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Το ΕΤΕΚ χαιρέτισε την υιοθέτηση, από 
το κράτος, της εισήγησής του 
για μειωμένο ΦΠΑ σε ανακαινίσεις 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΕΚ

Η κρατική γη ως πολύτιμο 
απόθεμα για τον δη μόσιο 
ρόλο της στις κυπριακές πόλεις 
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Το ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για να μπορεί να ασκεί 
κάποιος τη Μηχανική πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. Το Επιμε-
λητήριο εγγράφει τα μέλη του (ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, 
διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πο-
λίτη. Μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το Επιμελητήριο προσφέρει 
στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών σε θέματα 
που αφορούν τους κλάδους του.
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O ικονομική κρίση είναι τo φαινόμενο κατά 
το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται 
από διαρκή και αισθητή μείωση της οικο-
νομικής της δραστηριότητας και βρίσκεται 

σε συνεχή συρρίκνωση. Η έλλειψη επενδύσεων συμπα-
ρασύρει μαζί της τόσο την οικονομική κατάσταση ενός 
τόπου αλλά και τον τόπο γενικότερα... Μια οικονομική 
κρίση βάσει μελετών διαρκεί από 7 έως και 11 χρόνια και 
αυτό σημαίνει ότι για μας θα κρατήσει άλλα 5-6 χρόνια 
ανεξάρτητα από όσα ακούμε για «επανεκκίνηση», για 
«άνοδο», για «καλύτερες μέρες» και άλλα ωραία λόγια που δεν έχουν όμως αντί-
κρισμα στην πραγματικότητα και στη ζωή μας. 
Σε μια περίοδο κρίσης οι επενδύσεις μειώνονται δραστικά με αποτέλεσμα να 
υλοποιούνται ελάχιστα οικοδομικά έργα. Αυτή η περίοδος προσφέρεται για 
προγραμματισμό και μελέτες έργων που θα υλοποιηθούν όταν τα οικονομικά 
δεδομένα το επιτρέψουν. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την περίοδο αυτή για να 
τακτοποιήσουμε την πολεοδομική και οικοδομική αναρχία που επικρατεί. Δεν 
πρέπει να γίνονται ευκαιριακές και πρόχειρες μελέτες γιατί τότε η αναρχία που 
θα δημιουργηθεί θα παρατείνει ακόμη περισσότερο την 
περίοδο οικονομικής κρίσης με κίνδυνο να μην υπάρξει 
ποτέ ουσιαστική έξοδος από αυτήν. 
Υπάρχει μια κατάχρηση του όρου και της σημασίας της 
λέξης κρίση από πολλούς επιτήδειους, κυρίως εργοδό-
τες που παρόλο ότι μπορούν να πληρώσουν τους υπαλ-
λήλους τους, προτιμούν να μεγαλώνουν τα κέρδη τους 
και να μειώνουν τους μισθούς. 
Στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς το κράτος από 
μηχανικούς, χρησιμοποιείται ως κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή ή η πλέ-
ον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά που αν και δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τη 
χαμηλότερη τιμή, πάσχει στον τρόπο εφαρμογής της. Το κράτος εκμεταλλεύεται 
την κατάσταση και με τις πολύ χαμηλές τιμές που εξασφαλίζει σε συμβόλαια 
ανάθεσης υπηρεσιών με μηχανικούς εξοικονομεί «δήθεν» χρήματα . Αν και 
υπάρχει «δήθεν» η δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να αποκλείσει μια ασυ-
νήθιστα χαμηλή προσφορά αυτό δεν γίνεται ποτέ μιας και ο προσφοροδότης 
με μια απλή συνήθως εξήγηση δικαιολογεί ότι όντως μπορεί να διεκπεραιώσει 
τις ζητούμενες υπηρεσίες. Αυτό βέβαια συνήθως δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό 
με αποτέλεσμα οι συμβάσεις να μην τηρούνται, το κράτος να χάνει λεφτά και 
χρόνο και οι μηχανικοί να μένουν απλήρωτοι. Σε αυτές τις συμφωνίες ανάθεσης 
υπηρεσιών υπάρχουν ρήτρες αποζημιώσεων σε περίπτωση μη τήρησής τους, με 
αποτέλεσμα οι μηχανικοί όχι μόνο να μένουν απλήρωτοι, αλλά και να καλούνται 
πολλές φορές να πληρώσουν αποζημιώσεις στο κράτος. Ακόμα και εκεί που οι 
μηχανικοί καταφέρνουν να διεκπεραιώσουν μια σύμβαση, αυτό γίνεται με χίλιες 
θυσίες μιας και αναγκάζονται να δουλεύουν με αμοιβές πολλές φορές κάτω από 
το κόστος των υπηρεσιών τους. Αυτές οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες εργασί-
ας των μηχανικών πιθανόν να προκαλέσουν αδικαιολόγητες και καταδικαστέες 
αυθαιρεσίες ή και χρηματισμό τους από άλλα μέρη στη σύμβαση. Το κράτος 
οφείλει να είναι αυστηρό στις προδιαγραφές προσφοροδότησης και ανάθεσης 
των έργων του ανάλογα με το είδος, το περιεχόμενο δε των εγγράφων πρέπει 

να είναι καθορισμένο σωστά και αναλυτικό, ούτως ώστε να αδυνατούν οι μελε-
τητές να βάζουν πολύ χαμηλές αμοιβές, να διαφυλάσσεται ότι η σύμβαση και 
οι εργασίες θα γίνουν σωστά αλλά και ότι θα αποτραπούν αδικαιολόγητα και 
καταδικαστέα φαινόμενα χρηματισμού μηχανικών και πολιτικών. Σημαντικό είναι 
επίσης τα προαπαιτούμενα ποιοτικά κριτήρια επιλογής στους δημόσιους δια-
γωνισμούς παροχής υπηρεσιών να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες 
του κάθε έργου/υπηρεσίας ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός 
και να μην αποκλείονται ενδιαφερόμενοι οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη 
εμπειρία και προσόντα για να συμμετάσχουν. 
Το κράτος χρησιμοποιεί όλους τους δυνατούς τρόπους εξοικονόμησης χρημά-
των ακόμη και με δωρεάν μελέτες και αυτό σε βάρος και πάλι των ελεύθερων 
μελετητών που ήδη είναι ανενεργοί. Επίσης οι διάφορες υπηρεσίες του κρά-
τους εκπονούν μελέτες για έργα του δημοσίου αφαιρώντας έτσι ένα μεγάλο 
μερίδιο αγοράς από τους ιδιώτες μελετητές. Είναι προς το όφελος του κρά-
τους να σταματήσει να εκπονεί τις μελέτες και να ενδυναμώσει τον ρόλο του 
ως συντονιστής και ελεγκτής των αναπτυξιακών έργων. Στην προσπάθεια του 
κράτους για εξεύρεση χρημάτων χαρίζονται ακόμη και συντελεστές δόμησης, ή 
νομιμοποιούνται παρανομίες με στόχο πάντα δήθεν να δοθούν κίνητρα στους 

ιδιοκτήτες να νομιμοποιήσουν τις παρανομίες τους από 
τη μία και τη δυνατότητα σε εργολήπτες και μηχανικούς 
να κάνουν μελέτες και κατασκευές από την άλλη. Στον 
βωμό και πάλι της ανάκαμψης της οικονομίας και μέ-
τρων αντιμετώπισης της κρίσης δεν γίνεται αντιληπτή 
η ζημιά και η αναρχία που επέρχεται στο πολεοδομικό 
περιβάλλον.
Στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών μηχανικών 
και πελατών τους όπου και όταν οι αμοιβές είναι πολύ 

χαμηλές και πάλι οι πιθανότητες αδικαιολόγητου αλλά και καταδικαστέου χρη-
ματισμού των μηχανικών είναι μεγάλες. Αν και οι χρηματισμοί μηχανικών και πο-
λιτικών έγιναν επί το πλείστον όταν ακόμη η οικονομία «ανθούσε» η αποκάλυψή 
τους έγινε εν καιρώ κρίσεως και ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς…
Δυστυχώς η οικονομική κρίση φέρνει μαζί της και πολλές άλλες κρίσεις όπως 
την κρίση Θεσμών και Αξιών. Από τη στιγμή που κάποιος δεν σέβεται τον εαυτό 
του, τη δουλειά του, την τιμή του, αυτόματα όλα αυτά περνούν στο DNA του και 
κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Εδώ είναι που το κράτος πρέπει να είναι αμείλικτο! 
Βλέπουμε καθημερινά δεκάδες σκάνδαλα, δεν είδαμε όμως ποτέ ή σχεδόν ποτέ 
να τιμωρείται πραγματικά κάποιος με την ποινή που του αξίζει, δεν είδαμε να 
επιστρέφονται τα κλεμμένα χρήματα, δεν βλέπουμε τη διαφθορά να έχει τέλος!
Πολλοί μηχανικοί έφυγαν στο εξωτερικό για εξεύρεση εργασίας με αποτέλεσμα 
η κυβέρνηση να διατυμπανίζει ότι μειώνεται η ανεργία! Το ΕΤΕΚ και οι μηχανικοί 
πρέπει να αντέξουν τις όποιες πιέσεις και προκλήσεις και να κρατήσουν ψηλά 
την τιμή και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Κινδυνεύουμε να χάσουμε όσα 
κερδίσαμε τόσα χρόνια με κόπους και αγώνες με αποτέλεσμα η ποιότητα της 
δουλειάς και κατά συνέπεια της ζωής μας να υποχωρήσει σε επικίνδυνα επίπε-
δα, κάτι που στη συνέχεια βέβαια θα έχει και αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην 
κοινωνία μας και στα παιδιά μας! 

Χρύσανθος Πισσαρίδης
Αρχιτέκτονας

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

E D I TO R I A L
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Κρίση;

Συντακτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου - Χημικός Μηχανικός • ΜΕΛΗ: Ελίζα Βασιλείου - Μηχανολόγος Μηχανικός, Μύρια Κωνσταντινίδου - Αρχιτέκτονας, Χρύσανθος 
Πισσαρίδης - Αρχιτέκτονας-Συντηρητής, Μαρίνα Σοφιοπούλου – Πολιτικός Μηχανικός • YΠΕΎΘΎΝΟΙ ΎΛΗΣ: Γιάννης Παρμάτζιας - Αν. Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ, Αντριά-
να Μιλτιάδου - Γραμματειακός Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΣΎΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Πολλοί επιτήδειοι 
κάνουν κατάχρηση 

του όρου και 
της σημασίας 

της λέξης κρίση
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Ε νημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
για την πρωτοβουλία των φορέων, μεταξύ 

των οποίων και το ΕΤΕΚ, που εκφράζουν τους 
προβληματισμούς τους και το άμεσό τους ενδι-
αφέρον για ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση 
του στρατηγικού δημόσιου ρόλου της κρατικής 
γης / ακίνητων για το μέλλον της Κύπρου, και 
ειδικότερα των κυπριακών πόλεων, έγινε στις 23 
Νοεμβρίου 2015, κατά τη διάρκεια δημοσιογρα-
φικής διάσκεψης.
Οι προβληματισμοί των φορέων αυτών βασίζο-
νται στο πλαίσιο ανάπτυξης της κρατικής γης που 
θα υιοθετηθεί από το κράτος, και για το οποίο, οι 
φορείς υποστηρίζουν, ότι δεν θα φέρει το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα με το μέγιστο δημόσιο 
όφελος, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακρο-
πρόθεσμα.
Η πρωτοβουλία άρχισε από το Εργαστήριο Αστι-
κού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(LU2CY) σε συντονισμό με το ΕΒΕΛ την άνοιξη 
του 2015. Στη συνέχεια ετοιμάστηκε και στάλ-
θηκε, στις 7 Αυγούστου 2015, έγγραφο, στους 
υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών και τον 
υφυπουργό παρά τω Προέδρω, ζητώντας ενημέ-
ρωση για το εν λόγω θέμα. Η απάντηση στην εν 
λόγω επιστολή μόνο από εκπροσώπους της Μο-
νάδας Αποκρατικοποιήσεων στις 30 Οκτωβρίου 
2015, κρίνεται ελλιπής αφού ήταν αναγκασμένη 
να απαντήσει αποσπασματικά με βάση τους περι-
οριστικούς όρους εντολής που της δόθηκαν από 
τη διυπουργική επιτροπή. Είναι ακριβώς για αυ-
τόν το λόγο που οι φορείς συνεχίζουν να ζητούν 
συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και 
Οικονομικών.
Οι φορείς που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία 
είναι:
1. Σωκράτης Στρατής (PhD), Αρχιτέκτονας, Πολεο-
δόμος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονι-
κής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, (LU2CY), εκ μέρους του 
Τμήματος Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
2. Βύρων Ιωάννου (PhD), Αρχιτέκτονας, Πολε-
οδόμος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτε-
κτονικής Πανεπιστημίου Frederick, Ερευνητική 
Μονάδα Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης, 

Πανεπιστήμιο Frederick
3. Γιώργος Χατζηχρίστου, Καθηγητής, Πανεπιστή-
μιο Λευκωσίας 
4. Ιωάννης Α. Πισσούριος (PhD), Αρχιτέκτονας & 
Πολεοδόμος, Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
5. Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος ΕΤΕΚ
6. Φειδίας Πηλείδης, Πρόεδρος ΚΕΒΕ 
7. Χρίστος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΟΕΒ
8. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος Λευκω-
σίας
9. Παύλος Φιλίππου, Πρόεδρος Πολεοδομικού 
Συμβουλίου
10. Στέλιος Αναστασιάδης, Πρόεδρος ΕΒΕΛ
11. John Hourican, CEO Τράπεζα Κύπρου 
12. Χρίστος Χριστοδούλου, Πρόεδρος ΣΑΚ

13. Πλάτων Στυλιανού, Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ
14. Γιάννος Γ Πίπης, Επικεφαλής Πολεοδομικής 
Επιτροπής Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματι-
ών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
15. Κίκης Αθηνοδώρου, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου
16. Γιώργος Μουσκίδης, Πρόεδρος Κυπριακού 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων
17. Κώστας Ρουσιάς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Εργολάβων Κύπρου

