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                  Της Ελίζας Βασιλείου* 

Δεν έχουν περάσει πολλές εβδομάδες 

από τότε που ανακοινώσεις Αμερι-

κανών επιστημόνων προέβλεπαν τον 

τυφώνα Σάντι και τις απειλητικές διαθέσεις του. Οι 

Αμερικανοί είχαν την τεχνογνωσία και την τεχνολο-

γία για να προβλέψουν τις εξάρσεις των καιρικών 

φαινομένων και να προειδοποιήσουν προκειμένου 

να μειωθεί, στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των θυμάτων και οι υλικές 

ζημιές. 

Παρακολουθήσαμε τη Νέα Υόρκη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

έτσι ώστε να μείνει αλώβητη από το πέρασμα του τυφώνα. Υποσυνείδητα 

δημιουργήσαμε στο μυαλό μας τη σύνδεση κάθε βιβλικής καταστροφής με 

ανυπεράσπιστες, φτωχές χώρες όπως είναι η Αϊτή που πρόσφατα βίωσε τη 

φρίκη της φυσικής καταστροφής. Και όμως ενώ ήμασταν σίγουροι ότι οι 

ΗΠΑ διέθεταν όλα τα μέσα για να αποτρέψουν το επερχόμενο κακό (είπαμε 

Αμερική είναι αυτή!), τα γεγονότα μας διέψευσαν. Η χώρα με τα μεγαλύτερα 

και καλύτερα ερευνητικά κέντρα του κόσμου, που εξερευνά με ευκολία το 

διάστημα, που εκλέγει πλανητάρχη, το δεσμείν και λύειν της παγκόσμιας 

οικονομίας, η χώρα της οποίας οι αποφάσεις επηρεάζουν τη μοίρα όλου 

του κόσμου, δεν κατάφερε να μην θρηνήσει θύματα και να αποφύγει υλικές 

ζημιές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Το συμπέρασμα ξεκάθαρο: η φύση για άλλη μία φορά μας υπενθυμίζει ότι 

ο άνθρωπος, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν μπο-

ρεί ούτε να την ελέγξει ούτε να της επιβληθεί. 

Εδώ και χρόνια, επιλέξαμε να παίζουμε ένα ιδι-

όρρυθμο παιχνίδι μαζί της, και ενώ ξέρουμε ότι 

παίζουμε με δικούς της κανόνες και οι πιθανότη-

τες να νικήσουμε είναι ανύπαρκτες, συνεχίζουμε 

πεισματικά. Είναι αστείο το ότι, ενώ παίζουμε με 

ξένη και σημαδεμένη τράπουλα, νομίζουμε ότι 

στήσαμε το παιχνίδι. Η πραγματικότητα είναι ότι η φύση μιλά πάντα τελευ-

ταία και κρατά πάντα το καλύτερο χαρτί! 

Η αλήθεια είναι πως, παρόλο που δεν το αξίζουμε, η φύση μάς προειδο-

ποιεί συνεχώς για τις επερχόμενες καταστροφές: η άνοδος της θαλάσσιας 

στάθμης, οι αυξανόμενες μέσες θερμοκρασίες, η ολοένα και πιο επικίν-

δυνη ηλιακή ακτινοβολία αποτελούν λίγα από τα έκδηλα σημάδια που μας 

στέλνει. Αλλά εμείς, είτε δεν λαμβάνουμε καθόλου μέτρα είτε ενεργούμε 

πυροσβεστικά μέχρι η καταστροφή να είναι πια γεγονός. 

Οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική, οι-

κονομική και κοινωνική κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το ατύχημα 

είναι ότι έχουν προκληθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και οι συνέ-

πειές τους θα είναι καταστροφικές για όλο τον πλανήτη.

Είναι σαφές πια πως η ανοχή της φύσης έχει αρχίσει να εξαντλείται, έτσι 

ξεκίνησε με τον δικό της τρόπο να καλεί σιγά-σιγά τους θύτες να προβλη-

ματισθούν και να επανεξετάσουν τη στάση τους. Ήρθε ο καιρός η παγκό-

σμια κοινότητα αλλά και η δική μας Πολιτεία να επισπεύσουν τη θέσπιση 

και την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών που θα διασφαλίζουν 

τη σωστή στάση έναντι της φύσης. Αυτό πρέπει να γίνει λαμβάνοντας 

υπόψη τις ορθές παραμέτρους, χωρίς σκοπιμότητες και εγωκεντρισμούς. 

Είναι καιρός οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να μας υποδείξουν την ορθή πρακτική 

για το κάθε θέμα. Είναι καιρός να δημιουργήσουμε και να εφαρμόσουμε 

συγκεκριμένη στρατηγική για την περιβαλλοντική μας πολιτική και να μην 

εθελοτυφλούμε πιστεύοντας ότι δεν θα συμβεί το απροσδόκητο. Είναι 

καιρός να σταματήσει να είναι σύνθημα ο σεβασμός προς το περιβάλ-

λον και να γίνει τρόπος ζωής και κομμάτι της 

κουλτούρας μας.

Αχ άνθρωπε, πόσο καλύτερα θα ήταν όλα αν 

καταλάβαινες ότι τη Γη δεν την κληρονόμησες 

από τους προγόνους σου αλλά τη δανείστηκες 

από τα παιδιά σου!

* Μηχανολόγος Μηχανικός

Νέμεσις;

Η πραγματικότητα είναι 
ότι η φύση μιλά πάντα 

τελευταία και κρατά πάντα 
το καλύτερο χαρτί





Ο δέκατος από τους 11 «Στόχους και Προ-

τεραιότητες της Τριετίας 2011-2014» του 

ΕΤΕΚ αφορά την «ενεργειακή πολιτική, έλευση 

και χρήση φυσικού αερίου, ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας – πλαίσιο 

πολιτικής». Τα κείμενα των έντεκα θεμάτων που 

περιλαμβάνονται στους Στόχους και τις Προτε-

ραιότητες, όπως ετοιμάστηκαν από ομάδες ερ-

γασίας, παρουσιάζονται σταδιακά σε κάθε τεύ-

χος του ενημερωτικού δελτίου.

Συντονιστής:  Ιάκωβος Χαραλάμπους, Ηλεκτρο-

λόγος Μηχανικός.

Συνεργάτες: Ντίνος Νικολαΐδης, Μηχανολόγος 

Μηχανικός, Στέλιος Αβρααμίδης, Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός.

10.1 Πλαίσιο Πολιτικής - Παρούσα Κατάσταση

10.1.1 Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και 

την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση καθόρισε ως στόχους:

A. Τη μείωση κατά 20% των θερμοκηπιακών αε-

ρίων μέχρι το 2020

B. Την κάλυψη κατά 20% των ενεργειακών ανα-

γκών από ΑΠΕ.

10.1.2 Υποχρεώσεις της Κύπρου

Η Κύπρος μέχρι το 2020 υποχρεούται να μειώσει 

τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

και να αναπτύξει τις ΑΠΕ στο 13% της συνολι-

κής ενεργειακής κατανάλωσης. Μη συμμόρφω-

ση των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις που 

καθορίστηκαν από την ΕΕ θα έχει ως αποτέλε-

σμα ψηλές οικονομικές επιβαρύνσεις για αγορά 

δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

Η Κύπρος ως μέλος της ΕΕ είναι υποχρεωμένη να 

καταρτίσει έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό σχε-

διασμό ο οποίος να συνάδει με την πολιτική που 

χαράζει η ΕΕ. Η Κύπρος όπως και οι άλλες χώρες 

μέλη είναι υποχρεωμένες να εισαγάγουν άλλες 

πηγές ενέργειας πέραν των ορυκτών καυσίμων 

ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από αυτά. 

10.1.3 Τεχνολογίες / Καύσιμα

•  Ορυκτά Καύσιμα – Ολοένα και μειώνονται. Εί-

ναι συγκεντρωμένα σε ορισμένες περιοχές με 

συνεπακόλουθο την αύξηση της τιμής τους. 

Ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το φαινό-

μενο του θερμοκηπίου. Σήμερα το πετρέλαιο 

καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες μας σε 

πρωτογενή ενέργεια ενώ στην Ευρώπη μόνο 

το 40%.

•  Φυσικό Αέριο – Πρόσφατα έχουν ξεκινή-

σει οι έρευνες για τα δικά μας κοιτάσματα 

και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται 

να εισαχθεί στην Κύπρο το 2014. Το φυσικό 

αέριο εκπέμπει σε σχέση με το μαζούτ 4700 

φορές λιγότερο διοξείδιο του θείου, δύο φό-

ρες λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα, τέσσε-

ρις φορές λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, 34 

φορές λιγότερα αιωρούμενα σωματίδια, τρεις 

φορές λιγότερους άκαυστους υδρογονάν-

θρακες και 1,7 φορές λιγότερα οξείδια του 

αζώτου.

Επιβάλλεται όμως η ίδρυση ενός Οργανισμού / 

Αρχής διαχείρισης του πλούτου όπως είναι το 

φυσικό αέριο. Η αξιοποίηση επιστημόνων και 

εμπειρογνωμόνων που κατέχουν την απαραίτη-

τη τεχνογνωσία και είναι γνώστες διαδικασιών 

σύναψης συμφωνιών κλπ ώστε να ωφεληθεί τα 

μέγιστα ο τόπος κρίνεται επιβεβλημένη. Η προ-

μήθεια του δικού μας καύσιμου θα βοηθήσει ση-

μαντικά την οικονομία του τόπου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία 2009/73/

ΕΚ σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφο-

διασμού με φυσικό αέριο και απεξάρτηση του 

εφοδιασμού από τρίτες χώρες, έχουν μελετηθεί 

εθνικά και ευρωπαϊκά σχέδια δράσης εκτάκτου 

ανάγκης. Διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας 

ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου.

Η εξόρυξη και η εκμετάλλευση του δικού μας 

φυσικού αερίου κάτω από κατάλληλους σχεδια-

σμούς ίσως προσφέρει τη διέξοδο που επιζητά η 

Ευρώπη και πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε. 

10.1.4 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 Οι ΑΠΕ υπόσχονται ότι θα μειώσουν την κα-

ταστροφή του κλίματος της γης και αυτό θα 

έχει ως συνέπεια να έχουμε καλύτερες συν-

θήκες διαβίωσης και καθαρότερο περιβάλλον.

 Οι ΑΠΕ θα προσφέρουν στη ζήτηση ηλεκτρι-

κής ενέργειας αλλά θα μπορούν να ικανοποι-

ήσουν ένα μικρό μόνο μέρος του βασικού 

φορτίου.

 Επειδή το κόστος εγκατάστασης των ΑΠΕ εί-

ναι ψηλότερο από συμβατικές μονάδες πα-

ραγωγής η ΕΕ όρισε υποχρεωτικά όρια εγκα-

τάστασής τους με σκοπό να προωθήσει την 

εγκατάστασή τους μέχρι το 2020. 

10.1.5 Προϋποθέσεις Σύνδεσης ΑΠΕ στο Σύστημα

•  Επειδή το δίκτυο μεταφοράς της ΑΗΚ είναι 

απομονωμένο, η πλήρης εξάρτησή του από 

ΑΠΕ είναι αδύνατη

•  Η παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι συνδε-

δεμένη με τις κλιματικές συνθήκες άρα η αδι-

άλειπτη παροχή εξαρτάται από αστάθμητους 

παράγοντες

•  Το κόστος εγκατάστασης των ΑΠΕ είναι ακό-

μη ψηλό. Π.χ. για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο η 

σχέση που διέπει τις μεταβλητές κόστους - 

εγκατάστασης, λειτουργίας, αποδοτικότητας, 

μεγέθους και ικανοποίησης μέγιστης ζήτη-

σης είναι τέτοια που το κόστος εγκατάστασης 

είναι συγκριτικά ψηλό

•  Η ψηλή διείσδυση αιολικής ενέργειας στο 

δίκτυο είναι δυνατό να προκαλέσει σοβα-

ρές επιπτώσεις στην αξιοπιστία λειτουργίας, 

όπως αστάθεια

•  Οι ηλεκτρικές εταιρείες παραγωγής (π.χ. ΑΗΚ) 

είναι αναγκασμένες να διατηρούν στρεφόμε-

νη εφεδρεία για κάλυψη της παραγωγής των 

αιολικών πάρκων λόγω της διακύμανσης στην 

παραγωγή τους. 

10.1.6 Τεχνολογίες ΑΠΕ

(α) θερμικά ηλιακά συστήματα

(β) φωτοβολταϊκά συστήματα

Κρίσιμος παράγοντας για τη διείσδυση τέτοιων 

συστημάτων είναι η αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας

(γ) Βιομάζα ή Βιοαέριο 

Ως πρώτη ύλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

υποπροϊόντα της βιομηχανίας ξύλου, ελαιο-

πυρηνόξυλα, κουκούτσια ροδάκινων και άλλων 

φρούτων, τσόφλια αμυγδάλων, άχυρο σιτηρών, 

βιομάζα δασικής προέλευσης όπως υπολείμματα 

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Ενεργειακή πολιτική, έλευση και χρήση φυσικού 
αερίου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

εξοικονόμηση ενέργειας – πλαίσιο πολιτικής

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2011-2014

Αν πράγματι θέλουμε 
την περαιτέρω προώθηση 
των ΑΠΕ θα πρέπει να 
βρεθούν και οι πόροι 
χρηματοδότησης των 

επιδοτήσεων



υλοτομίας (κλάδοι, φλοιοί κ.ά.) 

Στα Βιοκαύσιμα συγκαταλέγονται υγρά ή αέρια 

καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιο-

μάζα, όπως ορίζει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ δηλαδή 

Βιοντίζελ, Βιοαιθανόλη, Βιομεθανόλη και άλλα. 

(δ) Γεωθερμική Ενέργεια 

Προέρχεται από το εσωτερικό της γης είτε μέσω 

ηφαιστειακών εκροών, είτε μέσω ρηγμάτων του 

υπεδάφους από όπου αναβλύζουν ατμοί και 

θερμός αέρας. Τα περιβαλλοντικά οφέλη της γε-

ωθερμίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Συνεχής παροχή ενέργειας, με υψηλό συντελε-

στή λειτουργίας, μηδενικές ή μικρές εκπομπές 

αερίων στο περιβάλλον. Μικρή απαίτηση γης.

10.1.7 Σχέδιο Δράσης για Κύπρο

Με βάση το σχέδιο δράσης το μερίδιο διείσδυ-

σης των ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής στην τελική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο 

μέχρι το 2020 αναμένεται να φτάσει το 16% 

σύμφωνα με την πιο κάτω κατανομή:

•  Αιολικά συστήματα 300 MW

•  Φωτοβολταϊκά συστήματα 192 MW

•  Συστήματα Βιομάζας 17 MW

•  Ηλιοθερμικά συστήματα 75 MW

10.1.8 Σχέδια Χορηγιών 

•  Μεγάλα αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγω-

γής €0,166/KWh

•  Μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, 

δυναμικότητας από 21 μέχρι 150KW, ενω-

μένα με το δίκτυο του παροχέα ηλεκτρικής 

ενέργειας €0,34/ΚWh 

•  Μικρά εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, 

δυναμικότητας μέχρι 20KW, ενωμένα με το 

δίκτυο του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας 

€0,36/ΚWh

•  Μεγάλα ηλιοθερμικά συστήματα ηλεκτροπα-

ραγωγής €0,260/ΚWh 

•  Αξιοποίηση Βιομάζας και Βιοαερίου εκλυόμε-

νου από χώρους υγειονομικής ταφής απορ-

ριμμάτων €0,135/ΚWh 

•  Παραγωγή ηλεκτρισμού από αξιοποίηση βιο-

αερίου από ΧΥΤΑ €0,1145/ΚWh 

Με βάση εισηγήσεις που έγιναν προς το Υπουρ-

γικό Συμβούλιο προς προώθηση των ΑΠΕ γίνεται 

εισήγηση να διαφοροποιηθούν οι χορηγίες ως 

εξής:

•  Για ΦΒ συστήματα μέχρι 7kWp η τιμή αγοράς 

να είναι €0,30/ΚWh 

•  Για ΦΒ συστήματα από 7kWp μέχρι 150kWp η 

τιμή αγοράς να είναι €0,27/ΚWh 

•  Για ΦΒ συστήματα πέραν των 150 kWp μέχρι 

10ΜWp η τιμή αγοράς να καθορίζεται μέσα 

από διαγωνισμό και μέγιστη τιμή τα €0,22/

ΚWh 

10.1.9 Σημερινή Κατάσταση Αδειοδότησης

•  Παρατηρείται βραδύς ρυθμός υλοποίησης 

των έργων ΑΠΕ

 Υπάρχουν πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδι-

κασίες αδειοδότησης 

•  Συχνά συναντούμε αρνητικές αντιδράσεις της 

κοινής γνώμης

•  Το ισχύον σύστημα επιδότησης ευνοεί περισ-

σότερο την πιο ώριμη, τεχνικά και οικονομικά, 

μορφή ΑΠΕ που είναι η αιολική ενέργεια

•  Παρατηρείται πολυπλοκότητα συστήματος 

αποφάσεων αφού οι αποφάσεις που λαμβά-

νονται είναι διάσπαρτες σε διάφορα υπουρ-

γεία χωρίς συντονισμό.

Αν πράγματι θέλουμε την περαιτέρω προώθηση 

των ΑΠΕ θα πρέπει να βρεθούν και οι πόροι χρη-

ματοδότησης των επιδοτήσεων.

•  Ένα μέτρο είναι η αύξηση του ενεργειακού 

7
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τέλους που επιβάλλεται στους λογαριασμούς 

της ΑΗΚ που σήμερα είναι 0,0044€/kWh . 

•  Σύμφωνα με μελέτη της ΡΑΕΚ αυτό θα πρέπει 

να αυξηθεί μεταξύ 0,0057€/kWh-0,0083€/

kWh ανάλογα με το ποιο σενάριο προώθησης 

των ΑΠΕ θα υιοθετηθεί μέσα από μελέτη που 

έχει γίνει.

•  Άλλο μέτρο είναι η σημαντική παραχώρηση 

του 50% των εισοδημάτων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από τη δημοπράτηση των δικαι-

ωμάτων διοξειδίου του άνθρακα στο Ταμείο 

ΑΠΕ.

•  Επιπλέον η ίδια μελέτη προτείνει αναθεώρη-

ση των υφιστάμενων σχεδίων επιδοτήσεων 

ΦΒ συστημάτων ούτως ώστε να υιοθετηθούν 

νέες κατηγοριοποιήσεις των ΦΒ συστημά-

των ως οικιστικά (<7kW), μικρά εμπορικά 

(<150kW), και εμπορικά (>150kW) με διαφο-

ρετικές επιδοτήσεις για κάθε κατηγορία. 

