τον εναλλάκτη θερμότητας. Τα αποτελέσμα-

τα αυτά έδειξαν μια κατανάλωση ενέργειας της τάξης 

των 8.98 kJ/kg παραγόμενου νερού από τον ανεμιστή-

ρα και 199.7kJ/kg για την αντλία του εναλλάκτη θερ-

Παραγωγή νερού από τον αέρα με τη χρήση ηλιακής 

ενέργειας και ψύξης από θαλασσινό νερό

Σχήμα 2: Αποτελέσματα της ανάλυσης ροής.
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Του Λέανδρου Νικολαΐδη*

Mε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανοποίηση, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

παρακολουθεί τη δημοσίευση στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ άρθρων 

σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Τα άρθρα αυτά, πέρα 

από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του ΕΤΕΚ για τα εν λόγω θέ-

ματα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας που αποτελεί το απα-

ραίτητο συστατικό για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώ-

ρους εργασίας και κατ’ επέκταση τη μείωση των ατυχημάτων και επαγγελματικών 

ασθενειών.

Σημειώνεται επίσης η σημαντική συνεισφορά του ΕΤΕΚ με τη συμμετοχή του στην 

επιτροπή για τη μείωση των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στον το-

μέα των κατασκευών, καθώς και η συνυπογραφή από το ΕΤΕΚ της σχετικής Κοι-

νής Δήλωσης Πολιτικής. Η ενεργός συμμετοχή του ΕΤΕΚ στις Ομάδες Εργασίας που 

έχουν καταρτιστεί για να προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων της Κοινής Δήλωσης, 

καθώς και ο συντονισμός από το ΕΤΕΚ των δύο από τις πέντε ομάδες, δεσμεύει το 

ΕΤΕΚ και ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στον κόσμο των μηχανικών να συνεισφέρει 

αποτελεσματικά στη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και στη μεί-

ωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. 

Το ΤΕΕ έχει τελευταία εντείνει τους ελέγχους για την επιτήρηση της εφαρμογής της 

νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, μέσω στοχευμέ-

νων εκστρατειών στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιθεώρησης. Μέσα στα 

πλαίσια αυτά ελέγχεται και η εργασία των συμβούλων στα θέματα ασφάλειας και 

υγείας στην εργασία, των ονομαζόμενων ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασί-

ας και Πρόληψης). Από τα ευρήματα των ελέγχων της εργασίας των ΕΞΥΠΠ προκύ-

πτουν θέματα, τα οποία συζητούνται σε συναντήσεις που έχει το Τμήμα ετήσια με 

τους συμβούλους αυτούς, ώστε ο θεσμός των ΕΞΥΠΠ να αναπτυχθεί και να συνει-

σφέρει κατά το δυνατόν περισσότερα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πρόσφατα αναβαθ-

μίστηκαν και τα κριτήρια έγκρισης των ΕΞΥΠΠ.

Το ετήσιο πρόγραμμα επιθεώρησης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλ-

λων, τα στατιστικά στοιχεία των ατυχημάτων, το βαθμό κινδύνου σε κάθε χώρο ερ-

γασίας και επιχείρησης, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, την προσωρινό-

τητα των εργασιών στα εργοτάξια και φυσικά τους διαθέσιμους ανθρώπινους πό-

ρους στο Τμήμα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, διενεργούνται μηνιαίες εκστρα-

τείες επιθεωρήσεων σε καθορισμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με συ-

γκεκριμένους στόχους.

Οι επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας γίνονται κατά κανόνα σε ανύποπτο χρόνο και 

χωρίς προειδοποίηση και όχι κατόπιν προειδοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

της κ. Βασιλείου.  Εξαίρεση αποτελούν οι λίγες περιπτώσεις, όπου ο επιθεωρητής θα 

συμμετάσχει σε προγραμματισμένη συνεδρία της Επιτροπής Ασφάλειας ή άλλη συ-

νάντηση με το λειτουργό ασφάλειας της επιχείρησης ή με άλλα διευθυντικά στε-

λέχη. Και οφείλω να τονίσω ότι η πολιτική του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και του Τμήματος στον τομέα της ασφάλειας και υγείας είναι ότι παρά 

την οικονομική ύφεση, δεν χωρούν εκπτώσεις στα θέματα αυτά.

Επίσης, από φέτος, το ΤΕΕ ενημερώνει για κάθε εκστρατεία τους κοινωνικούς εταί-

ρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και το ΕΤΕΚ, με σχε-

τική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται οι συγκεκριμένοι στόχοι της κάθε εκ-

στρατείας. Πιστεύουμε ότι η ενέργεια αυτή, πέρα από την πληροφόρηση, συμβάλ-

λει στην ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με τους εργοδότες, εργαζόμε-

νους και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και στη διαφάνεια των ενερ-

γειών του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι ο κάθε πολίτης μπορεί και προτρέπεται να ενημερώνει επώνυμα ή 

ανώνυμα, αν το επιθυμεί, τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας (στη Λευ-

κωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο, ή και τα Κεντρικά Γραφεία του Τμή-

ματος) για τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις ή άλλα προβλήματα σε σχέση με τα θέ-

ματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία που τυχόν περιέλθουν στην προσοχή του.

Αναμφίβολα, η ασφάλεια και υγεία είναι υπόθεση όλων. Πέραν από το κράτος, 

που έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη να επιτηρεί την εφαρμογή της νομοθεσί-

ας, ο κάθε επαγγελματίας και ειδικά ο κάθε μηχανικός και υπεύθυνος επιστήμο-

νας-επαγγελματίας πρέπει να φροντίζει να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία εφαρμόζοντας τις 

βασικές αρχές πρόληψης σε κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα.

Από την πλευρά του, το ΤΕΕ καταβάλλει μεγάλη, πολύπλευρη και πολυσχιδή προ-

σπάθεια για τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργα-

σίας, της οποίας τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται. Γιατί αντιλαμβάνεται πλή-

ρως την ευθύνη που έχει ως αρμόδιο Τμήμα πάνω στα θέματα αυτά. Επειδή δεν θέ-

λει απλώς να αποκαλείται «αρμόδιο», όπως αναφέρει στο άρθρο της η κ. Βασιλείου, 

αλλά να είναι αρμόδιο.

*Διευθυντής Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Σχόλιο της συγγραφέως του αρχικού άρθρου

Χαίρομαι που, μέσω του άρθρου μου, δόθηκε η ευκαιρία στο διευθυντή του ΤΕΕ 

να εκφράσει τις απόψεις του και να μας ενημερώσει γύρω από τον τρόπο που 

ενεργεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των 

πολιτών της Κύπρου. 

Είναι απαίτηση όλων μας, τις τραγικές αυτές μέρες που περνά ο τόπος μας, όλοι 

οι αρμόδιοι να είναι αρμόδιοι και να ενεργούν ως τέτοιοι! 

Σημείωση: «Σε ανύποπτο χρόνο»: σε στιγμή που ένα ζήτημα δεν έχει τεθεί, δη-

λαδή σε χρόνο όπου δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ή προειδοποίηση που να προ-

ϊδεάζει (Από το «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας», του Γ. Μπαμπινιώτη).

Ελίζα Βασιλείου

Μηχανολόγος μηχανικός

Σχόλιο στο άρθρο της Ελίζας Βασιλείου, που δημοσιεύθηκε στο 
Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ το Φεβρουάριο 2011 (τεύχος 142)

μότητας. Η ψηλή τιμή κατανάλωσης ενέργειας ανά kg 

παραγόμενου νερού από την αντλία οφείλεται στο μι-

κρό μέγεθος της πειραματικής μονάδας. 

Συμπεράσματα

Παρόλο που η παραγωγή νερού με τη μέθοδο που 

μελετήθηκε, εκμεταλλεύεται ένα σχετικά χαμηλό πο-

σοστό της όλης περιεκτικότητας νερού στον αέρα, 

εντούτοις μπορεί να λεχθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι 

αρκετό για να καταστήσει τη μέθοδο αυτή τεχνολογι-

κά και οικονομικά βιώσιμη. Η παραγωγή νερού αυξά-

νεται όσο οι θερμοκρασίες και η υγρασία του αέρα αυ-

ξάνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως συμ-

βαίνει στις τροπικές χώρες. Το χρονικό σημείο της πα-

ραγωγής συμπίπτει δηλαδή με την αύξηση των ανα-

γκών σε νερό.

Οι μονάδες του είδους αυτού λειτουργούν καλύτερα 

σε παραλιακές περιοχές, όπου οι κλιματολογικές συν-

θήκες είναι θερμές και υγρές και όπου είναι οικονομι-

κότερο να αντληθεί θαλασσινό νερό. Για να δοθεί ένα 

μέτρο σύγκρισης και εκτίμησης των μεγεθών, σύμφω-

να με τους υπολογισμούς, μια μονάδα με ηλιακό συλ-

λέκτη μεγέθους 100μx100μ, με επιφάνεια 10000μ2 θα 

μπορούσε να παράγει 26000 kg νερού τη μέρα.

Εν κατακλείδι, η μέθοδος αυτή μπορεί να συνδυαστεί 

μελλοντικά με την κατασκευή θερμοκηπίων, αποδίδο-

ντας εξίσου σημαντικές ποσότητες νερού. Στην περί-

πτωση αυτή, η επιφάνεια του θερμοκηπίου που δέχε-

ται την ηλιακή ακτινοβολία παίρνει τη θέση του ηλια-

κού συλλέκτη. Στην είσοδο του θερμοκηπίου ο αέρας 

θα εμπλουτίζεται με υδρατμούς από εξάτμιση θαλασ-

σινού νερού, ενώ παράλληλα θα μειώνεται η θερμοκρα-

σία μέσα στο θερμοκήπιο, σε ευεργετικά για τα φυτά 

επίπεδα. Στην έξοδο του θερμοκηπίου, οι υδρατμοί θα 

υγροποιούνται, με τη χρήση κρύου θαλασσινού νερού, 

για το πότισμα των φυτών. Τα αποτελέσματα του ερευ-

νητικού έργου αποδεικνύονται χρήσιμα για τον υπολο-

γισμό των ποσοτήτων νερού που θα μπορούσαν να πα-

ράγονται από τέτοιου είδους θερμοκήπια.

*Μηχανολόγος μηχανικός 

Εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας
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Του Ορέστη Κυριάκου*

Στην Ευρώπη, το 2010, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συ-

στημάτων προσέγγισε τα 40.000ΜW, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η 

συνεισφορά του έτους 2010 στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ με 15.000ΜW.