Προβληματισμοί που κατατέθηκαν
α. Η κρατική γη, ως πολύτιμο απόθεμα για τον δη-
μόσιο ρόλο της στις κυπριακές πόλεις.
Ο πρώτος προβληματισμός είναι κατά πόσο οι 
αποφάσεις που θα υιοθετηθούν από το κράτος 
αντιμετωπίζουν την κρατική γη ως πολύτιμο 
απόθεμα σε βάθος χρόνου, καθώς και τον τρό-
πο που θα αντιμετωπιστεί ώστε να διασφαλίσει 
τον εμπλουτισμό αυτού του αποθέματος μέσα 
από την εισαγωγή νέων πολιτικών που να εξυ-
πηρετούν το δημόσιο συμφέρον (ενημερώνοντας 
ταυτόχρονα, το κυπριακό πολεοδομικό σύστημα). 
Δημόσιο συμφέρον εννοούμε ότι: 
(i) μέρος από αυτή τη γη καλείται να εξυπηρετή-
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Ο δημόσιος ρόλος της κρατικής γης 
για ένα ανταγωνιστικό αστικό 

μέλλον των κυπριακών πόλεων

Η πρωτοβουλία άρχισε 
από το Εργαστήριο 

Αστικού Σχεδιασμού 
του Πανεπιστημίου Κύπρου 

(LU2CY) σε συντονισμό 
με το ΕΒΕΛ την άνοιξη 

του 2015
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σει μακροχρόνιες υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, 
ανοικτών δημόσιων χώρων κλπ, και πώς αυτό θα 
πρέπει να προσδιοριστεί και να διαφυλαχθεί,
(ii) τμήμα της γης αυτής θα πρέπει να έχει ήπιο 
χειρισμό για να διαφυλαχθεί ως απόθεμα για τις 
επόμενες γενιές, 
(iii) μέσα από στρατηγική ανάπτυξη να πολλα-
πλασιαστούν τα οφέλη σε όλη την πόλη και να 
αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
β. Η κρατική γη, ως εργαλείο υλοποίησης Στρα-
τηγικών Σχεδίων για την αναγέννηση των κυπρι-
ακών πόλεων και η αποφυγή αποσπασματικού 
χειρισμού της.
Ο δεύτερος προβληματισμός σχετίζεται με τη 
μοναδική ευκαιρία που έχει μπροστά της η κυ-
πριακή κοινωνία σχετικά με τον ενεργό αστικό 
ρόλο που δύναται να επιτύχει η κρατική γη συν-
δέοντάς την με ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την 
αναγέννηση και πρόοδο των κυπριακών πόλεων. 
Η σύμπλευση όλων των φορέων που λαμβάνουν 
μέρος στην πρωτοβουλία δείχνει τη μεγάλη ση-
μασία που δίνεται στη συνολική αντιμετώπιση 
της κρατικής γη και της σημασίας της για την 
οικονομία. Αφού αποφασιστεί το όραμα για τη 
χώρα / τις πόλεις τότε να χρησιμοποιηθούν αυτά 
τα τεμάχια κρατικής γης ως μέσο στην υλοποίηση 
του οράματος χωρίς να δρουν ανταγωνιστικά με 
τον υφιστάμενο αστικό ιστό. Διαφορετικά υπάρ-
χει κίνδυνος υπερπροσφοράς ενός προϊόντος σε 
μια κορεσμένη αγορά. Με ποιους τρόπους θα 
διασφαλιστεί ότι ο χειρισμός όλων των κρατικών 
ακίνητων δεν θα λειτουργήσει αποσπασματικά, 
αλλά αντίθετα θα ενθαρρύνει την ανάπτυξή τους 
μέσα από στρατηγικούς σχεδιασμούς που δημι-
ουργούν συνέργιες μεταξύ των υπό μελέτη τεμα-
χίων κρατικής γης, ενώ παράλληλα δημιουργούν 
προστιθέμενη αξία –αντί να δρουν ανταγωνιστι-
κά– στον συνολικό τομέα ακίνητων της Κύπρου 
[που ανέρχεται στα €200 δις και περιλαμβάνει 
περιουσία μικροϊδιοκτητών, τραπεζών (π.χ. εξα-
σφαλιστική αξία υποθηκευμένων ακινήτων), εται-
ρειών, ταμείων προνοίας, άλλη κρατική περιουσία, 
εκκλησιαστική περιουσία, κλπ.].
γ. Αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του δημόσιου δι-
αλόγου για τη διαμόρφωση του ρόλου της κρα-
τικής γης.
Ο τρίτος προβληματισμός σχετίζεται με την εν-
δυνάμωση, αλλά και διεξαγωγή, δημόσιου διαλό-
γου για τη διαμόρφωση του ρόλου της κρατικής 
γης ως προς το μέλλον των κυπριακών πόλεων, 
και ειδικότερα της Λευκωσίας (όπου, αν ευστα-
θούν τα δημοσιεύματα, σχεδιάζεται να γίνει πε-
ρίπου το 73% της συνολικής πώλησης / μίσθω-
σης κρατικής γης). Θεωρούμε ότι οι όροι εντολής 
προς τον έφορο Αποκρατικοποιήσεων πρέπει 
να αναθεωρηθούν για να μην χαθούν πολύτιμες 

ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων / τεχνογνωσίας, 
καθώς και τροφοδότησης με ιδέες, μηχανισμούς 
διαπραγμάτευσης και επεξεργασίας δεδομένων, 
τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από 
τους οργανωμένους φορείς που σχετίζονται με 
τις πόλεις.
δ. Αναγκαιότητα για πολεοδομικά εργαλεία που 
να συνδυάζουν παραμέτρους αστικού σχεδια-
σμού, αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας και οικονο-
μίας.
Ο τέταρτος προβληματισμός σχετίζεται με την 
αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων πολεοδομι-
κών εργαλείων ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν 
οι εν λόγω στρατηγικοί σχεδιασμοί. Χρειάζεται 
άμεσα να εισαχθούν νέα εργαλεία που συνδυά-
ζουν παραμέτρους αρχιτεκτονικής, αστικού σχε-
διασμού, πολεοδομίας και οικονομίας, που να γί-
νουν όχημα για το συλλογικό όραμα γύρω από το 
μέλλον του φυσικού και δομημένου περιβάλλο-
ντος της Κύπρου. Ήδη το τμήμα Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου προχωρεί σε σειρά 
δραστηριοτήτων γύρω από τη χρησιμότητα του 
Μάστερ Πλαν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
ε. Δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης της υφι-
στάμενης κατάστασης και του εύρους επιτυχίας 
των υφιστάμενων πολεοδομικών πολιτικών.
Ο πέμπτος προβληματισμός αφορά την απουσία 
συστηματικής συλλογής, επεξεργασίας και δη-
μοσιοποίησης δεδομένων (αστικών, κοινωνικών 
και οικονομικών) σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση των κυπριακών πόλεων, κάτι που κα-
θιστά σχετικά ατεκμηρίωτες τις οποιεσδήποτε 
αποφάσεις χρειάζεται να ληφθούν για μελλο-
ντική ανάπτυξη – με την ευρύτερη έννοια του 
όρου. Θεωρούμε ότι η επιμελής αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης της χώρας / πόλεων με 
βάση μια τράπεζα δεδομένων, σε συνάρτηση με 
την αξιολόγηση του εύρους επιτυχίας των υφι-
σταμένων πολεοδομικών εργαλείων, καθώς και 
η συνεχής ενημέρωσή τους, είναι αναπόσπαστο 
μέρος της διαδικασίας λειτουργίας ενός σύγχρο-
νου κράτους.
Με βάση τα πιο πάνω οι συντονιστές της πρωτο-
βουλίας προχωρούν σε μια σειρά από δραστηριό-
τητες για να υποστηρίξουν τη λήψη των σωστών 
αποφάσεων από το κράτος. Στις αρχές Δεκεμβρί-
ου θα γίνει εργαστήριο στο τμήμα Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου γύρω από τη σημασία 
του Μάστερ Πλαν στις ευρωπαϊκές πόλεις. Στις 
αρχές του 2016 θα διεξαχθούν εργαστήρια με ει-
δικούς από ευρωπαϊκές πόλεις για να συζητηθούν 
συγκεκριμένες περιπτώσεις συνολικής αντιμετώ-
πισης της κρατικής γης.

Ομιλία προέδρου ΕΤΕΚ
Σε ομιλία του στη δημοσιογραφική διάσκεψη για 

το θέμα, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, 
ανέφερε ότι «το ΕΤΕΚ με αφορμή την προκήρυ-
ξη του διαγωνισμού για εξασφάλιση υπηρεσιών 
συμβούλου σχετικά με την αξιοποίηση της κρα-
τικής γης, τον περασμένο Φεβρουάριο υπέδειξε 
προς το υπουργείο Οικονομικών ότι:
1. Το ΕΤΕΚ τάσσεται υπέρ της μελέτης του θέμα-
τος «αξιοποίησης του δημόσιου πλούτου συμπε-
ριλαμβανομένης και της κρατικής γης, έτσι που 
να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, η κοι-
νωνία αλλά και οι μελλοντικές γενιές», με τρόπο 
ολοκληρωμένο και δομημένο έτσι ώστε να βρε-
θούν οι βέλτιστες προσεγγίσεις. 
2. Σημειώθηκε, επίσης, ότι δυστυχώς η μελέτη 
αυτή γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης μιας δανει-
ακής σύμβασης της Δημοκρατίας με την τρόικα 
και συνεπώς είναι αναπόφευκτα στοχευμένη στη 
μεγιστοποίηση άμεσων χρηματοροών κάτω από 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με καθαρά λογι-
στική προσέγγιση σε επίπεδο δημόσιων εσόδων, 
για μείωση του δημόσιου χρέους και όχι στη βάση 
ενός μακρόπνοου χωροταξικού σχεδιασμού. 
3. Τονίστηκε η σημασία της ολιστικής προσέγγι-
σης, δηλαδή σε επίπεδο ανάλυσης κύκλου ζωής 
της όλης προσπάθειας ή σε επίπεδο βιώσιμης 
εθνικής οικονομίας. Με την ανάλυση κύκλου 
ζωής εννοούμε την εκτίμηση και τον συνυπο-
λογισμό όλων των άμεσων και έμμεσων θετικών 
και αρνητικών επιπτώσεων σε βάθος χρόνου 
(συνυπολογισμός επιπτώσεων στις υφιστάμενες 
αδειοδοτημένες αναπτύξεις, συνυπολογισμός 
πληθωρισμού του συντελεστή δόμησης, τυχόν 
αρνητικές επιπτώσεις από τις αυξημένες ανάγκες 
σε νερό και ενέργεια, θερμοκηπιακές εκπομπές, 
πρόσθετες ανάγκες για υποδομές κλπ). 
4. Στην πιο πάνω εξίσωση ασφαλώς διάφορες 
παράμετροι θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν, 
αλλά παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
και παράμετροι οι οποίες δύσκολα ποσοτικοποι-
ούνται π.χ. ποιότητα ζωής, δομημένο περιβάλλον 
κλπ 
5. Της προσπάθειας αυτής θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί ο καθορισμός του οράματος για τη 
χώρα μας, αλλά και για τις πόλεις στις οποίες γί-
νεται αυτό, π.χ. Λευκωσία (πώς θέλουμε να είναι 
η πρωτεύουσά μας το 2025), έτσι ώστε να είναι 
δυνατό να ευνοηθούν συνέργιες, η προσπάθεια 
να είναι στοχευμένη και να λειτουργεί βοηθητικά 
στην υλοποίηση του οράματος. 
Η παρούσα παρέμβαση του ΕΤΕΚ γίνεται με ση-
μαντικούς άλλους φορείς, οργανώσεις και ακαδη-
μαϊκούς που συμμερίζονται τις ανησυχίες και το 
όραμα για την ανάπτυξη της χώρας μας και έχει 
ως κύριο στόχο να συνδράμει την εξεύρεση τρό-
πων για τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της 
κρατικής περιουσίας και όχι το ξεπούλημά της».

ETEK: Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μονόδρομος

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο καταθέτει 
τον έντονο προβληματισμό του για τη διαρκή 

αναβολή της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην αρμόδια κοινοβου-
λευτική επιτροπή, εφόσον είναι πλέον φανερό 
πως το υφιστάμενο μοντέλο της τοπικής αυτο-
διοίκησης έχει θεμελιώδη προβλήματα και θα 
έπρεπε να έχει αλλάξει προ πολλού. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «είναι προφανές 
πως η ύπαρξη 31 τοπικών αρχών με αυτοτελή 
λειτουργία, για μια σειρά σημαντικών θεμάτων 
που αφορούν την εξυπηρέτηση ενός πληθυσμού 
της τάξης των 700 χιλιάδων κατοίκων, δεν είναι 
ούτε βιώσιμη, ούτε ορθολογική και εν τέλει αυτό 
έχει επίπτωση στις προσφερόμενες υπηρεσίες 
στον πολίτη και στην οικονομία του τόπου. Σύμ-
φωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα δημι-
ουργηθούν επαρχιακά συμπλέγματα στα οποία 
θα υπαχθούν με υποχρεωτικό τρόπο αρμοδιό-
τητες και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της 
πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης, 

των αποχετεύσεων, της υδατοπρομήθειας, της 
καθαριότητας και της διαχείρισης αποβλήτων. 
Το Επιμελητήριο εκφράζει τη συμφωνία του ως 
προς το θέμα της πολεοδομικής και οικοδομικής 
αδειοδότησης, θεωρώντας πως κινείται προς την 
κατεύθυνση της πάγιας θέσης του για τη δημι-
ουργία ενιαίων αρχών αδειοδότησης και ελέγχου 
της ανάπτυξης σε επαρχιακό επίπεδο. Οι αρχές 
αυτές θα μπορούν πλέον να αξιοποιούν οικονομί-
ες κλίμακας και την τεχνολογία, ώστε να είναι πιο 
ταχείες, παραγωγικές και αποτελεσματικές, ενώ 