10.1.10 Εξοικονόμηση ενέργειας

Παράλληλα με την προώθηση των ΑΠΕ στόχος 

θα πρέπει να είναι η λήψη μέτρων που θα βο-

ηθήσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η πιο 

φθηνή και περιβαλλοντική ενέργεια είναι αυτή 

που εξοικονομείται και μπορεί να επιτευχθεί με:

• Την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρι-

κών συσκευών

• Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης

• Ρύθμιση θερμοκρασίας κλιματιστικού σε ψη-

λότερη θερμοκρασία και ρύθμιση της θέρ-

μανσης σε χαμηλότερη

• Χρήση καλύτερων θερμομονωτικών υλικών 

για κτίρια

• Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων/προσανατο-

λισμό

• Χρήση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζε-

στού νερού

• Εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης και 

διαχείρισης ενέργειας (ειδικά για τις τουρι-

στικές μονάδες)

• Όλα τα νέα κτίρια για να μπορούν να εξασφα-

λίσουν άδεια οικοδομής θα πρέπει να διαθέ-

τουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

• Αναμένονται νέες προτάσεις από το τμήμα 

Ενέργειας του υπουργείου Εμπορίου, Βιομη-

χανίας και Τουρισμού για κτίρια με σχεδόν 

μηδενική κατανάλωση ενέργειας 

10.1.11 Νέες Τεχνολογίες για προώθηση ΑΠΕ και 

εξοικονόμηση ενέργειας – Έξυπνα δίκτυα

• Τα έξυπνα δίκτυα (smart grids) είναι δίκτυα 

που χρησιμοποιούν επικοινωνίες δυο κατευ-

θύνσεων, εξελιγμένους αισθητήρες (sensors) 

και ενεργοποιητές (actuators) καθώς και 

κατανεμημένους υπολογιστές για να βελτι-

ώνουν την απόδοση, την αξιοπιστία και την 

ασφάλεια τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας 

στον καταναλωτή. 

• Στα έξυπνα δίκτυα κάθε μονάδα του δικτύου 

έχει τον δικό της ανεξάρτητο επεξεργαστή, 

με στιβαρό λειτουργικό σύστημα, ικανό να 

δρα ως ανεξάρτητος πράκτορας (agent), που 

μπορεί να επικοινωνεί και να συνεργάζεται 

με τους άλλους επεξεργαστές σχηματίζο-

ντας μια μεγάλη κατανεμημένη υπολογιστική 

πλατφόρμα.

• Τα «έξυπνα δίκτυα» συνδυάζουν πολλές απο-

κεντρωμένες πηγές ενέργειας, όπως είναι οι 

ΑΠΕ, και δημιουργούν «εικονικούς σταθμούς 

ενέργειας». Με αυτόν τον τρόπο πολλές μι-

κρές ανανεώσιμες πηγές, όπως ανεμογεν-

νήτριες, ηλιακά, γεωθερμίες και μονάδες 

βιοαερίου, ενώνονται και παράγουν την ίδια 

ενέργεια με συμβατικές θερμοηλεκτρικές μο-

νάδες, με μεγαλύτερη όμως αποδοτικότητα 

και ευελιξία και μηδαμινές εκπομπές διοξει-

δίου του άνθρακα. 

• Η χρήση της κατανεμημένης ευφυΐας θα 

προσφέρει ευκαιρίες για την υλοποίηση 

αναβαθμίσιμων συστημάτων, για την ενσω-

μάτωση μεγαλύτερου όγκου ανανεώσιμης, 

κατανεμημένης ενέργειας, καθώς και για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και των λει-

τουργιών του δικτύου 

• Πρόκειται για ένα προηγμένο και ευέλικτο 

σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

σε όλη την Ευρώπη, που θα μπορεί να διαχει-

ρίζεται όχι μόνο την προσφορά αλλά και τη 

ζήτηση ενέργειας.

10.2. Σχέδιο Δράσης – Επόμενες Ενέργειες 

i. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις 

υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το 

Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών 

Τεχνολογιών 

ii. Θα πρέπει να μετατρέψουμε τις πιο κάτω 

εθνικές υποχρεώσεις σε εθνικούς στόχους 

με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων 

iii. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν το με-

ρίδιο που τους αναλογεί για να επιτευχθούν 

οι στόχοι του 20% που συμφωνήθηκαν για 

το 2020 και να εντάξουν τα ενεργειακά τους 

συστήματα σε πορεία για την απαλλαγή από 

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι 

το 2050. 

iv. Οι δράσεις των κρατών μελών πρέπει να 

αποσκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων, 

να στέλνουν σαφή μηνύματα στην αγορά να 

μειώσει τους κινδύνους και να ωθούν τη βιο-

μηχανία να αναπτύξει περισσότερο αειφόρες 

τεχνολογίες 

v. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων της Λευκής Βίβλου της 

ΕΕ και του Πρωτοκόλλου του Κιότο.





Τις θέσεις του ως προς τις τροποποιήσεις που προωθούνται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών σε σχέση με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανο-

λογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2011, απέστειλε το 

Επιμελητήριο προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου. 

Μεταξύ άλλων στις εισηγήσεις του το ΕΤΕΚ σημειώνει:

(α) παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων (εκπόνησης μελετών) σε κατόχους 

Πιστοποιητικού Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας. 

Το Επιμελητήριο συμφωνεί με την τροποποίηση που γίνεται στον Κανονισμό 3, 

παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί σημαντική υποχώρηση εκ μέρους του ΕΤΕΚ, στο 

πλαίσιο της προσπάθειας για εξεύρεση μιας συναινετικής λύσης. 

(β) καθορισμός τρόπου βεβαίωσης κατά πόσο μια υφιστάμενη ηλεκτρολογική ή μη-

χανολογική εγκατάσταση θα υποστεί ουσιώδεις ή μη τροποποιήσεις. 

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι οι πρόνοιες που εισάγονται δεν διασφαλίζουν την πολύ ση-

μαντική απαίτηση ότι όταν θα γίνουν ουσιώδεις τροποποιήσεις σε υφιστάμενη 

ηλεκτροδοτημένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή υφιστάμενη μηχανολογική εγκα-

τάσταση θα πρέπει πριν αρχίσουν εργασίες να υποβάλλεται μελέτη και οτιδήποτε 

άλλο επιβάλλει ο Κανονισμός 3(1) στην αρμόδια αρχή για σκοπούς αδειοδότησης. 

Με δεδομένο ότι ο ορισμός της ουσιώδους τροποποίησης για τις ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις ρυθμίζεται στην 16η έκδοση του ΙΕΤ η οποία έχει υιοθετηθεί στην 

Κύπρο, το Επιμελητήριο σκοπεύει να υποβάλει το συντομότερο δυνατό εισήγηση 

για καθορισμό πλαισίου που θα καθορίζει πότε μια τροποποίηση είναι ουσιώδης ή 

μη σε υφισταμένη μηχανολογική εγκατάσταση. 

Με βάση τα πιο πάνω η εισήγηση του ΕΤΕΚ για το συγκεκριμένο θέμα είναι να 

αντικατασταθεί το προτεινόμενο κείμενο με το πιο κάτω:

«Νοείται ότι σε περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενης ηλεκτροδοτημένης ηλεκτρο-

λογικής εγκατάστασης, ο μελετητής ηλεκτρολόγος μηχανικός θα υποβάλλει στην 

αρμόδια αρχή έγγραφη βεβαίωση, όπως αυτή καθορίζεται από τον υπουργό Εσωτε-

ρικών, με την οποία βεβαιώνεται κατά πόσο η υφιστάμενη εγκατάσταση θα υποστεί 

ουσιώδεις ή μη τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα περί Καθορισμού των Τεχνικών Προ-

διαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διατάγματα του 2005, 2006, 

2007 και 2009 όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

Νοείται ότι σε περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενης μηχανολογικής εγκατάστα-

σης, ο μελετητής μηχανολόγος μηχανικός θα υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έγγρα-

φη βεβαίωση, όπως αυτή καθορίζεται από τον υπουργό Εσωτερικών, με την οποία 

βεβαιώνεται κατά πόσο η υφιστάμενη εγκατάσταση θα υποστεί ουσιώδεις ή μη 

τροποποιήσεις.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι θα γίνουν ουσιώδεις τροποποιήσεις σε υφι-

στάμενη ηλεκτρολογική ή μηχανολογική εγκατάσταση τότε θα πρέπει να υποβάλ-

λεται μελέτη στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1).»

(γ) δυνατότητα στον επιβλέποντα μηχανικό να ζητεί έγγραφη βεβαίωση από τον 

ηλεκτρολόγο και μηχανολόγο μηχανικό ότι η εργασία που αφορά στη μελέτη που 

έχει εκπονήσει έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους όρους άδειας οικοδομής. 

Η φράση οποτεδήποτε, η οποία μπορεί να σημαίνει και ότι μπορεί να μην ζητήσει 

ο επιβλέπων μηχανικός τη βεβαίωση, είναι ιδιαίτερα προβληματική καθώς δεν θα 

είναι εκ των προτέρων γνωστές οι απαιτήσεις ή οι προθέσεις των εμπλεκόμενων 

σε ένα έργο και θα δημιουργούνται αχρείαστες παρεξηγήσεις, τριβές και αδιέξοδα 

μεταξύ του αιτητή, της αρμόδιας αρχής και των μελών της μελετητικής ομάδας.

Με την υφιστάμενη διατύπωση στους Κανονισμούς ο επιβλέπων συχνά θα ζητά 

την έγγραφη βεβαίωση από τον μηχανολόγο ή και ηλεκτρολόγο εκ των υστέρων, 

αφού προκύψουν προβλήματα ή και εγερθούν θέματα από τον αιτητή, παρόλο που 

δεν θα του δοθούν τέτοιες οδηγίες ή και κατευθύνσεις πριν την ανάθεση εκπόνη-

σης της μελέτης.

Περαιτέρω, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η αναγκαιότητα να επιβλέπονται οι ηλεκτρολογικές 

και μηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι αυτονόητη λόγω των θεμάτων ασφάλει-

ας που τίθενται. Πέραν τούτου όμως, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι 

σήμερα οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις συνιστούν μεγάλο μέρος του συνολικού 

κόστους μιας οικοδομής, ενώ έχουν άμεση και κρίσιμη επίδραση στο πλέον πολύ 

ψηλό λειτουργικό (ενεργειακό) της κόστος.
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Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
(Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) 

Κανονισμοί του 2011, πρόταση τροποποίησης

ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

Εισήγηση προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύ-

πρου (ΑΗΚ) έχει υποβάλει το Επιστημονικό 

Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), για με-

ταβίβαση της ευθύνης ελέγχου των ηλεκτρο-

λογικών εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ στους 

ιδιώτες μελετητές. Με τον τρόπο αυτό ο με-

λετητής αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή 

εφαρμογή της μελέτης που έχει εκπονήσει. 

Σημειώνεται ότι αποτελεί πανευρωπαϊκή πρα-

κτική η εξασφάλιση από την εταιρεία παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας της έγκρισης του μελε-

τητή πριν από τη μόνιμη σύνδεση της εγκατά-

στασης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Με βάση την, ισχύουσα, περί Ηλεκτρισμού Νο-

μοθεσία πριν από τη μόνιμη σύνδεσή τους με το 

ηλεκτρικό δίκτυο όλες οι ηλεκτρολογικές εγκα-

ταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται. Την εργασία 

αυτή, σύμφωνα με την κείμενη πρακτική, διεκ-

περαιώνει η ΑΗΚ, με βάση τις πρόνοιες της 16ης 

Έκδοσης των Κανονισμών του ΙΕΕ.

Το ΕΤΕΚ έχει από καιρό επισημάνει την ανά-

γκη να αλλάξει η ισχύουσα πρακτική και να 

μεταβιβαστεί η ευθύνη για τον έλεγχο των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ 

στον ιδιώτη μελετητή, με τρόπο που να δια-

σφαλίζεται η ποιότητα της εργασίας ώστε να 

παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια. Η ανάγκη 

αυτή καθίσταται επιτακτική ενόψει και της 

υιοθέτησης των σχετικών προνοιών της περί 

Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας, βάσει των 

οποίων η εκπόνηση μελέτης από προσοντού-

χο μηχανικό καθίσταται υποχρεωτική αλλά και 

ενόψει της απαιτούμενης επίβλεψης των σχε-

τικών εργασιών. 

Είναι, επίσης, σημαντικό να επισημανθεί ότι, 

σε περίπτωση υιοθέτησης της εισήγησης 

αυτής του Επιμελητηρίου, θα εξοικονομηθεί 

πολύτιμος χρόνος αφού θα επισπευσθεί η δι-

αδικασία ηλεκτροδότησης, η οποία, σύμφωνα 

και με αξιόπιστα πορίσματα αξιολόγησης της 

ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομί-

ας, παρουσιάζεται ιδιαίτερα χρονοβόρα αλλά 

και δαπανηρή. Ανάλογες διαπιστώσεις έχει 

καταθέσει και η Ελεγκτική υπηρεσία της Δη-

μοκρατίας.

Το Επιμελητήριο καταθέτει την ετοιμότητά 

του να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

ομαλή μεταβολή της ισχύουσας πρακτικής και 

εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η κατάρτιση του 

επιστημονικού και τεχνικού κόσμου της Κύπρου 

θα λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή.

ΕΤΕΚ: Να μεταβιβαστεί η ευθύνη ελέγχου των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ στους ιδιώτες μελετητές
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  Συνεχίζονται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο οι 

εκδηλώσεις του προγράμματος με τίτλο «Η Συμ-

βολή των Μνημείων στον Παγκόσμιο Πολιτισμό και 

η Σημασία τους για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», οι 

οποίες διοργανώνονται στο πλαίσιο των επίσημων εκ-

δηλώσεων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Επιστημονικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Fre  derick. 

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η διοργά-

νωση σειράς διαλέξεων (που άρχισαν τον Οκτώβριο) 

και παγκύπριων σεμιναρίων, μέσα από τα οποία επιδι-

ώκεται η προβολή και η σημασία της προστασίας και 

της ανάδειξης των μνημείων και των παραδοσιακών 

κτιρίων στον παγκόσμιο πολιτισμό και η συμβολή τους 

στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθώς και η διάδοση 

πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα προστασί-

ας μνημείων και ανταλλαγής απόψεων. 

Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο θα διοργανω-

θούν τέσσερις διαλέξεις και δύο παγκύπρια σεμινάρια 

με ομιλητές διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες και 

ερευνητές. 

Η εναρκτήρια τελετή του προγράμματος έγινε την 

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, στην αίθουσα «Τάσσος Παπα-

δόπουλος» του Πανεπιστημίου Frederick, με επίσημο 

ομιλητή τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόση Π. 

Τάσιο, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Αξιολογικά Προβλή-

ματα κατά τη Δομητική Αποκατάσταση των Μνημείων».

Η δεύτερη στη σειρά διάλεξη του προγράμματος δό-

θηκε την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, στην αίθουσα «Τάσ-

σος Παπαδόπουλος» του Πανεπιστημίου Frederick, με 

επίσημη ομιλήτρια την καθηγήτρια του Τμήματος Αρ-

χιτεκτονικής του ΑΠΘ Κλαίρη Παλυβού, η οποία ανέ-

πτυξε το θέμα «Από την υπαίθρια λατρεία στον ναό. 

Αρχιτεκτονικές εκφάνσεις του ιερού».

Η τρίτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρί-

ου στο Πανεπιστήμιο Frederick (Αίθουσα «Τάσσος 

Παπαδόπουλος») και είχε ως θέμα της: «Συγκρότηση 

θεματικών Μουσείων – Η περίπτωση του Αχίλλειου 

της Κέρκυρας». Κύρια ομιλήτρια ήταν η πρύτανης του 

Ιονίου Πανεπιστημίου Αναστασία Σαλή.

Το 1ο παγκύπριο σεμινάριο, με τίτλο «Η Τεκμηρίωση 

των Μνημειακών Κατασκευών», πραγματοποιήθηκε 

στις 17 Νοεμβρίου.

Θα ακολουθήσουν: 

- Η 4η διάλεξη, με κύριο ομιλητή τον Μητροπολίτη 

Μόρφου Νεόφυτο, με θέμα «Εκκλησιαστικά Μνημεία 

της Κύπρου, ως σχέση Ιστορίας και Θεολογίας. Μνη-

μεία ή Μνήματα;». Θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπι-

στήμιο Frederick, στην αίθουσα «Τάσσος Παπαδόπου-

λος», την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 19:00.

- Το 2ο παγκύπριο σεμινάριο «Η Δομική Αποκατά-

σταση των Μνημείων», το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 

2012, ώρα 9:00-15:00, στη Δημοσιογραφική Εστία 

στη Λευκωσία.

Χαιρετισμός προέδρου ΕΤΕΚ

Στην εναρκτήρια τελετή, που έγινε στις 11 Οκτω-

βρίου ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, σε 

χαιρετισμό του σημείωσε ότι «το θέμα των εκδηλώ-

σεων αποκτά στις μέρες μας μεγαλύτερη σημασία 

για τον τόπο μας, αλλά και γενικότερα για τον ελλη-

νισμό, ο οποίος αγωνιωδώς προσπαθεί να βρει τη 

θέση του και να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα, 

τις επιδιώξεις και τους στόχους του σε μια ενοποι-

ημένη Ευρώπη και μια παγκοσμιοποιημένη κοινω-

νία». Ο κ. Αχνιώτης πρόσθεσε επίσης ότι «ως Τεχνικό 

Επιμελητήριο, και με οδηγό τη διεπιστημονικότητα 

που πηγάζει από την πολυκλαδικότητα των μελών 

που εκπροσωπούμε, θεωρούμε ότι οι λύσεις που 

προτείνονται από μελέτες αποκατάστασης και 

συντήρησης μνημείων δεν είναι μονοσήμαντες. 

Είναι δυνατό να υπάρξουν πολλές σωστές λύσεις 

σε θέματα αποκατάστασης μνημείων και είναι θε-

μιτό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τους 

επιστήμονες που προσεγγίζουν το θέμα. Αυτό δεν 

σημαίνει, όμως, ότι οι απόψεις ενός επιστήμονα θα 

πρέπει να επιβάλλονται στους άλλους. Γι’ αυτό το 

λόγο απαιτείται συνεργασία γνώσεων και εμπειρι-

ών. Είμαι βέβαιος ότι με το πέρας της σειράς αυτής 

των διαλέξεων και σεμιναρίων θα γίνουμε σοφό-

τεροι και θα απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα σε 

σχέση με το τι θεωρείται τελικά διατήρηση, αποκα-

τάσταση, μέχρι ποιου σημείου μπορεί ή πρέπει να 

γίνονται επεμβάσεις, ποια η σχέση της ασφάλειας 

του κοινού και της διατήρησης ενός μνημείου, τι 

είναι επιθυμητό, ο μέγιστος βαθμός διατήρησης 

που μπορεί να οδηγήσει σε μνημεία σκηνικά, ή η 

αποδοχή επεμβάσεων που θα οδηγήσει σε ζωντα-

νά μνημεία».
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«Η Συμβολή των Μνημείων στον Παγκόσμιο Πολιτισμό 
και η Σημασία τους για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» 

    ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Το Επιμελητήριο, μετά από απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής στη συνεδρία της 

ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2012, αποφάσι-

σε να εκδίδει στο εξής Πιστοποιητικό Εγγρα-

φής για όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ κατά την εγ-

γραφή τους καθώς και Ετήσια Κάρτα Μέλους 

ΕΤΕΚ για όσα μέλη ενδιαφέρονται.