Στον Πίνακα 1 δίνεται το σενάριο ανάπτυξης της αγοράς Φ/Β στην ΕΕ-27 μέχρι το 

2030, με βάση την έκθεση PV-Employment 2009. Επίσης, από την ίδια έκθεση φαί-

νεται και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στο σύνολο της ΕΕ-

27 με βάση το σενάριο ανάπτυξης της εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων (Πίνακας 2).

Στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται κυ-

ρίως από εισαγόμενα πετρελαϊκά προϊόντα, τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εί-

ναι αξιοσημείωτη. Η ώθηση για την ανάπτυξη της αγοράς Φ/Β συστημάτων υπο-

βοηθήθηκε από την εφαρμογή σχεδίων χορηγιών από το 2004.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2005 καταγράφηκε η πρώτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από Φ/Β συστήματα συνδεδεμένα στο δίκτυο 

και μέχρι το τέλος του 2010 η συνολική εγκατεστη-

μένη ισχύς Φ/Β συστημάτων έφτασε τα 6,3MW. Μέ-

ρος αυτής (730kW) ανήκει σε αυτόνομα Φ/Β συστή-

ματα, που δεν συνδέονται δηλαδή στο δίκτυο της ΑΗΚ. 

Από τα Φ/Β συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο δί-

κτυο έχουν παραχθεί συνολικά 4.839.446KWh, από τις 

17 Φεβρουαρίου 2005 έως τα τέλη του 2010. Επίσης, 

υπάρχουν και άλλες εφαρμογές της χρήσης Φ/Β συ-

στημάτων, όπως τα αυτόνομα για την άντληση νερού.

Ηλιακή ακτινοβολία

Η Κύπρος κατέχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ηλιακής ακτινοβολίας στην 

Ευρώπη, ο οποίος διαφέρει ανά περιοχή του νησιού. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η 

καθολική ηλιακή ακτινοβολία στην Κύπρο βρίσκεται σε περιοχές τιμών γύρω από 

την τιμή των 2000kWh/m2. Σε ένα Φ/Β σύστημα, μέρος αυτής της ενέργειας μετα-

τρέπεται σε ηλεκτρική αναλόγως της απόδοσης των Φ/Β πλαισίων. Το προνόμιο του 

υψηλά διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού δεν μπορούσε να αγνοηθεί από την κυπρι-

ακή κυβέρνηση και έτσι στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πη-

γές Ενέργειας εκτίμησε ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β συστημάτων, το 

2020, αναμένεται να είναι 192MW.

Παρόλα αυτά, η διαδικασία αδειοδότησης ειδικότερα για τα μεγάλα Φ/Β συστήματα 

δυναμικότητας 150kW στο έδαφος παραμένει χρονοβόρα και αυτό λόγω του με-

γάλου αριθμού Τμημάτων και Υπηρεσιών που πρέπει να γνωμοδοτήσουν για την 

έκδοση των αδειών.

Η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων επιχορηγείται/επιδοτείται από το Σχέδιο Χορη-

γιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνσης της χρήσης Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας 2009-2013, του υπουργείου Εμπορίου 

Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy). Τα έσο-

δα για την παροχή χορηγιών, τα οποία συλλέγονται στο 

Ειδικό Ταμείο για την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ και 

ΕΞΕ, προέρχονται από την επιβολή τέλους στην κατα-

νάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους κατανα-

λωτές ηλεκτρισμού στην Κύπρο (οικιακούς, εμπορικούς, 

βιομηχανικούς) και ανέρχεται στα 0,44 σεντ/kWh. Λόγω 

του ότι οι προϋπολογισμοί του Ειδικού Ταμείου εγκρί-

νονται κάθε χρόνο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η 

υποβολή αιτήσεων για παροχή χορηγίας/επιδότησης επιτρέπεται για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο κάθε χρόνο (συνήθως από Ιούλιο-Δεκέμβριο).

Βάση του νέου Σχεδίου παροχής Χορηγιών που ισχύει από τον Απρίλιο του 2011, ο 

κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο) για εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύ-

ος μέχρι 7kW συνδεδεμένο στο δίκτυο της AHK μπορεί να επιδοτηθεί με 35 σεντ/

kWh παραγόμενη (για τα 15 πρώτα χρόνια λειτουργίας). 

Επίσης, για αυτόνομα Φ/Β συστήματα μέχρι 7kW για οικιστικές μονάδες ή μέ-

χρι 20kW για Οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να 

ληφθεί επιχορήγηση 55% επί του επιλέξιμου κόστους (μέγιστο ποσό χορηγίας 

€44.000). Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγκαταστήσουν αυτόνομα Φ/Β συ-

στήματα ή συστήματα για άντληση νερού μέχρι 20kW μπορούν να λάβουν επιχο-

ρήγηση 55% επί του επιλέξιμου κόστους (μέγιστο ποσό χορηγίας €36.000).

Επιπρόσθετα, για μεγάλα εμπορικά Φ/Β συστήματα ισχύος έως 150 kW, βάσει του 

προηγουμένου Σχεδίου Χορηγιών, υπήρχε μόνο επιδότηση 34 σεντ/kWh παραγό-

μενη κατά τα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας του συστήματος. Το εν λόγω Σχέδιο δεν 

είναι ακόμη ανοικτό στους ενδιαφερομένους για υποβολή αιτήσεων.

Εταιρείες Φ/Β

Στην Κύπρο σήμερα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 35 εταιρείες εισαγω-

γής και εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων. Πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) στις οποίες απασχολούνται 4-9 άτομα. Οι ειδικότητες που απασχολούνται 

στις εταιρείες εισαγωγής και εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων είναι κυρίως ηλε-

κτρολόγοι μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι, αλλά και άλλοι τεχνικοί. Το επάγγελμα του 

μηχανικού καθορίζεται και νομοθετείται από το Νόμο του Επιστημονικού και Τεχνι-

κού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και των εγκαταστατών από το Τμήμα Ηλεκτρο-

μηχανολογικών Υπηρεσιών του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

Σε δύο χρόνια περίπου από σήμερα, αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα για τους 

εγκαταστάτες Φ/Β συστημάτων στην ΕΕ-27, μιας και σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

νέας Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης της ενέργειας που παρά-

Η ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στην Κύπρο

Στις 17 Φεβρουαρίου 
2005, καταγράφηκε στην 
Κύπρο η πρώτη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 
από Φ/Β συστήματα 

συνδεδεμένα στο δίκτυο

Η καθολική ηλιακή ακτινοβολία στην Κύπρο βρίσκεται σε 

περιοχές τιμών γύρω από την τιμή των 2000kWh/m2.
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Του Ιωσήφ Καρή*

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ευρωπαϊκής 

τυποποίησης, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποί-

ησης (CYS), ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης της 

Κύπρου, και ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Κύπρου 

συμμετείχαν στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής 

Επιτροπής Τυποποίησης, BTTF 180 «Services of Real 

Estate Agents», για την εκπόνηση του ευρωπαϊκού 

Προτύπου CYS EN 15733:2009. Το Πρότυπο θα κα-

θορίζει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για τις υπηρε-

σίες, τις οποίες πρέπει να προσφέρουν τα κτηματο-

μεσιτικά γραφεία στον ευρωπαϊκό χώρο.

Στην Τεχνική Επιτροπή συμμετείχαν αντιπρόσωποι 

από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα οποία ταυτόχρονα είναι και μέλη του Ευ-

ρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN). Kατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων της Ευρωπαϊκής Τεχνι-

κής Επιτροπής, η κυπριακή αντιπροσωπεία υπέβα-

λε εισηγήσεις και απόψεις, οι οποίες συνάδουν με 

τον περί των Κτηματομεσιτών Νόμο και αφού έγι-

ναν αποδεκτές, συμπεριληφθήκαν στο τελικό κείμε-

νο του Ευρωπαϊκού Προτύπου.  Το νέο Πρότυπο στο-

χεύει στο να εναρμονίσει της ευρωπαϊκές πρακτικές 

στον κτηματομεσιτικό τομέα.   

Η έκδοση του Προτύπου αντανακλά μια πρώτη προ-

σπάθεια ευρωπαϊκής συναντίληψης στον προσδι-

ορισμό κοινών κριτηρίων που απαιτούνται για υπη-

ρεσίες κτηματομεσιτών. Ενόψει του μεγάλου αριθ-

μού διαφορετικών προσεγγίσεων σε εθνικό επίπε-

δο, ως προς το βαθμό εποπτείας των κτηματομεσι-

τών στην Ευρώπη, το παρόν έγγραφο στοχεύει στον 

προσδιορισμό μόνο των γενικών απαιτήσεων και ως 

εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί απλώς ως η βάση 

για τον καθορισμό υψηλότερου επιπέδου προνοιών 

για επαγγελματικές  υπηρεσίες και ικανότητες υπό 

τη μορφή απαιτουμένων στον τομέα των κτηματο-

μεσιτικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι νομοθετικές πρόνοιες για υπηρεσί-

ες κτηματομεσιτών υπάρχουν σε πολλές χώρες και 

αυτές οι νομοθετικές πρόνοιες πρέπει να λαμβάνο-

νται υπόψη. Οι κτηματομεσίτες οφείλουν να συμ-

μορφώνονται προς την υφιστάμενη σχετική ευρω-

παϊκή και εθνική νομοθεσία, οι οποίες υπερισχύουν 

του παρόντος ευρωπαϊκού Προτύπου σε περίπτωση 

που υπάρχει σύγκρουση στα απαιτούμενα. 

To Πρότυπο συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρό-

νοιες που καθορίζουν την αξιόπιστη παροχή πληρο-

φοριών στους αγοραστές και πωλητές, τη συμφω-

νία πελάτη μεσίτη και τις πληροφορίες που σχετί-

ζονται με τη συναλλαγή. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει 

τα προσόντα και την επαγγελματική ικανότητα των 

κτηματομεσιτών, αναφορά στα ποσά που κρατούνται 

από τον κτηματομεσίτη σε σχέση με τη συναλλαγή 

και την εκτίμηση αγοραίας αξίας ακίνητης ιδιοκτησί-

ας. Το Πρότυπο υπογραμμίζει επίσης για τις απαραί-

τητες επαγγελματικές και άλλες ασφάλειες που θα 

πρέπει να έχει ο κτηματομεσίτης, τον κώδικα ηθι-

κής και, τέλος, τα κριτήρια, τις ικανότητες και τα ακα-

δημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να 

κατέχει ο κτηματομεσίτης.      