παράλληλα η αδειοδότηση και ο έλεγχος της ανά-
πτυξης θα ασκείται από τεχνοκρατικά σώματα.
Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόθεση εκχώρησης της αρ-
μοδιότητας έκδοσης πολεοδομικών και οικοδο-
μικών αδειών τυπικών και συνήθων αναπτύξεων 
από το κεντρικό κράτος στα επαρχιακά συμπλέγ-
ματα που θα δημιουργηθούν είναι κρίσιμη. Με 
αυτό τον τρόπο το κεντρικό κράτος (Πολεοδομία) 
θα επικεντρωθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό και 
στην εκπόνηση τεκμηριωμένων και βιώσιμων 
πολεοδομικών πολιτικών με στόχο τη βελτίωση 
του δομημένου περιβάλλοντος, έναν τομέα στον 
οποίο ομολογουμένως υστερούμε. 
Εν κατακλείδι, όποιο μοντέλο και εάν επιλεγεί, για 
το Επιμελητήριο αποτελεί μονόδρομο η –χωρίς 
άλλη καθυστέρηση– μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με έναν κυρίως στόχο: να είναι σε 
θέση να ασκεί με επάρκεια, ταχύτητα, ποιότητα 
και οικονομικό τρόπο τις σημαντικές αρμοδιότη-
τες που έχει, έτσι ώστε να προσφέρει τις βέλτιστες 
υπηρεσίες στους δημότες και στην κοινωνία». 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ) χαιρέτισε τη δημόσια εξαγγελία από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υιοθέτηση της πρότα-
σής του για επέκταση της εφαρμογής μειωμένου ΦΠΑ 
σε ανακαινίσεις και επισκευές υφιστάμενων κατοικιών. 
Η εν λόγω πρόταση, που φαίνεται να υιοθετείται, κα-
τατέθηκε στον υφυπουργό παρά τω Προέδρω εντός 
του 2015, στο πλαίσιο πακέτου προτάσεων του Επιμε-
λητηρίου για την αναπτυξιακή μεταρρύθμιση και την 
προώθηση δράσεων που θα τονώσουν την ανάπτυξη. 
Υπενθυμίζεται πως η πρόταση του ΕΤΕΚ αφορούσε:
(α) την απάλειψη του περιορισμού της μόνιμης και κύ-
ριας κατοικίας για επιβολή μειωμένου ΦΠΑ σε εργα-
σίες ανακαινίσεων χώρων διαμονής όπου οι δαπάνες 
για εργατικά είναι υψηλότερες από αυτές των υλικών 
και εξοπλισμού 
(β) τη, χωρίς περιορισμούς στο ποσοστό εργατικών 
δαπανών, επιβολή μειωμένου ΦΠΑ, σε εργασίες ανα-
καινίσεων και επισκευών που αφορούν βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και στατικής επάρκειας σε κα-
τοικίες ευάλωτων ομάδων ή σε κατοικίες που βρίσκο-
νται στα ορεινά ή σε ακριτικές περιοχές.
Σε σχέση ειδικά με το δεύτερο μέτρο της πρότασης, 
το οποίο αφορά ευάλωτες ομάδες αλλά και πάνω 
από 100 ορεινές και ακριτικές κοινότητες ή περιοχές, 
η εισήγηση επιτυγχάνει, πέρα από την αύξηση της 
απασχόλησης και τη δημιουργία κινήτρων στον κατα-
σκευαστικό τομέα, την καταπολέμηση της αστυφιλί-

ας και την ενίσχυση της ανάπτυξης σε περιφερειακό 
επίπεδο. 
Σε κάθε περίπτωση το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι υπάρχουν περι-
θώρια για να ζητηθεί παρέκκλιση από την Κομισιόν για 
καθολική επιβολή μειωμένου ΦΠΑ για ανακαινίσεις και 
επισκευές κτιρίων για καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει με την ευκαιρία αυτή πως, με 
τα κατάλληλα κίνητρα και οργάνωση, ο τομέας των 
ανακαινίσεων και επισκευών υφιστάμενων οικοδομών 
και υποδομών μπορεί να αποκτήσει πολύ σημαντικό 
μερίδιο της συνολικής απασχόλησης και παραγωγής 
στον κατασκευαστικό τομέα, πραγματικότητα που έχει 
αναγνωριστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΤΕΚ: «Η αξία 
του ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος στην Κυπριακή 
Δημοκρατία είναι της τάξης των δεκάδων δισεκατομ-

μυρίων ευρώ. Το κτιριακό αυτό απόθεμα, πέρα από 
εθνικό πλούτο για τη χώρα και κληρονομιά για τις επό-
μενες γενιές συνιστά, για το μέσο νοικοκυριό και επι-
χείρηση, τους κόπους μιας ζωής και το βασικό περιου-
σιακό στοιχείο για δανεισμό. Συνεπώς η σημασία του 
για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι θεμελιώδης. 
Η επίτευξη ενός μετριοπαθούς στόχου ετήσιας ανα-
καίνισης 1% του κτιριακού αποθέματος μεταφράζεται 
σε αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων ετήσιας οικονο-
μικής δραστηριότητας και χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
Ταυτόχρονα αποφέρει καλύτερη ενεργειακή απόδοση, 
αύξηση στη διάρκεια ζωής των οικοδομών και βελ-
τίωση του δομημένου περιβάλλοντος. Παράλληλα, 
συγκρατεί την αναμενόμενη μείωση της αξίας αυτού 
του «εθνικού πλούτου» λόγω γήρανσης ή φυσικών 
φθορών. 
Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο θεωρεί πως επιβάλλεται η εκπόνηση ολοκλη-
ρωμένης και συγκροτημένης πολιτικής ενθάρρυνσης 
των ανακαινίσεων και επισκευών. Αναπόσπαστο μέρος 
μιας τέτοιας πολιτικής θα πρέπει να είναι η ενημέρω-
ση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η θεσμοθέτηση 
της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων, η ενθάρρυνση 
μέσω οικονομικών ή/και φορολογικών κινήτρων των 
ενεργειακών και στατικών αναβαθμίσεων, καθώς και 
η απλοποίηση των διαδικασιών ή και άρση των ρυθ-
μιστικών και άλλων εμποδίων που υπάρχουν σήμερα 
στον τομέα». 

Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την υιοθέτηση, από το κράτος, 
της εισήγησής του για μειωμένο ΦΠΑ σε ανακαινίσεις 
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ΔIOPΓANΩTEΣ YΠOΣTHPIKTEΣ

XOPHΓOI
XOPHΓOI EΠIKOINΩNIAΣ

Περισσότερες πληροφορίες: www.etek.org.cy, www.texnologia.com
Διοργανωτές: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται επιστημονικά και εργαστηριακά από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

για τη σχολική χρονιά 2015-2016   

ΠΑΓΚΎΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΜΑΘΗΤΈΣ ΛΎΚΈΙΟΎ ΚΑΙ ΓΎΜΝΑΣΙΟΎ

ΈΡΈΎΝΑ | ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ 

Xρηματικά βραβεία 
€600, €400 και €100

ΔΡΆΣΗ 
ΓΙΆ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΆ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

Περιοδικοί Έλεγχοι 
Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων και 
Ασφαλής Χρήση 

Γεννητριών

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα 
για επικίνδυνες ηλεκτρικές εγκαταστά-

σεις σε κτίρια δημόσιας ή/και μαζικής χρήσης, 
όπως είναι τα στρατόπεδα και τα σχολεία, το 
Επιμελητήριο εισηγήθηκε την ενεργοποίηση 
των διαδικασιών για τακτικό περιοδικό έλεγχο 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλα τα 
υποστατικά των εν λόγω οικοδομών, από την 
αρμόδια –ανάλογα με την περίπτωση– κρατική 
υπηρεσία (ΤΗΜΎ, Τεχνικές Ύπηρεσίες Ύπουρ-
γείου Παιδείας, Σχολική Εφορεία κλπ). Το ΕΤΕΚ 
επιπρόσθετα εισηγήθηκε, σε περίπτωση που 
οι κρατικές υπηρεσίες δεν μπορούν να αντα-
ποκριθούν λόγω φόρτου εργασίας ή/και έλλει-
ψης προσωπικού, ότι θα μπορούσαν κάλλιστα 
να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες του ιδιωτικού 
τομέα. 
Στην επιστολή του ΕΤΕΚ προς όλες τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους, αναφέρεται επίσης:
Δυστυχώς και πάλι τα γεγονότα μας έχουν ξε-
περάσει ως κράτος, αφού παρόλο που υπάρχει 
θεσμοθετημένη η σχετική νομοθεσία, μόλις 
πρόσφατα είχαμε τον άδικο χαμό συμπολίτη 
μας κατά τη χρήση γεννήτριας. Το Επιμελητήριο 
θεωρεί την κατάσταση που δημιουργείται με τη 
χρήση γεννητριών οι οποίες σε πολλές περι-
πτώσεις είναι πρόχειρα συνδεδεμένες, χωρίς τις 
απαιτούμενες προστασίες, με καλώδια πρόχει-
ρα και επικίνδυνα τοποθετημένα και χωρίς να 
έχουν επιθεωρηθεί από οποιαδήποτε κρατική 
υπηρεσία/Αρχή, κατ’ ελάχιστον απαράδεκτη.
Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται σε μεγάλο 
αριθμό περιπτώσεων και συνήθως όπου δεν 
υπάρχει δίκτυο της ΑΗΚ και αφορά μη οργα-
νωμένους κατασκηνωτικούς χώρους, παραλίες, 
φεστιβάλ και συναυλίες, πανηγύρια, στρατιω-
τικές ασκήσεις, αυτοκίνητα πώλησης καφέ και 
φαγητών, για γεωργικές χρήσεις κτλ. 
Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι οι αρμόδιοι δή-
μοι και κοινότητες με βάση την κείμενη νομοθε-
σία έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την 
ασφάλεια του κοινού στους χώρους διοργάνω-
σης τέτοιων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 
Επιπρόσθετα το ΕΤΕΚ εισηγείται να ετοιμάσει το 
ΤΗΜΎ οδηγό ασφαλούς λειτουργίας και καλών 
πρακτικών σε σχέση με τη χρήση γεννητριών 
και να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει σχετικά 
εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Tο ΕΤΕΚ και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδια-
σμού και Τεχνολογίας εξήγγειλαν, για τέταρτη 

συνεχή χρονιά, τον παγκύπριο διαγωνισμό «Δρά-
ση για την Ενέργεια», ο οποίος απευθύνεται σε 
μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Και ο φετινός δι-
αγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Παιδείας. 
Το Επιμελητήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι 
σήμερα αποτελέσματα του διαγωνισμού και το 
ενδιαφέρον που είχαν επιδείξει αλλά και τα οφέ-
λη που έχουν αποκομίσει μαθητές και μαθήτριες 
που συμμετείχαν, έχει αποφασίσει αυτός να κα-
ταστεί θεσμός για τα σχολικά δρώμενα του τό-
που μας. Από την εμπειρία της διοργάνωσης του 
διαγωνισμού κατά τις τελευταίες τρεις σχολικές 
χρονιές, οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμε-
τείχαν επιδεικνύουν σημαντικό ενδιαφέρον για 
θέματα έρευνας, τεχνολογίας και εξοικονόμησης 
ενέργειας και φαίνεται ότι ο βασικός στόχος του 
διαγωνισμού για την ανάπτυξη της κατάλληλης 
κουλτούρας για την έρευνα και την καινοτομία 

ανάμεσα στους μαθητές και τους νέους έχει επι-
τευχθεί. 
Τα προηγούμενα χρόνια ο διαγωνισμός έτυχε ευ-
ρείας προβολής από τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης ενώ εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ, του Συνδέσμου 
Καθηγητών Σχεδιασμού καθώς και συμμετέχο-
ντες μαθητές, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν σε 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.
Η φετινή όπως και η περσινή διοργάνωση υπο-
στηρίζεται επιστημονικά και εργαστηριακά από 
το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, το οποίο θα διαθέ-
σει τις εργαστηριακές του εγκαταστάσεις και θα 
παρέχει καθοδήγηση από ακαδημαϊκό προσωπικό 
σε όσες σχολικές μονάδες το ζητήσουν. 

Προκήρυξη Παγκύπριου Διαγωνισμού 
«Δράση για την Ενέργεια» 2015-2016 

Γ ΙΑ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΎΚΕΙΟΎ ΚΑΙ  Γ ΎΜΝΑΣΙΟΎ

Για θέματα έρευνας, 
τεχνολογίας 

και εξοικονόμησης 
ενέργειας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕΚ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο περί Αστικού Αναδασμού Νόμος
Σε συνέχεια της εκπροσώπησης του ΕΤΕΚ στη 

συζήτηση του θέματος κατά τη συνεδρία της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών την Πέ-
μπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 και αναμένοντας την 
«άρθρο κατ’ άρθρο» συζήτηση του νομοσχεδίου το 
Επιμελητήριο ενημέρωσε τον πρόεδρο και τα μέλη 
της Επιτροπής για τις θέσεις του ΕΤΕΚ αναφορικά με 
το εν λόγω νομοσχέδιο:
1. Το Επιμελητήριο θεωρεί τον Αστικό Αναδασμό 
ένα πολύ καλό και χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης, ει-
δικότερα σε σχέση με την εφαρμογή πολεοδομικής 
πολιτικής και ιδιαίτερα αγροτικής/ γεωργικής πολιτι-
κής λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος της κυ-
πριακής γης είναι κατακερματισμένο σε πολλά μικρά 
τεμάχια τα οποία ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες. 
2. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω το ΕΤΕΚ θεωρεί 
ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δύσκολα θα εξυ-
πηρετήσει τον σκοπό του κυρίως για τους πιο κάτω 
λόγους: 
• Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δημιουργεί ένα πο-
λύπλοκο και βραδυκίνητο σε λειτουργία οργανισμό 
σε σχέση κυρίως με τη λήψη αποφάσεων για την 
αδειοδότηση αλλά και την επίλυση διαφωνιών με 
βάση και τις αρμοδιότητες που θα έχουν τα τμήματα 
Πολεοδομίας, Κτηματολογίου και Αναδασμού. 

• Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι ο Αστικός Αναδασμός δεν θα 
έπρεπε να διαφέρει εν πολλοίς στη λειτουργία και 
στις διαδικασίες από έναν ιδιωτικό διαχωρισμό γης. 
Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να δίνει τη δυνατότητα 
σε έναν φορέα (π.χ. διευθύντρια τμ. Αναδασμού) να 
διαδραματίζει τον ρόλο του κυρίως ιδιοκτήτη και να 
αναθέτει στον ιδιωτικό τομέα τη μελέτη και τα σχέ-
δια διαχωρισμού καθώς και την κατασκευή. Ενόψει 
τούτου και λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας που 
έχουν να επιτελέσουν, το Επιμελητήριο εισηγείται ότι 
τα κυβερνητικά τμήματα θα πρέπει να εμπλέκονται 
μόνο στα στάδια του ελέγχου και της αδειοδότησης.
3. Θεωρούμε ουσιώδη τα θέματα που αφέθηκαν να 
ρυθμιστούν με Κανονισμούς και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να γίνεται αναφορά στον νόμο σε χρονοδια-
γράμματα για την υποβολή και εφαρμογή τους.
4. Τα έργα αναδασμού θα πρέπει να θεωρούνται 
έργα υποδομής ώστε να μπορεί το κράτος να χρη-
ματοδοτεί την υλοποίησή τους με κάποιο ποσοστό 
και αυτό να αποτελεί ένα κίνητρο και για τους ιδιο-
κτήτες ώστε να επενδύουν προς τον σκοπό αυτό.
5. Καταληκτικά, το ΕΤΕΚ εισηγείται να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο κατά πόσο ο Αστικός Αναδασμός θα 
έπρεπε να γίνει στο πλαίσιο της υφιστάμενης περί 
Αναδασμού νομοθεσίας.
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Σ τις 19 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωρ-
γιάδης του ΤΕΠΑΚ, εσπερίδα με θέμα «Φυτοκάλυψη κτιρίων, πράσινες ορο-

φές και κάθετοι κήποι». Η εσπερίδα τέθηκε υπό την αιγίδα της επιτρόπου Περι-
βάλλοντος Ιωάννας Παναγιώτου και διοργανώθηκε από το ΕΤΕΚ, με πρωτοβουλία 
της Περιφερειακής Επιτροπής Λεμεσού, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και 
το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct με υποστηρικτές το Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου και τον Δήμο Λεμεσού και χορηγό την εταιρεία Greenway 
Industries Ltd.
Στους χαιρετισμούς τους η επίτροπος Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ και 
ο πρόεδρος του ΣΑΚ υπογράμμισαν την ανάγκη για επέκταση του αστικού πρα-
σίνου και τα πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από τις πράσινες οροφές και τους 
κάθετους κήπους όπως η μείωση του φαινομένου της θερμονησίδας, η αύξηση 
της θερμομονωτικής ικανότητας των κτιρίων, η απορρόφηση των ατμοσφαιρικών 
ρύπων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. 
Οι εισηγητές ήταν δύο καθηγητές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο δρ Πα-
ναγιώτης Νεκτάριος και ο δρ Νικόλαος Ντούλας. Η διάλεξη του δρος Νεκταρίου 
έφερε τίτλο «Έρευνα και τεχνολογία των φυτεμένων δωμάτων» ενώ η διάλεξη 
του δρος Ντούλα έφερε τίτλο «Φυτοκάλυψη τοιχοποιίας κτιρίων». Αμφότερες οι 
διαλέξεις ήταν πολύ πλούσιες σε παραδείγματα πράσινων οροφών και κάθετων 
κήπων από όλο τον κόσμο και ανέδειξαν την ομορφιά και τα πλεονεκτήματα που 
μπορεί να προσφέρει το πράσινο στον αστικό χώρο με σύγχρονες λύσεις και 
ευφάνταστους τρόπους. Παρουσιάστηκαν διάφορες τεχνικές για αποφυγή της 
υγρασίας στο κτίριο, ποια είναι τα κατάλληλα φυτά για κάθε περίπτωση, απαι-
τήσεις όσον αφορά άρδευση και στράγγιση, συντήρηση και ασφάλεια, στήριξη 
φυτών μεγάλου μεγέθους, κεκλιμένα φυτοδώματα, υδροπονικά συστήματα, υλι-
κά και τεχνικές κατασκευής κάθετων κήπων, προκατασκευασμενοι κάθετοι κήποι, 
κήποι σε εσωτερικούς χώρους κλπ.

Αμφότερες οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κράτησαν αμείωτο το 
ενδιαφέρον των παρευρισκομένων στο αμφιθέατρο το οποίο παρέμεινε πλήρες καθ’ 
όλη τη διάρκεια. Την εσπερίδα παρακολούθησαν άτομα διαφόρων ειδικοτήτων όπως 
αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, γεωπόνοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, περιβαλλοντιστές, 
φοιτητές και ευρύ κοινό.
Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη σελίδα: www.urbanbioroof.gr/en/
working-packages/43-working-package-8-leader-lava.html

ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Εφαρμογή προγράμματος υλοποίησης των μέτρων 
που προκύπτουν από την Οδηγία 2000/80/ΕΚ

Συμμετοχή του ΕΤΕΚ στις εργασίες της FEANI στη Λισαβόνα 
Το ΕΤΕΚ υπέβαλε στον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών σχό-

λια σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία προκύπτουν 
από τη θέσπιση πλαισίου δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2000/80/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου δράσης στον τομέα της πολιτικής των Ύδά-
των. Τα σχόλια του ΕΤΕΚ σε σχέση με το Μέτρο 48 «Ύλοποίηση των προτάσεων 
του ΤΑΎ για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων σε επίπεδο κατοικίας» και 49 
«Αρχές της σκοπιμότητας κατασκευής υδατοπερατών πλακόστρωτων, οδοστρω-
μάτων και πεζοδρομίων» είναι:
Ύποστηρίζουμε την άμεση εφαρμογή των υπό αναφορά Μέτρων αναγνωρίζοντας 
ότι από αυτά προκύπτουν πολλαπλές ωφέλειες αφού, πέραν της υλοποίησης του 
στόχου για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, συνεισφέρουν τα 
μέγιστα στις προσπάθειες που καταβάλλονται από το κράτος για αντιπλημμυρική 
προστασία, βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία και διατήρηση 
βιοποικιλότητας κτλ. 
Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω μέτρων προαπαιτεί 
την κατάλληλη προμελέτη η οποία θα τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητά τους, 
το επιδιωκόμενο όφελος αλλά και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στη συγκε-
κριμένη περιοχή που προτείνεται για να εφαρμοστούν. Ύπάρχουν ιδιάζουσες συν-
θήκες ανά περιοχή όπως π.χ. παρουσία υψηλής στάθμης υπόγειου νερού, χαμηλή 
υδροπερατότητα και σύσταση εδάφους και γεωλογικού υποβάθρου, κ.ά. που κα-
θιστούν την επιτυχία των προτεινόμενων μέτρων εφικτή, μόνο με την ετοιμασία 
της δέουσας προμελέτης. 

Παράλληλα, το Επιμελητήριο θεωρεί πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη και τα 
ακόλουθα για ορισμένα από τα μέτρα, όπως π.χ.
- Μελέτη του γεωλογικού υποβάθρου από εγκεκριμένο μηχανικό για αποφυγή 
προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν στις οικοδομές/κατασκευές όπως π.χ. 
λόγω ύπαρξης διογκώσιμων αργίλων κλπ
- Διασφάλιση διήθησης ή δυναμικότητα αποθήκευσης για βροχομετρικά γεγο-
νότα με κάποια συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς, π.χ. 1:2 χρ.
- Ο σχεδιασμός να ελέγχεται από εγκεκριμένο μηχανικό με πείρα σε θέματα 
υδραυλικών ή/και υδρολογικών υπολογισμών, κτλ.
- Στον σχεδιασμό των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων σε νέους διαχωρισμούς 
οικοπέδων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η οικιστική ζώνη σε πλήρη 
ανάπτυξη
- Η υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων μπορεί να είναι αρκετά δαπανηρή ενώ 
απαιτείται και κατάλληλη μακροχρόνια διαχείριση και συντήρηση έτσι ώστε να 
παραμένουν αποτελεσματικά και να μην καταστούν στο τέλος προβληματικά (π.χ. 
η μακρόχρονη παρουσία επιφανειακού νερού λόγω μη αποτελεσματικής διήθη-
σης του νερού μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα οχληρίας λόγω δυσοσμίας ή 
παρουσίας κουνουπιών) 
- Τα μέτρα αυτά από μόνα τους δεν αντικαθιστούν την ανάγκη ασφαλούς δι-
οχέτευσης πλημμυρικών ροών που θα προκύπτουν από έντονα βροχομετρικά 
γεγονότα τα οποία δεν θα μπορούν να αναχαιτίζονται από τα πιο πάνω μέτρα σε 
επίπεδα οικίας ή περιοχής.

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε φέτος στις ετήσιες ερ-
γασίες της FEANI, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

στη Λισαβόνα, από το μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
του ΕΤΕΚ, αλλά και της Εθνικής Επιτροπής της FEANI 
Κύπρου Ανδρέα Θεοδότου. 
H FEANI είναι μια ομοσπονδία στην οποία συμμε-
τέχουν εθνικοί επαγγελματικοί φορείς που εκπρο-
σωπούν τους κλάδους της μηχανικής στις ευρωπα-
ϊκές χώρες. Ιδρύθηκε το 1951 και έχει ως στόχο να 
προωθήσει την αναγνώριση, την κινητικότητα και τα 
συμφέροντα του επαγγέλματος του μηχανικού στην 
Ευρώπη. 
Επιπρόσθετα, η FEANI απονέμει τον τίτλο του 
European Engineer «Eur. Ing.» σε μηχανικούς που 
έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και πείρα. Ένας 
τίτλος ο οποίος αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες, 
εντός και εκτός Ευρώπης.
Τον τελευταία τρία χρόνια έχει αναβαθμιστεί και επα-
ναδραστηριοποιηθεί η Εθνική Επιτροπή της FEANI 
Κύπρου. Στο επταμελές Συμβούλιο της Εθνικής Επι-
τροπής FEANI Κύπρου συμμετέχουν μηχανικοί από 

δύο οργανώσεις τον ΣΠΜΑΚ και κατ’ επέκταση τον 
ΣΠΟΛΜΗΚ και τον ΣΕΜ. Τον τελευταίο καιρό το ΕΤΕΚ 
βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τις δύο ορ-
γανώσεις, ούτως ώστε μία εκ των δύο να αποτελέσει 
την τρίτη οργάνωση - μέλος της Εθνικής Επιτροπής 
της FEANI Κύπρου.
Συγκεκριμένα ο συνάδελφος Ανδρέας Θεοδότου είχε 
παραστεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγ-
ματοποιήθηκε την 9η Οκτωβρίου 2015 και στη συ-

νάντηση των Εθνικών Επιτροπών της FEANI η οποία 
είχε διεξαχθεί την προηγούμενη ημέρα.
Τα περισσότερα από τα θέματα που συζητήθηκαν 
αφορούν και το επάγγελμα του μηχανικού στη χώρα 
μας. 
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν η δημιουργία κάρτας 
μηχανικού στην Ευρώπη (European Engineering 
Card), θέματα κινητικότητας (Mobility) στην Ευρώπη 
αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιπρόσθετα, έγινε 
ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τη ρύθμιση του 
επαγγέλματος του μηχανικού, για την οποία ισχύουν 
διαφορετικές πρόνοιες σε κάθε χώρα μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα έγινε και παρουσίαση 
από την Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε για τη δη-
μιουργία ενός κοινού πλαισίου με ελάχιστα ακαδημα-
ϊκά προσόντα και άλλες επαγγελματικές ικανότητες, 
ούτως ώστε να είναι εφικτή η αυτόματη αναγνώριση 
των προσόντων αυτών από όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος τονίστηκε για ακόμη μία 
φορά η ανάγκη οι μηχανικοί να μιλούν με μία φωνή 
στην Ευρώπη. 

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

Στις 29 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο 
αμφιθέατρο Τάσσος Παπαδόπουλος του ΤΕΠΑΚ 

ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Το υγραέριο και το 
φυσικό αέριο ως καύσιμα για οχήματα». Η διάλεξη 
διοργανώθηκε από το ΕΤΕΚ με πρωτοβουλία της 
Περιφερειακής Επιτροπής Λεμεσού και από τον 
Σύνδεσμο Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου με 
υποστηρικτή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και χορηγούς τις εταιρείες Blue Circle Engineering 
Ltd και MTV Water Services Ltd.
Ο Ντίνος Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός και 
μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, ανέλυσε 
το νομοθετικό πλαίσιο ενώ ο Αντώνης Σιμώνης, 
μηχανολόγος αυτοκινήτων και μηχανημάτων επι-
κεντρώθηκε στην τεχνολογία του αερίου ως καύ-
σιμο για οχήματα. Παρουσιάστηκαν οι διάφορες 

μορφές καυσίμων αερίων, οι τεχνολογίες αποθή-
κευσης και αξιοποίησης και οι τρόποι μετατροπής 
ενός συμβατικού αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί 
βενζίνη ή ντίζελ σε χρήση υγραερίου ή φυσικού 
αερίου. 
Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο 
στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: http://www.etek.org.cy/
site-article-1082-44-el.php 

Το υγραέριο και το φυσικό αέριο 
ως καύσιμα για οχήματα

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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Φυτοκάλυψη κτιρίων, πράσινες 
οροφές και κάθετοι κήποι
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A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων σε 
οροφές κατοικιών, εμπορικών κτιρίων ή σε ειδικά 