Πιστοποιητικό Μέλους

Το Πιστοποιητικό Μέλους θα εκδίδεται μία 

φορά μόνο, σε όλα τα μέλη κατά την εγγραφή 

τους, χωρίς κόστος έκδοσης, και θα φέρει φω-

τογραφία του εγγεγραμμένου μέλους.

Σημειώνεται ότι το κόστος επανεκτύπωσής 

του είναι €10,00 πλέον ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα, τα υφιστάμενα μέλη του ΕΤΕΚ 

που επιθυμούν την έκδοση του εν λόγω Πιστο-

ποιητικού Εγγραφής παρακαλούνται να δηλώ-

σουν το ενδιαφέρον τους και να αποστείλουν 

μία πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση christiana@etek.org.cy 

Ετήσια Κάρτα

Η Ετήσια Κάρτα Μέλους θα εκδίδεται προ-

αιρετικά σε όσα μέλη το επιθυμούν, κατόπιν 

συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου και κα-

ταβάλλοντας το ποσό των €10,00 πλέον ΦΠΑ.

Τρόποι Πληρωμής:

Α. Στα γραφεία της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ, στην 

οδό Θησέως 5-Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία.

Β. Αποστέλλοντας το ποσό ταχυδρομικώς στη 

διεύθυνση ΕΤΕΚ Τ.Θ. 21826 1513 Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι το ειδικό έντυπο για έκδοση 

Ετήσιας Κάρτας Μέλους ΕΤΕΚ μπορείτε να το 

βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, www.

etek.org.cy

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η εν λόγω Κάρτα 

Μέλους δεν αποτελεί Άδεια Άσκησης Επαγ-

γέλματος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής και Ετήσιας Κάρτας Μέλους για τα μέλη ΕΤΕΚ
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Ερευνητικό έργο: ανάπτυξη καινοτόμου θερμικού ηλιακού 
συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας υψηλής απόδοσης 

που λειτουργεί αυτόνομα χωρίς κατανάλωση ρεύματος
Ερευνητική ομάδα: Το ερευνητικό έργο υλοποι-

ήθηκε για την Ανάδοχο Εταιρεία THEOHALKO 

Solar Energy Industry Ltd (Συντονιστής: Κώ-

στας Θεοχαρίδης) που παράγει ηλιακά συ-

στήματα. Κύριος ερευνητικός φορέας είναι 

η εταιρεία CNE Technology Ltd (Δρ Σταύρος 

Χατζηγιάννης, Δρ Παναγιώτης Φιλήμης, Μά-

ριος Νικολάου) που μεταξύ άλλων ειδικεύεται 

σε έργα εφαρμοσμένης έρευνας. Οι υπόλοιποι 

ερευνητικοί φορείς είναι το Frederick Research 

Center (Δρ Μιχάλης Μενοίκου) και το Κέντρο 

Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυ-

ξης ΑΚΜΩΝ (Πέτρος Κρόνης). Ιδιώτης Ερευνη-

τής είναι ο Δρ Βασίλειος Μπελεσιώτης από το 

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος της Ελλάδας. 

Το ερευνητικό έργο με αριθμό πρωτοκόλλου 

ΠΡΟΙΟΝ/0609/38 συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου.

Είναι παραδεκτό ότι ο τομέας της παραγωγής 

θερμικών ηλιακών συστημάτων της Κύπρου χα-

ρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από τεχνολο-

γική υστέρηση, συγκρινόμενη τουλάχιστον με τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η στασιμότητα 

αυτή γίνεται εμφανέστερη εάν συνυπολογιστεί η 

αξιοσημείωτη βελτίωση τα τελευταία χρόνια σε 

διεθνές επίπεδο των τεχνολογιών, που εισάγο-

νται στους ηλιακούς συλλέκτες και τα θερμοδο-

χεία, με το γεγονός ότι η πιστοποίηση των δι-

αδικασιών παραγωγής βάσει διεθνών προτύπων 

ελέγχου ποιότητας είναι απαραίτητη προϋπόθε-

ση στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα της τεχνολογικής 

υστέρησης και της μη αναγκαίας πιστοποίησης 

των διαδικασιών παραγωγής είναι η Κύπρος να 

παραμείνει ουραγός του τομέα με μικρές εξα-

γωγικές επιδόσεις (παρόλο που ακόμη εμφανί-

ζεται πρώτη σε ανοιγμένη εγκατεστημένη ισχύ), 

αφού δεν παράγονται ανταγωνιστικά ηλιακά συ-

στήματα λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής 

οφειλόμενου στις πρώτες ύλες και στην απουσία 

αυτοματοποιημένων μονάδων, ενώ και οι τεχνι-

κές προδιαγραφές δεν ανταποκρίνονται επαρκώς 

στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς. 

Κατά την τελευταία δεκαετία η παραγωγή ηλια-

κών συστημάτων στην Κύπρο κυμαίνεται περίπου 

στις 15-20 χιλιάδες ανά έτος. Από το 2003 μέ-

χρι το 2008 υπήρχε άνοδος, ενώ μετά το 2008 

μέχρι σήμερα η παραγωγή ηλιακών συστημάτων 

ακολουθεί μια φθίνουσα διαδρομή παρόλο που 

συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των επιδοτού-

μενων εγκαταστάσεων ηλιακής θέρμανσης και 

ηλιακής ψύξης χώρου. Στη φθίνουσα διαδρομή 

συμβάλλει σημαντικά, εκτός από την οικονομική 

κρίση και τους αρνητικούς ρυθμούς της οικοδο-

μικής βιομηχανίας, η αύξηση των εισαγόμενων 

ηλιακών συστημάτων και το άνοιγμα μεγάλων 

εμπορικών κέντρων DIY που εμπορεύονται σύγ-

χρονα συστήματα από το εξωτερικό με χαμη-

λότερες τιμές. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει 

αναφορά στο γεγονός ότι τα εισαγόμενα ηλιακά 

συστήματα (παρόλο που φέρουν όλα τα απαραί-

τητα πιστοποιητικά ποιότητας), λόγω της μικρής 

αγοράς της Κύπρου, δεν είναι ειδικά σχεδιασμέ-

να για τις μετεωρολογικές και υδατικές συνθήκες 

της Κύπρου με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να 

υφίστανται γήρανση ευκολότερα σε σχέση με τα 

εγχώρια, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις 

κυπριακές συνθήκες. Το τελευταίο όμως παρό-

λο που για πολλά χρόνια ήταν το μαξιλάρι των 

Κυπρίων κατασκευαστών ηλιακών συστημάτων 

πλέον δεν σημαίνει και πολλά, αφού οι ανάγκες 

επιβάλλουν νέους στόχους πέραν των συνόρων 

και ως εκ τούτου στόχος δεν θα πρέπει να είναι 

μόνο η ικανοποίηση των κυπριακών νοικοκυριών 

αλλά και η σχεδίαση ευέλικτων προηγμένων συ-

στημάτων, που θα ανταποκρίνονται εξαιρετικά 

τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Η πλειοψηφία των εγκατεστημένων συστημάτων 

στην Κύπρο είναι θερμοσιφωνικά (λόγω απλότη-

τας, αυτονομίας, απόδοσης και κόστους) έχοντας 

όμως σημαντικό μειονέκτημα την αισθητική επι-

βάρυνση που προκαλούν στις οροφές των κατοι-

κιών λόγω της αναγκαστικής τοποθέτησης των 

θερμοδοχείων σε σημείο υψηλότερο του συλλέ-

κτη. Όταν η αισθητική επιβάρυνση δρα απαγο-

ρευτικά ή όταν υπάρχουν απαιτητικές εφαρμογές 

τότε επιλέγονται συστήματα βεβιασμένης κυ-

κλοφορίας, τα οποία όμως επιβαρύνουν επιπλέ-

ον τους χρήστες με δαπάνη για κυκλοφορητή, 

εναλλάκτη, ρυθμιστές και ηλεκτρικό ρεύμα για 

τον κυκλοφορητή, αναιρώντας τον αυτόνομο χα-

ρακτήρα του συστήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, τέ-

θηκε ως βασικός στόχος του ερευνητικού έργου 

η δημιουργία νέων ηλιακών συστημάτων θέρμαν-

σης νερού κλειστού κυκλώματος βεβιασμένης 

κυκλοφορίας με χρήση κυκλοφορητή και φω-

τοβολταϊκού πάνελ μικρής ισχύος και με χρήση 

έξυπνου ασύρματου ηλεκτρονικού ελεγκτή. Τα 

δημιουργούμενα ηλιακά συστήματα συνδυάζουν 

τα βασικά πλεονεκτήματα των θερμοσιφωνικών 

συστημάτων (λειτουργικότητα χωρίς πρόσθετα 

συστήματα ρύθμισης) και των συστημάτων βε-

βιασμένης κυκλοφορίας (αισθητικά διακριτική 

τοποθέτηση). 

Οι κύριες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 

σχετίζονται α) με τον από μηδενική βάση ενερ-

γειακό σχεδιασμό συλλεκτών υψηλής απόδοσης 

και αξιοπιστίας λαμβάνοντας υπόψη προσομοιώ-

σεις θερμοϋδραυλικής συμπεριφοράς, προσομοι-

ώσεις χωροταξικής ανάλυσης για ελαχιστοποίηση 

των νεκρών χρόνων και τεχνοοικονομική ανάλυ-

ση για την αναμενόμενη οικονομική απόδοση, 

β) με την ουσιαστική αναβάθμιση θερμοδοχείου 

μειώνοντας τις θερμικές απώλειες, γ) με την ανά-

πτυξη αυτόνομου συστήματος κυκλοφορίας νε-

ρού με τη χρήση φωτοβολταϊκού πλαισίου μικρού 

μεγέθους σε απευθείας σύνδεση με νέου τύπου 

κυκλοφορητές DC, δ) με την ανάπτυξη έξυπνου 

ασύρματου ηλεκτρονικού ελεγκτή που προγραμ-

ματίζει τη λειτουργία του συστήματος βάσει των 

πραγματικών αναγκών του χρήστη, ε) με την 

ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης ενεργειακής 

απολαβής για τα πραγματικά προφίλ κατανάλω-

σης ζεστού νερού και ζ) με δοκιμές ελέγχου της 

ενεργειακής απολαβής των συλλεκτών και των 

ολοκληρωμένων συστημάτων από διαπιστευμένο 

εργαστήριο. 

Ηλιακοί συλλέκτες: Συγκεκριμένα όσον αφορά 

τους ηλιακούς συλλέκτες, σχεδιάστηκαν, κατα-

σκευάστηκαν και αξιολογήθηκαν 3 διαφορετικοί 

σύγχρονοι συλλέκτες με κοινά χαρακτηριστικά 

την μπλε επιλεκτική βαφή, την ειδική μόνωση, 

τους 10 κάθετους σωλήνες διαμέτρου 10mm και 

τους 2 συλλεκτήρες header 22mm.  Ο 1ος συλ-

λέκτης έχει εμβαδόν ολικής επιφάνειας 1.48m2 

και χάλκινο απορροφητή πάχους 0.12mm.  Ο 

2ος συλλέκτης έχει εμβαδόν ολικής επιφάνειας 

1.98m2 και χάλκινο απορροφητή πάχους 0.2mm. 

Ο 3ος συλλέκτης έχει εμβαδόν ολικής επιφάνει-



15

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 61   •   Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 01 2

ας 1.98m2 και απορροφητή αλουμινίου πάχους 

0.4mm. Στο διάγραμμα φαίνεται η απόδοση των 

νέων συλλεκτών, η οποία συγκριτικά με άλλους 

εγχώρια παραγόμενους συλλέκτες είναι υψη-

λή. Τη μεγαλύτερη απόδοση έχει ο συλλέκτης 

με απορροφητή αλουμινίου επιφάνειας 1.98m2. 

Ακολουθούν, με σχετικά μικρές διαφορές, ο συλ-

λέκτης με απορροφητή Cu 0.2mm επιφάνειας 

1.98m2 καθώς και ο μικρότερος συλλέκτης (επι-

φάνεια 1.48m2) με απορροφητή χαλκού 0.12mm.

Θερμοδοχεία: Όσον αφορά τα θερμοδοχεία, 

μετά την εμπεριστατωμένη μελέτη για ενίσχυση 

της μόνωσης, έγινε κατασκευή και αξιολόγηση 

2 διαφορετικών τύπων χωρητικότητας 146Lt και 

197Lt το καθένα. Τα μικρότερης χωρητικότητας 

θερμοδοχεία συνδυάστηκαν με τους 2 μονούς 

συλλέκτες επιφάνειας 1.98m2, ενώ το μεγαλύτε-

ρης χωρητικότητας θερμοδοχείο συνδυάστηκε με 

τους 2 συλλέκτες Cu 0.12mm συνολικής επιφά-

νειας 2.96m2. 

Αυτόνομος κυκλοφορητής: Ο αυτόνομος κυκλο-

φορητής του συστήματος σχεδιάστηκε έτσι ώστε 

να λειτουργεί με απευθείας σύνδεση με φωτο-

βολταϊκό πλαίσιο μικρής ισχύος 5W ή 10W. Η λει-

τουργία είναι απλή χωρίς κανένα ρυθμιστή αφού 

μόλις εμφανιστεί ο ήλιος ξεκινάει την κυκλοφο-

ρία του νερού μεταξύ του θερμοδοχείου και του 

συλλέκτη. Στο διάγραμμα φαίνονται τα αποτελέ-

σματα της παροχής όγκου του αυτόνομου συστή-

ματος κυκλοφορίας σε σχέση με την ενεργειακή 

κατανάλωση του φωτοβολταϊκού. 

Ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα: Τα κατα-

σκευασμένα ηλιακά συστήματα κλειστού κυκλώ-

ματος βεβιασμένης κυκλοφορίας ελέγχθηκαν 

από το διαπιστευμένο εργαστήριο ΕΚΕΦΕ Δημό-

κριτος. Η απόδοση των συστημάτων συγκριτικά 

με άλλα εγχώρια προϊόντα συλλέκτες είναι υψη-

λή. Στον πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα για 

το σύστημα με τους 2 συλλέκτες Cu 0.12mm συ-

νολικής επιφάνειας 2.96m2 και το θερμοδοχείο 

των 197Lt. Tα αποτελέσματα σχετίζονται με διά-

φορες καταναλώσεις νερού για την περιοχή της 

Λάρνακας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ζήτηση 

ζεστού νερού 170Lt (μέση ζήτηση για μια οικο-

γένεια 4 ατόμων) η ηλιακή κάλυψη fsol % για τη 

Λάρνακα είναι 84.9% αντίστοιχα. 

Μοντέλο πρόβλεψης της ενεργειακής απολαβής: 

Παράλληλα στο ερευνητικό έργο αναπτύχθηκε 

μοντέλο πρόβλεψης ενεργειακής απολαβής για 

τα πραγματικά προφίλ κατανάλωσης ζεστού νε-

ρού. Για τη δημιουργία του μοντέλου σημαντικές 

ήταν οι συμβουλές από τον υπεύθυνο του Εργα-

στηρίου Ηλιακών Συστημάτων κ. Γιώργο Ροδίτη. 

Το μοντέλο υπολογίζει το κόστος σε ηλεκτρισμό 

για ζέσταμα του νερού από την ηλεκτρική αντί-

σταση, το ποσοστό ηλιακής κάλυψης (fsol %) για 

πραγματική ωριαία κατανάλωση, την αξία της 

ηλιακής ενέργειας (σε €) που θα μπορούσε να 

δώσει το σύστημα, το ποσό από αυτή την αξία 

που χρησιμοποιείται και το ποσό από αυτή την 

αξία που μένει αχρησιμοποίητο. Σύμφωνα με το 

μοντέλο πρόβλεψης της ενεργειακής απολαβής, 

μια μέση οικογένεια 3-4 ατόμων που θα εγκατα-

στήσει το προαναφερόμενο αυτόνομο σύστημα 

βεβιασμένης κυκλοφορίας στην Κύπρο θα πρέ-

πει να πληρώνει κάθε χρόνο σε ηλεκτρικό ρεύ-

μα ένα σχετικά μικρό ποσό ≈€46 για ζεστό νερό 

χρήσης (€33 από Ιανουάριο μέχρι Μάιο και €13 

για Νοέμβριο-Δεκέμβριο). Πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο υπολογισμός αφορά κατανάλωση ζεστού 

νερού 30Lt το πρωί και 110Lt τις απογευματινές 

και βραδινές ώρες. Οι υπολογισμοί αποκτούν πε-

ραιτέρω ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για ηλιακό 

σύστημα θέρμανσης νερού που δρα ανεξάρτητα 

χωρίς να είναι συνδεδεμένο με την κεντρική θέρ-

μανση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

Ασύρματος ηλεκτρονικός ελεγκτής: Στα παρα-

γόμενα ηλιακά συστήματα υπάρχει πρόνοια για 

ενσωμάτωση του καινοτόμου ασύρματου ηλε-

κτρονικού ελεγκτή που αναπτύχθηκε, ο οποίος 

αποτελεί ένα μοναδικό προϊόν που αναμένεται 

να δώσει σημαντικά πλεονεκτήματα στον χρή-

στη. Αποτελείται α) από τον πομπό που ενώνεται 

στην ηλεκτρική αντίσταση του θερμοδοχείου και 

ο οποίος φέρει θερμοστοιχείο που είναι εμβα-

πτισμένο στο νερό και μετρά τις θερμοκρασίες 

του νερού, β) από τον δέκτη ο οποίος διαβάζει 

ασύρματα συνεχώς τις θερμοκρασίες και ανά-

λογα με τον προγραμματισμό δίνει εντολή για 

ξεκίνημα, κλείσιμο ή στάση αναμονής της θερ-

μικής αντίστασης. Ο δέκτης τροφοδοτείται από 

μπαταρίες, ενώ ο πομπός είναι ενωμένος με την 

παροχή ρεύματος που τροφοδοτεί και την ηλε-

κτρική αντίσταση. Μέσω του καινοτόμου ασύρ-

ματου ηλεκτρονικού ελεγκτή ο χρήστης είναι σε 

θέση να γνωρίζει τις θερμοκρασίες του νερού 

ανά πάσα στιγμή, μπορεί να προγραμματίζει συ-

γκεκριμένα χρονικά διαστήματα που θα γίνεται 

έλεγχος της θερμοκρασίας και μόνο αν πέσει 

η θερμοκρασία κάτω από την προκαθορισμένη 

τιμή τότε θα ανάβει η ηλεκτρική αντίσταση. Η 

ενσωμάτωση του ασύρματου ηλεκτρονικού ελε-

γκτή στο σύστημα συμβάλλει σημαντικά και στην 

εξοικονόμηση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού 

ρεύματος. Οι μέχρι στιγμής μετρήσεις δείχνουν 

επιπλέον εξοικονόμηση της τάξης του 40%, γε-

γονός το οποίο σημαίνει ότι μια μέση οικογένεια 

4 ατόμων όχι μόνο πάντα έχει νερό ζεστό την 

ώρα που το θέλει αλλά θα πληρώνει μόνο €28 για 

όλο τον χρόνο. 