Τα πιο πάνω είναι μερικά από τα κριτήρια που πε-

ριλαμβάνει το Πρότυπο CYS EN 15733:2009, με 

τα οποία οι κτηματομεσίτες πρέπει να συμμορ-

φώνονται σε περίπτωση που η οποιαδήποτε επι-

χείρηση θέσει βάσεις για πιστοποίηση. Πολύ σύ-

ντομα το Πρότυπο αυτό θα είναι πιστοποιήσι-

μο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-

σουν με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (τηλ: 

22411435). Το ολοκληρωμένο Πρότυπο μπορεί κά-

ποιος να το προμηθευτεί από το Κέντρο Πληροφό-

ρησης και Εξυπηρέτησης του CYS (Τηλ: 22411414).

*Λειτουργός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τις Υπηρεσίες 
Κτηματομεσιτών CYS EN 15733:2009 

γεται από Ανανεώσιμες Πηγές, και συγκεκριμένα το Άρθρο 14, τα κράτη-μέλη θα 

πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 να μεριμνήσουν ώστε συστήματα πιστοποίη-

σης να είναι διαθέσιμα για τους εγκαταστάτες: Μικρής κλίμακας λεβήτων και θερ-

μαστρών βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, γεω-

θερμικών αντλιών θερμότητας – οι οποίοι θα πρέπει να πιστοποιούνται μέσω ανα-

γνωρισμένου συστήματος κατάρτισης. 

Σήμερα εκπονείται το έργο PV-TRIN (Training of PV Installers), που χρηματοδοτεί-

ται από το πρόγραμμα «Intelligent Energy Europe» και από την Κύπρο συμμετέχει 

το ΕΤΕΚ, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και 

μιας διαδικασίας πιστοποίησης για ηλεκτρολόγους/τεχνικούς, υπεύθυνους για την 

εγκατάσταση και συντήρηση μικρής κλίμακας Φ/Β συστημάτων (http://pvtrin.gr).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου PV-TRIN διανεμήθηκαν συνολικά 48 ερω-

τηματολόγια σε εταιρείες εισαγωγής, πώλησης και εγκατάστασης Φ/Β, θεσμικούς 

παράγοντες της αγοράς και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο. Το ερωτηματολόγιο 

συμπεριλάμβανε πληθώρα ερωτήσεων για αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχό-

μενων υπηρεσιών από τις εταιρίες Φ/Β, την ικανοποίηση με την εγκατάσταση Φ/Β 

συστημάτων από ιδιώτες κ.ά.

Στην ερώτηση «Πώς θα χαρακτηρίζατε τον αριθμό εγκατεστημένων Φ/Β συστη-

μάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα και τις συνθήκες της αγοράς στην Κύ-

προ;», το 45% απάντησε «Καθόλου ικανοποιητικός», το 24% «Μη ικανοποιητικός» 

και το 31% «Ικανοποιητικός». Δεν λήφθηκαν απαντήσεις για «Απόλυτα ικανοποιητι-

κός» και «Πολύ ικανοποιητικός».

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι οι Κύπριοι αναμένουν περαιτέρω προ-

ώθηση των Φ/Β συστημάτων στην Κύπρο και θεωρούν ότι μπορούν να γίνουν πε-

ρισσότερα από πλευρά πολιτείας.

*Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ)

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

www.cea.org.cy 
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H πλέον πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής δείχνει ότι το περιβάλλον αποτε-

λεί σοβαρό προσωπικό μέλημα για περισσότερο 

από το 90% εκείνων που συμμετείχαν στη δη-

μοσκόπηση σε καθένα από τα κράτη-μέλη. Στη 

μεγάλη πλειονότητά τους οι Ευρωπαίοι συμφω-

νούν ότι η αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των 

φυσικών πόρων και η προστασία του περιβάλλο-

ντος μπορούν να δώσουν δύναμη στην οικονομι-

κή ανάπτυξη της ΕΕ. 

Η έκθεση αποστέλλει επίσης ηχηρό μήνυμα για 

δράση από την ΕΕ: παρά την οικονομική κρίση, σχε-

δόν 9 στους 10 Ευρωπαίους νομίζουν ότι θα πρέ-

πει να διατεθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη 

στήριξη φιλικών για το περιβάλλον δραστηριοτή-

των. Υπάρχει επίσης μαζική στήριξη για νομοθεσία 

σε επίπεδο ΕΕ: περισσότεροι από 8 στους 10 Ευρω-

παίους συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να ψηφιστεί 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του περι-

βάλλοντος στη χώρα τους.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, Janez 

Poto nik, δήλωσε τα εξής: «Πολλές από τις τάσεις 

αυτές δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι τώρα παρά οπο-

τεδήποτε άλλοτε νοιάζονται πολύ για το περιβάλ-

λον. Αυτό μεταφράζεται σε πράξεις και όχι απλώς 

σε καλές προθέσεις: 2 στους 3 Ευρωπαίους δηλώ-

νουν ότι τον τελευταίο μήνα ξεχώρισαν απόβλητα 

για ανακύκλωση, οι περισσότεροι από τους μισούς 

προσπαθούν να περικόψουν την ενεργειακή τους 

κατανάλωση, 4 στους 10 προσπαθούν να χρησιμο-

ποιούν λιγότερα προϊόντα που καταλήγουν σε από-

βλητα και περισσότεροι Ευρωπαίοι διαλέγουν περι-

βαλλοντικώς φιλικότερα μεταφορικά μέσα. Οι δια-

πιστώσεις δικαιώνουν επίσης σε μεγάλο βαθμό το 

ευρωπαϊκό όραμα. Προσφέρουν αναντίρρητη στή-

ριξη για την έκδοση περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι αυξάνεται η συ-

νειδητοποίηση των πιέσεων που ασκούνται στους 

φυσικούς πόρους. Όταν ρωτήθηκαν για λύσεις, 8 

στους 10 εξέφρασαν την επιθυμία να προσπαθή-

σουν περισσότερο οι επιχειρήσεις να χρησιμοποι-

ούν φυσικούς πόρους αποδοτικότερα, περισσότε-

ροι από 7 στους 10 επιθυμούν να πράττουν περισ-

σότερα οι εθνικές κυβερνήσεις και σχεδόν 7 στους 

10 θεωρούν ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να 

πράξουν περισσότερα.

Όταν ερωτήθηκαν για τις πέντε κορυφαίες περι-

βαλλοντικές ανησυχίες τους, περισσότεροι από 3 

στους 10 Ευρωπαίους αναλογίζονται τώρα πλέον 

την εξάντληση των φυσικών πόρων (33%, έναντι 

26% το 2007), 41% τη ρύπανση των υδάτων, 33% 

την αύξηση των αποβλήτων (από 24%) και το 19% 

την κατανάλωση (από 11%). Η ανησυχία για την 

απώλεια βιοποικιλότητας παραμένει, αντίθετα, χα-

μηλή προτεραιότητα – μόλις το 22% αναλογίζονται 

την απώλεια ειδών και ενδιαιτημάτων.

 

Εντολές για δράση

•  Παρά την οικονομική κρίση, το 89% των Ευρω-

παίων θεωρούν ότι θα πρέπει να διατεθεί περισ-

σότερη χρηματοδότηση για τη στήριξη της προ-

στασίας του περιβάλλοντος.

•  Σε ποσοστό 81% υποστηρίζουν εστιασμένη στο 

περιβάλλον νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, ως ανα-

γκαίο μέσο προστασίας του περιβάλλοντος (1% 

λιγότερο σε σύγκριση με το 2007).

•   Σχεδόν το 60% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι 

οι φιλικές για το περιβάλλον διαδικασίες προ-

μηθειών αποτελούν τον πλέον αποτελεσματι-

κό τρόπο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, ενώ λιγότεροι από το 30% τάσ-

σονται υπέρ λύσεων που είναι απλώς οικονομι-

κώς αποδοτικές.

•   Η δράση και η χρηματοδοτική στήριξη πέραν 

των συνόρων της ΕΕ έχει επίσης πολλούς οπα-

δούς, με το 79% να πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να βοηθήσει τη στήριξη χωρών εκτός ΕΕ ώστε 

να προστατευθεί το περιβάλλον.

Περισσότερη πληροφόρηση

Αν και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αισθάνονται εύ-

λογα καλά ενημερωμένοι για το περιβάλλον (60%, 

έναντι 55% το 2007), εντοπίστηκαν ελλείμμα-

τα πληροφόρησης σε ορισμένους τομείς. Περίπου 

το 50% των Ευρωπαίων αισθάνεται ότι τα ισχύο-

ντα συστήματα σήμανσης δεν τους επιτρέπουν να 

ταυτοποιούν με εμπιστοσύνη φιλικά για το περι-

βάλλον προϊόντα. Οι πολίτες θα επιθυμούσαν επί-

σης να ενημερώνονται καλύτερα για τις επιπτώσεις 

που έχουν συνήθεις χημικές ουσίες στην υγεία 

τους (40%), για τη χρήση των γενετικώς τροποποι-

ημένων οργανισμών στη γεωργία (37%), για τη ρύ-

πανση λόγω παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων στη 

γεωργία και για την εξάντληση των φυσικών πό-

ρων (27%).

Ιστορικό

Η έρευνα διεξάχθηκε στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ 

στο διάστημα μεταξύ 13 Απριλίου και 8 Μαΐου 

2011. Απάντησαν περίπου 26.825 άτομα από δια-

φορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, 

από τα οποία ελήφθη προσωπική συνέντευξη στη 

μητρική τους γλώσσα για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.

eu/public_opinion/index_en.htm, 

http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm

Oι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ νοιάζονται 
σε μεγάλο βαθμό για το περιβάλλον
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Του Γλαύκου Κωνσταντινίδη*

Σύντομα θα δημοσιευθούν τα νέα (τροποποιημέ-

να) Τοπικά Σχέδια Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνα-

κας και Πάφου. Μια πρώτη διαμόρφωση των Σχεδί-

ων μπήκε στο διαδίκτυο πρόσφατα και δίνει την ευ-

καιρία για μια γενική αντίληψη της συνολικής φι-

λοσοφίας των Σχεδίων. Η πρώτη μου εντύπωση εί-

ναι θετική όχι μόνο γιατί εφαρμόστηκε μια καινοτό-

μος συμμετοχική διαδικασία με τον πολίτη/δημότη 

να γνωρίζει τις προτάσεις των τοπικών Αρχών που 

υποβλήθηκαν στο Πολεοδομικό Συμβούλιο για αξι-

ολόγηση και έγκριση, αλλά επίσης για τον αναπτυ-

ξιακό τους προσανατολισμό και τα σημαντικά ανοίγ-

ματα προς τον ιδιωτικό τομέα για προώθηση συνθη-

κών ανάπτυξης και νέων επενδύσεων. Συγκεκριμέ-

να, εντοπίζονται νέες περιοχές ανάπτυξης γύρω και 

έξω από τις κεντρικές εμπορικές περιοχές σε διάφο-

ρους αστικούς δήμους, προτείνονται επιτέλους αυ-

ξήσεις στους συντελεστές δόμησης, ιδιαίτερα στις 

κεντρικές εμπορικές περιοχές, εισάγονται σημαντι-

κά κίνητρα για νέες μορφές οργανωμένης ανάπτυ-

ξης που ενθαρρύνουν ενιαίο πολεοδομικό σχεδια-

σμό, και άλλα πολλά.