διαμορφωμένες επιφάνειες στο έδαφος, αποτελεί καλά 
εδραιωμένη αλλά και ραγδαία αυξανόμενη δραστηριότητα 
στην Κύπρο, λόγω κυρίως των διαφόρων σχεδίων παροχής 
κινήτρων που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, όπως για 
παράδειγμα το Net Metering και το νέο σχέδιο «Ηλιακή 
ενέργεια για όλους». Οι εγκαταστάσεις ΦΒ συστημάτων 
αφορούν οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές 
μονάδες, εμπορικά φωτοβολταϊκά πάρκα κτλ και το παρα-
γόμενο ηλεκτρικό φορτίο για κάθε περίπτωση κυμαίνεται 
από λίγα kW μέχρι και αρκετά MW.
Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για θέματα Ασφά-
λειας και Υγείας (Α&Υ) στην εργασία, οι εργασίες εγκα-
τάστασης ΦΒ συστημάτων υπόκεινται σε νομοθετικές 
υποχρεώσεις με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι, όπως για 
παράδειγμα ο ιδιοκτήτης του έργου και ο εγκαταστάτης 
του ΦΒ συστήματος, οφείλουν να συμμορφώνονται. Οι νο-
μοθετικές υποχρεώσεις και κατ’ επέκταση οι απαιτούμενες 
ενέργειες συμμόρφωσης των εμπλεκομένων ποικίλλουν 
ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση των εργασιών. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εργασίες εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων 
εμπεριέχουν σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια και 
την υγεία, που πρέπει να τύχουν ασφαλούς διαχείρισης.
Παρακάτω θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση του πλαισίου δι-
αχείρισης των σημαντικών κινδύνων Α&Υ που σχετίζονται 
με τις εργασίες εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων, με έμφα-
ση στις εγκαταστάσεις ΦΒ συστημάτων σε οροφές οικιών, 
με στόχο την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων και τη 
συμβολή στον εντοπισμό των κινδύνων, την αξιολόγησή 
τους και τη λήψη μέτρων Α&Υ.
Στην περίπτωση που η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων 
αποτελεί μέρος ενός μεγάλου έργου, όπως για παράδειγμα 
την ανέγερση ενός εμπορικού κτιρίου με ΦΒ συστήματα 
στην οροφή του, τα θέματα Α&Υ που αφορούν την εγκατά-
σταση των ΦΒ συστημάτων πρέπει να τύχουν διαχείρισης 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Α&Υ στην εργασία 
που διέπει τα κατασκευαστικά έργα, όπως για παράδειγμα 
τους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002 
(Κ.Δ.Π. 172/2002). Δηλαδή, η Α&Υ των εργασιών θα τύχει 
διαχείρισης στο πλαίσιο ενεργειών όπως ο ορισμός Συντο-
νιστή για θέματα Α&Υ κατά την εκπόνηση της μελέτης και 
κατά την εκτέλεση του έργου, η ετοιμασία Σχεδίου Α&Υ 
(ΣΑΥ), η κατάρτιση Φακέλου Α&Υ (ΦΑΥ) για το έργο κλπ. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση και με τις 
πρόνοιες της νομοθεσίας* που σχετίζονται με τις εργασίες 
που θα εκτελεστούν και τον εξοπλισμό που θα χρησιμο-
ποιηθεί. Δηλαδή, η νομοθετική πληρότητα και σαφήνεια 
που διέπει τα θέματα Α&Υ σε μεγάλα κατασκευαστικά 
έργα, η μεγάλη εμπειρία των εμπλεκομένων μερών στην 
εφαρμογή των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας και ο 
ικανοποιητικός εποπτικός έλεγχος που ασκείται από τα 
αρμόδια κυβερνητικά σώματα, διασφαλίζουν σε μεγάλο 
βαθμό την ασφαλή διαχείριση των εργασιών εγκατάστα-
σης ΦΒ συστημάτων ως μέρος των εργασιών μεγάλων 
κατασκευαστικών έργων.
Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η εγκατά-
σταση ΦΒ συστημάτων αποτελεί τη μοναδική ή την κύρια 

εργασία ενός μεγάλου έργου, όπως για παράδειγμα κατά 
την κατασκευή ενός ΦΒ πάρκου.
Οι περισσότερες όμως εγκαταστάσεις ΦΒ συστημάτων 
στην Κύπρο αφορούν την εγκατάσταση μικρών ΦΒ συστη-
μάτων σε οροφές κατοικιών π.χ. εγκαταστάσεις που έγιναν 
ή θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος εγκατάστασης 
ΦΒ συστημάτων για οικιστικές μονάδες συνδεδεμένα με 
το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων - Net 
Metering (μέγιστης δυναμικότητας μέχρι 3kW σύμφωνα 
με το υφιστάμενο σχέδιο, και με πρόβλεψη για αύξηση 
της μέγιστης δυναμικότητας στα 5 kW σύμφωνα με το νέο 
σχέδιο «Ηλιακή ενέργεια για όλους»). Ενδεικτικά, πέραν των 
6500 ΦΒ συστημάτων έχουν ήδη εγκατασταθεί σε οικιακές 
μονάδες στο πλαίσιο του σχεδίου Net Metering.
Τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές για τα θέματα Α&Υ, ποιοι 
οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι επιπτώσεις τους και ποια μέ-
τρα Α&Υ πρέπει να λαμβάνονται;
Πριν την παράθεση κάποιων σημαντικών παραμέτρων σε 
σχέση με την Α&Υ κατά την εγκατάσταση ΦΒ συστημά-
των σε οικιστικές μονάδες, πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί 
υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου, δηλαδή του ιδιοκτή-
τη της οικίας, να επιλέξει κατάλληλο εργολάβο με επάρκεια 
σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Είναι επίσης υποχρέωση 
του ιδιοκτήτη της οικίας να παράσχει στον εγκαταστάτη 
τις απαραίτητες πληροφορίες ασφάλειας σε σχέση με 
τις εργασίες που θα εκτελεστούν, όπως για παράδειγμα 
πληροφορίες σε σχέση με την επιφάνεια στην οποία θα 
τοποθετηθούν τα ΦΒ πλαίσια, την πρόσβαση στα σημεία 
εγκατάστασης των ΦΒ συστημάτων κτλ.
Παρόλο που η χρονική διάρκεια των εργασιών εγκατά-
στασης ενός ΦΒ συστήματος στην οροφή μιας κατοικίας 
στις πλείστες περιπτώσεις δεν υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες 
ημέρες για ένα συνεργείο των 2-3 ατόμων, η διαχείριση 
των θεμάτων Α&Υ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
αυτών υπόκειται στις πρόνοιες του νόμου που αφορά 
τα «προσωρινά ή κινητά εργοτάξια» όπως αυτά ορίζονται 
στους σχετικούς Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 172/2002 (βλέ-
πε αναφορά πιο πάνω, για ετοιμασία ΣΑΥ και κατάρτιση 
ΦΑΥ) αφού περιλαμβάνουν εργασίες συναρμολόγησης 
προκατασκευασμένων στοιχείων και ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους για την Α&Υ προσώπων στην εργασία, όπως 
αυτοί περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών 
Κ.Δ.Π. 172/2002. Ενδεικτικά, περιέχουν εργασίες που 
εκθέτουν πρόσωπα στην εργασία σε κινδύνους πτώσεως 
από ύψος, αφού η εγκατάσταση γίνεται στην οροφή της 
οικίας. Το σημαντικότερο εργαλείο των εγκαταστατών ΦΒ 
συστημάτων σε οικιστικές μονάδες, για διαχείριση της 

Α&Υ κατά τις εργασίες τους, είναι η γραπτή Εκτίμηση των 
Κινδύνων (ΕΚ).

Κίνδυνοι
Αρκετές από τις σημαντικές πηγές κινδύνων που αναμέ-
νεται να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της 
εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων σε οροφές κατοικιών δεν 
είναι «μοναδικές» αφού απαντώνται και σε κατασκευαστικά 
έργα με παρόμοιες παραμέτρους εργασίας, όπως για παρά-
δειγμα κατά τις εργασίες ανέγερσης οικιστικών μονάδων. 
Στις «γενικές» αυτές πηγές κινδύνων περιλαμβάνονται:
• η εργασία σε ύψος
• η εργασία σε κεκλιμένες οροφές
•  η εργασία σε εύθραυστες επιφάνειες / σε επιφάνειες με 

εμπόδια / σε ολισθηρές επιφάνειες
•  η εργασία σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση / σε 

σημεία με στενότητα χώρου
•  η ανύψωση ατόμων, εξοπλισμού και αντικειμένων σε 

ύψος
•  η χρήση φορητών κλιμάκων / φορητών εξεδρών εργα-

σίας
•  η χειρωνακτική διαχείριση μεγάλου φορτίου
•  η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός
•  η εργασία ατόμων απομονωμένα (μοναχική εργασία - 

lone working)
•  η εργασία με ηλεκτρισμό στην παρουσία υγρασίας, νερού
•  η εργασία κοντά σε εναέρια καλώδια μεταφοράς ηλε-

κτρισμού
•  η έκθεση ατόμων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες π.χ. 

ήλιος, βροχή, άνεμος
•  η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων κατά την 

εργασία
•  η εργασία κάτω από πίεση χρόνου (στενά χρονικά πλαίσια 

για ολοκλήρωση της εργασίας)
•  η παρουσία τρωκτικών ή ερπετών στους χώρους εργα-

σίας
•  η εργασία από μη καταρτισμένο προσωπικό
•  ο ακατάλληλος εξοπλισμός εργασίας
•  τα ελλιπή μέτρα συλλογικής προστασίας
•  τα ελλιπή μέτρα ατομικής προστασίας
•  οργανωτικές αδυναμίες της εργασίας / του εγκαταστάτη 

(ελλιπής οργάνωση εργασιών, ελλιπής συντονισμός ερ-
γασιών, ελλιπής επίβλεψη κτλ)

Παρά τη μεγάλη ταύτιση των σημαντικών κινδύνων 
με άλλα παρόμοιας φύσης κατασκευαστικά έργα, οι 
εγκαταστάτες ΦΒ συστημάτων πρέπει να αποφεύγουν 
την αντιγραφή και υιοθέτηση γενικών ΕΚ, αλλά να 
επιδιώκουν την ετοιμασία και υιοθέτηση γραπτών ΕΚ 
που να βασίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δρα-
στηριότητες, εξοπλισμό και μεθόδους εργασίας. Είναι 
απαραίτητο, πέρα από τους «γενικούς» σημαντικούς 
κινδύνους που σχετίζονται με την εγκατάσταση ΦΒ 
συστημάτων, να δίνεται έμφαση στους «ιδιαίτερους» 
κινδύνους, όπως για παράδειγμα τους κινδύνους από 
τον ηλεκτρισμό, τόσο στη φάση της εγκατάστασης 
όσο και στη φάση της συντήρησης ή ακόμα και της 
πιθανής αποσυναρμολόγησης και της απομάκρυνσης 
του ΦΒ συστήματος. Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι μπορεί 
να σχετίζονται με θέματα που προκύπτουν από την 

Ασφάλεια και υγεία κατά τις εργασίες εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, μια πρώτη προσέγγιση

ελλιπή ή λανθασμένη ενημέρωση του εγκαταστάτη, 
από τον ιδιοκτήτη της οικίας, σε σχέση με την αντοχή 
της στέγης, την ασφαλή προσβασιμότητα στα σημεία 
εργασίας, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας, 
κτλ. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και 
στην αντοχή των μερών του ΦΒ συστήματος έναντι 
ακραίων καιρικών φαινομένων.

Μέτρα διαχείρισης των κινδύνων
Στα γενικά μέτρα διαχείρισης των κινδύνων που πρέπει να 
λαμβάνουν οι εγκαταστάτες ΦΒ συστημάτων περιλαμβά-
νονται:
•  Κατάλληλη διαχείριση και συντονισμός των εργασιών
•  Σύστημα διαχείρισης των κινδύνων, στην εταιρεία (εται-

ρεία εγκατάστασης)
•  Γραπτές Εκτιμήσεις Κινδύνου (ΕΚ), για τις γενικές εργασί-

ες που εκτελούνται και για τις εργασίες του κάθε έργου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου

•  Μέθοδοι Ασφαλούς Εργασίας
•  Διαδικασία για θερμές εργασίες
•  Λίστες Ελέγχου, με ενδεικτικούς κινδύνους και μέτρα 

ασφάλειας
•  Καταρτισμένο προσωπικό, ειδικευμένο στις συγκεκριμέ-

νες εργασίες και καταρτισμένο σε θέματα ασφάλειας και 
υγείας

•  Εκπαίδευση του προσωπικού στον εντοπισμό πηγών 
κινδύνου, στην εκτίμηση κινδύνων και στη λήψη μέτρων 
μείωσης των κινδύνων

•  Κατάλληλος εξοπλισμός εργασίας, κατάλληλα μέσα για 
πρόσβαση σε ύψος

•  Κατάλληλα μέσα συλλογικής προστασίας π.χ. κιγκλιδώμα-
τα, εξέδρες

•  Κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας π.χ. ζώνες ασφα-
λείας, γάντια, κράνη

•  Επιλογή κατάλληλων συνεργατών/εξοπλισμού, κατά την 
εξασφάλιση υπηρεσιών ή/και εξοπλισμού από τρίτα πρό-
σωπα (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα για σκοπούς ανύψω-
σης αντικειμένων ή/και ατόμων σε ύψος)

•  Σχέδια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών
•  Εξοπλισμός πρώτων βοηθειών π.χ. κιβώτιο πρώτων βο-

ηθειών
•  Εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς π.χ. φορητοί πυρο-

σβεστήρες
Όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού στον 
εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων, την εκτίμηση των 
κινδύνων και τη λήψη μέτρων εξάλειψης ή μείωσής τους 
σε αποδεκτά επίπεδα, η εταιρεία εγκατάστασης ΦΒ συ-
στημάτων πρέπει να παρέχει προς τους υπαλλήλους της τα 
μέσα και τις μεθόδους που να υποβοηθούν τη διαδικασία 
αυτή. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο καλών πρακτικών, οι εγκατα-
στάτες ΦΒ συστημάτων μπορεί να χρησιμοποιούν Λίστες 
Ελέγχου (Check List) με τους ενδεικτικούς κινδύνους για 
κάθε εργασία που καλούνται να διεκπεραιώσουν π.χ. εργα-
σία σε ύψος, εργασία σε κεκλιμένες οροφές, εμπόδια στη 
διακίνηση, εργασία σε μικρές επιφάνειες εργασίας, χρήση 
εργαλείων και μηχανημάτων, εργασία με ηλεκτρισμό, χει-
ρωνακτική διαχείριση φορτίου, χρήση ανυψωτικού μηχα-
νήματος, χρήση φορητής κλίμακας κτλ. 
Επίσης, καλή πρακτική αποτελεί η χρήση της Λίστας Ελέγ-
χου σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της μεθόδου Εκτίμη-
σης Κινδύνου Τελευταίας Στιγμής, γνωστή ως LMRA - Last 
Minute Risk Assessment. Στο πλαίσιο του LMRA τα μέλη 
του συνεργείου, με την άφιξή τους στον χώρο εγκατάστα-
σης των ΦΒ συστημάτων, πριν την έναρξη των εργασιών, 
διενεργούν έλεγχο για εντοπισμό πηγών κινδύνου / επικίν-