Δρ Σταύρος Χατζηγιάννης

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Δείκτες απόδοσης σε ετήσια βάση για τη Λάρνακα που αφορούν το ηλιακό σύστημα με 

τους 2 συλλέκτες Cu 0.12mm συνολικής επιφάνειας 2.96m2 και το θερμοδοχείο των 197 Lt 

 Ζήτηση Ζήτηση Q
d
 [MJ] Απόδοση Q

L
 [MJ] Κάλυψη f

sol
 %

 80 l d-1 3094 2964 95.8

 110 l d-1 4257 3942 93.0

Κύπρος (Λάρνακα)  140 l d-1  5424 4857 89.6

   170 l d-1 6591 5582 84.9

 200 l d-1 7726 6118 79.2

Απόδοση νέων συλλεκτών ΤΗEOHALKO για ένα 
μεγάλο εύρος τιμών της διαφοράς Tm-Ta

Συναρμολογημένος ηλεκτρονικός ελεγκτής

για δοκιμές στο εργαστήριο

Παροχή όγκου σε σχέση με την ενεργειακή 
κατανάλωση του φωτοβολταϊκού πλαισίου
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Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Οι «Ζώνες Κατοικιών» (Home Zones) ή «Ζωντανοί δρόμοι» ή Woonerf  όπως 

τους αποκαλούν οι Ολλανδοί, οι οποίοι τις προώθησαν πρώτοι με επιτυ-

χία, είναι απλώς κατοικημένες περιοχές όπου εφαρμόζονται διάφορα μέτρα 

με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όπου οι δρόμοι δεν 

είναι χώροι για να κινούνται μόνο τα αυτοκίνητα αλλά χώροι πρώτιστα για τους 

ανθρώπους που κατοικούν εκεί. Στις ζώνες ή στους δρόμους όπου αυτό εφαρ-

μόζεται με επιτυχία βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, η 

περιοχή γίνεται όμορφη, ανθρώπινη και ήσυχη. Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω 

στις ζώνες αυτές αυξάνονται σταδιακά και οι τιμές των ακινήτων.

Για να πετύχει μια τέτοια προσπάθεια είναι απαραίτητο να δοθεί μεγάλη ση-

μασία στα πιο κάτω στοιχεία που είναι μεγάλης σημασίας για να πετύχει μια 

τέτοια μετατροπή:

1. Συμμετοχή: Οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να αναμιχθούν ενεργά ιδιαίτερα 

στην προσπάθεια αλλαγής συμπεριφοράς και προσαρμογής στη νέα κατάσταση 

προς όφελος όλων. Γι’ αυτό τον λόγο συχνά τα μέτρα αναβάθμισης μιας περιο-

χής σε «ζώνη κατοικιών» εφαρμόζονται μετά από αίτημα των κατοίκων οι οποίοι 

πρέπει να συμμετέχουν ενεργά ακόμη και στον νέο σχεδιασμό του δρόμου. 

2. Σχεδιασμός: Ο σχεδιασμός του δρόμου πρέπει να επιτρέπει και άλλες δρα-

στηριότητες πέρα από τη διέλευση οχημάτων, όπως για παράδειγμα παιδιά που 

παίζουν, περπάτημα, ειδικές πρόνοιες για εμποδιζόμενα άτομα, σημεία συγκέ-

ντρωσης και ποδηλασία. Για να προωθηθούν αυτές οι δραστηριότητες οι αλλα-

γές που χρειάζονται είναι η αναμόρφωση του πεζοδρομίου, αστική επίπλωση 

όπως π.χ. παγκάκια, μικροί κήποι με λουλούδια, δέντρα, φωτισμός και φυσικά η 

σωστή σήμανση με προειδοποιήσεις προς τα οχήματα. Το τελικό αποτέλεσμα 

πρέπει να κάνει τη γειτονιά πολύ πιο όμορφη. 

3. Οχήματα: Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να υποχρεώνονται τα 

οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέσω μέτρων κατευνασμού της 

ταχύτητας. Υπάρχει μια μεγάλη επιλογή από τέτοια μέτρα όπως μικρές κε-

ντρικές νησίδες, μικροί κυκλικοί κόμβοι, ανύψωση του δρόμου, στενώματα και 

προεξοχές στον δρόμο με το κάθε ένα να έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή των μέτρων 

που θα εφαρμοστούν για κάθε περίπτωση.

Αν όμως δεν εφαρμοστούν σωστά και τα τρία πιο πάνω μέτρα, η προσπάθεια 

θα αποτύχει γιατί οι κάτοικοι θα αρχίσουν να παραπονιούνται για ουρές αυ-

τοκινήτων, ότι τα παιδιά παίζουν στον δρόμο αλλά δεν είναι ασφαλή, ότι δεν 

μπορούν να έχουν το αυτοκίνητό τους έξω από το σπίτι τους ή ότι ασθενοφόρα 

και πυροσβεστικές αργούν να φτάσουν στον προορισμό τους

Φυσικά σε μια περιοχή όπου ακόμη δεν έχει γίνει ανάπτυξη είναι πολύ πιο 

εύκολο και οικονομικό να γίνει ο σχεδιασμός από την αρχή.

Ένα καλό παράδειγμα είναι το προάστιο Vauban του Freiburg της Γερμανίας 

όπου ο σχεδιασμός έγινε από την αρχή σε συνεργασία με τις αρχές της πόλης 

και όσους αγόρασαν μερίδιο ή γη στην προτεινόμενη ανάπτυξη.

Στην περιοχή μένουν 5000 κάτοικοι περίπου και οι δρόμοι όπου είναι τα σπίτια 

δεν έχουν πεζοδρόμια και είτε είναι αδιέξοδα είτε κάνουν κύκλο και σε βγάζουν 

στο ίδιο σημείο.

Όσοι έχουν αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν σε κεντρικό χώρο 

στάθμευσης που είναι καλυμμένος και σε ένα μικρό μέρος η στάθμευση οχη-

μάτων επιτρέπεται μόνο όταν είναι υπόγεια και εκτός κοινής θέας. 

Πέρα από τις “περιοχές σπιτιών” υπάρχουν και άλλες πολύ διαδεδομένες πα-

ραλλαγές όπως για παράδειγμα αυτό που οι Βρετανοί αποκαλούν “γυμνοί δρό-

μοι” και στην Ευρώπη είναι πιο γνωστά ως Shared Streets.

Το όνομα πηγάζει από το γεγονός ότι ο δρόμος διαμορφώνεται με τρόπο που 

να “μοιράζει” την ίδια προτεραιότητα σε αυτοκίνητα, ποδηλάτες και πεζούς, 

και μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε κατοικημένες περιοχές αλλά και αλλού.

 

 *Επίτροπος Περιβάλλοντος

Http://perivallon.eu

Για πιο ανθρώπινες γειτονιές

Οδική σήμανση – είσοδος σε «ζώνες κατοικιών».





Του Μάριου Μαυρόγιαννου*

Παρόλο που το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο 

για την επιβίωση του ανθρώπου, σε πολλές 

χώρες υπάρχει μεγάλη έλλειψη γνώσης σχετικά με 

τη διαχείριση κρίσεων που αφορούν στις υπηρεσί-

ες διαχείρισης πόσιμου νερού και υδατικών απο-

βλήτων. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), 

στο πλαίσιο της πολιτικής του για ισότιμη διασφά-

λιση της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων στον 

πλανήτη, έχει αρχίσει την ετοιμασία παγκόσμια 

εφαρμόσιμων κατευθυντήριων οδηγιών οι οποί-

ες θα διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης 

νερού θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς σε 

οποιεσδήποτε συνθήκες κρίσης. Οι κατευθυντήριες 

αυτές οδηγίες θα πλαισιώνονται στο μελλοντικό 

πρότυπο ISO 11830 για τη διαχείριση κρίσεων στις 

υπηρεσίες διαχείρισης νερού. 

Βραχυπρόθεσμα, οποιαδήποτε ανεπάρκεια στις 

υπηρεσίες παροχής πόσιμου νερού μπορεί να θέ-

σει σε σοβαρό κίνδυνο την ποιότητα ζωής πολλών 

ανθρώπων, ενώ μεσοπρόθεσμα μπορεί να απειλή-

σει ακόμα και τη δυνατότητά τους να επιβιώσουν. 

Επομένως, η απρόσκοπτη και ομαλή παροχή καθα-

ρού και πόσιμου νερού αποτελεί ζήτημα υψίστης 

σημασίας. 

Εξίσου σημαντική θεωρείται η απομάκρυνση και 

ασφαλής διάθεση των υδατικών αποβλήτων και 

των επιφανειακών απορροών από βροχοπτώσεις. 

Οι ενέργειες αυτές δρουν προληπτικά για την απο-

τροπή πρόκλησης επιδημιών και δηλητηριάσεων 

του κοινού από επιμολύνσεις των αποθεμάτων 

πόσιμου νερού καθώς και από αστικές πλημμύρες, 

ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το περιβάλλον. 

Διαχείριση κρίσεων 

Η διαδικασία διαχείρισης κρίσεων ξεκινά πριν από 

την έναρξη της κρίσης και απαιτεί ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό και εφαρμογή κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των τακτικών λειτουργιών. Το μελλοντι-

κό πρότυπο ISO 11830, για τη διαχείριση υδατικών 

κρίσεων, θα περιγράφει τις βασικές αρχές ενός συ-

στήματος διαχείρισης κρίσεων και θα περιλαμβάνει 

εισηγήσεις προς υπηρεσίες νερού καθώς και παρα-

δείγματα από εμπειρίες σχετικών εθνικών αρμόδι-

ων αρχών στη διαχείριση κρίσεων. 

Το ISO 11830 θα είναι το πρώτο πρότυπο του εί-

δους του, καθώς αν και παλαιότερα έχουν δημο-

σιευτεί έγγραφα για την ασφάλεια του νερού, 

εντούτοις κανένα δεν αναφέρεται στη διαχείριση 

κρίσεων στις υπηρεσίες διαχείρισης νερού. Θα 

ασχολείται με περιπτώσεις κατά τις οποίες η ομα-

λή παροχή πόσιμου νερού ή/και η απομάκρυνση 

και επεξεργασία υδατικών αποβλήτων διακόπτο-

νται. Επιπλέον, θα απαριθμεί τα βήματα τα οποία 

θα πρέπει να ακολουθούνται για την προετοιμασία 

μιας υπηρεσίας διαχείρισης νερού για καταστάσεις 

κρίσης (φάση προ-κρίσης).

Το πρότυπο θα παρέχει γενικές κατευθυντήριες 

οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο μια κρίση θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται (φάση κρίσης), τον τρό-

πο με τον οποίο θα αποκαθίστανται οι υπηρεσίες 

(φάση μετά-κρίση), καθώς και τον καλύτερο τρόπο 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την αναθε-

ώρηση διαδικασιών για ενδεχόμενα μελλοντικά 

περιστατικά. 

Το ISO 11830 θα χρησιμοποιεί την προσέγγιση του 

Plan-Do-Check-Act (κύκλος Deming) και θα λαμ-

βάνει υπόψη του τα ακόλουθα στη διεργασία του:

• Διασφάλιση παροχής νερού και απομάκρυνση/

επεξεργασία υδατικών αποβλήτων

• Συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές

• Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην 

υγεία και την ποιότητα ζωής του πληθυσμού

• Αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό για 

τον μετριασμό ή την αποφυγή δημιουργίας πα-

νικού.

Υπηρεσίες διαχείρισης νερού 

Το μελλοντικό πρότυπο ISO 11830 θα στοχεύει 

στην ικανοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών 

διαχείρισης νερού για καθοδήγηση στην προετοι-

μασία και αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων. Θα διευ-

κολύνει τους εθνικούς νομοθέτες να υιοθετήσουν 

μια εθνική πολιτική για τη μείωση του κινδύνου στη 

βιομηχανία νερού, καθώς και στον καθορισμό προ-

τεραιοτήτων κατά την υλοποίηση της εθνικής πο-

λιτικής. Η διοίκηση των υπηρεσιών νερού θα είναι 

υπεύθυνη για την υλοποίηση του προτύπου ενώ οι 

νομοθέτες και οι τοπικές αρχές θα είναι υπεύθυνοι 

για την παρακολούθηση. 

Οι αναγκαίες επενδύσεις και οι πόροι για την εφαρ-

μογή των κατευθυντήριων οδηγιών εξαρτώνται 

από:

• Το επίπεδο ανάπτυξης των υπηρεσιών 

• Την πιθανότητα εμφάνισης κρίσης μεγάλης κλί-

μακας που θα ληφθεί υπόψη.

Υπηρεσίες οι οποίες είναι σωστά δομημένες συνή-

θως έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εγκα-

ταστάσεις, και έχουν ενσωματώσει διαδικασίες 

έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις κρίσης μέσα 

στις καθημερινές τους λειτουργίες (όπως είναι η 

επιδιόρθωση σπασμένων σωληνώσεων). Στην πε-

ρίπτωση αυτή, η υπηρεσία θα πρέπει ίσως να επι-

κεντρωθεί σε διοικητικά θέματα με τη δημιουργία 

ομάδας διαχείρισης κρίσεων. Από την άλλη, υπηρε-

σίες οι οποίες δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή 

θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα, και ίσως 

χρειαστεί να επενδύσουν 10% ή 20% του συνολι-

κού προϋπολογισμού τους. 

Περισσότερες από 35 χώρες συμμετέχουν ενεργά 

στην Ομάδα Εργασίας WG 7, Crisis management 

of water utilities, της τεχνικής επιτροπής ISO/TC 

224, Service activities relating to drinking water 

supply systems and wastewater systems – Quality 

criteria of the service and performance indicators, 

και πολλές άλλες έχουν εγγραφεί ως παρατηρητές. 

Η επίσημη δημοσίευση του προτύπου αναμένεται 

στο τέλος του 2013.

Πηγή: International Organization for Standardization 

(ISO)

* Χημικός Μηχανικός - 

Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS
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Διαχείριση κρίσεων από τις υπηρεσίες 
διαχείρισης πόσιμου νερού και 

υδατικών αποβλήτων – ISO 11830
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Του δρα Μιχάλη Παπαδόπουλου

Η μεταλλουργία, μετά τη γεωργία, είναι η πρώ-

τη βιομηχανία που ανέπτυξε ο άνθρωπος και 

είναι η βάση της καλής ζωής που σήμερα απο-

λαμβάνει. Η μεταλλουργία χάρισε αρχικά στον 

άνθρωπο υλικά για την κατασκευή εργαλείων 

που τον βοήθησαν να επιβιώσει και στήριξε την 

ανέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης από τον 

19ο αιώνα, που τον ανέδειξε κυρίαρχο της Γης. 

Οι ατμομηχανές των Bolton, Watt και Parsons, η 

ηλεκτρολογία των Faraday, Edison και Siemens, η 

μηχανή εσωτερικής καύσης των Lenoir και Diesel, 

η αυτοκίνηση που ανέπτυξαν οι Otto και Daimbler, 

όπως και όλες οι εφευρέσεις στη βιομηχανία, δεν 

θα είχαν την εξέλιξη που σήμερα γνωρίζουμε, χω-

ρίς την ύπαρξη των απαιτούμενων μετάλλων, τόσο 

ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Κατά το 2010 η παγκό-

σμια παραγωγή διαφόρων τύπων χάλυβα έφθασε 

το 1,5 δις ΜΤ και καθαρού χαλκού 15 εκ. ΜΤ. Οι 

επενδύσεις που υπάρχουν στη μεταλλευτική βιο-

μηχανία είναι τάξης 750 δις δολαρίων. 

Αρχικά ο άνθρωπος μάζευε χαλκό και χρυσό που εύ-

ρισκε στη φύση ως καθαρά μέταλλα και τα επεξεργα-

ζόταν σε μορφή που του ήταν χρήσιμα. Μεταλλουρ-

γικός χαλκός άρχισε να παράγεται πριν 7000 χρόνια 

περίπου στην ανατολική Μεσόγειο με την τήξη οξει-

δωμένων ορυκτών που εντόπιζαν στην επιφάνεια 

από το γυαλιστερό τους χρώμα. 

Αρχαία πηγάδια και στοές που ανακαλύφθηκαν στο 

Σινά, όπως και γραφόμενα του Ηρόδοτου, μαρτυρούν 

ότι οι Αιγύπτιοι ξεκίνησαν τη μεταλλευτική βιομηχα-

νία πριν 5000 χρόνια περίπου, χρησιμοποιώντας αιχ-

μάλωτους ως μεταλλωρύχους, και είχαν παραγωγή 

χρυσού, αργύρου, μόλυβδου, σιδήρου και αργότερα 

χαλκού και ψευδαργύρου. 

Από τον 16ο αιώνα

Πραγματική εξέλιξη στη μεταλλευτική / μεταλ-

λουργική επιστήμη και βιομηχανία άρχισε τον 16ο 

αιώνα στο βασίλειο της Βοημίας της Αγίας Ρωμαϊ-

κής Αυτοκρατορίας με την ενθάρρυνση του Πάπα, 

του Αυτοκράτορα και της Βουλής της Βενετίας, 

αμέσως μετά που είχαν απορριφθεί η δεισιδαιμο-

νία και οι αλχημείες. Ανεπτύχθησαν αντλίες νερού 

και εξαεριστήρες μεταλλείων που έδωσαν μεγάλη 

ώθηση στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλεί-

ων. Η δε εφαρμογή νέων μεθόδων μεταλλουργίας 

με βάση πλέον τις χημικές αναλύσεις, ξεκίνησαν 

τη μεταλλευτική επανάσταση. Πρωτοπόροι ήταν 

οι Biriguccio, Baur και Lazarus Erker, οι οποίοι αξι-

οποιώντας την ανακάλυψη της εκτύπωσης που 

έγινε τότε, εξέδωσαν τα πρώτα αυθεντικά βιβλία 

στη μεταλλειολογία και μεταλλουργία με τα οποία 

διέδωσαν την επιστήμη στην υπόλοιπη Ευρώπη και 

τη Νότιο Αμερική. Το 1525 υπήρχαν στη Γερμανία 

100.000 μεταλλωρύχοι. Οι Άγγλοι ήταν τότε τελεί-

ως αμέτοχοι. Τα μεταλλεία χαλκού, μόλυβδου και 

ψευδάργυρου της Αγγλίας τα ανέπτυξαν Γερμανοί 

μεταλλωρύχοι. 

Η γνωστή Βιομηχανική Επανάσταση ακολούθησε 300 

χρόνια μετά και είχε πάντοτε ως βάση τη μεταλλουρ-

γία. Η εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης θα 

ήταν, όμως, πολύ περιορισμένη χωρίς τον ηλεκτρισμό 

και την Επίπλευση (Froth Flotation), τα οποία κατέ-

στησαν δυνατή την εκμετάλλευση / ανάκτηση ορυ-

κτών και μετάλλων που βρίσκονται σε μικρές συγκε-

ντρώσεις στη γη, τη θάλασσα και τον αέρα. 

Με τον ηλεκτρισμό στη μεταλλουργία: 

1. Παρέχεται ενέργεια μικρής και μεγάλης ισχύος σε 

εύκολη μορφή για την κίνηση και λειτουργία των μη-

χανημάτων.