Δεν έχω σκοπό να αναλύσω συνολικά τα Τοπικά Σχέ-

δια, γιατί αυτό είναι πρόωρο και δυνατόν να υπο-

στούν κάποιες αλλαγές μέχρι την τελική δημοσίευ-

σή τους περί το τέλος Ιουλίου, όπως μας ενημερώνει 

ο υπουργός Εσωτερικών.

Η πρόκληση γι’ αυτό το σύντομο σημείωμα είναι 

το προφανές πολεοδομικό θέμα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της οικονομικής ισορροπίας των 

Τοπικών Σχεδίων. Το ερώτημα είναι: Οποιοδήπο-

τε άλλο στόχο και αν θα επιτύχουν τα τροποποιη-

μένα Τοπικά Σχέδια, όσον ευφάνταστες και αν θα 

είναι οι προσεγγίσεις και λύσεις που θα δοθούν 

στη διαμόρφωση νέων αναπτύξεων, χρήσεων και 

σχεδιασμών, όσο καλομελετημένες και αν θα είναι 

οι επιμέρους πρόνοιες και πολιτικές από τεχνικής 

άποψης, πρέπει τα Τοπικά Σχέδια να είναι κοινω-

νικά δίκαια και οικονομικά ισορροπημένα; Οι αλ-

λαγές και βελτιώσεις που προτείνονται προς όφε-

λος της ανάπτυξης (με τις οποίες συμφωνώ, κάτω 

μάλιστα από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες) 

θα είναι –σε τελική ανάλυση– αλλαγές και βελτιώ-

σεις προς όφελος ιδιοκτητών και κατεχόντων. Να 

λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Το ερώτημα που με ενδιαφέρει είναι αν αυτές οι 

αλλαγές και βελτιώσεις θα εξατομικευτούν και 

πάλι ως δώρα του κράτους προς τους προνομι-

ούχους ιδιοκτήτες, όπως έγινε σε κάθε προηγού-

μενη τροποποίηση από το 1990, ή μήπως αυτήν 

τη φορά θα υιοθετηθούν επιτέλους, ήπια έστω, 

πολεοδομικά μέτρα, τέτοια που να ανταποδίδουν 

μικρό έστω μέρος του οφέλους στην κοινωνία 

και στο Δημόσιο. Η υιοθέτηση και εφαρμογή φο-

ρολογικής μορφής ανταποδοτικών μέτρων σε 

σχέση με τις αυξήσεις των συντελεστών δόμη-

σης και τις επεκτάσεις Ζωνών επιβάλλεται από 

τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οι-

κονομικά ισόρροπης πολεοδομίας, αρχές που δι-

δάσκονται στο πρώτο κιόλας έτος της Πολεοδο-

μίας. Ξοδεύονται δημόσιοι πόροι για έργα υπο-

δομής, πλατείες, βελτιώσεις όλων των ειδών, που 

παρεμπιπτόντως αυξάνουν τις αξίες της ακίνη-

της ιδιοκτησίας, και είναι λογικό να εισπράττει το 

κράτος ή η τοπική Αρχή, ή άλλη Αρχή, κάποιου 

είδους και ύψους «τέλος βελτίωσης» για να χρη-

ματοδοτηθούν ακόμη περισσότερα έργα και προ-

γράμματα για τις πόλεις. Ο ισχυρισμός ότι η ακί-

νητη ιδιοκτησία είναι ήδη βεβαρημένη με φορο-

λογίες ίσως να ευσταθεί σε κάποιο βαθμό, αλλά 

είναι αποτέλεσμα ενός γερασμένου και ξεπερα-

σμένου φορολογικού πλέγματος για την ακίνητη 

ιδιοκτησία με εισπρακτικό προσανατολισμό χω-

ρίς αναπτυξιακό και κοινωνικό όραμα.

Στην ουσία του θέματος, μια αύξηση του συντελεστή 

δόμησης, για παράδειγμα, από 1.6:1 σε 1.8:1 ή από 

1.8:1 σε 2.5:1, κ.λπ., έχει μεγάλο οικονομικό όφελος 

για τον ιδιοκτήτη.

Το κίνητρο είναι ορθό και αναγκαίο για να ενεργο-

ποιηθεί ο ιδιοκτήτης να επενδύσει στο κέντρο των 

πόλεων. Εξίσου αναγκαίο είναι να εξεταστεί η τελι-

κή κατανομή του οφέλους από το κίνητρο, δηλαδή 

πόσο όφελος θα παραμείνει στον ιδιοκτήτη και πόσο 

όφελος θα περάσει πίσω στην κοινωνία. Αυτή είναι 

η ουσία του θέματος και δεν έχει σχέση αν η ιδιω-

τική περιουσία είναι φορολογικά βεβαρημένη ή όχι.

Αν είναι όντως βεβαρημένη με αντιαναπτυξιακές 

φορολογίες (μεταβιβαστικά τέλη, ψηλό ποσοστό 

φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών, κ.λπ.), αυτό σί-

γουρα πρέπει να αλλάξει, αλλά να μην χρησιμοποι-

είται ως άλλοθι υπέρ της οικονομικής οικειοποίησης 

πολεοδομικών μέτρων που αποσκοπούν στον καλύ-

τερο σχεδιασμό όλης της πόλης και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής όλης της κοινωνίας. Είμαι, λοιπόν, σί-

γουρος πως τόσο ο υπουργός Εσωτερικών όσο και 

ο υπουργός Οικονομικών που έχουν την ευθύνη για 

την έγκριση των Τοπικών Σχεδίων, και για τα οικο-

νομικά της πολεοδομίας ευρύτερα, θα διασφαλίσουν 

ότι τα νέα Τοπικά Σχέδια θα έχουν μεν αναπτυξιακό 

προσανατολισμό, αλλά θα είναι και κοινωνικά δίκαια 

και οικονομικά ισόρροπα.

*Πολεοδόμος

Τα νέα Τοπικά Σχέδια – Ένα σύντομο σχόλιο



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

26
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Nέα μέτρα δίνουν ώθηση στην εξοικονόμηση ενέργειας ώστε η ΕΕ να 

επιτύχει το στόχο της για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 

20% μέχρι το 2020.

Η στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επικεντρώνε-

ται σε τρεις στόχους για το 2020: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-

ου κατά 20%, κάλυψη του 20% των ενεργειακών αναγκών από Ανανεώσιμες Πη-

γές και περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%. 

Η ΕΕ, αν και βρίσκεται στο σωστό δρόμο όσον αφορά τους στόχους της 

για τις εκπομπές αερίων και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κα-

θυστερεί όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αν δεν γί-

νει τίποτα, η ΕΕ θα επιτύχει τις μισές μόνο από τις μειώσεις. Για να κερδί-

σει το χαμένο έδαφος, η Επιτροπή προτείνει δεσμευτικά μέτρα για ενερ-

γειακή απόδοση. 

Ενεργειακά σχέδια 

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν δέσμευση των κρατών-μελών να καταρτίζουν 

σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας. 

Οι προμηθευτές ενέργειας, μειώνοντας τις πωλήσεις τους κατά 1,5% ετη-

σίως, θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να επιδιώκουν με-

γαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Έτσι, για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες κατοικι-

ών θα προσπαθούσαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των συστημάτων 

θέρμανσης, να εγκαταστήσουν διπλά τζάμια και να μονώσουν τις στέγες. 

Οι επιμέρους κυβερνήσεις μπορούν να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους 

για την επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων, όπως τη χρηματοδότηση προ-

γραμμάτων ή τη σύναψη συμφωνιών με τους προμηθευτές σε προαιρετική 

βάση. Άλλα μέτρα προβλέπουν τα εξής: 

•  Mείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις κυβερνήσεις με την ανακαίνι-

ση του 3% τουλάχιστον των δημόσιων κτιρίων κάθε χρόνο και την επιβολή 

της ενεργειακής απόδοσης ως όρου που πρέπει να πληρούν όλα τα αγαθά 

και οι υπηρεσίες που αγοράζουν 

•  Βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών σε δωρεάν πληροφορίες για 

να διαχειρίζονται καλύτερα την ενεργειακή τους κατανάλωση 

•  Οι μεγάλες εταιρείες να υποβάλλονται σε ελέγχους με στόχο τον προσδιο-

ρισμό τρόπων μείωσης της κατανάλωσης, και να παρέχονται κίνητρα σε μι-

κρότερες εταιρείες για να κάνουν το ίδιο 

•  Οι εθνικές ρυθμιστικές Αρχές να λαμβάνουν υπόψη την ενεργειακή απόδο-

ση, ειδικότερα όταν εγκρίνουν τέλη δικτύου 

•  Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν την αποδοτικότη-

τα των νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και να προωθούν την ανάκτηση 

απορριπτόμενης θερμότητας. 

Επόμενα βήματα 

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ οφείλουν να εγκρίνουν αυτά τα 

μέτρα, τα οποία θα συμβάλλουν στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράμα-

τος για μετατροπή της Ευρώπης σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων άνθρα-

κα, αλλά παράλληλα ανταγωνιστική. 

Το 2014, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση σχετικά με το αν η ΕΕ θα 

έχει ανακτήσει τους ρυθμούς που απαιτούνται για να επιτύχει το στόχο μείω-

σης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%. Αν κριθεί αναγκαίο, θα διατυπωθεί 

νέα πρόταση, η οποία θα θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους.

Βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης στην Ευρώπη

Mε τα μέτρα για μεγαλύτερη ανταγωνι-

στικότητα στην κινητή τηλεφωνία, ανα-

μένεται να δοθεί τέλος στους φουσκωμένους 

λογαριασμούς λόγω των τελών περιαγωγής. 

Με νέους κανόνες για τις εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας στην Ευρώπη επιδιώκεται η δρα-

στική μείωση των τελών περιαγωγής. 