δυνων καταστάσεων, προς επιβεβαίωση ότι όλοι οι κίνδυ-
νοι λήφθηκαν υπόψη κατά τη γραπτή ΕΚ και κατ’ επέκταση 
ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά μέτρα ασφάλειας. Πρόσθε-
τοι κίνδυνοι ή διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη γραπτή ΕΚ 
που θα εντοπιστούν, πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου και 
να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στα μέτρα προστασίας 
από τον ηλεκτρισμό. Σημαντικό στοιχείο κατανόησης και 
εντοπισμού των επικίνδυνων καταστάσεων κατά την εκτί-
μηση των κινδύνων από τον ηλεκτρισμό αποτελεί το γεγο-
νός ότι τα ΦΒ πλαίσια παράγουν τάση στους ακροδέκτες 
τους μόλις εκτεθούν στο ηλιακό φως. Έχοντας αυτό υπό-
ψη, κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι η εγκατάσταση ενός 
ΦΒ συστήματος γίνεται συνήθως υπό συνθήκες τάσεως 
προς την πλευρά των πλαισίων, αλλά και ότι η παραγωγή 
ηλεκτρισμού (στα ΦΒ πλαίσια) δεν μπορεί να διακοπεί 
μέσω π.χ. ενός γενικού μέσου απόζευξης.
Για τα μέτρα Α&Υ που πρέπει να λαμβάνονται σε σχέση 
με την εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων για μείωση των 
κινδύνων από τον ηλεκτρισμό σημαντικό βοήθημα αποτε-
λεί το πρότυπο CYS HD 60364-7-712:2005 Requirements 
for special installations or locations Solar photovoltaic 
(PV) power supply systems. Το πρότυπο, μεταξύ άλλων, 
περιγράφει τα αναγκαία μέτρα για διάφορους κινδύνους 
που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό όπως για παράδειγμα 
την υποχρέωση συμβατότητας με Πρότυπα για τον ηλε-
κτρολογικό εξοπλισμό π.χ. το EN61215 για ΦΒ συστήμα-
τα κρυσταλλικού πυριτίου (ΦΒ συστήματα με ημιαγωγό 
υλικό το κρυσταλλικό πυρίτιο x-Si) και το EN 60439-1 για 
τα κουτιά συνδέσεων φωτοβολταϊκής διάταξης (PV array 
junction boxes), και τους διακόπτες εναλλαγής (switchgear 
assemblies).
Ενδεικτικά, στο Πρότυπο γίνεται αναφορά για μέτρα που 
αποσκοπούν σε:
•  Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας (προστασία έναντι 

άμεσης και έμμεσης επαφής)
•  Προστασία έναντι βλάβης (προστασία με αυτόματη δια-

κοπή της παροχής)
•  Προστασία έναντι υπερφόρτωσης (προστασία των κα-

λωδίων)
•  Προστασία έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώματος
•  Προστασία έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και 

ελαχιστοποίηση των τάσεων που προκαλούνται από κε-
ραυνούς 

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, το Πρότυπο αναφέρεται σε μέτρα 
για απόζευξη και διακοπή (isolation and switching) του με-
τατροπέα (inverter) για την ασφαλή συντήρησή του, στην 
τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων ασφάλειας π.χ. 
προειδοποιητικών πινακίδων για τα ενεργά σημεία / ρευ-
ματοφόρα μέρη του συστήματος, και στην προσβασιμότη-
τα στο ΦΒ σύστημα έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
ασφαλούς συντήρησης ή επιδιόρθωσης του συστήματος.
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ξανά η ανάγκη διασφάλισης 
της ασφάλειας των ατόμων κατά την πρόσβαση στο ΦΒ 
σύστημα, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στα μέρη του 
συστήματος που ορίζονται ως προσβάσιμα, όπως για πα-
ράδειγμα τον μετατροπέα, κάτι που πρέπει να προβλεφθεί 
τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την εγκατάσταση 
του ΦΒ συστήματος.
Αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, οι εγκα-
ταστάτες ΦΒ συστημάτων πρέπει να έχουν, και να ακο-
λουθούν, διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την Α&Υ της 
εργασίας, γνωστές και ως Μεθόδους Ασφαλούς Εργασίας 
(ΜΑΕ). Είναι απαραίτητο να υπάρχουν γραπτές ΜΑΕ για 
κάθε σημαντική εργασία που θα εκτελεστεί. Οι ΜΑΕ πρέπει 

να είναι απλές, με ξεκάθαρες οδηγίες ασφάλειας και εφαρ-
μόσιμα μέτρα. Πρέπει όμως να γίνει ξεκάθαρο σε κάθε 
εμπλεκόμενο ότι οι ΜΑΕ δεν πρέπει να διαμορφώνονται 
σύμφωνα με τις δυνατότητες / τον εξοπλισμό / τον διαθέ-
σιμο χρόνο των εγκαταστατών, αλλά να περιέχουν εκείνες 
τις μεθόδους, τον εξοπλισμό και τα μέτρα ασφάλειας που 
να επιτυγχάνουν τον σκοπό τους, δηλαδή την εκτέλεση 
της εργασίας με ασφάλεια.
Για την επαρκή διαχείριση σοβαρών περιστατικών, οι εγκα-
ταστάτες ΦΒ συστημάτων πρέπει να διαθέτουν Σχέδια Δι-
αχείρισης Έκτακτων Περιστατικών, που να περιλαμβάνουν 
σενάρια όπως για παράδειγμα τον σοβαρό τραυματισμό 
ατόμου π.χ. λόγω πτώσης από ύψος ή λόγω πτώσης αντι-
κειμένου από ύψος, τον τραυματισμό ατόμου από ηλε-
κτροπληξία, τον τραυματισμό ατόμου από δάγκωμα δη-
λητηριώδους ερπετού, την εκδήλωση σεισμού ή ακραίων 
καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια των εργασιών, την 
πρόκληση πυρκαγιάς στον χώρο εργασίας κτλ.
Καταληκτικά, η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων ενέχει ση-
μαντικούς κινδύνους. Πολλοί από αυτούς είναι κοινοί με 
τους κινδύνους που παρουσιάζονται σε παρόμοιας φύσης 
εργασίες, κάποιοι όμως είναι μοναδικοί και χρήζουν ιδιαίτε-
ρης προσοχής. Στην περίπτωση μεγάλων έργων, η συμμόρ-
φωση με τους περί ασφάλειας και υγείας νόμους και κανο-
νισμούς και γενικότερα η σωστή αξιολόγηση και διαχείριση 
των κινδύνων είναι πιθανότερη αφού αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της ευρύτερης διαχείρισης της Α&Υ του έργου, 
στο πλαίσιο κυρίως των προνοιών των περί Ασφάλειας και 
Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002). Στην 
περίπτωση όμως των μικρών έργων, όπως για παράδειγμα 
η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε οικίες, που αποτελούν 
και την πλειοψηφία των έργων εγκατάστασης ΦΒ στην 
Κύπρο, τα πράγματα διαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, ακρο-
γωνιαίος λίθος των μέτρων Α&Υ στην εργασία που πρέπει 
να λαμβάνονται από τους εγκαταστάτες ΦΒ συστημάτων, 
είναι η γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων.
(*) Σχετική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα: Οι Περί Ελάχι-
στων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίη-
ση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 
2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) και οι τροποποιητικοί Κανονισμοί 
του 2004 (Κ.Δ.Π. 497/2004), Οι περί Ελάχιστων Προδιαγρα-
φών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλι-
σμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 
470/2001), το Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) 
Διάταγμα του 2012 - Κ.Δ.Π. 131/2012 κτλ.

Πηγές
•  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές 

για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 
(Κ.Δ.Π. 172/2002),

•  E-Fact 68, ΕΑΥ και μικρής κλίμακας εφαρμογές ηλιακής 
ενέργειας, http://osha.europa.eu

•  E-Fact 69, Κατάλογος ελέγχων για τον εντοπισμό των 
πηγών κινδύνου: Κίνδυνοι για την ΕΑΥ που συνδέονται 
με μικρής κλίμακας εφαρμογές ηλιακής ενέργειας, http://
osha.europa.eu

•  CYS HD 60364-7-712:2005 Requirements for special 
installations or locations Solar photovoltaic (PV) power 
supply systems

Γιώργος Βασιλείου
B.Eng., M.Eng. in Mechanical Engineering

για την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας ΕΤΕΚ
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Για πολλούς μανιώδεις καπνιστές τα ηλεκτρο-
νικά τσιγάρα και η εισβολή τους στην καθη-

μερινότητά μας φάνηκε να είναι ο από μηχανής 
θεός στην καλύτερη διαχείριση του εθισμού στο 
κανονικό τσιγάρο και στη νικοτίνη ειδικότερα. Τα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα θεωρήθηκαν ως το μέσο 
που οδηγεί στην απεξάρτηση λόγω της ελεγχό-
μενης έκθεσης στη νικοτίνη και τη δυνατότητα 
σταδιακής μείωσής της στο καπνιζόμενο προϊόν. 
Σίγουρα το κανονικό τσιγάρο εκθέτει τον καπνι-
στή, αλλά και τον περίγυρό του, ανεξέλεγκτα σε 
πολλές δεκάδες τοξικές χημικές ουσίες προκα-
λώντας βλάβες στην υγεία. Φαίνεται όμως ότι και 
οι ενδείξεις για αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
από το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πολλές. Οι επι-
φυλάξεις που εκφράζονται δεν αφορούν μόνο τη 
νικοτίνη, ουσία που χαρακτηρίζεται ως τοξική σε 
περίπτωση κατάποσης και θανατηφόρα σε επα-
φή µε το δέρµα, αλλά και τα υπόλοιπα πρόσθετα 
που μπαίνουν στο υγρό μείγμα για βελτίωση της 
γεύσης. 
Σε πολλά κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει προσπά-
θειες για περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση, ακόμη 
και απαγόρευσή του. Ενδεικτικά αναφέρω ότι νο-
μοσχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης προβλέπει 
την απαγόρευση της πώλησης ηλεκτρονικών τσι-
γάρων σε ανήλικους με την αιτιολογία της ύπαρ-
ξης καρκινογόνων ουσιών στα τσιγάρα αυτά. 
Σύμφωνα με την Μαρτίνα Πέτσκε Λάνγκερ, διευ-
θύντρια του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας κατά 
του Καρκίνου και επικεφαλής του Ινστιτούτου για 
την έρευνα των συνεπειών της χρήσης καπνού 
-που συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας- η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης 
κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε η κ. Λάνγκερ σε συνέντευξή της:
«Από την πλευρά μας έχουμε προειδοποιήσει 
εξαρχής για τις αρνητικές συνέπειες που έχει 
η στρατηγική μάρκετινγκ των κατασκευαστών 
ηλεκτρονικών τσιγάρων σε παιδιά και εφήβους. 
Μεταξύ 12 και 17 ετών ένα ποσοστό που αγγί-
ζει το 30% έχει δοκιμάσει αντίστοιχα προϊόντα. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
αποβλέπει αποκλειστικά στο νεανικό καταναλω-
τικό κοινό, ωστόσο απευθύνεται μεταξύ άλλων 
και σε αυτό. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό παιδιά 
και έφηβοι να εισπνέουν το μείγμα που περιέχει 
το ηλεκτρονικό τσιγάρο».
Το μείγμα που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρονι-
κό τσιγάρο περιέχει χημικές ουσίες όπως είναι 
η προπυλενογλυκόλη, η γλυκερίνη, αρωματικά 
σκευάσματα και παράγωγα νικοτίνης. Ουσίες με 
αυξημένη τοξικότητα και με κάποιες από αυτές 
να θεωρούνται δυνητικά καρκινογόνες.
Ένα άλλο θέμα που επίσης προβληματίζει είναι 
τα έξυπνα διαφημιστικά τρικ που επιστρατεύουν 
πολλοί κατασκευαστές ηλεκτρονικών τσιγάρων 
προκειμένου να προσελκύσουν αγοραστές. Κά-
ποια ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν γεύση μήλου, 
ροδάκινου, ακόμη και τσιχλόφουσκας και είναι 
ικανά να προσελκύσουν ιδιαίτερα τους νεαρό-
τερους καταναλωτές. Επίσης κάποιες συσκευές 
έχουν πάνω τους στρας ή μοιάζουν με κραγιόν 
κι έτσι είναι ακόμη πιο ελκυστικές και κομψές.
Σίγουρα για το θέμα του ηλεκτρονικού τσιγά-

ρου θα πρέπει να γίνει ακόμη πολλή έρευνα. 
Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για τις αρνητικές 
επιπτώσεις αλλά πολλά απομένουν να γίνουν 
για καλύτερο ξεκαθάρισμα του πεδίου. Ήδη μό-
λις την τελευταία διετία κάποιες επιστημονικές 
μελέτες έχουν αρχίσει να φέρνουν αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα μάλιστα με αυτές, ακόμη και το παθη-
τικό κάπνισμα ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να 
είναι επικίνδυνο.
Ιδιαίτερα όταν η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων 
γίνεται σε κλειστό χώρο αυξάνεται η ποσότη-
τα των αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία στη 
συνέχεια εισπνέονται και απορροφώνται από 
τον οργανισμό. Σύμφωνα με μετρήσεις στον ει-
σπνεόμενο αέρα έχουν καταγραφεί ποσότητες 
ακεταλδεΰδης, φορμαλδεΰδης και μεταλλικών 
ιχνοστοιχείων. Οι ουσίες αυτές προσροφώνται 
και στα εισπνεόμενα, αιωρούμενα σωματίδια.
Παρόλο που είναι ακόμη νωρίς για την εξαγωγή 
τελικών συμπερασμάτων για τις μακροπρόθε-
σμες συνέπειες της χρήσης ηλεκτρονικών τσι-
γάρων εντούτοις ο καθένας θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα επιφυλακτικός στη χρήση και έκθεση 
στα προϊόντα αυτά. Η αρχή της προφύλαξης θα 
πρέπει να εφαρμόζεται για να αποφεύγονται οι 
δυσάρεστες συνέπειες του «ύπουλου» κινδύνου 
από την έκθεση στο κοκτέιλ επικίνδυνων χημι-
κών ουσιών.