2. Καθίσταται δυνατό το καθάρισμα του χαλκού και 

ψευδάργυρου σχεδόν απόλυτα (Electrorefi ning) 

3. Λειτουργούν οι κάμινοι τόξου, που ανακάλυψε 

ο Charles Hall στο Ohio το 1886, και παράγεται το 

αλουμίνιο, το πιο άφθονο και εύχρηστο στοιχείο στον 

πλανήτη, καθώς και τιτάνιο, βηρύλλιο και γερμάνιο.

4. Επιτυγχάνεται ανάκτηση ζιρκονίου από τη θάλασ-

σα για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. 

5. Επιτυγχάνεται ανάκτηση αζώτου (Ν) από την 

ατμόσφαιρα για την παραγωγή λιπασμάτων και εκρη-

κτικών. 

6. Έχουν αναπτυχθεί ενεργοβόρες βιομηχανίες με-

ταλλουργίας σε περιοχές όπου αξιοποιείται πλεόνα-

σμα φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

Π.χ. Smelter Αλουμινίου στο Abu Dhabi για την πα-

ραγωγή 1,4 εκ. ΜΤ αλουμινίου ετησίως με δικό του 

Power Plant 3000 MW, Iron Ore Pelletizing Plant, πα-

ραγωγής 9 εκ. ΜΤ Pellets / έτος στο Oman κ.ά. 

Μεταλλουργία - Κοιτίδα της τεχνολογίας

Μια ανασκόπηση για 
την εκατοστή επέτειο 

της Επίπλευσης (Froth 
Flotation), του πλέον 
θεμελιώδους κλάδου 
της μεταλλουργίας, 
που παρουσιάστηκε 
σε συνεστίαση του 

Συνδέσμου Γεωλόγων 
και Μεταλλειολόγων τον 
Φεβρουάριο του 2012
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Του Γλαύκου Κωνσταντινίδη* 

Βασική αρχή της επιστήμης, την οποία γνωρίζω 

ότι ασπάζεται, εκφράζει και εφαρμόζει το ΕΤΕΚ, 

είναι η αναγνώριση της διαφοράς μεταξύ της τεκ-

μηριωμένης άποψης που βασίζεται σε επιστημονικά 

δεδομένα και επιχειρήματα (στην προκειμένη περί-

πτωση πολεοδομικά επιχειρήματα) και της προκατει-

λημμένης τοποθέτησης που στοχεύει στη δημιουργία 

εντυπώσεων υπέρ ή κατά κάποιας πολιτικής. Είναι για 

να συμβάλω στην ορθή αντίληψη του θέματος του 

Τέλους Πολεοδομικής Αναβάθμισης (ΤΠΑ) που γράφω 

και απευθύνω στο ΕΤΕΚ αυτό το σύντομο σημείωμα. 

1. Τα Πολεοδομικά Σχέδια υιοθετούν και προωθούν 

στόχους που αφορούν «οργανωμένη ανάπτυξη», 

«αειφόρο ανάπτυξη», «ανέσεις», «ποιότητα ζωής», 

«εύκολη διακίνηση» και πολλά άλλα παρόμοια που 

κάνουν τη διαφορά στην ποιότητα, οργάνωση και 

αποτελεσματικότητα των πόλεων, χαρακτηριστικά τα 

οποία τελικά αποδίδουν νέα προστιθέμενη αξία στην 

πόλη και τις περιουσίες. 

2. Οι πόλεις για να είναι παραγωγικές αλλά και φι-

λικές και δίκαιες για όλους τους δημότες / πολίτες 

πρέπει το αποτέλεσμα της ανάπτυξης να έχει τόσο 

οικονομικό όσο και κοινωνικό αντίκρισμα, δηλαδή να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και περιστάσεις όλων 

των ομάδων του πληθυσμού και να επιστρέφουν μι-

κρό έστω μέρος της αξίας που η ίδια η κοινωνία μέσα 

από αποφάσεις της Διοίκησης δημιουργεί. 

3. Οι πολεοδομικοί στόχοι λοιπόν που υιοθετούνται 

και καταγράφονται στα Τοπικά Σχέδια αφορούν κυ-

ρίως αγαθά κοινής ωφέλειας. Σε αρκετές όμως πε-

ριπτώσεις, η άσκηση και εφαρμογή πολεοδομικής 

πολιτικής ενώ εξυπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους 

οδηγούν και στην αναβάθμιση δικαιωμάτων ανάπτυ-

ξης ιδιωτικής περιουσίας, είτε με την ένταξη τεμαχί-

ων σε ζώνη ανάπτυξης, είτε με ένταξη σε ζώνη με 

πιο ψηλής αξίας χρήση, είτε με αύξηση του ΣΔ. Σε τέ-

τοιες περιπτώσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα πολύ 

σημαντικές παράπλευρες επιπτώσεις όπως όφελος 

στην αξία ιδιωτικής περιουσίας και αύξηση της επιβά-

ρυνσης της υποδομής της πόλης. Προκύπτουν τόσο 

κοινωνικές όσο και οικονομικές επιπτώσεις που δεν 

επιτρέπεται στο Πολεοδομικό Σύστημα να αγνοήσει. 

4. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η εφαρμογή πολεοδομι-

κής πολιτικής επιφέρει και σημαντικά εξατομικευ-

μένα οικονομικά οφέλη σε ιδιοκτήτες τεμαχίων ενώ 

αναμένεται από το κράτος και την κοινωνία ευρύτερα 

να καταβάλλει δαπάνες για έργα υποδομής που στο-

χεύουν να στηρίξουν την πρόσθετη ανάπτυξη που 

επιτρέπει πλέον η αύξηση του ΣΔ που παραχωρείται. 

5. Αυτό το μέρος της πολεοδομικής απόφασης για 

αναβάθμιση δικαιωμάτων ανάπτυξης που προσδίδει 

ιδιωτικό αναπτυξιακό όφελος / πλεονέκτημα δεν μπο-

ρεί να θεωρηθεί «δώρο εξ ουρανού». Οι αποφάσεις του 

κράτους όσο και οι δαπάνες του δημιουργούν συνθή-

κες ανέσεων, οργανωμένης ανάπτυξης που καθιστούν 

νέες αναπτύξεις και δραστηριότητες πιο βιώσιμες και 

πιο παραγωγικές και κερδοφόρες. Δημιουργείται μέσα 

από την πολεοδομία μια «νέα κατανομή ευκαιριών». Δεν 

πρέπει λοιπόν να πληρώνουν ΤΠΑ οι ιδιοκτήτες των τε-

μαχίων που απολαμβάνουν τα πρόσθετα πλεονεκτήμα-

τα ανάπτυξης που μεταφράζεται σε αξία; 

6. Αυτά τα θέματα έχουν τεθεί, συζητηθεί και αντι-

μετωπιστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης πριν από 

χρόνια (από το 1947 στη Βρετανία για παράδειγμα). 

Απλώς για σκοπούς αναφοράς παραπέμπω (τηρου-

μένων των αναλογιών) στην πρόσφατη υιοθέτηση 

στη Βρετανία του ‘Τέλους Κοινοτικής Υποδομής’ 

(Community Infrastructure Levy) το οποίο αποτελεί 

μετεξέλιξη διαφόρων άλλων προηγούμενων μορφών 

‘τέλους βελτίωσης’. Στην Κύπρο αξιωθήκαμε τελικά 

να προτείνουμε ΤΠΑ μόλις στη δεύτερη δεκαετία του 

21ου αιώνα. 

7. Η πολεοδομία είναι για το αύριο, όχι για το χθες, 

για όλους, όχι για ορισμένους.

*Πολεοδόμος

Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης 

7. Επιτυγχάνεται ανάκτηση καθαρών μετάλλων, κυ-

ρίως χαλκού, από αραιά διαλύματα που προέκυψαν 

από εκχύλιση μεταλλευμάτων που περιέχουν δια-

λυτά ορυκτά. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται σε έναν 

νέο, ιδιαίτερα εντυπωσιακό κλάδο της μεταλλουρ-

γίας που ανεπτύχθη τα τελευταία χρόνια, με την 

ονομασία Solvent Extraction. Δηλαδή, ένα διάλυμα 

αντιδραστηρίου αφαιρεί (κλέβει) τον αραιοδιαλυ-

μένο χαλκό από άλλο διάλυμα (το όξινο νερό της 

εκχύλισης), το οποίο στη συνέχεια με τη βοήθεια 

κάποιου ηλεκτρολύτη γίνεται κατάλληλο διάλυμα, 

με πολλαπλάσια συγκέντρωση χαλκού, για ηλε-

κτρανάκτηση (παραγωγή καθαρού χαλκού). Με τη 

μέθοδο αυτή παράγεται σήμερα το 20% περίπου 

του χαλκού παγκοσμίως. 

Χωρίς την Επίπλευση όμως, το 80% της παραγωγής 

χαλκού, δηλαδή περί τα 12 εκ. ΜΤ ανά έτος, όπως και 

σχεδόν όλη η παραγωγή ψευδαργύρου, μολύβδου, 

νικελίου, κοβαλτίου, μαγγανίου, αντιμονίου και πέραν 

των 100 άλλων μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών, 

όπως CaF2, ΚCl, BaSO4, SrSO4 δεν θα υπήρχαν στην 

αγορά ή θα υπήρχαν σε μικρές ποσότητες. 

Ο λόγος είναι ότι τα μεταλλεύματα που υπάρχουν και 

εξορύσσονται σε τεράστια κλίμακα για να ικανοποιή-

σουν τη σημερινή ζήτηση, περιέχουν ορυκτά χαμηλής 

περιεκτικότητας και ακατάλληλα για πυρομεταλλουρ-

γία και είναι και λεπτόκοκκα για να ανακτηθούν σε 

αποδεκτό βαθμό με άλλες μεθόδους. Π.χ. Mufulira 

Copper Mines Ltd.

Εξόρυξη και τροφοδοσία εργοστασίου 20.000 ΜΤ με-

ταλλεύματος χαλκού με 2,60% Cu (ορυκτό βορνίτης). 

Παραγωγή με επίπλευση, 1000 ΜΤ εμπλουτίσματος 

με 48% Cu. Δηλαδή το 5% σε βάρος εμπλούτισμα 

(1000 ΜΤ) είχε πάνω από το 92% του χαλκού των 

20.000 ΜΤ μεταλλεύματος. Έτσι η πυρομεταλλουργία 

(smelting) ανά ημέρα ήταν για μόνο 1000 ΜΤ με 48% 

Cu και όχι για 20.000 ΜΤ με 2,6% Cu, που θα ήταν 

βεβαίως αδύνατο να πραγματοποιηθεί. 

Από το 1911

Το πρώτο εργοστάσιο επίπλευσης τέθηκε σε λει-

τουργία στη Butte, Montana των ΗΠΑ, τον Οκτώ-

βρη του 1911, με σκοπό την ανάκτηση του ψευδαρ-

γύρου από τα τέλματα (tailings) του εργοστασίου 

επεξεργασίας, υδρομεταλλουργίας που περιείχαν 

5-8% Zn. Σήμερα στα 100χρονα της Επίπλευσης 

εξορύσσονται και εμπλουτίζονται για να δώσουν 

εμπλούτισμα πάνω από 50% Zn, μεταλλεύματα με 

περιεκτικότητα 1% Zn. 

Οι διαστάσεις που πήρε η Επίπλευση κατά τα επόμε-

να χρόνια τόσο σε μέγεθος των εγκαταστάσεων όσο 

και στην ποικιλία μεταλλευμάτων που εμπλουτίζονται 

είναι τεράστιες. Η εγκατεστημένη ισχύς του πρώτου 

εργοστασίου ήταν κάτω από 2ΜW, στα 50 χρόνια της 

επίπλευσης είχε εργοστάσια με ισχύ 22MW και τώρα 

έχει εργοστάσια όπου μόνο ένας μύλος λειοτρίβησης 

(SAG mill) έχει κινητήρα 22MW. Οι κυψέλες επίπλευ-

σης ήταν κάτω του 1 m3 και τώρα φθάνουν 300 m3. 

Παρόμοια εξέλιξη υπήρξε και στα μηχανήματα εξό-

ρυξης μεταλλευμάτων. Σήμερα υπάρχουν φορτηγά 

αυτοκίνητα (Dump-trucks) δυναμικότητας 350 ΜΤ και 

τροχοφόροι φορτωτήρες (Front- end wheel loaders) 

με μηχανές 2300hp (1715 KW). Για την εξόρυξη 

υπάρχουν διατρητικά μηχανήματα με απόδοση πάνω 

από 30 μ. ανά ώρα και γίνονται εκρήξεις με 250 MT 

εκρηκτικά. 

Η νεότερη μεταλλουργία αφορά τα λιγότερο γνωστά 

Rare Earths. Τα υλικά αυτά είναι περί τα 15 και φέρουν 

τιμές που κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες σε 

μερικές χιλιάδες ευρώ ανά κιλό. Παρά την ονομασία 

τους, παράγονται από σχετικά γνωστά, συνήθως θει-

ούχα μεταλλικά ορυκτά που υπάρχουν σε πολλές χώ-

ρες. «Σπάνια» μπορεί να χαρακτηρισθεί η μεταλλουρ-

γία των ορυκτών αυτών η οποία εξελίχθηκε στην Κίνα, 

όπου και παράγεται πέραν του 95% της παγκόσμιας 

ζήτησης. Πολύ πιο γνωστά είναι προϊόντα τελευταί-

ας τεχνολογίας που ανεπτύχθησαν με τη χρήση των 

υλικών αυτών, όπως: MRI, μπαταρίες και μαγνήτες για 

τα υβριδικά οχήματα και ανεμογεννήτριες, γυαλιά που 

επιτρέπουν όραση στο σκοτάδι, L.E.D., κινητά τηλέ-

φωνα, τηλεοπτικές οθόνες, LCD, ηλεκτρονικά, ραντάρ, 

καθοδηγητές πυραύλων, διυλιστήρια πετρελαίου κ.ά. 

H μεταλλουργία συνεχίζει, δηλαδή, να είναι κοιτίδα 

της τεχνολογίας.



Καταχρηστικός χαρακτηρίστηκε από ευρωβου-

λευτές τεσσάρων πολιτικών ομάδων του Ευρω-

κοινοβουλίου ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται 

ευρωπαϊκή οδηγία που ισχύει από το 2006 για τη 

διατήρηση δεδομένων επικοινωνιών όλων των Ευρω-

παίων πολιτών έως και 24 μήνες.

Η κριτική που απευθύνθηκε στην αρμόδια επίτροπο, 

Σεσίλια Μάλστρομ, αφορά στην Οδηγία 2006/24/ΕΚ 

για τη διατήρηση δεδομένων.

Με βάση αυτή την Οδηγία, επισήμαναν οι 

ευρωβουλευτές, οι εταιρείες παροχής υπη-

ρεσιών στο διαδίκτυο είναι υποχρεωμένες 

να καταγράφουν και να αποθηκεύουν την 

κάθε τηλεφωνική συνδιάλεξη, την κάθε στιγ-

μή που βρίσκεται κάποιος στο ίντερνετ και 

το κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

για χρονικό διάστημα από 6 έως και 24 μήνες.

Παράλληλα, είναι υποχρεωμένες να καταγρά-

φουν ποιος καλεί ποιον, ποιες ιστοσελίδες επι-

σκέπτονται οι χρήστες καθώς και την προέλευση 

και τον προορισμό των ηλεκτρονικών μηνυμά-

των που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών 

του ίντερνετ.

Απαντώντας, η Σουηδέζα επίτροπος Εσωτερικών 

Υποθέσεων σημείωσε ότι η καταγραφή και απο-

θήκευση των δεδομένων είναι απαραίτητη «για να 

προστατευθεί ο κόσμος» προσθέτοντας ότι οι αστυ-

νομικές και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών 

μελών έχουν «κατ’ επανάληψη τον ίσει την ανάγκη να 

έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά», συμπληρώνο-

ντας ότι φυλάσσονται υπό αυστηρούς όρους και μόνο 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Υπό την πίεση των ευρωβουλευτών ότι θα πρέπει 

τώρα να αναμορφωθεί η Οδηγία για τη συγκέντρω-

ση των ηλεκτρονικών προσωπικών δεδομένων των 

Ευρωπαίων πολιτών, η κ. Μάλστρομ δέχθηκε ότι 

υπάρχουν ορισμένα σημεία, στα οποία η οδηγία επι-

δέχεται βελτιώσεις, αναφερόμενη στην ανάγκη να 

εξετασθούν:

• η μείωση και εναρμόνιση του διαστήματος αποθή-

κευσης

• η αποσαφήνιση του ποια δεδομένα καταγράφονται 

και αποθηκεύονται

• η θέσπιση κ οινών ελάχιστων κριτηρίων για την πρό-

σβαση στα στοιχεία και τη

• χρήση τους

• η ενίσχυση της προστασίας των αποθηκευμένων 

δεδομένων

• η βελτίωση των τρόπων αποζημίωσης των παρό-

χων για το κόστος της αποθήκευσης.

Ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομάδας των Φι-

λελευθέρων Αλεξάντερ Αλβάρο σημείωσε ότι το 

θέμα συζητείται από το 2010, αλλά πολλά τεχνικά, 

νομικά και οικονομικά ζητήματα παραμένουν σε 

εκκρεμότητα, ενώ μεγάλος αριθμός πολιτών απορ-

ρίπτει ολοσχερώς την αποθήκευση των στοιχείων. 

Όπως σημείωσε, δε, «βαρεθήκαμε αυτή την κατά-

σταση και ελπίζουμε να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση».

Μιλώντας για λογαριασμό της Ομάδας των Πρα-

σίνων, η Ολλανδέζα ευρωβουλευτής Τζούντιθ 

Σαργκεντίνι απαίτησε τη θέσπιση «νομοθετικού 

πλαισίου προστασίας του πολίτη» καθώς, όπως 

κατήγγειλε, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προ-

σφέρεται μόνο για καταπάτηση του δικαιώματος 

της ιδιωτικής του ζωής. «Καιρός να τελειώνουμε με 

αυτή την οδηγία και να αναζητήσουμε εναλλακτι-

κές λύσεις» δήλωσε.

Για την Ομάδα των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, η 

Γαλλίδα ευρωβουλευτής Συλβί Γκιγιόμ υποστή-

ριξε ότι «πρέπει να εξισορροπήσουμε ασφάλεια 

και ελευθερίες», απαιτώντας να υπάρξει παρέμ-

βαση, αν μη τι άλλο επειδή το δικαίωμα στην

προστασία της ιδιωτικής ζωής προστατεύεται ρητά 

από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τέλος, για την Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αρι-

στεράς η Γερμανίδα ευρωβουλευτής Κορνέλια Ερνστ 

σημείωσε πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 

παραδεχθεί την αποτυχία της και αν δεν έχει κάτι 

άλλο να προτείνει, τότε να αναστείλει την εφαρμο-

γή της οδηγίας μέχρι να την κρίνει το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο». «Διαφορετικά» προσέθεσε «απαιτούμε 

πανευρωπαϊκή απαγόρευση της συλλογής άχρηστων 

δεδομένων».
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«Καταχρηστική» η διατήρηση και χρήση 
δεδομένων επικοινωνιών στην ΕΕ

Εντοπίστηκε η χαμένη Ατλαντίδα 

Η γηραιότερη χρήστης 
του Facebook είναι 105 ετών

Καναδοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι βρήκαν τη Χαμένη Ατλαντίδα 

στο Τρίγωνο των Βερμούδων, σε βάθος 183 μέτρων.