Αναμένεται ότι οι κανόνες αυτοί θα βοηθή-

σουν να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τε-

θεί στο ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ για μια 

ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών μέχρι το 2015, 

ώστε να εξαλειφθούν οι μεγάλες διαφορές με-

ταξύ εγχώριων κλήσεων και διεθνών κλήσεων 

με περιαγωγή. Η πρόταση εστιάζει στην κύ-

ρια αιτία των υψηλών τελών περιαγωγής, δη-

λαδή την έλλειψη ανταγωνισμού, ανοίγοντας 

την αγορά σε περισσότερες εταιρείες και αυ-

ξάνοντας τις επιλογές των καταναλωτών. «Θα 

μειώσει επίσης αμέσως το κόστος περιαγωγής 

δεδομένων, ενός τομέα που αποφέρει τερά-

στια κέρδη στις εταιρείες», δήλωσε η αρμόδια 

για το ψηφιακό θεματολόγιο Επίτροπος, Νέ-

ιλι Κρους

Σύμφωνα με τους κανόνες της πρότασης, οι 

εγχώριες εταιρείες θα πρέπει να επιτρέπουν 

σε άλλους παρόχους την πρόσβαση στα δί-

κτυά τους με ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής. 

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να μπορούν 

να αντικαθιστούν τον εθνικό τους πάροχο με 

άλλον πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής. Η αντι-

κατάσταση θα γίνεται αυτόματα, χωρίς αλλαγή 

του αριθμού κλήσης ή της κάρτας SIM.

Η ευκολότερη πρόσβαση και η μεγαλύτερη 

επιλογή θα τονώσουν τον ανταγωνισμό και 

θα μειώσουν τις τιμές, αλλά θα χρειαστεί και-

ρός γι’ αυτό. Προς το παρόν, χάρη στη μέγιστη 

τιμή περιαγωγής δεδομένων θα μειωθούν τα 

τέλη σε 90 σεντ το πολύ ανά megabyte (MB), 

από τον Ιούλιο 2012, και θα φθάσουν τα 50 

σεντ μέχρι τον Ιούλιο 2014.

Με τον καθορισμό μέγιστης τιμής δεδομένων 

ολοκληρώνεται η ρύθμιση τιμών που περιλαμ-

βάνει επίσης τιμές για τις τηλεφωνικές κλή-

σεις και τα γραπτά μηνύματα: 35 σεντ ανά λε-

πτό για τις εξερχόμενες κλήσεις και 11 σεντ 

για τις εισερχόμενες. Αυτή η ρύθμιση λήγει 

τον Ιούνιο 2012 και αναμένεται να επεκταθεί 

μέχρι τα μέσα του 2016. 

Η πρόταση υποβλήθηκε στις 6 Ιουλίου προς 

εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 

κυβερνήσεις της ΕΕ.

Περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες 
τιμές για την περιαγωγή
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Tις απόψεις του ως προς τρεις περιπτώσεις αιτή-

σεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά 

παρέκκλιση των προνοιών των Τοπικών Σχεδίων 

υπέβαλε το ΕΤΕΚ προς τον πρόεδρο του Συμβουλί-

ου Μελέτης Παρεκκλίσεων:

•  Αίτηση της εταιρείας Pavilion Restaurant 

Night Spot Ltd για ανάπτυξη αναψυχής/

ψυχαγωγίας που διαλαμβάνει παιγνιδότο-

πους, καφετέριες και δύο κολυμβητικές 

δεξαμενές, στο Στρόβολο.

Για αυτή την αίτηση το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι:

(i)  Δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του 

Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99] και δεν εξυ-

πηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

 (ii)    Η προτεινόμενη ανάπτυξη χωροθετείται σε βι-

ομηχανική ζώνη, όπου δεν επιτρέπεται η χω-

ροθέτηση άλλων χρήσεων πέραν της βιομηχα-

νικής και των αποθηκών. 

 (iii)  Η ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει συναφείς χρή-

σεις με τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου, 

όπως ισχυρίζεται ο αιτητής, αλλά είναι κέντρο 

αναψυχής μεγάλων διαστάσεων, το οποίο ανα-

μένεται να προσελκύσει αυξημένους αριθμούς 

χρηστών και να δημιουργήσει επιπρόσθετη 

κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην περιοχή του 

νέου νοσοκομείου, περιοχή όπου ήδη υπάρχει 

κυκλοφοριακό πρόβλημα.  

 (iv)   Η ανάπτυξη αναμένεται να επηρεάσει ουσιω-

δώς τη γενική στρατηγική του Τοπικού Σχεδί-

ου Λευκωσίας, λαμβανομένων υπόψη των πιο 

πάνω και των αρνητικών θέσεων των αρμοδίων 

Αρχών και Τμημάτων.

 (v)    Ο αιτητής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για το 

ότι έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μέρους 

της ανάπτυξης παράνομα, αμέσως μετά την 

υποβολή της αίτησής του, γεγονός που, εκτός 

των άλλων, έχει εκθέσει έναντι του Νόμου τους 

συντελεστές του έργου, μελετητές και εργολά-

βο. Η προκλητική αυτή συμπεριφορά του αιτη-

τή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το 

Συμβούλιο. 

Για τους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τον Κα-

νονισμό 19(2) [Κ.Δ.Π. 309/99], το Τεχνικό   Επιμελη-

τήριο συστήνει την απόρριψη της αίτησης και ανα-

μένει από τις αρμόδιες Αρχές ότι θα προβούν σε 

όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση 

της νομοθεσίας.   

•  Αίτηση της εταιρείας Polycast Panels Ltd 

(ΠΑ 291/94) για την ανέγερση πολυώρο-

φης οικοδομής αποτελούμενης από κατα-

στήματα και γραφεία, στην ενορία Αγίας 

Τριάδος, στο δήμο Λεμεσού.

Στην απαντητική του επιστολή προς το ΣΥΜΕΠΑ, 

το ΕΤΕΚ τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «για ακόμη μια 

φορά βρίσκεται ενώπιον αίτησης, για την οποία η 

ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια χωρίς την εξασφάλιση έστω της 

Πολεοδομικής Άδειας. Το αποτέλεσμα είναι να ανα-

γκάζεται το Συμβούλιό σας και όλοι όσοι συμμετέ-

χουν στη δημόσια ακρόαση να αναλώνουν χρόνο 

και χρήμα για να εξετάσουν μια παρανομία και εν 

τέλει να την επιβραβεύουν, εγκρίνοντας την αίτη-

ση, εκτός αν έχει αποφασίσει το κράτος ότι θα κα-

τεδαφίζει τις παράνομες οικοδομές». Στην επιστο-

λή του ΕΤΕΚ σημειώνεται επίσης ότι «το Τεχνικό Επι-

μελητήριο επιβεβαιώνεται και πάλι για την αδυνα-

μία των αρμοδίων Αρχών να επιβάλουν τους Νό-

μους και να ασκήσουν έλεγχο των αναπτύξεων. Το 

γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τέτοιου 

μεγέθους και είδους αναπτύξεις, οι οποίες αφε-

νός επηρεάζουν την αισθητική και τη λειτουργία 

της πόλης και αφετέρου, τυγχάνουν ευρείας χρή-

σης από το κοινό, όπου η τυχόν μη εφαρμογή της 

ισχύουσας νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο την ασφά-

λεια και υγεία των πολιτών. 

Ο αιτητής έχει προχωρήσει στην υλοποίηση και λει-

τουργία της ανάπτυξης παράνομα, επηρεάζοντας 

δυσμενώς τις ανέσεις της παρακείμενης οικιστικής 

ζώνης και την ποιότητα του περιβάλλοντος, γεγο-

νός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το 

Συμβούλιό σας».

•  Αίτηση για άδεια, κατά παρέκκλιση, για 

προσθήκες σε πτηνοτροφείο στον Ασκά.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο εισηγήθηκε όπως αίτηση 

για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για προσθή-

κες σε υφιστάμενα πτηνοτροφικά υποστατικά στον 

Ασκά αντιμετωπισθεί θετικά.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη συμ-

βάλλει στον εμπλουτισμό και αναβάθμιση μιας κοι-

νότητας που είναι οικονομικά υποβαθμισμένη και 

γεωγραφικά απομονωμένη. Το Επιμελητήριο ειση-

γήθηκε προς το ΣΥΜΕΠΑ όπως τεθούν στους αιτη-

τές οι ακόλουθες προϋποθέσεις και όροι:

(i)  Να τηρηθούν όλοι οι όροι των αρμοδίων Τμη-

μάτων και Υπηρεσιών

(ii)  Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την αισθητι-

κή αναβάθμιση της ανάπτυξης, ώστε τα υπο-

στατικά της να συνάδουν με το δομημένο πε-

ριβάλλον της κοινότητας και να σέβονται την 

εξαιρετική φυσική ομορφιά της περιοχής

(iii)  Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία 

του περιβάλλοντος.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η προαναφερό-

μενη αίτηση δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιω-

δώς τη γενική στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου 

Ανάπτυξης, της Δήλωσης Πολιτικής, λαμβανομένων 

υπόψη των πιο πάνω, των θετικών θέσεων των αρ-

μοδίων Υπηρεσιών και του γεγονότος ότι δεν υπε-

βλήθησαν οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες ενστάσεις 

από επηρεαζόμενους πολίτες σε σχέση με τη λει-

τουργία της ανάπτυξης.

Θέσεις ΕΤΕΚ για αιτήσεις χορήγησης 
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση 
των προνοιών των Τοπικών Σχεδίων

Συμβόλαια Μελετητών [Α3/10(11)]

Eπιστολή προς τον πρόεδρο της 

Κεντρικής Επιτροπής Αλλα-

γών και Απαιτήσεων απέστειλε το 

ΕΤΕΚ για τα Συμβόλαια Μελετητών 

[Α3/10(11)]. Για το θέμα προηγήθη-

κε, την άνοιξη, συνάντηση του ΕΤΕΚ 

με εκπρόσωπους της ΚΕΑΑ.  

Το ΕΤΕΚ, σε ό,τι αφορά την τροπο-

ποίηση στο Κεφάλαιο 4 των Συμβο-

λαίων, θεωρεί ότι «παρόλο που η με-

θοδολογία και η προσέγγιση φαίνο-

νται καταρχήν λογικές, σε αρκετές 

περιπτώσεις το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτή δεν είναι δίκαιο και δεν θα αντανα-

κλά στην πραγματική αύξηση της εργασίας που θα επιφορτιστεί ο ανάδοχος μελετητής» 

και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Επιμελητήριο. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας, την οποία 

θεωρεί ότι είναι δικαιότερη και αποδίδει με καλύτερο τρόπο το τι συμβαίνει στην πραγ-

ματικότητα.



Tο Επιμελητήριο επικροτεί τις προσπάθει-

ες του υπουργείου Εσωτερικών για δημοσι-

οποίηση και προώθηση των σχετικών διαδικα-

σιών ώστε να ενεργοποιηθούν έγκαιρα οι νέες 

ρυθμίσεις που αφορούν την ανάπτυξη, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμο, αλλά και τις άλλες νομοθεσί-

ες που έχουν εγκριθεί πρόσφατα από τη Βουλή.