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου 
Χημικός Μηχανικός

A P Θ PA  K A I  A N A Λ Y Σ E I Σ

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο και 
οι κίνδυνοι από τη χρήση του

Σήμανση μειγμάτων με περιεκτικότητα σε νικοτίνη 
μεγαλύτερη από 25 mg/ml (2,5% κατά βάρος) 

Σε πολλά κράτη 
μέλη έχουν ξεκινήσει 

προσπάθειες για 
περαιτέρω νομοθετική 
ρύθμιση, ακόμη και 

απαγόρευσή του
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Σ Χ Ο Λ Ι Α  Ε Τ Ε Κ 

Κριτήρια Επιλογής 
Έργων στο πλαίσιο 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων

Αναφορικά με τα Κριτήρια Επιλογής Έρ-
γων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, 
Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 
2014-2020 και σε συνέχεια εκπροσώπη-
σης του ΕΤΕΚ στις συνεδρίες της Επιτροπής 
Παρακολούθησης των πιο πάνω αναφερό-
μενων επιχειρησιακών προγραμμάτων το 
ΕΤΕΚ απέστειλε τα σχόλιά του στον γενικό 
διευθυντή ΕΠΣΑ.
Σύμφωνα με την επιστολή «το Επιμελητή-
ριο θεωρεί ότι τα Ειδικά Κριτήρια Επιλογής 
έργων για τις επενδυτικές προτεραιότητες 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση». Παράλληλα 
όμως καλεί τη Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ να 
προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε η ει-
σαγωγή των νέων κριτηρίων (σε σχέση με 
την περίοδο 2007-2013 με επέκταση στο 
2015) να μην καταστήσει την όλη διαδικα-
σία πιο γραφειοκρατική. 
Επιπρόσθετα από τον πιο πάνω προβλημα-
τισμό και με δεδομένο το γεγονός ότι στον 
συγκεκριμένο τομέα, κατά την προηγού-
μενη προγραμματική περίοδο είχαν μείνει 
αδιάθετα κονδύλια, και με την καθυστέρη-
ση που ήδη παρατηρείται στην έναρξη των 
διαδικασιών για την περίοδο 2014-2020, το 
ΕΤΕΚ επισημαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος 
και πάλι για χρονοκαθυστέρηση στις διαδι-
κασίες με πολύ πιθανό συνεπακόλουθο και 
πάλι να μην απορροφηθούν όλα τα διαθέ-
σιμα κονδύλια.
Ενόψει όλων των πιο πάνω, το Επιμελη-
τήριο θεωρεί ότι η ΓΔ ΕΠΣΑ θα πρέπει να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών που θα 
συνεισφέρουν άμεσα στην αποτελεσματι-
κότερη επιλογή και χρηματοδότηση έργων. 
Προς τον σκοπό αυτό θα ήταν ωφέλιμο να 
συζητηθεί το όλο πλαίσιο κάθε προγράμ-
ματος εφαρμογής καθώς και τα προβλεπό-
μενα χρονοδιαγράμματα ώστε να εξεταστεί 
κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα πλήρους 
απορρόφησης των κονδυλίων και, αν όχι, 
με ποιους τρόπους θα μπορούσε να κατα-
στεί αυτό εφικτό».

T o Επιμελητήριο είχε συνάντηση με τον προϊ-
στάμενο Κλάδου Μηχανογράφησης στο τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως για το θέμα της Ανά-
πτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορι-
κής του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Σε επιστολή του το ΕΤΕΚ, μετά τη συνάντηση, υπέ-
βαλε τις απόψεις και τους προβληματισμούς του 
σχετικά με το θέμα της διασύνδεσης του ηλεκτρο-
νικού συστήματος του Επιμελητηρίου με το Ολο-
κληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής που αναπτύσ-
σεται από το τμήμα Πολεοδομία και Οικήσεως. 
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Επιμελητηρί-
ου «το ΕΤΕΚ τηρεί Μητρώο το οποίο περιλαμβάνει 
όλα τα μέλη του ανά κλάδο. Το Μητρώο Μελών του 
είναι μηχανογραφημένο. Με βάση τα διαμειφθέ-
ντα μεταξύ μας, θα πρέπει τα πληροφορικά συστή-
ματα του τμήματος Πολεοδομίας και του ΕΤΕΚ να 
επικοινωνούν μεταξύ τους. Ενόψει των πιο πάνω 
θα πρέπει να εξευρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα 
παρέχεται/ανταλλάσσεται η πληροφόρηση καθώς 
και η συχνότητα (ημερησίως, εβδομαδιαία, μηνιαία 
κλπ). Η πληροφόρηση θα μπορούσε να περιλαμβά-
νει τα εξής πεδία:
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
• ΦΥΣΙΚΟ/ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
•  ΟΝΟΜΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ)
•  ΚΛΑΔΟΣ/ΚΛΑΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

•  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ, ΔΙ-
ΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΠ)

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
•  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)
Ανεξάρτητα των πιο πάνω σημειώνεται πως το 
Επιμελητήριο θεωρεί πως θα πρέπει να εμπλα-
κεί περαιτέρω στη διαδικασία υλοποίησης του 
εν λόγω συστήματος αφού τα μέλη του ΕΤΕΚ θα 
αποτελούν τους βασικούς χρήστες του υπό ανά-
πτυξη συστήματος».

Η Κυπριακή Επιτροπή ICOMOS, στο πλαίσιο 
εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση 

του διεθνούς οργανισμού, διοργάνωσε διημερίδα 
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, 
το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 
2015 με θέμα «Πολιτισμική κληρονομιά: Η διάσω-
ση της μνήμης». 
Το πολιτιστικό αυτό διήμερο, με επιτυχία, προ-
έβαλε την πορεία των έργων συντήρησης και 
ανέπτυξε τους προβληματισμούς που αφορούν 
τα μνημεία του τόπου μας σε θεωρητικό, ερευ-
νητικό και πρακτικό επίπεδο. Η διημερίδα είχε 
ως βασικούς στόχους την ανάπτυξη της διεπι-
στημονικότητας, δηλαδή τη συνεργασία και τον 
διάλογο μεταξύ των ειδικοτήτων, την ανάδειξη 
των εργασιών συντήρησης των μνημείων και την 
ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και την 
προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς. Βασική 
επιδίωξη ήταν η συμμετοχή όλων των ειδικοτή-
των και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και 
αναπτύχθηκε διάλογος και προβληματισμοί γύρω 
από τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης της συ-
ντήρησης.
Η διημερίδα περιλάμβανε χαιρετισμούς από τον 
κύριο Νίκο Νικολαΐδη, εκπρόσωπο του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης και πρόεδρο της υποεπιτροπής 
Πολιτισμού, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δια-
φορετικότητας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευ-
σης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κ. Χρύ-
σανθο Πισσαρίδη, πρόεδρο του ICOMOS Κύπρου 
και την δρα Μαρίνα Ιερωνυμίδου, διευθύντρια 
του τμήματος Αρχαιοτήτων, η οποία μετέφερε 
τον χαιρετισμό του έντιμου υπουργού Μεταφο-
ρών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη και κήρυ-

ξε εκ μέρους του την έναρξη της διημερίδας. Η 
κυρία Κλαίρη Παλυβού, ομότιμη καθηγήτρια στο 
τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο 
Frederick της Κύπρου ανέπτυξε την εισαγωγική 
διάλεξη με θέμα «Διαχρονικά τοπία μνήμης: Το 
ζήτημα της διαχείρισης του παλίμψηστου των αρ-
χαιολογικών χώρων». Τέλος τριάντα διακεκριμένοι 
επιστήμονες που ασχολούνται με την επιστήμη 
της συντήρησης ανέπτυξαν σε δεκαπεντάλεπτες 

προφορικές παρουσιάσεις στην ελληνική γλώσσα 
τις επιστημονικές τους εισηγήσεις που εντάσσο-
νταν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Αρχαιολογικοί χώροι - μνημεία. Θέματα διαχεί-
ρισης και προστασίας 
2. Τεκμηρίωση, προστασία, πρόληψη, αποκατά-
σταση και αντιμετώπιση μηχανισμών φθοράς. 
Προβλήματα και προβληματισμοί - Βυζαντινά, 
μεσαιωνικά και νεότερα μνημεία 
3. Τεκμηρίωση μνημείων - Νέες τεχνολογίες.
4. Νομοθεσία και θεσμοί.

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Πληροφορικής του 

Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Πολιτισμική κληρονομιά: Η διάσωση της μνήμης
Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Σ Ύ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  I C O M O S 

Διορισμοί 
Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Τ Ι Κ Α  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  Ε Ν Τ Υ Π Α

Ασφαλής Μέθοδος Εργασίας και Γραπτή Άδεια Εργασίας
• Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή του δικτύου 
Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα»
Σε συνέχεια σχετικής συνάντησης που έγινε μεταξύ 
εκπροσώπων του ΕΤΕΚ και του υπουργού Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος οι Αντωνία 
Θεοδοσίου, Γιάννης Γκλέκας και Σωκράτης Στρατής συ-
μπεριλήφθηκαν σε ομάδα εργασίας με όρους εντολής 
τη μελέτη του προσχεδίου του Διαχειριστικού Σχεδίου 
για την περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος 
Ακάμα» και την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων 
προκειμένου να διαμορφωθεί η θέση του ΕΤΕΚ για το 
Σχέδιο και, ειδικότερα, για τα μέτρα που προτείνονται.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
• Διορισμός Χριστάκη Μακρή ως Νέου Εγγεγραμμέ-
νου Μηχανικού, για έργο στον Στρόβολο.

• Διορισμός Πασχάλη Πασχάλη ως Νέου Εγγεγραμμέ-
νου Μηχανικού, για έργο ανακαίνισης / αναδιαρρύθμι-
σης και επέκτασης.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΎΝΕΣ 
• Σωτήρης Ευσταθίου, πολιτικός μηχανικός, για την 
ορθότητα από τεχνικής άποψης δημιουργίας υπερυ-
ψωμένης λεωφόρου με ξένα χώματα η οποία κατέρ-
ρευσε, στη Λεμεσό.
• Μαρίνα Κυπριανού-Δράκου, αρχιτέκτονας, για την 
εμβαδομέτρηση κτιρίου στη Λεμεσό.
• Βασίλης Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, για πραγ-
ματογνωμοσύνη και καταγραφή τυχόν κακοτεχνιών, 
ελαττωματικών εργασιών και εργασιών εκτός προδια-
γραφών / σχεδίων και τυχόν θεραπειών για έργα στον 
Άγιο Ανδρέα στη Λευκωσία.

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βασικό στόχο τη βελ-

τίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, ετοίμασε 
ηλεκτρονικά καθοδηγητικά έντυπα για την ασφαλή μέθοδο εργασίας 
και τη γραπτή άδεια εργασίας. Για την έκδοση γραπτής άδειας εργασίας 
δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστά έντυπα, ένα γενικό και ένα ειδικό για 
τις εργασίες μέσα σε εκσκαφή.
Τα έντυπα αυτά αποτελούν πρακτικά βοηθήματα προς τους συντονιστές 
για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, εργολάβους, υπεργολάβους και άλ-
λους εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, 
ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για την ασφάλεια και υγεία των 
εργοδοτουμένων τους, των άλλων προσώπων στην εργασία και των τρίτων 
προσώπων και να αποφεύγουν ατυχήματα ή επικίνδυνα συμβάντα.

Η χρήση των εντύπων αυτών διευκολύνει τη συμμόρφωση με τις δια-
τάξεις της νομοθεσίας. Αυτά τα έντυπα μπορούν να αποτελούν μέρος 
του Σχεδίου Ασφάλειας και Ύγείας και συμβάλλουν στη δημιουργία 
προϋποθέσεων για ένα ασφαλές, υγιεινό και φιλικό περιβάλλον, με όσο 
το δυνατό λιγότερους κίνδυνους και επιπτώσεις στην ασφάλεια και την 
υγεία, αλλά και στην επιχείρηση γενικότερα καθώς και αύξησης της 
παραγωγικότητας και ευρωστίας της επιχείρησης.
Τα έντυπα καθώς επίσης και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους είναι διαθέ-
σιμα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε 
με τους αρμόδιους λειτουργούς Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405614 
/ 22405676. 
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Η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών αναζητεί 
ιδέες ή προτάσεις για συνεργασία με εν-

διαφερόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους 
φορείς με σκοπό την προώθηση της μετρολο-
γικής έρευνας στην Κύπρο και την αξιοποίηση 
του νέου εργαστηρίου μετρολογίας. 
Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία θεωρεί ότι το ερ-
γαστήριο θα μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες 
χρονομίσθωσης των χώρων και του εξοπλι-
σμού του σε ενδιαφερόμενους ερευνητικούς 
ή εκπαιδευτικούς φορείς, να λειτουργήσει ως 
εκκολαπτήριο επιχειρήσεων ή να φιλοξενήσει 
μεταπτυχιακούς συνεργάτες, με στόχο την 
αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρει η με-
τρολογική έρευνα. 
Το νέο εργαστήριο Μετρολογίας στο Γέρι 
ολοκληρώθηκε το 2014 και φιλοξενεί την 
Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών. Το εργαστή-
ριο καλύπτει συνολική έκταση 1550 m2 (ερ-
γαστηριακοί χώροι και γραφεία). Πρωταρχικός 
σκοπός του είναι η διατήρηση των εθνικών 
προτύπων μέτρησης της Κύπρου, μέσω των 
οποίων διασφαλίζεται η αναγκαία ιχνηλασι-
μότητα των μετρήσεων κυρίως σε εμπορικό 
και βιομηχανικό επίπεδο, αλλά και σε επιστη-

μονικό. Διαθέτει εξοπλισμό για μετρήσεις στα 
φυσικά μεγέθη της Θερμοκρασίας, της Υγρα-
σίας, του Όγκου, της Πυκνότητας, της Μάζας 
και των Διαστάσεων. Η διενέργεια των μετρή-
σεων αυτών είναι απαραίτητη για τις ανάγκες 
νόμιμης μετρολογίας και την επιτήρηση της 
αγοράς. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Μέτρων και 
Σταθμών είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές 
και καθοδήγηση σε επιχειρήσεις και άλλους 
ενδιαφερόμενους σε θέματα που αφορούν 
μετρήσεις, υπηρεσίες διακρίβωσης οργάνων 
μέτρησης ή απαιτήσεις σχετικών νομοθεσιών. 
Κρίνεται ότι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλι-
σμός του εργαστηρίου μπορούν να αξιοποιη-
θούν περισσότερο και με σημαντικότερο τρό-
πο για σκοπούς επιστημονικής μετρολογίας 
και μετρολογικής έρευνας.
Η μετρολογική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, από το 
πρόγραμμα EMPIR, το οποίο με τη σειρά του 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 
2020 και τα συμμετέχοντα κράτη. Η Κύπρος 
δεν συμμετέχει, και ούτε συνεισφέρει, στο 
παρόν στάδιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του προγράμματος EMPIR για τα έτη 2014-

2020 ανέρχεται στα €600 εκατομμύρια, €300 
εκατομμύρια από τα συμμετέχοντα κράτη 
και €300 εκατομμύρια από την Ε.Επ. με βάση 
το άρθρο 185 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης 
(European Treaty). Ένα σημαντικό μέρος των 
εσόδων των εθνικών εργαστηρίων μετρολογί-
ας των χωρών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα EMPIR προέρχεται από τη 
συμμετοχή τους σε δραστηριότητες μετρολο-
γικής έρευνας και ανάπτυξης.
Ο έφορος Μέτρων και Σταθμών, ο αναπληρω-
τής έφορος κ. Λοΐζος Λοϊζίδης και το υπόλοιπο 
προσωπικό της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθ-
μών είμαστε στη διάθεσή σας για επιμέρους 
συναντήσεις και ξενάγηση στους χώρους του 
εργαστηρίου, πράγμα που μπορεί να οργανω-
θεί είτε διά τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου. Ως υπεύθυνος λειτουργός 
για την προσπάθεια αυτή έχει ορισθεί ο λει-
τουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών κ. Γεώρ-
γιος Γεωργίου με τον οποίο μπορείτε να επι-
κοινωνείτε στο τηλέφωνο 22-369847 ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gegeorgiou@
mcit.gov.cy.