Η πόλη βρίσκεται 183 μέτρα κάτω από τον ωκεανό και η ομάδα των 

ερευνητών με επικεφαλής τους Weinzweig και Zalitzki είναι πεπεισμένοι 

ότι είναι η Ατλαντίδα – η χαμένη πόλη για πάνω από 10.000 χρόνια.

Ένα υποβρύχιο ρομπότ κατέγραψε ερείπια κτιρίων, τέσσερις γιγάντιες 

πυραμίδες και κάτι που μοιάζει με άγαλμα Σφίγγας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα βυθισμένα κτίσματα ανήκουν στην προκλασι-

κή περίοδο της ιστορίας της Καραϊβικής και της Κεντρικής Αμερικής και 

η αρχαία πόλη θα μπορούσε να κατοικείται από εκπροσώπους πολιτι-

σμού, παρόμοιου με τους κατοίκους της Τεοτιουακάν (εγκαταλελειμμένη 

πόλη, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ. από την Πόλη του Μεξικού και 

έχει ηλικία περίπου 2000 ετών).

Τον περασμένο Ιούλιο, Αμερικανοί και Γάλλοι εξερευνητές έκαναν στον 

βυθό της θάλασσας της Καραϊβικής μια άλλη μνημειώδη ανακάλυψη: μία 

μερικώς διαφανή, κρυστάλλινη πυραμίδα, πιθανότατα μεγαλύτερη από 

την πυραμίδα του Χέοπα, στο Κάιρο. Μέχρι τώρα, όμως, δεν έχει εξα-

κριβωθεί η ηλικία και η «καταγωγή» του μυστηριώδους αυτού κτίσματος.

Η γεννημένη το 1907, Μαρία Κολούνια Σε-

γουάρ Μέτζκαρ είναι, σύμφωνα με όσα 

υποστηρίζει η οικογένειά της, η γηραιότερη 

χρήστης του Facebook παγκοσμίως. Η Σε-

γουάρ Μέτζκαρ γιόρτασε τα 105α γενέθλιά 

της τoν Οκτώβριο στο Αλμπουκέρκι των ΗΠΑ. 

Το Facebook δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη τη 

Σεγκουάρ Μέτζκαρ ως τον γηραιότερο χρή-

στη του. Το καλοκαίρι, ο γενικός διευθυντής 

του Facebook, Μαρκ Ζούκερνμπεργκ, ανακοί-

νωσε επίσημα ότι η γηραιότερη χρήστης του 

δικτύου είναι η Φλόρενς Ντέτλορ, 101 ετών. 

Ο 60χρονος εγγονός της Σεγουάρ Μέτζκαρ, 

Άντονι Σεγκούρα, μιλώντας στο ABCnews.

com, τόνισε ότι δεν ήταν δυνατό, όταν έγραψε 

τη γιαγιά του ως μέλος του Facebook, να ανα-

φέρει το έτος γέννησής της.

Παρότι ακόμη εκκρεμεί η επίσημη αναγνώ-

ριση, ο Άντονι Σεγκούρα υπογράμμισε ότι ο 

πραγματικός λόγος που η γιαγιά του έγινε μέ-

λος του δικτύου δεν είναι το ρεκόρ, αλλά για 

να ενημερωθούν οι κοντινοί και πιο μακρινοί 

συγγενείς της οικογένειας ότι η Σεγουάρ Μέ-

τζκαρ «σφύζει από ζωή».





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

24

N E A  TO Y  E T E K

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 3 Οκτωβρί-

ου, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, 

η ημερίδα με τίτλο «Ανάπτυξη Εθνικού Οδικού Χάρ-

τη Προσόντων και Δεξιοτήτων στις Κατασκευές για 

Επίτευξη των Εθνικών Στόχων για το 2020 (Κτίριο και 

Ενέργεια) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμμα-

τος Build Up Skills».

To πρόγραμμα Build Up Skills αποτελεί στρατηγική 

πρωτοβουλία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμ-

ματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» που απο-

σκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις κατα-

σκευές καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν 

την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοι-

κονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος στην Κύπρο, 

έχει συσταθεί εθνική κοινοπραξία, η οποία αποτε-

λείται από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕΚ), το 

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), 

την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΑνΑΔ), την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων 

Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), το Κέντρο Παραγω-

γικότητας (ΚΕΠΑ), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιο-

μηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), τη Συνομοσπονδία 

Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) και το Ινστιτούτο Εργα-

σίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ).

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν το 

έργο ENESKILLS (Build Up Skills Cyprus), η υφιστάμε-

νη κατάσταση (Status Quo) και η μέχρι σήμερα υλο-

ποίηση του έργου, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (σε 

αντιπαραβολή με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

(EQF), το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), 

τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 

και η ανάγκη αναβάθμισης των προσόντων και δεξιο-

τήτων του τεχνικού δυναμικού καθώς και τα επόμενα 

βήματα για την ανάπτυξη εθνικής πλατφόρμας προ-

σόντων και οδικού χάρτη για το 2020.

Συμπερασματικά, από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση 

του έργου, φάνηκε ότι οι στόχοι για την ενέργεια και 

τα κτίρια που έχουν τεθεί κρίνονται εφικτοί, με την 

προϋπόθεση να προωθηθούν οι αναγκαίες νομοθετι-

κές και κανονιστικές ρυθμίσεις και να δημιουργηθούν 

οι αναγκαίες δομές ελέγχου και πιστοποίησης. Δια-

πιστώνεται ότι παρά τις ελλείψεις και τις αδυναμίες 

που εντοπίστηκαν, υπάρχουν σημαντικά εχέγγυα ικα-

νοποίησης των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών σε 

ανθρώπινο δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, 

τις δυνατότητες αλλά και την ευελιξία του Συστήμα-

τος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της 

Κύπρου. Το 2020 αποτελεί ορόσημο για την οικοδο-

μική βιομηχανία, λόγω της απαίτησης για κατασκευή 

κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. 

Η ορθή προσέγγιση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη 

από το να επιδιωχθεί μια ομαλή μετάβαση από τις 

υφιστάμενες πρακτικές κατασκευής κτιρίων σε πρα-

κτικές που να οδηγούν σε κτίρια με σχεδόν μηδενική 

κατανάλωση ενέργειας.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας καθώς και η έκθεση 

«Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης», έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Κοινοπραξί-

ας που έχει συσταθεί για την υλοποίηση του Προ-

γράμματος στην Κύπρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.buildupskills.org.cy.

Στην ημερίδα παρευρέθησαν εκπρόσωποι εμπλε-

κομένων υπουργείων, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, επιστημονικών, εργοδοτικών και συν-

δικαλιστικών οργανώσεων καθώς και μελών της 

Κοινοπραξίας. Παρευρέθησαν επίσης μελετητές / 

σύμβουλοι, επιχειρηματίες και φοιτητές. 

Ημερίδα για το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Build Up Skills

Συμμετοχή σε έκθεση επαγγελμάτων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των 

μαθητών όσον αφορά τα επαγγέλματα της Μηχανικής Επιστήμης και στην προαγωγή 

της εκπαίδευσης και των επιστημών γενικότερα. Για αυτόν το λόγο αποδέχθηκε πρόσκληση 

και συμμετείχε στις 27 Νοεμβρίου σε εκδήλωση που διοργάνωσε το PASCAL English / Greek 

School στη Λευκωσία. Εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ παρουσίασε το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.
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Πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου το σεμινάριο «Υπολογιστική Ανάλυ-

ση - Εκπαίδευση και Εφαρμογή» σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Το σεμινάριο 

σηματοδότησε την κορύφωση του αξίας €340.000 έργου στον τομέα της κα-

τάρτισης, σε τομείς της μηχανικής επιστήμης, που περιλαμβάνει μερικές από τις 

μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες στην Ευρώπη καθώς και τη Διεθνή Ένωση για 

την Υπολογιστική Ανάλυση (Engineering Analysis and Simulation) NAFEMS και 

το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Το έργο ήταν διάρκειας δύο χρόνων και εντάσσεται στο πρόγραμμα Leonardo da 

Vinci, Μεταφορά της Καινοτομίας. Τίτλος του έργου είναι η «Ανάλυση Μηχανικής 

και Προσομοίωσης για Μεταφορά Καινοτομίας (EASIT)» και απευθυνόταν σε μη-

χανικούς που εργάζονται με εργαλεία ανάλυσης και προσομοίωσης. Για πρώτη 

φορά στην υπολογιστική ανάλυση έχει διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη βάση 

δεδομένων με περισσότερες από χίλιες λεπτομερείς ικανότητες που απαιτού-

νται για να εκτελούνται αποτελεσματικά υπολογιστικές αναλύσεις. Μαζί με αυτό, 

έχουν διευκρινιστεί και οι μαθησιακοί πόροι που απαιτούνται για να αποκτηθεί 

η κάθε μια ικανότητα. Επιπλέον, ένα διαδικτυακό σύστημα θα είναι διαθέσιμο 

δωρεάν στην ιστοσελίδα του NAFEMS για να μπορεί ο καθένας να μελετήσει τη 

βάση δεδομένων των ικανοτήτων και να καταγράψει τις δικές του ικανότητες ή 

των υπαλλήλων του που αποκτήθηκαν.

Στο σεμινάριο, ο δρ Jim Wood, ανώτερος λέκτωρ στο Πανεπιστήμιο του 

Strathclyde, και συντονιστής του έργου περιέγραψε πώς τα παραδοτέα του έρ-

γου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων 

που εμπλέκονται στην υπολογιστική ανάλυση και προσομοίωση. Ο δρ Andrew 

Lees του Πανεπιστημίου Frederick περιέγραψε τα αποτελέσματα της έρευνας 

για τις ανάγκες της βιομηχανίας, με έμφαση ιδίως στις απαντήσεις από την Κύ-

προ, η οποία παρουσίασε ορισμένες ενδιαφέρουσες αποκλίσεις από τη συνολι-

κή διεθνή αντίδραση.

Επιπλέον, τρεις άλλοι εταίροι του έργου EASIT, οι οποίοι είναι μεταξύ των κορυ-

φαίων εμπειρογνωμόνων στην Ευρώπη στους τομείς της ειδικότητάς τους στη 

βιομηχανία, έδωσαν ενδιαφέρουσες διαλέξεις για τις εμπειρίες τους από την 

εφαρμογή της υπολογιστικής ανάλυσης στην εργασία τους. Τέλος, ο δρ Πέτρος 

Χρίστου του Πανεπιστημίου Frederick παρουσίασε τις ευκαιρίες μάθησης στην 

Κύπρο για την τεχνική ανάλυση.

Χαιρετισμούς στο σεμινάριο απηύθυναν ο γενικός γραμματέας της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΕΤΕΚ, Κώστας Αλλαγώτης, και ο πρόεδρος της Κυπριακής Πλατ-

φόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας στις Κατασκευές, δρ Πανίκος Παπαδόπουλος.

«Υπολογιστική Ανάλυση - Εκπαίδευση και Εφαρμογή»

Διαγωνισμός για μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου 
με θέμα «Δράση για την Ενέργεια»

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Επι-

μελητηρίου, ειδικότερα σε σχέση με την 

ενθάρρυνση και την προαγωγή της τεχνικής 

εκπαίδευσης στην Κύπρο και μετά από σχετι-

κή πρωτοβουλία του Συνδέσμου Καθηγητών 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αποφασίστηκε η 

συνδιοργάνωση διαγωνισμού με θέμα «Δράση 

για την Ενέργεια».

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για τη σχολική 

χρονιά 2012-2013 και αφορά όλα τα αναγνω-

ρισμένα από το υπουργείο Παιδείας και Πολι-

τισμού σχολεία μέσης εκπαίδευσης και διορ-

γανώνεται ξεχωριστά για τον λυκειακό και τον 

γυμνασιακό κύκλο.

Η προβολή των συμμετοχών και των βραβευ-

θέντων θα γίνεται μέσω του Τριετούς Απολο-

γισμού του ΕΤΕΚ, του μηνιαίου ενημερωτικού 

δελτίου και της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ και μέσω 

της ιστοσελίδας του Συνδέσμου Καθηγητών 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Διαδικασία υποβολής

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα έντυπα για τη 

δήλωση συμμετοχής και για την τεχνική μελέτη.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής δήλωσης 

συμμετοχής είναι η 7η Δεκεμβρίου 2012 (λαμ-

βάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η 10η 

Δεκεμβρίου 2012. Ημερομηνία υποβολής της 

τεχνικής μελέτης/έρευνας είναι η 6η Μαΐου 

2013, στις 13:00. Τελευταία ημερομηνία ολο-

κλήρωσης της κατασκευής είναι η 10η Μαΐου 

2013 (ώρα 13:00).

Βραβεύσεις

• Α Λυκείου και Γυμνασιακός Κύκλος

- 1ο βραβείο: €600

- 2ο βραβείο: €400

- 3ο βραβείο: €200

- 4ο βραβείο: Έπαινος

Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχε-

διασμού και Τεχνολογίας θα βραβεύσει την πιο 

καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/έρευνα 

με το ποσό των €100 τόσο στο Γυμνάσιο όσο 

και στην Α Λυκείου. Στις σχολικές μονάδες που 

θα διακριθούν θα απονέμεται τιμητική πλακέτα. 

Στις υπόλοιπες μονάδες θα απονέμεται τιμητικό 

δίπλωμα.

Ολόκληρο το ποσό του χρηματικού βραβείου θα 

κατανέμεται ισόποσα στους διακριθέντες μαθη-

τές του διαγωνισμού.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο
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Τα σχόλιά του απέστειλε το ΕΤΕΚ στον πρόεδρο 

και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής 

Περιβάλλοντος, για την επεξεργασία απορριμμάτων, 

σε συνέχεια της ενημέρωσης που δόθηκε στην επι-

τροπή περιβάλλοντος, στις 10 Οκτωβρίου, από τον 

υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλο-

ντος και την υπουργό Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του ΕΤΕΚ 

«Το Επιμελητήριο από τον περασμένο Απρίλιο, 

που ξεκίνησε η δημόσια συζήτηση για το θέμα, 

έχει καταθέσει τις θέσεις του τόσο προς την αρ-

μόδια κοινοβουλευτική επιτροπή όσο και προς τα 

συναρμόδια υπουργεία, ενώ με δημόσιες ανακοι-

νώσεις του έχει ενημερώσει σχετικά και το κοινό». 

Σημειώνεται ότι κατά την προαναφερόμενη συνε-

δρία σε παρατήρηση του μέλους της επιτροπής κ. 

Κυριάκου Χατζηγιάννη κατά πόσο το υπουργείο 

Εσωτερικών θα προχωρήσει σύντομα σε υλοποί-

ηση των σχεδίων του ή αν θα περιμένει να λάβει 

και τις απόψεις της επιτροπής, η υπουργός Εσω-

τερικών διαβεβαίωσε ότι «το κράτος θα αναβάλει 

για περίπου ένα με ενάμιση μήνα την προκήρυξη 

των προσφορών για τις νέες μονάδες για να ολο-

κληρωθεί» όπως είπε «ο διάλογος με όλα τα ενδι-

αφερόμενα μέρη».

Το Επιμελητήριο στην επιστολή του εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τη θέση της υπουργού Εσω-

τερικών όπως εκφράστηκε ενώπιον της επιτροπής, 

από την οποία διαφαίνεται ότι, ενόψει και των θέ-

σεων που έχουν κατατεθεί από ενδιαφερόμενους 

φορείς, αναμένεται να επανεξεταστεί το θέμα που 

αφορά την κατασκευή αποτεφρωτήρα σε συν-

δυασμό με μονάδα ενεργειακής απόδοσης στο 

Πεντάκωμο. Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει, επίσης, τη σχετική 

τοποθέτηση της υπουργού για το ίδιο θέμα, βάσει 

της οποίας, ενόψει του ότι η ενεργειακή αξιοποί-

ηση μπορεί να επιτευχθεί με άλλους τρόπους, το 

υπουργείο θα προχωρήσει σε ανοικτή πρόσκληση 

ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, στην επιστολή του ΕΤΕΚ τονίζεται ότι «οι 

πιο πάνω δηλώσεις φαίνεται να μην συνάδουν 

με δηλώσεις εκπροσώπου του υπουργείου στον 

Τύπο (εφημερίδα «Φιλελεύθερος» ημερομηνίας 

15/10/2012) σύμφωνα με τις οποίες ‘η κατασκευή 

της Μονάδας Διαχείρισης Οικιακών Αποβλήτων 

αποτελεί αμετάκλητη απόφαση’ και ‘η προσφορο-

δότηση του έργου θα γίνει τέλος Οκτωβρίου’. Στο 

ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται, επίσης, ότι το έργο θα 

περιλαμβάνει και μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης 

των αποβλήτων».

Το ΕΤΕΚ, εξάλλου, συμφωνεί με τις θέσεις που εξέ-

φρασε ο υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος σε σχέση με:

(α) την προώθηση της διαλογής στην πηγή των ορ-

γανικών αποβλήτων, 

(β) την επανεξέταση της αναγκαιότητας του αποτε-

φρωτήρα και την περίληψη και άλλων εναλλακτικών 

λύσεων, όπως της τσιμεντοβιομηχανίας, βιοαντι-

δραστήρων και βιομηχανικής κομποστοποίησης και 

(γ) την παραδοξότητα, κατά την έκφρασή του, η μο-

νάδα της Κόσιης να καλύπτει μόνο την πόλη και την 

επαρχία Λάρνακας.

Το Επιμελητήριο σημειώνει στην επιστολή του 

ότι «θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει εκ νέου ότι 

οι ενέργειες για μείωση, επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση των αποβλήτων δεν φαίνεται 

να έχουν εξαντληθεί. Θεωρούμε ότι η προώθηση 

προγραμμάτων διαλογής, ανακύκλωσης και κο-

μποστοποίησης στην πηγή είναι κατά πολύ φθη-

νότερες και περιβαλλοντικά φιλικότερες λύσεις, 

από την επεξεργασία σύμμεικτων αποβλήτων 

που προβλέπεται στις ΟΕΔΑ. Επίσης, η εφαρμο-

γή προγραμμάτων τα οποία βασίζονται στην αρχή 

‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ θα βοηθήσουν σημαντικά 

στη μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων και 

θα αμβλύνουν το πρόβλημα. Η καθυστέρηση στην 

υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων από τις Αρχές 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιφέρει σημαντικές οικο-

νομικές επιπτώσεις για τους πολίτες. Για τους λό-

γους αυτούς μπορούν και πρέπει να προωθηθούν 

άμεσα σχετικές ενέργειες εκ μέρους των Τοπικών 

Αρχών με την ουσιαστική αρωγή του υπουργείου 

Εσωτερικών.