Σε επιστολή του προς το γενικό διευθυντή του 

υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από συνάντηση 

που είχαν στις 24 Μαΐου, το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι θε-

ωρεί πως οι ενημερωτικές ημερίδες που διοργανώ-

θηκαν, σε συνεργασία υπουργείου και ΕΤΕΚ, τόσο 

για τους λειτουργούς των αρμοδίων Αρχών όσο και 

για τους μελετητές ήταν ιδιαίτερα υποβοηθητικές. 

«Περαιτέρω», σημειώνει το Επιμελητήριο στην 

επιστολή του, «θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, 

στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να επιδιωχθεί 

άμεσα η διευθέτηση αριθμού υποθέσεων που 

δύνανται να επωφεληθούν από τις νέες ρυθμί-

σεις και έχουν υποβληθεί κατά τις πρώτες βδο-

μάδες ισχύος του νέου πλαισίου. Μια τέτοια εξέ-

λιξη, συνοδευόμενη με την κατάλληλη δημοσι-

ότητα, θα αποτελέσει έναυσμα για μαζικότερη 

ανταπόκριση του κοινού και θα προσδώσει δυνα-

μική στο όλο εγχείρημα». 

Το ΕΤΕΚ τονίζει, εξάλλου, ότι βάσει «της συζήτη-

σης που έγινε κατά τη συνάντηση της 24ης Μα-

ΐου, διαφαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, 

ενώ φαίνεται ότι και αρκετές πρόνοιες των νομο-

θεσιών δεν έχουν γίνει ακόμη εντελώς κατανοη-

τές. Ενόψει τούτου θεωρούμε ότι το υπουργείο, 

με στόχο να διασφαλίσει την επιτυχία του όλου 

εγχειρήματος, θα ήταν επιθυμητό να εντείνει τις 

προσπάθειες του, π.χ. μέσω σχετικών εγκυκλί-

ων, ενημερωτικών εντύπων κ.λπ., ώστε να διευ-

κολυνθούν και οι λειτουργοί των αρμοδίων Αρ-

χών στο χειρισμό των αιτήσεων που υποβάλλο-

νται, αλλά και γενικότερα των θεμάτων που σχε-

τίζονται με την προσπάθεια αυτή». 

Το Επιμελητήριο συμφωνεί ότι τα ζητήματα που 

έχουν εγερθεί (ρυθμίσεις που αφορούν μη ου-

σιώδεις παραβάσεις, εφαρμογή πρόνοιας που 

εξαιρεί από την υποχρέωση διορισμού επιβλέ-

ποντος μηχανικού και καθορισμός παραβάσεων 

που δύνανται να τυγχάνουν χειρισμού στο επί-

πεδο των οικοδομικών Αρχών) θα πρέπει να συ-

ζητηθούν στην ολιγομελή Επιτροπή που έχει κα-

θοριστεί με εκπροσώπους  του ΕΤΕΚ, των Δημοτι-

κών Αρχών και των Επαρχιακών Διοικήσεων.
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΙΣ 5-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Παρουσίαση του Γεωχημικού 
Άτλαντα της Κύπρου

Ν Ε Α  ΤΟ Υ  Ε Τ Ε Κ

Αναθεώρηση του περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμου 

Tο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του 

υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πό-

ρων και Περιβάλλοντος διοργανώνει Συ-

μπόσιο για την παρουσίαση του Γεωχη-

μικού Άτλαντα της Κύπρου, μιας μελέ-

της διαρκείας πέντε χρόνων που εκπονή-

θηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλί-

ας και τη συμβουλευτική εταιρεία ADCS 

International Ltd. 

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του αξι-

ότιμου υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πό-

ρων και Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη Ηλιά-

δη, και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 7 

Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ, 

στη Λευκωσία. 

Το Συμπόσιο φιλοδοξεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο τόσο στο διεθνές όσο και 

στο εγχώριο επιστημονικό γίγνεσθαι στα 

θέματα περιβαλλοντικής, αστικής και ια-

τρικής γεωχημείας. Φιλοδοξεί επίσης να 

ενημερώσει το επιστημονικό, αλλά και το 

ευρύτερο κυπριακό κοινό για τα αποτε-

λέσματα του προγράμματος και τη σχέση 

τους με συναφείς τομείς της ζωής στην 

Κύπρο. Στο Συμπόσιο θα παρουσιάσουν 

εργασίες διακεκριμένοι επιστήμονες διε-

θνούς εμβέλειας. Οι παρουσιάσεις θα είναι 

στην αγγλική γλώσσα.

Η τελευταία μέρα του Συμποσίου περιλαμ-

βάνει εκδρομή υπαίθρου στο Οφιολι-

θικό Σύμπλεγμα του Τροόδους με επί-

σκεψη στο αρχαιότερο ενεργό μεταλ-

λείο χαλκού, αυτό της Σκουριώτισσας, 

με μεταλλευτική ιστορία πέραν των 

4.000 χρόνων.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην εκδρο-

μή υπαίθρου ανέρχεται στα €50 και 

περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και 

ένα γεύμα.

Για δήλωση συμμετοχής: director@gsd.

moa.gov.cy, azissimos@gsd.moa.gov.cy, 

22409213.

Πληροφορίες: www.moa.gov.cy/gsd
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΥΠ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Εκσυγχρονισμός της περί 
Ηλεκτρισμού νομοθεσίας

Ν Ε Α  ΤΟ Υ  Ε Τ Ε Κ

Το Επιμελητήριο απέστειλε σε διευ-

θυντές ειδήσεων και αρχισυντάκτες 

έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μα-

ζικής Ενημέρωσης την επετειακή έκδο-

ση και την ταινία που δημιουργήθηκαν με 

την ευκαιρία των 20χρονών του, καθώς 

επίσης και τον Απολογισμό Δράσης του 

ΕΤΕΚ για την τριετία που πέρασε.

Η επετειακή έκδοση είχε θέμα «20 χρό-

νια ΕΤΕΚ, Παράδοση – Πορεία – Προο-

πτική». Στην έκδοση γίνεται αναφορά στο 

ρόλο της μηχανικής επιστήμης/τεχνολο-

γίας από τα αρχαία χρόνια, χωρίς γεωγρα-

φικούς περιορισμούς, ιστορική καταγρα-

φή των προσπαθειών για τη δημιουργία του ΕΤΕΚ, ενώ το κύριο μέρος της έκδοσης παρουσιάζει τη δράση 

και συμβολή του Επιμελητηρίου στα 20 χρόνια παρουσίας του. 

Περαιτέρω, επιλεγμένοι πολιτειακοί αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες τοποθετούνται ύστερα από πρό-

σκληση σε κρίσιμα θέματα που ενδιαφέρουν την κυπριακή κοινωνία όπως την ποιότητα και την ασφά-

λεια στις κατασκευές, την επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνοοικονομική ανάλυση πριν τη λήψη πολιτι-

κών αποφάσεων, τη σημασία της αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος, την ενεργειακή πολιτική, 

τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις προσπάθειες επανένωσης της πατρίδας μας και επανεγκα-

τάστασης στις επιστρεφόμενες περιοχές κ.ο.κ. 

Παράλληλα, στα ίδια πλαίσια, το Επιμελητήριο ετοίμασε ολιγόλεπτη ταινία, η οποία αποτελεί το απόσταγμα 

των προσπαθειών της ίδρυσης, της ιστορικής διαδρομής, του οράματος του ΕΤΕΚ και της προσφοράς του 

στους Κύπριους μηχανικούς και στην κοινωνία γενικότερα.

H ειδική έκδοση και 
η επετειακή ταινία στα ΜΜΕ  

2 0 Χ Ρ O Ν Α  E T E K

Ύστερα από συνάντηση που πραγματο-

ποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2011 

για το θέμα του εκσυγχρονισμού της περί 

Ηλεκτρισμού νομοθεσίας, μεταξύ του ΕΤΕΚ 

και του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έρ-

γων, το Επιμελητήριο ζήτησε με επιστολή 

του, ημερομηνίας 31 Μαΐου, προς το γενι-

κό διευθυντή του υπουργείου, τα πρακτικά 

της εν λόγω συνάντησης.

Στην επιστολή, το Επιμελητήριο σημειώ-

νει επίσης ότι θεωρεί δεδομένο ότι όλα τα 

μέρη θα τηρήσουν το τι συμφωνήθηκε στη 

συνάντηση αυτή, τονίζοντας πως τα συμ-

φωνηθέντα «ήταν η χρυσή τομή και μία 

συμβιβαστική λύση που έγινε αποδεκτή 

από όλους τους παρευρισκόμενους».

«Συνοπτικά», αναφέρει το ΕΤΕΚ στην επι-

στολή του, «σημειώνουμε σε ό,τι αφορά 

την απονομή δικαιώματος εκπόνησης ηλε-

κτρολογικών μελετών σε εργολήπτες μέσω 

εξετάσεων, ενόψει της επιμονής του Τμή-

ματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 

ότι το Επιμελητήριο αποδέχθηκε ως τελική 

συμβιβαστική λύση πως το δικαίωμα αυτό 

θα έχει καταληκτική ημερομηνία, κάτι που 

έγινε αποδεκτό. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε 

ότι η τελευταία εξέταση θα πραγματοποι-

ηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2012.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που 

αφορούν τους ανώτερους τεχνικούς, με 

βάση τα διαμειφθέντα στη συνάντηση, 

συμφωνήθηκε ότι αυτές θα παραμείνουν 

ως έχουν στους Κανονισμούς, με μόνη δι-

αφοροποίηση ότι θα καθοριστεί νέα κατα-

ληκτική ημερομηνία για εγγραφή τους στο 

σχετικό κατάλογο».

Ανέγερση νέου 
καθεδρικού 
ναού στη 
Λευκωσία

Mε επιστολές του προς τον Αρχιεπίσκο-

πο Κύπρου, Χρυσόστομο Β΄, και το δήμο 

Λευκωσίας, το ΕΤΕΚ ζήτησε διευκρινήσεις σχετι-

κά με τη διαδικασία ανέγερσης νέου καθεδρικού 

ναού στην πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο, σε συνέχεια της 

επικοινωνίας που είχε με τον Μακαριότατο ανα-

φορικά με το πιο πάνω θέμα, της έκθεσης που 

ετοιμάστηκε από την Επιτροπή που όρισε το Τε-

χνικό Επιμελητήριο και της συνάντησης, κατά 

την οποία συζητήθηκαν διάφορα εναλλακτικά 

στοιχεία και εισηγήσεις, ζήτησε ενημέρωση για 

τις όποιες αλλαγές και τροποποιήσεις έγιναν ή 

στις όποιες πρόκειται να προβεί στα αρχικά σχέ-

δια του ναού.