Θεωρούμε ότι η εκ των προτέρων ενημέρωση των 

Τοπικών Αρχών για τις πρόνοιες των συμβάσε-

ων που θα κληθούν να υπογράψουν, θα συμβάλει 

στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών όρων και 

στην αποφυγή προβλημάτων που παρουσιάζονται, 

σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων 

δήμων, στη σύμβαση για τη μονάδα της Κόσιης. Επι-

πρόσθετα, θα πρέπει να μελετηθούν οι τρόποι με 

τους οποίους θα διασφαλιστεί η ποιότητα των πα-

ραγόμενων υλικών από την επεξεργασία των απορ-

ριμμάτων, έχοντας υπόψη και τη μονάδα της Κόσιης 

όπου παράγονται τεράστιες ποσότητες οργανικού 

υλικού το οποίο μένει αναξιοποίητο.

Το Επιμελητήριο θεωρεί, επίσης, ότι θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί καλύτερα η απόφαση για τη δημιουρ-

γία μονάδας ΟΕΔΑ στην περιοχή των Αγίων Ηλιό-

φωτων ειδικότερα σε σχέση και με την εναλλακτική 

πρόταση που έχει υποβληθεί για επέκταση της μο-

νάδας της Κόσιης, συνυπολογίζοντας την απόστα-

ση, άρα και το κόστος, μεταφοράς στον προορισμό 

των επεξεργασμένων ποσοτήτων διαχωρισμένων 

αποβλήτων καθώς και των παραγόμενων ποσοτή-

των δευτερογενούς καυσίμου SRF. Στόχος θα πρέπει 

να είναι η ελάχιστη δυνατή οικονομική και περιβαλ-

λοντική επιβάρυνση του τόπου και των πολιτών».

Το υπουργείο Εσωτερικών

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε 

στο ΕΤΕΚ τις θέσεις του για το Εθνικό Σχέδιο Διαχεί-

ρισης Στερεών Αποβλήτων - Δημιουργία Μονάδας 

Ενεργειακής Αξιοποίησης δευτερογενούς καυσίμου 

SRF.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «στους σχεδια-

σμούς του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη 

Διαχείριση των Στερεών Οικιακών Αποβλήτων περι-

λαμβάνεται η δημιουργία Μονάδων ΟΕΔΑ σε κάθε 

επαρχία. Οι μονάδες αυτές θα διαθέτουν τμήμα 

Μηχανικής Διαλογής για ανάκτηση ανακυκλώσιμων, 

τμήμα Βιοξήρανσης του οργανικού κλάσματος και 

παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου SRF και χώρο 

για υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων. Κατά 

την εκπόνηση των σχετικών μελετών εξετάστη-

καν διάφορα σενάρια εκμετάλλευσης του SRF και 

προκρίθηκε προκαταρκτικά ως βέλτιστη επιλογή η 

δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξι-

οποίησης του SRF από όλες τις Μονάδες. Ως βέλ-

τιστη χωροθέτηση κρίθηκε η κατασκευή της δίπλα 

από τη Μονάδα ΟΕΔΑ της επαρχίας Λεμεσού στο 

Πεντάκωμο.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

(ΜΕΕΠ) που ετοιμάστηκε από Συμβούλους Μελε-

τητές περιλάμβανε τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

και τα μέτρα αντιμετώπισής τους που θα προκαλού-

σαν ενδεχομένως τόσο η Μονάδα ΟΕΔΑ, όσο και η 

κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης, αφού 

σχεδιάστηκαν σε ενιαίο χώρο.

Στη συνεδρία για εξέταση της ΜΕΕΠ, που έγινε στις 

7/9/2012, ο διευθυντής του τμήματος Περιβάλλο-

ντος, αφού συνεννοήθηκε με το υπουργείο Εσω-

τερικών, ενημέρωσε ότι στη συνεδρία θα εξεταστεί 

μόνο το τμήμα της ΜΕΕΠ που αφορά στη Μονάδα 

ΟΕΔΑ και του ΣΜΑ στο Καντού, καθότι αυτή είναι 

αυτόνομη και δεν σχετίζεται άμεσα με τις αποφά-

σεις που θα ληφθούν για τον τρόπο διάθεσης του 

παραγόμενου SRF».

Θέσεις και ενέργειες ΕΤΕΚ 
για την επεξεργασία απορριμμάτων
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Σε σχέση με τα ακαδημαϊκά προσόντα για τους 

Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων 

(περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία [Λειτουρ-

γία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων] Κανο-

νισμοί του 2012, Παράρτημα IV, παράγραφος 2.1), 

το Επιμελητήριο θεωρεί ότι ο εξουσιοδοτημένος 

ελεγκτής ανελκυστήρων θα πρέπει να είναι κατ’ ελά-

χιστον κάτοχος πτυχίου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

επιπέδου τουλάχιστον τριετούς κύκλου σπουδών ή 

ισοδύναμου, στους κλάδους Μηχανολογίας ή Ηλε-

κτρολογίας μόνο.

Την πιο πάνω θέση εξέφρασε το Επιμελητήριο σε επι-

στολή του προς τον πρόεδρο και τα μέλη της κοινοβου-

λευτικής επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων, στην οποία βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση σε 

σχέση με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) 

Κανονισμούς του 2012. Το θέμα θα συζητηθεί περαιτέ-

ρω για τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ τονίζει ότι «ο κάθε επαγ-

γελματίας θα πρέπει να αναλαμβάνει εκείνες τις αρ-

μοδιότητες αλλά και ευθύνες που εντάσσονται στα 

όρια και στο γνωσιολογικό επίπεδο των δικών του 

σπουδών. Πόσω μάλλον όταν πρόκειται για τον έλεγ-

χο μηχανημάτων που αφορούν άμεσα τη δημόσια 

ασφάλεια και υγεία».

Η θέση αυτή του Επιμελητηρίου στηρίζεται στα κα-

θήκοντα του εξουσιοδοτημένου ελεγκτή ανελκυ-

στήρα σε σχέση κυρίως με τα σημεία ελέγχου που 

θα πρέπει να ελέγχει, τα οποία αναφέρονται στο 

Παράρτημα IX των Κανονισμών. Τόσο στην περί-

πτωση του υδραυλικού όσο και στην περίπτωση του 

ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, από τα αναφερόμενα 

σημεία ελέγχου του εν λόγω Παραρτήματος συνά-

γεται το συμπέρασμα ότι για τη διεκπεραίωση της 

διαδικασίας ελέγχου ενός ανελκυστήρα απαιτούνται 

γνώσεις που σχετίζονται ουσιαστικά με τους κλά-

δους της Μηχανολογίας και της Ηλεκτρολογίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να αναλαμβάνει 
αρμοδιότητες βάσει των σπουδών του

Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Αιτήσεις για 

Πολεοδομική Άδεια 

κατά παρέκκλιση

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων 

ζήτησε τις θέσεις του ΕΤΕΚ για διάφο-

ρες αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά 

παρέκκλιση:

• Αίτηση της εταιρείας Getian General 

Services Ltd, για χορήγηση Πολεοδομι-

κής Άδειας κατά παρέκκλιση των προνοι-

ών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για 

ανέγερση μονάδας παρασκευής έτοιμου 

σκυροδέματος, στη Λακατάμια.

To Τεχνικό Επιμελητήριο σύστησε να 

αντιμετωπισθεί θετικά η αίτηση, με τη 

χορήγηση προσωρινής Πολεοδομικής 

Άδειας. Στο αιτιολογικό της άποψής του 

το ΕΤΕΚ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η 

ανάπτυξη αυτή «δεν αναμένεται να επη-

ρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική 

του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης, για 

την περιοχή, λαμβανομένων υπόψη της 

θετικής αντιμετώπισης της αίτησης από 

την αρμόδια αρχή, Δήμος Λακατάμιας, και 

του γεγονότος ότι δεν έχουν υποβληθεί 

οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες ενστάσεις 

από επηρεαζόμενους πολίτες». Το Επιμε-

λητήριο τόνισε επίσης την «αναγκαιότητα 

της λειτουργίας της συγκεκριμένης μο-

νάδας για την οικοδομική δραστηριότητα 

της ευρύτερης περιοχής». 

• Αίτηση της Συνεργατικής Πιστωτικής 

Εταιρείας Σίμου, για χορήγηση Πολεο-

δομικής Άδειας κατά παρέκκλιση των 

προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για 

ανέγερση γεωργικής αποθήκης, στην κοι-

νότητα Δρύμου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο σύστησε να 

αντιμετωπισθεί θετικά η αίτηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις και οι όροι που εισηγούνται 

τα αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες και αρ-

χές. Αιτιολογώντας τη θέση του το ΕΤΕΚ 

σημείωσε επίσης ότι η ανάπτυξη αυτή 

«δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς 

τη γενική στρατηγική του Σχεδίου Περιο-

χής» και ότι «πρόκειται για ανάπτυξη που 

συμβάλλει στην προαγωγή της γεωργικής 

δραστηριότητας της περιοχής στην οποία 

χωροθετείται».

Τις θέσεις του ανέπτυξε το Επιμελητήριο προς 

τον διευθυντή του τμήματος Περιβάλλοντος 

του υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, σε διάφορες περιπτώσεις που 

τέθηκαν ενώπιόν του, για την Προκαταρκτική 

Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) - 

Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων Νόμος 140(Ι)/2005-Άρθρο 15(7).

• Ανάπλαση/διαμόρφωση της κεντρικής πλατεί-

ας Πάνω Λευκάρων:

Το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά στη σχετική 

αίτηση και στο Προσχέδιο Γνωμάτευσης. Το 

Επιμελητήριο για έναν από τους όρους του 

Προσχεδίου εισηγήθηκε ότι «θα πρέπει να πε-

ριλαμβάνει και συγκεκριμένη αναφορά ότι μέσα 

στα αιτούμενα πλαίσια της κυκλοφοριακής δι-

αχείρισης του έργου θα πρέπει να ληφθεί μέ-

ριμνα για εξασφάλιση ικανοποιητικού αριθμού 

χώρων στάθμευσης για τους επηρεαζόμενους 

περιοίκους». 

• Εγκατάσταση αντλιοστασίου λυμάτων SPS-

TSERI – Αποχετευτικό Έργο Μείζονος Λευκω-

σίας – Δήμος Τσερίου:

Το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά στη σχετική αί-

τηση και στο Προσχέδιο Γνωμάτευσης. Το Επι-

μελητήριο επεσήμανε ότι «θα πρέπει οι όροι της 

Γνωμάτευσης να τηρούνται από τον αιτητή και 

το κράτος να μεριμνήσει ούτως ώστε να ενδυ-

ναμωθούν και να αναβαθμισθούν οι διαδικασίες 

ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών του 

έργου τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 

του, ούτως ώστε να διαπιστώνεται ότι οι όποιοι 

όροι συνοδεύουν την πολεοδομική άδεια τη-

ρούνται αποφεύγοντας έτσι οσμές και θόρυβο».

• Κατασκευή δεξαμενής επεξεργασμένων 

υγρών της εταιρείας Α/φοί Ανδρέου Χοιροστά-

σια Λτδ στην Τερσεφάνου:

Το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά στη σχετική αί-

τηση και στο Προσχέδιο Γνωμάτευσης.

• Δημιουργία λατομείου της εταιρείας Αδελφοί 

Λεοντίου στην Αγ. Βαρβάρα:

Το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά στην αίτηση για 

παραχώρηση της αιτούμενης άδειας νοουμένου 

ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι που αναφέρονται 

στο Προσχέδιο Γνωμάτευσης.

• Ανέγερση φοιτητικών εστιών και εμπορικής 

ανάπτυξης στην Έγκωμη:

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον διευθυντή του τμήμα-

τος Περιβάλλοντος ότι δεν μπορεί να εκφέρει 

τελική τοποθέτηση μέχρι: 

• (α) να ολοκληρωθεί η Μελέτη Κυκλοφοριακών 

Επιπτώσεων και μέσω αυτής να φανεί ότι δεν 

προκύπτουν προβλήματα παρόμοια με άλλες 

περιπτώσεις μεγάλων αναπτύξεων και 

• (β) να επιβεβαιωθεί ότι η προγραμματιζόμε-

νη ανάπτυξη έχει τεθεί υπόψη όλων των άμεσα 

επηρεαζόμενων φορέων και ατόμων έτσι που 

με τη σωστή ενημέρωση να αποφευχθούν αντι-

δράσεις και διαμαρτυρίες στο μέλλον.
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«Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου 

της ΕΕ έχει θέσει ως στρατηγική της 

προτεραιότητα την προώθηση της Ολοκλη-

ρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε στις 8 Οκτωβρίου 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημήτρης Χρι-

στόφιας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

αναπτύξει συνεργασίες με τρίτες χώρες με τις 

οποίες μοιραζόμαστε τις ίδιες θάλασσες.

Στην ομιλία του στην τελετή για τη Διακήρυξη 

της Λεμεσού για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια 

Πολιτική, στην παρουσία του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, 

ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε ότι η ΟΘΠ επι-

διώκει να αυξήσει την ικανότητα της Ευρώπης 

να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της παγκο-

σμιοποίησης και της ανταγωνιστικότητας, της 

κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ασφάλειας και 

της προστασίας της ναυτιλίας, καθώς και της 

ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας.

Υπογραμμίζοντας τον πρωτοπόρο ρόλο του κ. 

Barroso στη δημιουργία της Θαλάσσιας Πολι-

τικής της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστόφιας ανέφερε 

ότι «χρειάζεται να επισπεύσουμε την υλοποί-

ηση της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, επανα-

φέροντας την ευρωπαϊκή οικονομία σε πορεία 

ανάπτυξης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργα-

σίας». Πρόσθεσε ότι οι θαλάσσιες δραστηριό-

τητες παρέχουν θέσεις εργασίας σε 5,4 εκα-

τομμύρια Ευρωπαίους.

Σημαντική εξέλιξη

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι για την Κυπριακή 

Προεδρία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα 

η προώθηση της ΟΘΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης προς τη 

«γαλάζια ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας χαιρέτισε το γεγονός 

ότι η Διακήρυξη της Λεμεσού αναδεικνύει τη 

σημασία της προώθησης του διαλόγου, της 

ενισχυμένης συνεργασίας και της ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις ναυτιλιακές 

υποθέσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Χαιρέτισε επίσης το γεγονός πως μέσα από 

τη Διακήρυξη της Λεμεσού όλες οι θαλάσσιες 

δραστηριότητες, περιλαμβανομένων και όσων 

αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ΟΘΠ, πρέπει 

να εκτελούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 

που ορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και άλ-

λες συναφείς ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις.

«Οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για 

να αναπτύξουμε συνεργασίες με τρίτα κράτη 

με τα οποία μοιραζόμαστε την ίδια θαλάσσια 

λεκάνη. Ιδιαίτερα η Μεσόγειος, η οποία πολλές 

φορές έγινε εστία θερμών εντάσεων και πολέ-

μων, είναι ανάγκη με την επίλυση των εκκρε-

μούντων προβλημάτων, του Μεσανατολικού 

και του Κυπριακού, να μετατραπεί σε θάλασσα 

ειρήνης, συνεργασίας και πολιτισμικής ανά-

πτυξης», επεσήμανε ο Πρόεδρος Χριστόφιας.

Από την πλευρά του, ο κ. Barroso τόνισε πως 

σε ό,τι αφορά θέματα ανάπτυξης και δημιουρ-

γίας θέσεων εργασίας μέρος της λύσης έρχεται 

μέσω της γαλάζιας οικονομίας. Αυτός ο τομέας 

ανθεί και σε καιρούς κρίσης και πίεσης αυτό 

αποτελεί σπάνιο καλό νέο.

Ανάπτυξη

Ο Πρόεδρος Barroso είπε ότι η συνολική ερ-

γοδότηση στις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές οικο-

νομικές δραστηριότητες αναμένεται να ανέλθει 

από 5,4 σε 7 εκατομμύρια εργαζόμενους μέχρι 

το 2020 και ο τομέας που αφορά τις κρουα-

ζιέρες από μόνος του μπορεί να αναπτυχθεί 

μέχρι και κατά 60%. «Όμως, υπάρχει ανάπτυξη 

και σε καινοτόμους τομείς όπως επίσης και σε 

παραδοσιακούς τομείς ναυτιλίας», διευκρίνισε 

ο κ. Barroso.

Επεσήμανε, δε, ότι η διευκόλυνση επενδύσε-

ων σε ναυτιλιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. «Εδώ είναι που πρέ-

πει να στρέφουμε τις προσπάθειές μας», είπε, 

υπενθυμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούν, υπό 

την καθοδήγηση της Κυπριακής Προεδρίας, τις 

προτάσεις της Επιτροπής για το Πολυετές Δη-

μοσιονομικό Πλαίσιο για το 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ορίζοντας 2020, το νέο 

πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει σχεδι-

αστεί έχοντας υπόψη τη γαλάζια ανάπτυξη και 

με συγκεκριμένο επίκεντρο τη στήριξη εμπο-

ρεύσιμων καινοτομιών.

Ο κ. Barroso υπογράμμισε ότι «ένας προϋπολο-

γισμός της ΕΕ που στοχεύει στο μέλλον είναι το 

σημαντικότερο εργαλείο για να στοχεύσουμε 

στην επένδυση και να τη διοχετεύσουμε στην 

ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Δεδομένης 

της τεράστιας προοπτικής της ναυτιλιακής οι-

κονομίας, η στήριξη των τομέων της ναυτιλίας 

και των περιφερειακών ακτών πρέπει να είναι 

πλήρως εναρμονισμένη με το Πολυετές Δημο-

σιονομικό Πλαίσιο».

Καταλήγοντας είπε ότι «η Διακήρυξη που σή-

μερα υιοθετούμε αποτελεί μια ισχυρή βάση 

πάνω στην οποία θα αναπτύξουμε τη γαλάζια 

οικονομία στην Ευρώπη. Πράττοντάς το αυτό 

παρέχουμε έναν ισχυρό ναυτιλιακό πυλώνα στη 

στρατηγική Ευρώπη 2020».

Διακήρυξη της Λεμεσού: Τεράστια η προοπτική 
της ναυτιλιακής οικονομίας

Κυπριακή Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
MIES VAN DER ROHE AWARD 2013

Η Επιτροπή Επιλογής Έργων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

για το Βραβείο Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Mies Van Der Rohe 

Award 2013, αποφάσισε να εκπροσωπηθεί η Κύπρος από τα ακό-

λουθα έργα, τα οποία διακρίνονται για την αρχιτεκτονική τους αξία:

ARCHITECTURE RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF NICOSIA 

Αρχιτέκτονες: Πέτρος Κωνσταντίνου και Γιώργος Χατζηχρίστου. 

Εσωτερικοί Συνεργάτες: Βερόνικα Αντωνίου και Joao Teigas. Εξω-

τερική συνεργάτιδα: Alessandra Swiny

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΦΟΣ

Αρχιτέκτονας: Ηρακλής Παπαχρίστου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αρχιτέκτονες: Dickon Irwin, Μαργαρίτα Κρητιώτη

GGP & ZK HOUSE 

Αρχιτέκτονας: Γρηγόρης Γ. Πατσαλοσαββής

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΒΟΛΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΒΕΡΚΙ

Αρχιτέκτονες: Μαργαρίτα Δανού, Σεβίνα Φλωρίδου

Η Επιτροπή Επιλογής Έργων Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ήταν: 

Χρίστος Μαραθοβουνιώτης, Χρύσανθος Πισσαρίδης, Τάκης Σκου-

ρής, Παναγιώτης Πιερίδης, Κυριάκος Θεμιστοκλέους
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Ανακαινίσεις - κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών

Με σεβασμό στη ζωή, την ασφάλεια και την περιουσία του κοινού, η Ομο-

σπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) «κρούει 

τον κώδωνα του κινδύνου» όσον αφορά στις ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων 

και την κατασκευή ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες). 

Λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία, η ανάθεση, ανάληψη 

και εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών πρέπει να γίνεται από εγγεγραμμένους 

εργολήπτες οικοδομικών και τεχνικών έργων (για τις πισίνες), κατόχους ετήσιας 

άδειας σε ισχύ. 

«Εγγεγραμμένος Εργoλήπτης» σημαίvει πρόσωπo, φυσικό ή voμικό, τo oπoίo 

είvαι κατά τov oυσιώδη χρόvo εγγεγραμμέvo στo μητρώo ως εργoλήπτης 

δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τε-

χνικών Έργων Νόμο, «Οικoδoμικό έργo» σημαίvει:

α) τηv κατασκευή, αvαδόμηση, αvέγερση, επαvέγερση, αvαπαλαίωση 

oικoδoμής, 

β) oπoιαδήπoτε oικoδoμική εργασία η oπoία απoτελεί ή περιλαμβάvει κατα-

σκευή, αvέγερση, μετατρoπή, πρoσθήκη, διαρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση 

ή κατεδάφιση oικoδoμής ή μέρoυς αυτής, ή oπoιαδήπoτε εργασία επέκτασης, 

επιδιόρθωσης ή μετατρoπής στov φέρovτα oργαvισμό ή η oπoία επηρεάζει τov 

φέρovτα oργαvισμό μιας oικoδoμής ή κάθε άλλη οικοδομική εργασία η oπoία 

επηρεάζει τηv ασφάλεια τoυ κoιvoύ, 

γ) τηv επέvδυση τoίχωv, τις δαπεδoστρώσεις, τηv κατασκευή καλoυπιώv, τη 

στέγαση oικoδoμής, και περιλαμβάvει τη θεμελίωση, όλα τα συvαφή με τηv 

oικoδoμή χωματoυργικά έργα, τις κατασκευές τoίχωv αvτιστήριξης, τις περι-

φράξεις, και όλα τα παραρτήματα και βoηθητικές oικoδoμές μιας oικoδoμής, 

δ) κάθε πρoκαταρκτική, ή πρoπαρασκευαστική εργασία περιλαμβαvoμέvωv τωv 

oικoδoμικώv ή κατασκευαστικώv εργασιώv για τις ηλεκτρoλoγικές, υδραυλι-

κές εγκαταστάσεις τov κλιματισμό εξαερισμό, υδατoπρoμήθεια απoχετεύσεις 

ή άλλες συμπληρωματικές εργασίες μιας oικoδoμής, και o όρoς “oικoδoμικές 

εργασίες” θα ερμηvεύεται αvάλoγα. “Ολoκληρωμέvo oικoδoμικό έργo” σημαίvει 

oικoδoμικό έργo για τo oπoίo έχει εκτελεστεί κάθε εργασία αvαγκαία για τηv 

oλoκλήρωσή τoυ, περιλαμβαvoμέvης της oργάvωσης τoυ εργoταξίoυ, της χά-

ραξης, της σκελέτωσης, της τoιχoπoιίας, τωv επεvδύσεωv, τωv δαπεδoστρώσε-

ωv, καθώς και oπoιασδήπoτε άλλης παρεμφερoύς εργασίας. 

«Τεχvικό έργo» σημαίvει:

(α) τηv αvέγερση ή κατασκευή ή επέκταση ή μετατρoπή ή επιδιόρθωση oπoιoυ-

δήπoτε έργoυ τo oπoίo τεχvικά αvάγεται στov κλάδo της πoλιτικής μηχαvικής 

και τo oπoίo δεv απoτελεί oικoδoμικό έργo, και περιλαμβάvει έργα oδoπoιί-

ας, κατασκευή γεφυρώv, σηράγγωv, φραγμάτωv, υπovόμωv, λιμεvικώv έργωv, 

αερoλιμέvωv, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης, ύδρευσης, άρδευσης, έργα 

προστασίας της παραλίας, έργα λατoμείωv και μεταλλείωv αλλά δεv περιλαμ-

βάvει περιφράξεις και κατασκευές τoίχων αvτιστήριξης πoυ δεv υπερβαίvoυv 

σε ύψoς τα 150 εκατoστόμετρα, εκσκαφές αυλακιώv πoυ δεv υπερβαίvoυv σε 

βάθoς τα 80 εκατoστόμετρα και τoπoθετήσεις αγωγώv διαμέτρoυ μικρότερης 

από τo 10 εκατoστόμετρα, εκτός αv τo Συμβoύλιo κρίvει ότι λόγω της φύσης 

και τωv ιδιαίτερωv χαρακτηριστικώv τoυ έργoυ, τoύτo απoτελεί τεχvικό έργo 

oρισμέvης τάξης.

Οι εγγεγραμμένοι εργολήπτες είναι προσοντούχα άτομα, έχουν την ανάλογη 

πείρα και γνώση, τεχνικό προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό και την κατάλληλη 

άδεια εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται πιο πάνω. Αυτό διασφαλίζει 

τη νομότυπη εκτέλεση και επίβλεψη της προς τούτο μελέτης, την ετοιμασία 

και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και τη χρησιμοποίηση υψηλής 

ποιότητας δομικών υλικών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας 

το έργο που θα τους ανατεθεί με ασφάλεια για τη ζωή και την περιουσία του 

κοινού, αλλά και των εργαζομένων στα εργοτάξια.

Τα εν λόγω προσόντα επιβεβαιώνονται με τα ανάλογα πιστοποιητικά εγγραφής 

στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και την κατοχή ισχύουσας 

άδειας άσκησης του επαγγέλματος για την τάξη και κατηγορία του έργου.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, στις περιπτώσεις των ανακαινίσεων ή κατασκευής 

κολυμβητικών δεξαμενών, ο πολίτης / καταναλωτής ή/και ο πολιτικός μηχανι-

κός / αρχιτέκτονας θα πρέπει προτού ζητήσει προσφορές, να επιβεβαιώσει την 

καταλληλότητα του προσφοροδότη εργολήπτη και να αποκλείσει τυχόν παρά-

νομους / μη εγγεγραμμένους ή και μη προσοντούχους, ακατάλληλους για την 

εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Πέραν της επιλογής του καταλληλότερου εργολάβου, που να πληροί τις προϋ-

ποθέσεις που αναπτύξαμε πιο πάνω, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε 

και να προτρέψουμε το κοινό που σχεδιάζει να ανακαινίσει τον χώρο του, ιδι-

αίτερα όπου ενδέχεται να γίνουν αλλαγές που επηρεάζουν τον σκελετό του 

οικοδομήματος, να αναθέσει πρώτα τον σχεδιασμό και τη σωστή μελέτη του 

όλου έργου, σε προσοντούχο Αρχιτέκτονα και Πολιτικό Μηχανικό - μέλος του 

ΕΤΕΚ, που θα αναλάβει σε κατοπινό στάδιο και την επίβλεψη των εργασιών. 

Ακολουθούμε έτσι τη σωστή και επιβεβλημένη σειρά, για αποφυγή μελλοντι-

κών λειτουργικών προβλημάτων και προβλημάτων ασφάλειας που μπορεί να 

προκύψουν σε ένα κτίριο, εάν οι οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν αυθαίρετα χω-

ρίς τη σωστή μελέτη.

Καθώς αυξάνονται οι εργασίες στον τομέα των ανακαινίσεων, θα πρέπει να 

διεξάγονται κάτω από την επίβλεψη μελετητών και να καταγγέλλονται οι περι-

πτώσεις παρανομιών / παρατυπιών.

Τονίζεται, τέλος, ότι δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη των κτιρίων, ιδιόκτη-

των κατοικιών και μη, όταν ο κατασκευαστής του έργου δεν είναι εγγεγραμ-

μένος εργολήπτης και κάτοχος ετήσιας άδειας σε ισχύ, ενώ πρέπει επίσης να 

ενημερώνεται η Ασφαλιστική Εταιρεία πριν από την έναρξη εργασιών.

Οι εργασίες ανακαίνισης είτε ιδιόκτητων κατοικιών ή κτιρίων, δημόσιων χώρων 

ή γραφείων, όπως επίσης και οι κατασκευές ιδιωτικών κολυμβητηρίων, υπόκει-

νται σε νομοθετική ρύθμιση και πρέπει να διεξάγονται από αδειούχα άτομα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΕΟΚ
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«Ο Άνθρωπος Ελέφαντας»

Χτυπάει το τηλέφωνο σε μια 

ραδιοφωνική εκπομπή.

- Χτες βρήκα ένα πορτοφόλι, είχε 

μέσα 520 ευρώ, 2000 δολάρια, 

600 λίρες Αγγλίας και κάρτα του 

γιατρού Τσιλιμίρδα Ιωάννη με 

διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό! 

Βάλτε του ένα καλό 

τραγούδι να τον 

ευχαριστήσω 

τον άνθρωπο!

To ξέρατε ότι:
Οι κυψέλες καυσίμου μπο-

ρούν να χαρακτηριστούν σαν 

κέντρα ενός συστήματος το 

οποίο χρησιμοποιεί το υδρο-

γόνο ως καύσιμο. Είναι αυτές 

οι οποίες αναλαμβάνουν τη 

μετατροπή του καυσίμου σε 

χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια. 

Η έννοια της κατάλυσης 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στη λειτουργία μιας κυψέλης 

καυσίμου και η έρευνα για 

τη βελτίωση των αποδόσεων 

γίνεται κυρίως σε αυτόν τον 

τομέα, τομέα εξ ορισμού με-

λετώμενο στην κλίμακα του 

νανομέτρου.

Η κυψέλη καυσίμου αποτε-

λεί ένα μηχανισμό για την 

ηλεκτροχημική μετατροπή 

της ενέργειας μετατρέ-

ποντας υδρογόνο και οξυγόνο σε νερό, παράγοντας ταυτόχρονα με τη δι-

αδικασία αυτή ηλεκτρισμό και θερμότητα. Ο ηλεκτρισμός παράγεται με τη 

μορφή συνεχούς ρεύματος. Η πρώτη κυψέλη φτιάχτηκε από τον sir William 

Grove, το 1839. Ωστόσο η συστηματική έρευνα πάνω σε αυτές άρχισε μόλις 

τη δεκαετία του 1960, όταν η NASA χρησιμοποίησε κυψέλες καυσίμου στα 

διαστημικά σκάφη Gemini και Apollo ως φθηνότερη λύση από την ηλιακή 

ενέργεια.

Πηγή: http://el.wikipedia.org

Το ανέκδοτο του μήνα

Το πολυβραβευμένο έργο του Μπερνάρντ Πομεράνς «Ο Άνθρωπος Ελέφα-

ντας» ανεβάζει το «Θέατρο Ένα» αυτό τον χειμώνα, σε μετάφραση-σκηνοθεσία 

του Αντρέα Χριστοδουλίδη.

Πρόκειται για την πολύ γνωστή πραγματική ιστορία του Τζόζεφ Μέρικ, ενός 

τραγικά παραμορφωμένου ανθρώπου που έζησε στο βικτωριανό Λονδίνο το 

1880. Το έργο τιμήθηκε με τα Βραβεία Tony, Drama Desk και New York Drama 

Critics’ Circle ως Καλύτερο Έργο 1979.

Παίζουν οι Σωτήρης Μεστάνας, Ανδρέας Αραούζος, Μανώλης Μιχαηλίδης, 

Έρικα Μπεγέτη, Πέννυ Φοινίρη και Αντρέας Μακρής. 

Στο Θέατρο Ένα, λεωφόρος Αθηνάς 4, Λευκωσία. Τακτικές παραστάσεις: 

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 20:30 (Μέχρι Κυριακή 27 Ιανουαρίου). 

Είσοδος: €15 / €12. Πληροφορίες: theatroena@cytanet.com.cy, 22348203.

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:30

Οι Τενόροι του 
21ου Αιώνα

Οι διάσημοι Ρώσοι τενόροι Alexander Zakharov, Dmitry 

Sibirtsev, Maxim Paster, Mikhail Urusov και Alexander 

Bogdanov των θεάτρων Bolshoi, Stanislavski, Novaya 

Opera σε γνωστές και κλασικές επιτυχίες καθώς και 

παγκόσμιες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες. Στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Λεμεσού.

Στο Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη 19, πλατεία Ηρώων Λεμεσός, Λεμεσός. Είσοδος: €25 / €20. Πληροφορίες: 

www.rialto.com.cy, 77777745.

«Μόλις Χώρισα» 
To Act Theatre παρουσιάζει την απολαυστική κωμωδία «Μόλις Χώρισα» των Β. Μυριανθόπουλου και Β. Χατζηνικο-

λάου. Διασκευασμένο στην κυπριακή διάλεκτο από τη Χριστιάνα Αρτεμίου. Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Σκηνικά: Κωνσταντίνα Ανδρέου. Κουστούμια: Κωνστατνίνος Σπύρου. Φωτισμοί: Γιώργος Λαζόγλου. Μουσική Επέν-

δυση και ενορχηστρώσεις: Νικόλας Ντίμας. Μακιγιάζ: Λίτσα Ιωαννίδου.

Παίζουν: Έλενα Ευσταθίου, Χάρης Κκολός, Ηλέκτρα Φωτιάδου, Έλια Ιωαννίδου, Χρίστος Γρηγοριάδης, Μαρία Φιακά, 

Φίλιππος Κωνσταντίνος, Μαριέλλα Σαββίδου, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Χρίστος Τουμάζου.

Στη Λευκωσία, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, 3 Νοεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου, 20:30. Στην Πάφο, στο Μαρκί-

δειο Θέατρο, Ανδρέα Γερούδη 27, 12-13 Δεκεμβρίου, 20:30. Εισιτήρια στο www.soldout-tickets.com.cy και σε 

όλα τα So Easy Stores. Πληροφορίες: 77777181.



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

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

34

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, ηλεκτρο-

λόγος μηχανικός, μηχανικός πληροφορικής Για εργοδότηση 

στη Γερμανία. Τηλέφωνο: 99499616, Παντελής Σοφοκλέους.

• Αρχιτέκτονας Greenway Industries Ltd, κ. Χαρίλαος Κώστα, 

τηλέφωνο 22446731.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΑΠΘ, MSc 

Computer Aided Environmental Design, University of Sheffi eld.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΑΠΘ, 

MSc postgraduate studies on the Emergent Technologies 

and Design Programme, Architectural Association School of 

Architecture, London.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανι-

κού, ΕΜΠ.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός BSc Electrical Engineering, 

Frederick University Cyprus.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Πολιτικός μηχανικός Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών του ΑΠΘ.

• Πολιτικός μηχανικός Απόφοιτος του Πανεπιστημίου 

Frederick.

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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Σάββας Βραχίμης, πολιτικός μηχανικός, για τα αίτια που 

προκάλεσαν τις ζημιές και κατέστησαν επικίνδυνο κτίριο στην 

Παλιά Λευκωσία.

• Γιώργος Χριστοφόρου, πολιτικός μηχανικός, για τις οριζό-

ντιες, κάθετες και διαγώνιες ρωγμές, αλλά και καθιζήσεις σε 

πολυκατοικία στην Έγκωμη.

• Κώστας Μελετίου, πολιτικός μηχανικός, για την ασφάλεια 

της στέγης στην πτέρυγα Lloyds στην Αγγλική Σχολή.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 
• Βαρνάβας Λάμπρου, πολιτικός μηχανικός, για την οικονο-

μική διαφορά μεταξύ μελετητικού γραφείου και των πελατών 

τους για την ανέγερση οικοδομής στο Παραλίμνι, σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 4(2) - Εξουσιοδότηση Εντολέα.

• Γιώργος Μούντης, επιμετρητής, για κατοικία στα Κάτω Πο-

λεμίδια.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Πλάτωνας Στυλιανού και βοηθός Γιώργος Κουντούρης, 

πολιτικοί μηχανικοί, για θέματα Πολιτικής Άμυνας, για την επαρ-

χία Λευκωσίας.

• Δημήτρης Βατυλιώτης, γεωλόγος μηχανικός, στην Τεχνική 

Επιτροπή για ανανέωση της θητείας της Εθνικής Τεχνικής Επι-

τροπής CYS (TE)05 - Φυσικός Λίθος.

• Πανίκκος Χ. Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Μ. Μενοίκου 

και Κυριάκος Κ. Παπαϊωάννου, αγρονόμοι - τοπογράφοι 

μηχανικοί, στο Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου για την 

τριετία 2012-2014 Νόμος που προνοεί για τη διεξαγωγή κτη-

ματικών χωρομετρικών εργασιών από Αρμόδιους Χωρομέτρες 

(Ν.67(Ι)/2005).

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Στελέχωση εκλογικών 
κέντρων με άνεργους 
πτυχιούχους ανώτατης 

εκπαίδευσης

Το υπουργείο Εσωτερικών, σε ανακοίνωσή 

του, αναφέρει ότι για τη μερική κάλυψη 

των αναγκών στελέχωσης των εκλογικών 

κέντρων, στις εκλογές της 17ης Φεβρουα-

ρίου 2013 και σε ενδεχόμενη επαναληπτική 

εκλογή στις 24 Φεβρουαρίου 2013, προτί-

θεται να αξιοποιήσει και άνεργους πτυχιού-

χους ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι 

ανώτατης εκπαίδευσης καλούνται, μέχρι 14 

Δεκεμβρίου 2012, να υποβάλουν το σχετι-

κό έντυπο αίτησης σε οποιαδήποτε Επαρχι-

ακή Διοίκηση.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο στις Επαρχιακές 

Διοικήσεις, την υπηρεσία Εκλογών και την 

ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών 

(www.moi.gov.cy).

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που οι εν-

διαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις 

ανάγκες κατά εκλογική περιφέρεια, θα δι-

ενεργηθεί δημόσια κλήρωση από τον οικείο 

έφορο Εκλογής.

Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, θα πα-

ρακολουθήσουν υποχρεωτικά σχετική 

εκπαίδευση η οποία θα διαρκέσει μία 

εργάσιμη ημέρα. Τα εν λόγω πρόσωπα 

θα υποχρεούνται να εργασθούν και σε 

ενδεχόμενη επαναληπτική εκλογή, σε 

οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο ορισθούν 

από τον οικείο έφορο Εκλογής, εντός 

της επαρχίας που θα επιλέξουν. Κατά 

συνέπεια θα υποχρεούνται να μεταβούν 

στο εκλογικό κέντρο και να αναχωρή-

σουν από αυτό με δική τους ευθύνη.

Σημειώνεται ότι όσοι επιλεγούν, θα πρέ-

πει να προσκομίσουν βεβαίωση από το 

Γραφείο Εργασίας ότι είναι άνεργοι, να 

παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινά-

ριο που θα οργανώσει, στην επαρχία τους, 

ο έφορος Εκλογής και να δηλώσουν τον 

αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους 

(ΙΒΑΝ), όπου θα κατατεθεί η αμοιβή τους.

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