Από το δήμο Λευκωσίας το ΕΤΕΚ, σε συνέχεια 

επικοινωνίας που έγινε αναφορικά με το πιο 

πάνω θέμα, ζήτησε ενημέρωση για την όποια 

εξέλιξη και αν έχουν κατατεθεί νέα σχέδια ή 

έχουν γίνει αλλαγές ή/και τροποποιήσεις στα 

αρχικά σχέδια.

Ανάγκη επίσπευσης 
διαδικασιών για 

τροποποιήσεις του περί 
ΕΤΕΚ Νόμου

Mε επιστολή του προς το Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, το ΕΤΕΚ ζήτησε την επίσπευ-

ση των διαδικασιών για τροποποίηση του περί Επι-

στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμου και νέων 

Κανονισμών Δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ. Επί-

σης, το Επιμελητήριο, με επιστολή του προς το Γε-

νικό Εισαγγελέα, ζήτησε επίσπευση της διαδικασί-

ας εξέτασης του θέματος κατά πόσο το νομοσχέ-

διο με τίτλο «ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμε-

λητηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 (Άσκη-

ση της Μηχανικής Επιστήμης από Εταιρείες Περιο-

ρισμένης Ευθύνης)» όπως ετοιμάστηκε βρίσκεται σε 

αντίθεση με την ισχύουσα κυπριακή και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

Και τα δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά για το ΕΤΕΚ 

και η μη προώθησή τους δημιουργεί προβλήματα.

Για το πρώτο θέμα έγινε και συνάντηση αντιπρο-

σωπείας του ΕΤΕΚ με το Γενικό Εισαγγελέα στις 14 

Απριλίου.
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ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Συνέδριο για τον 
ηλιακό κλιματισμό

Στη Λάρνακα θα πραγματοποιηθεί το 4o Διεθνές Συνέδριο Ηλι-

ακού Κλιματισμού (4th International Conference for Solar Air-

Conditioning), που διοργανώνει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI, www.otti.

eu). Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο 

ξενοδοχείο Palm Beach, από τις 

12 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2011, 

και μεταξύ των υποστηρικτών 

του είναι το ΕΤΕΚ, το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ. Προε-

δρεύων του Συνεδρίου θα είναι 

ο Δρ Κυριάκος Τσιηφτές του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου.

Η γλώσσα του Συνεδρίου θα εί-

ναι η αγγλική.

Για όσους εγγραφούν πριν 

τις 14 Αυγούστου, το δικαί-

ωμα συμμετοχής στο Συνέ-

δριο είναι €700 (€600 για τα 

μέλη του ΕΤΕΚ). Περισσότε-

ρες λεπτομέρειες: www.otti.

de/pdf/sac3679.pdf

στο 

τις 

11, 

ών

ή-

ε-

αι

-

-

Περιοδικός έλεγχος 
έτοιμου σκυροδέματος 
βάσει των Προτύπων 

CYS EN 206-1 και CYS 300

Eνημέρωση από τη γενική διευθύντρια του 

υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού ζήτησε το ΕΤΕΚ σχετικά με τις εξελίξεις στο 

διαγωνισμό για τη μελέτη-έρευνα που θα πραγμα-

τοποιηθεί για τον εντοπισμό των επιπτώσεων στην 

ποιότητα έτοιμου σκυροδέματος από την τροπο-

ποίηση των παραμέτρων της περιεκτικότητας χλω-

ριόντων και της θερμοκρασίας.

«Χωρίς να μειώνουμε τη σημασία της ορθής και 

ολοκληρωμένης μελέτης-έρευνας του θέματος, η 

οποία αναπόφευκτα θα είναι χρονοβόρα», αναφέρει 

σε σχετική επιστολή του το Επιμελητήριο, σημειώ-

νει ότι «ενόψει του γεγονότος ότι η μελέτη-έρευνα 

γίνεται εκ των υστέρων και αφού χαλάρωσαν οι δύο 

κρίσιμες παράμετροι (περιεκτικότητα χλωριόντων 

και θερμοκρασία παράδοσης) του συμπληρωματι-

κού Προτύπου, η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολο-

κληρωθεί σε εύλογα σύντομο χρονικό διάστημα». 

Περαιτέρω, το ΕΤΕΚ τονίζει «ότι επειδή το έτοι-

μο σκυρόδεμα είναι ένα προϊόν, το οποίο επηρεά-

ζει όλη την οικοδομική βιομηχανία και όλη την κοι-

νωνία, θα πρέπει η μελέτη-έρευνα που θα γίνει να 

μην περιοριστεί σε απλές εργαστηριακές μετρήσεις 

και έλεγχο αριθμού δοκιμίων έτοιμου σκυροδέμα-

τος, αλλά θα πρέπει να καταλήξει και σε ποσοτικο-

ποίηση (κόστος) της επίπτωσης που θα έχει η εν-

δεχόμενη μείωση της διάρκειας ζωής του συνόλου 

των οικοδομών, η οποία θα οδηγήσει σε απαιτήσεις 

πρόωρων επεμβάσεων και συντήρησης». 

Εισήγηση του ΕΤΕΚ είναι όπως «παράλληλα με το πιο 

πάνω εξεταστεί κατά πόσον η αναβάθμιση των υπο-

δομών των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανο-

μής έτοιμου σκυροδέματος μπορούσε να οδηγήσει 

σε συμμόρφωση με τις παραμέτρους (περιεκτικότη-

τα χλωριόντων και θερμοκρασία παράδοσης) όπως 

καθορίζονταν στο Πρότυπο CYS 300 πριν τροποποι-

ηθεί. Στην περίπτωση που η απάντηση στο ερώτημα 

είναι θετική, να υπολογιστεί ποιο το πρόσθετο κεφα-

λαιουχικό κόστος (επένδυση) αναβάθμισης των υπο-

δομών (στην περίπτωση στην οποία η συμμόρφω-

ση θα απαιτούσε επιπλέον λειτουργικό κόστος πέραν 

των κεφαλαιουχικών επενδύσεων να υπολογιστεί και 

το ύψος του λειτουργικού κόστους).  

Είναι προφανές ότι μία μελέτη-έρευνα που να πε-

ριλαμβάνει τα πιο πάνω δεν μπορεί να πραγματο-

ποιηθεί από ένα εργαστήριο δοκιμών και ελέγχου 

και πρέπει να γίνει από φορέα με ευρεία τεχνική 

και επιστημονική επάρκεια, π.χ. από κάποιο ακαδη-

μαϊκό ίδρυμα». 

Άποψη του ΕΤΕΚ είναι ότι οι όροι εντολής, η παρακο-

λούθηση της υλοποίησης και η αξιοποίηση των πο-

ρισμάτων της μελέτης-έρευνας θα πρέπει να γίνει σε 

συνεργασία και συνεννόηση με την Εθνική Επιτρο-

πή Τυποποίησης ΤΕ 06 Σκυρόδεμα, η οποία είναι η 

δια Νόμου υπεύθυνη για να εισηγηθεί στον Κυπρι-

ακό Οργανισμό Τυποποίησης τα όρια και το περιε-

χόμενο του συμπληρωματικού Προτύπου CYS 300. 

Το ΕΤΕΚ ανησυχεί για την ασφάλεια του σκυροδέματος 
μετά την τροποποίηση του Προτύπου

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

Λόγω της σημαντικότητας του 

περιοδικού ελέγχου του έτοι-

μου σκυροδέματος, βάσει των Προ-

τύπων CYS EN 206-1 και CYS 300 

και της επίδρασης που έχει η συμ-

μόρφωση του έτοιμου σκυροδέ-

ματος με συγκεκριμένες προδια-

γραφές σε όλη την οικοδομική βι-

ομηχανία, το Επιμελητήριο θεω-

ρεί ότι στους περιοδικούς ελέγ-

χους που διενεργούν οι Τεχνικές 

Υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτε-

ρικών, ως αρμόδια Αρχή, στα προ-

ϊόντα των δομικών κατασκευών θα 

πρέπει να ενταχθούν και έλεγχοι για 

την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

του έτοιμου σκυροδέματος κατά τη 

μεταφορά και τοποθέτησή του με 

τα κυπριακά (ευρωπαϊκά) Πρότυπα 

CYS EN 206-1 και CYS 300. 

Τα πιο πάνω αναφέρονται σε επιστο-

λή του ΕΤΕΚ προς τον προϊστάμενο 

Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργεί-

ου Εσωτερικών. Στην επιστολή ση-

μειώνεται επίσης ότι το ΕΤΕΚ θεωρεί 

«ότι θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το 

νομικό πλαίσιο που διέπει την αδει-

οδότηση εγκαταστάσεων παραγω-

γής και διανομής έτοιμου σκυροδέ-

ματος (CYS 111:1990 «Προδιαγρα-

φή για Έτοιμο Σκυρόδεμα» και  CYS 

13:1987 «Τεχνολογία Σκυροδέμα-

τος»), το οποίο, σε συνδυασμό με 

τους περιοδικούς ελέγχους εκτός της 

εγκατάστασης παραγωγής, θα δια-

σφαλίσει ότι το έτοιμο σκυρόδεμα θα 

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ποι-

ότητας και θα συμμορφώνεται με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που καθορί-

στηκαν για το σκοπό αυτό».
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

OΣύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοίνωσε 

ότι παρακολουθεί με ανησυχία τα δημοσιεύ-

ματα στον ημερήσιο Τύπο σε σχέση με το προτει-

νόμενο έργο στο Μοναγρούλλι της Διεθνούς Λέ-

σχης Φιλάνθρωπων της Ευρώπης.

Όπως αναφέρει ο ΣΑΚ στην ανακοίνωσή του: «Χω-

ρίς να είμαστε αρνητικοί σε οποιαδήποτε ανάπτυ-

ξη, η οποία γίνεται με βάση τις πρόνοιες των Το-

πικών Σχεδίων και της Δήλωσης Πολιτικής, για το 

συγκεκριμένο έργο, τουλάχιστον όπως έχει πα-

ρουσιαστεί, θεωρούμε ότι δημιουργούνται πολύ 

σοβαρά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τη χω-

ροθέτησή του, τον όγκο, την κλίμακα και την αι-

σθητική του, τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν 

με πάσα επιστημονικότητα και σε βάθος, και ανά-

λογα των συμπερασμάτων που θα προκύψουν να 

αρχίσει η διαδικασία μελέτης της αδειοδότησής 

του».

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ως επιστημονικός φο-

ρέας, ο οποίος έχει άμεση σχέση και άποψη για το 

δομημένο και όχι μόνο περιβάλλον, θεωρεί ότι ένα 

έργο της κλίμακας αυτής θα έχει ουσιαστικές επι-

πτώσεις στο άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του, 

ειδικά όταν χωροθετείται σε μια περιοχή, στην 

οποία δεν έχουν γίνει πρόνοιες για να δεχθεί ανα-

πτύξεις αυτού του μεγέθους. 

Ο ΣΑΚ ζητά να γίνουν όλες οι ανάλογες μελέτες, 

μέσα από τις οποίες θα διαφανούν όλοι οι επη-

ρεασμοί που θα προκύψουν από τυχόν υλοποίη-

ση του έργου. Τονίζει εξάλλου ότι «όσον αφορά το 

τεραστίων διαστάσεων και ύψους (135μ.) γλυπτό 

“του καλού αγγέλου”, το οποίο προτείνεται να το-

ποθετηθεί πάνω στην οροφή του κτιρίου, θέλου-

με να μας επιτραπεί να αμφισβητήσουμε την ανα-

γκαιότητά του, αλλά και την αισθητική του.

Αυτός ο τόπος έχει να επιδείξει ιστορία και πολιτι-

σμό χιλιάδων χρόνων και σίγουρα δεν έχει ανάγκη 

από κατασκευές αμφιλεγόμενης αισθητικής, που 

μοναδικό επιχείρημα ύπαρξής τους είναι οι υποτι-

θέμενες επισκέψεις από τουρίστες.

Αυτό, όμως, που πραγματικά έχουμε ανάγκη είναι 

η μνήμη και η γνώση ώστε ως σύγχρονοι άνθρω-

ποι να δημιουργούμε σύγχρονα έργα ανάλογα της 

ποιότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας.

O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι στη διά-

θεση των αρμόδιων φορέων για περαιτέρω ανά-

πτυξη των απόψεών του. Επιπλέον, θα παρακο-

λουθεί τις εξελίξεις και θα αντιδράσει έντονα σε 

οποιαδήποτε αδειοδότηση που σχετίζεται με το 

άγαλμα».

Ένσταση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
για το μεγαλεπήβολο έργο στο Μοναγρούλλι

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 

για Δημοτική Αγορά και Δημοτικό 

Χώρο Στάθμευσης Λάρνακας

Oδήμος Λάρνακας ανακοίνωσε την απόφαση της Κριτικής Επιτρο-

πής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη Δημοτική Αγορά και 

το Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης. Απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων:

Πρώτο βραβείο: Δημήτριος Κωνσταντίνου (εκ μέρους κοινοπραξίας 

Δημήτριου Κωνσταντίνου και Συνεργάτες – Γεώργιου Τσολάκη – Πέ-

τρας Τσαμπίκου)

Δεύτερο βραβείο: Παύλος Φεραίος (εκ μέρους του αρχιτεκτονικού 

γραφείου Φεραίος και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες)

Τρίτο βραβείο: Νεκτάριος Αυξεντίου (εκ μέρους Νεκτάριου Αυξεντί-

ου και Ανάργυρου Μουγιάκου).

Δόθηκαν επίσης δύο έπαινοι και τρεις εύφημες μνείες.

Oδήμος Πάφου ανακοίνωσε τους νικητές των αρχιτεκτονικών διαγω-

νισμών για τη μελέτη και κατασκευή δύο πεζογεφυρών στην Πάφο. 

Για την πεζογέφυρα στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού δόθηκαν τρία βρα-

βεία και δύο έπαινοι. Το πρώτο βραβείο δόθηκε στους Δημήτρη Κωνστα-

ντίνου και Συνεργάτες και Γεώργιος Τσολάκης. Το δεύτερο βραβείο δόθη-

κε στους Ιωακείμ-Λοϊζάς Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί Συνεργάτες Κατερίνα 

Λοίζά και Simone Medici. Το τρίτο βραβείο δόθηκε στους Χ. Μαραβέας και 

Συν. Γεωργία Φιλιπποπούλου, Ελένη Μητάκου, Άρτεμις Χοχώλη.

Για την πεζογέφυρα στη λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου δόθηκαν επί-

σης τρία βραβεία και δύο έπαινοι. Το πρώτο και δεύτερο βραβείο δόθη-

καν στην Ελένη Παττίχη και το τρίτο βραβείο στους Μάριος Φωκά Μ. Κ. 

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Ιερείδης και Μιχαήλ Αρχιτέκτονες.

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί 
για πεζογέφυρες στην Πάφο
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Αρχιτέκτονας Φεραίος και Συνεργάτες. Μηνιαίος 

καθαρός μισθός €1220, τηλέφωνο 22445133.

• Πολιτικός μηχανικός ANJ Texnodomi Construction 

Ltd, 3-5 χρόνια πείρα εργοταξίου, τηλέφωνο 26822520.

• Πολιτικός μηχανικός Α&Μ Χριστοφή Λτδ, κ. Μιχά-

λης Χριστοφή, τηλέφωνο 70001821. 

• Πολιτικός μηχανικός Νικόλας Κ. Μακρής & Υιοί Ερ-

γοληπτική Λτδ, τηλέφωνο 22490895.

• Πολιτικός μηχανικός Εργασία στο Κατάρ με συμβό-

λαιο ενός έτους. Με 20 χρόνια πείρα στην προμήθεια 

και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Procurement 

and Supply Chain Management). John Papachristos, 

Senior Partner, τηλέφωνο +35722679800.

• Μηχανολόγος μηχανικός MEDECO, κ. Ανδρέας 

Χρυσάνθου, τηλέφωνο 99678845 ή 22511108.

• Μηχανολόγος μηχανικός Interglobe Marinet 

Services (IMS), Γιώργος Σαββίδης, τηλέφωνο 25737581.

• Μηχανολόγος μηχανικός Bernouli Trading Co LTD, 

Γιώργος Συρίμης, τηλέφωνο 22485959. 

• Τοπογράφος μηχανικός Geoapikonisis, κ. Σοφία Σιά-

κου, mail@geoapikonisis.gr.

• Εκτιμητής ακινήτων CP Pavlides Chartered 

Surveyors, κ. Κωνσταντίνος Παυλίδης, τηλέφωνο 

22447846.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού, Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Αρχιτέκτονας Πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Αρχιτέκτονας ΒΑ Hons Architecture, Canterbury 

College of Art School of  Architecture.

• Πολιτικός μηχανικός BEng (Hons) Civil Engineering, 

University of Surrey. MSc Structural Engineering, 

University of Surrey.

• Πολιτικός μηχανικός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Πολιτικός μηχανικός Πτυχίο πολιτικού μηχανικού, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Πολιτικός μηχανικός Πτυχίο πολιτικού μηχανικού, 

Dundee University (HB).

• Πολιτικός μηχανικός MEng in Civil Engineering, 

University of Bristol.

• Πολιτικός μηχανικός Πτυχίο μηχανικού περιβάλλο-

ντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

• Μηχανολόγος μηχανικός BSc in Mechanical 

Engineering, Frederick University.

• Μηχανολόγος μηχανικός Πτυχίο μηχανολόγου μη-

χανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Μηχανολόγος μηχανικός Δίπλωμα μηχανολόγου 

μηχανικού,Technical University of Budapest. 

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δίπλωμα ηλεκτρολόγου 

μηχανικού, Riga Technical University.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δίπλωμα ηλεκτρολό-

γου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών, ΕΜΠ. MSc 

in Electrical Technology for Sustainable and Renewable 

Energy Systems, University of Nottingham.

• Ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός πλη-

ροφορικής Diploma in Electronic & Computer 

Engineering, Technical University of Crete. MSc in 

Telecommunications Dpt., Technical University of Crete.

• Χημικός μηχανικός Δίπλωμα χημικού μηχανικού, 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

• Πολεοδόμος μηχανικός Πτυχίο μηχανικού χωρο-

ταξίας-πολεοδομίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δίπλω-

μα πολιτικού μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Πολεοδόμος μηχανικός Πτυχίο μηχανικού χωροτα-

ξίας-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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
• Πόλυς Πολυδωρίδης, πολιτικός μηχανικός, για την ασφάλεια οικοδομής, για ραγίσματα στους τοίχους, αποκόλ-

ληση τσεκουλαδούρων κ.ά., σε οικία στη Λακατάμια.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Σάββας Παναγιώτου, σε Τεχνικές Επιτροπές Επαγγελματικών Προσόντων.

• Χαράλαμπος Τσουρής, αρχιτέκτονας, στο Κοινό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 12Α και 12Β του περί Πολε-

οδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2011

«Έκθεση 
φοιτητών 
και νέων 

αρχιτεκτόνων» 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου διορ-

γάνωσε την ετήσια «Έκθεση φοιτητών 

και νέων αρχιτεκτόνων», που πραγματο-

ποιήθηκε στις 7 και 8 Ιουλίου, στην αί-

θουσα εκδηλώσεων του Τμήματος Αρχι-

τεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός της έκθεσης είναι να δίνει την 

ευκαιρία στους φοιτητές και νέους αρ-

χιτέκτονες να παρουσιάζουν τις μελέτες 

τους, με στόχο την προώθηση της αρχι-

τεκτονικής δημιουργίας και του εποικο-

δομητικού διαλόγου μεταξύ των αρχιτε-

κτόνων και του ευρύτερου κοινού.

Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο υπουρ-

γός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Ανδρέ-

ας Δημητρίου. Χαιρετισμούς απηύθυναν, 

εκ μέρους του προέδρου του ΕΤΕΚ, η κ. 

Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, και ο πρόεδρος 

του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, κ. 

Κωνσταντίνος Κωνσταντή. 

Στα πλαίσια της έκθεσης, έγινε και η πα-

ρουσίαση του έργου του Θερινού Εργα-

στηρίου από τους συμμετέχοντες φοι-

τητές και ακολούθησαν παρουσιάσεις 

διπλωματικών εργασιών. 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγ-

ματοποίησε το Θερινό Εργαστήρι στις 

24-30 Ιουνίου 2011. Οι καθηγητές του 

Πανεπιστημίου Frederick, κ. Παναγιώτης 

Τουλιάτος, κ. Δημήτρης Οικονομίδης και 

κ. Μάριος Οικονομίδης, ανέλαβαν την 

επιστημονική ευθύνη-επίβλεψη του ερ-

γαστηρίου, και εργάστηκαν ομαδικά μαζί 

με τους συμμετέχοντες φοιτητές για το 

τελικό αποτέλεσμα. Στην Έκθεση και στο 

Θερινό Εργαστήρι συμμετείχαν φοιτητές 

από αρχιτεκτονικές σχολές της Κύπρου 

και του εξωτερικού.