Αξιοποίηση του νέου εργαστηρίου Μετρολογίας 
στο Γέρι για σκοπούς Έρευνας και Ανάπτυξης

ΙΠΕ: Σημαντικές επιτυχίες κυπριακών ερευνητικών φορέων
Πέντε προτάσεις κυπριακών ερευνητικών 

φορέων πέτυχαν σημαντική διάκριση 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφού κατάφεραν 
να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ύψους 
€4,5 εκατ. ως συντονιστές για την υλοποίηση 
ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού προγράμματος «Spreading Excellence 
and Widening Participation», της Δραστηρι-
ότητας «Twinning» του Προγράμματος «Ορί-
ζοντας 2020».
Πρόκειται για τρεις προτάσεις του Τεχνολο-
γικού Πανεπιστημίου Κύπρου, μία πρόταση 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και μία του Ιν-
στιτούτου Κύπρου. Σύμφωνα με στοιχεία 
του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 θα υπογρα-
φούν όλα τα σχετικά συμβόλαια, με στόχο 
τα έργα να ξεκινήσουν να υλοποιούνται στις 
αρχές του Ιανουαρίου 2016.
Το Πρόγραμμα «Spreading Excellence and 
Widening Participation» επιδιώκει την ορ-

θολογική και ομοιογενή ανάπτυξη και λει-
τουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας με-
ταξύ χωρών της ΕΕ, οι οποίες βρίσκονται σε 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης του ερευ-
νητικού τους δυναμικού.
Παράλληλα, το ΙΠΕ ενημερώνει ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέες ευκαι-
ρίες χρηματοδότησης για το πρόγραμ-
μα «Spreading Excellence and Widening 
Participation» για την περίοδο 2016-2017 
οι οποίες θα παρουσιαστούν σε ειδική εκ-
δήλωση στη Λευκωσία στις 2 Δεκεμβρίου 
2015. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρό-

γραμμα «Ορίζοντας 2020», λειτουργοί του 
ΙΠΕ, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμε-
νου για παροχή δωρεάν υπηρεσιών στήρι-
ξης στους ερευνητές για όλες τις δραστηρι-
ότητες του προγράμματος. 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.
research.org.cy. 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) απο-
τελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την 
υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και της και-
νοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της 
αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων 
επιχορήγησης ερευνητικών έργων και και-
νοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό 
με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων 
ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες 
στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Παγκόσμιο βραβείο 
σε φοιτητές 

του Πανεπιστημίου 
Κύπρου

Το χρυσό/πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εγκαταστάσεων 

Αθλητισμού και Αναψυχής (IAKS) κέρδισαν ο 
Παναγιώτης Π. Σάββα και ο Φίλιππος Μ. Μιχα-
ήλ, φοιτητές διπλώματος του τμήματος Αρχι-
τεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία 
της Γερμανίας στις 27 Οκτωβρίου 2015 στο 
πλαίσιο του 24ου διεθνούς συνέδριου για τον 
εορτασμό των 50 χρόνων του IAKS. Το βρα-
βείο είναι αναγνωρισμένο από την Παγκόσμια 
Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή και 
αφορά τον πρότυπο σχεδιασμό αθλητικού κέ-
ντρου, ενώ το εν λόγω διεθνές συνέδριο πραγ-
ματοποιείται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί μία 
από τις σημαντικότερες συναντήσεις για την 
αρχιτεκτονική αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Όσον αφορά τον διαγωνισμό, απαιτούσε τον 
ελεύθερο σχεδιασμό ενός αθλητικού κέντρου 
και σε αυτόν μπορούσαν να λάβουν μέρος 
φοιτητές και νέοι αρχιτέκτονες από όλο τον 
κόσμο. Στον διαγωνισμό είχαν λάβει μέρος 
δεκάδες συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο 
και από πολλά πανεπιστήμια. Κάποια από τα 
βασικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τη 
βαθμολόγηση των προτάσεων ήταν η καινοτο-
μία και η φαντασία στη σχεδιαστική πρόταση, 
η ένταξη στο αστικό περιβάλλον, η δημιουργία 
προσβάσιμων εγκαταστάσεων χωρίς αποκλει-
σμούς, καθώς και η οικολογική και οικονομική 
βιωσιμότητα της πρότασης. 
Η νικήτρια πρόταση αφορούσε τον σχεδιασμό 
ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου εντός της 
νεκρής ζώνης στην παλιά Λευκωσία, με την 
ονομασία «SPORTS 4 PEACE». Οι δύο φοιτητές 
στόχευσαν στη δημιουργία ενός κέντρου που 
θα έδινε τη δυνατότητα της συνύπαρξης Ελλη-
νοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα από την 
έννοια του αθλητισμού. Μέσα από τους όρους 
του παιχνιδιού και της αστικότητας που χαρα-
κτηρίζουν την πρόταση, ολόκληρο το αθλητικό 
κέντρο δημιουργεί ένα χώρο άτυπων συναντή-
σεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες αθλητές, 
τους επισκέπτες και τους περαστικούς.

Σε 829 φοιτητές και φοιτήτριες του Ανοικτού Πανε-
πιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) από δύο προπτυχιακά και 

17 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών απονεμήθηκαν 
οι τίτλοι σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, 
ενώ το Πανεπιστήμιο αναγόρευσε και 4 διδάκτορες. Η 
τελετή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρί-
ου 2015, στο ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ στη Λευκωσία. Τη 
φετινή εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, ενώ η παρουσία 
των 1.570 ατόμων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους από-
φοιτους του ΑΠΚΥ, ενώ αναφέρθηκε στο πετυχημένο 
πολυσχιδές έργο του Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν λόγω του 
εργασιακού περιβάλλοντος που αλλάζει ραγδαία και που 
απαιτεί από τους εργαζόμενους να κάνουν το ίδιο και 
να επανακαθορίσουν τον ρόλο τους στην παραγωγική 
διαδικασία. Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ ικανοποιούν αυτές τις 
ανάγκες, τόνισε, προσφέροντας ποιοτική εκπαίδευση 
χωρίς τοπικούς περιορισμούς σε 5.000 φοιτητές, δικαι-
ώνοντας έτσι την απόφαση του κράτους για την ίδρυση 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ανταποκρινόμενος στα 
δύο αιτήματα που ο πρόεδρος της διοικούσας επιτρο-
πής του ΑΠΚΥ, καθηγητής Κώστας Χρίστου, διατύπωσε 
στον χαιρετισμό του, ο κύριος Αναστασιάδης διαβεβαί-
ωσε τη διοίκηση του Ιδρύματος πως από πλευράς Πολι-
τείας το αίτημα για παραχώρηση γης, ώστε το ΑΠΚΥ να 
αποκτήσει ιδιόκτητα κτίρια γίνεται αμέσως αποδεκτό. Για 
το θέμα της αυτονόμησης του Πανεπιστημίου, ανέφερε 
ότι η Πολιτεία θα φροντίσει ώστε να συμπεριληφθούν 
στους προϋπολογισμούς του 2016 οι απαραίτητες θέ-
σεις που θα δώσουν στο ΑΠΚΥ κρίσιμη μάζα ακαδημαϊ-
κού προσωπικού, ώστε να μπορεί να αυτονομηθεί.
Ο καθηγητής Κώστας Χρίστου επαναβεβαίωσε στον 
χαιρετισμό του τη βαθιά ικανοποίηση της διοικούσας 
επιτροπής για την έμπρακτη στήριξη και το προσωπικό 
ενδιαφέρον του Προέδρου στις συνεχείς προσπάθειες 
του Πανεπιστημίου για ενδυνάμωση της μοναδικής 
ταυτότητας και φυσιογνωμίας του. Υπογράμμισε, ακόμη, 

τον στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου να προσελ-
κύσει ξένους φοιτητές, μέσω της προσφοράς αυτόνο-
μων και διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών 
στην αγγλική γλώσσα. Αφού συνεχάρη τους 833 από-
φοιτους της ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-2015, οι οποίοι 
ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των αποφοίτων από 
τη λειτουργία του ΑΠΚΥ το 2006 σε 2626, ευχαρίστη-
σε θερμά όλους τους χορηγούς, οι οποίοι επικροτώντας 
την ακαδημαϊκή αριστεία και το έργο του ΑΠΚΥ ευρύ-
τερα, χορήγησαν χρηματικά βραβεία σε πρωτεύσαντες: 
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Τράπεζα 
Κύπρου, τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, την εταιρεία 
NETInfo, την Ελληνική Τράπεζα, την Αστυνομία Κύπρου, 
το Αρεταίειο Νοσοκομείο και τον Κυπριακό Όμιλο Εκπαι-
δευτικής Διοίκησης.
Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ouc.ac.cy/
web/guest/other/teleti2015 

Όγδοη Τελετή Αποφοίτησης του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
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Σαράντα φορείς του δημόσιου, ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ 
των οποίων και το ΕΤΕΚ, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο μιας 

Εθνικής Συμμαχίας για ψηφιακές θέσεις εργασίας. Η Κύπρος, όπως αναφέρ-
θηκε σε εκδήλωση στο Προεδρικό, τον Νοέμβριο, κατέγραψε 3% πρόοδο 
σύμφωνα με τον Δείκτη της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Κομι-
σιόν τον Φεβρουάριο του 2015, αλλά υστερεί από πλευράς ζήτησης, αφού το 
28% του πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο και μόλις το 
48% του πληθυσμού διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες.
Σε χαιρετισμό του, τον οποίο διάβασε εκ μέρους του ο υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης σε εκδήλωση 
στο Προεδρικό με τίτλο «Συμμαχία ψηφιακών θέσεων εργασίας», ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι «ο στόχος είναι να 
καταστήσουμε τους πολίτες μας αποτελεσματικότερους σε ό,τι ασχολούνται 
και κυρίως πιο ευέλικτους στις επαγγελματικές και άλλες επιλογές τους». «Αν 
θέλουμε να παραμείνουμε στον ίδιο βηματισμό με τις χώρες που βλέπουν 
μακριά, θα πρέπει να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας την ψηφι-
ακή εκπαίδευση», είπε.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη «στη χώρα μας βρίσκεται σε εξέλι-
ξη και θα εντατικοποιηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες μια προσπάθεια ο 
δημόσιος τομέας να αλλάξει κυριολεκτικά εποχή, επιτρέποντας έτσι και στον 
ιδιωτικό τομέα να αναπτύξει τη δυναμική που έχει και που πολλές φορές 
αντιμετωπίζει την τροχοπέδη της δημόσιας γραφειοκρατίας». Γι’ αυτό, ανέ-
φερε, «θεωρούμε την ψηφιακή εκπαίδευση αναπόσπαστο μέρος της μεγάλης 
μεταρρύθμισης που υλοποιούμε και η οποία εδράζεται σε πέντε μεγάλους 
πυλώνες».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρουσίασε και τους πέντε πυλώνες, οι οποίοι 
αφορούν τις αλλαγές και αναδιαρθρώσεις δομών τμημάτων, τη διαχείριση 
των ανθρώπινων πόρων με την εισαγωγή ενός σύγχρονου συστήματος αξιο-
λόγησης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών ανάπτυ-
ξης, τη βελτίωση του νομοθετικού, κανονιστικού και διαδικαστικού πλαισίου 
και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Την ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, προκειμένου να μην χάνονται θέσεις εργασίας στην Ευρώπη 
υπογράμμισε ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Ψηφιακή Οικονομία 
και Κοινωνία, Γκίντερ Έτινγκερ σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που προ-
βλήθηκε στην εκδήλωση. «Είναι απαράδεκτο να υπάρχει ανεργία και ταυτό-
χρονα να υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας λόγω του κενού στις ψηφιακές 
δεξιότητες», υπογράμμισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο κ. Έτινγκερ. 
Σημείωσε δε ότι επιχειρήσεις ενημέρωσαν ότι συναντούν δυσκολίες στην 
εργοδότηση ατόμων με ψηφιακές δεξιότητες. Όπως είπε, τα τελευταία δέκα 
χρόνια η αύξηση στις θέσεις εργασίας πληροφορικής ξεπέρασε κατά δέκα 
φορές τις συμβατικές θέσεις εργασίας.
Λέγοντας ότι το 90% των θέσεων εργασίας θα χρειάζονται στο μέλλον κά-
ποιες ή περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες, ο Ευρωπαίος επίτροπος τόνισε 
ότι στην Ευρώπη ένας στους τέσσερις έχουν πολύ περιορισμένες ψηφιακές 
ικανότητες και συμπλήρωσε ότι «και στην Κύπρο η κατάσταση δεν φαντάζει 
καλύτερη».
Η μετατροπή των ψηφιακών προκλήσεων σε ευκαιρίες θα μας επιτρέψει να 
δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, κατέληξε.

Γρήγορα δίκτυα
Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων Μά-
ριος Δημητριάδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Ψηφιακή Στρατηγική που 
έχει αναπτύξει η Κύπρος, η οποία στοχεύει στη σύνδεση όλης της Κύπρου με 

δίκτυα υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό 
της κυβέρνησης και την παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών δημόσιων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προσβάσιμων από όλους και στην ενδυνάμωση του 
ανθρώπινου δυναμικού, με την εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των πολι-
τών, με σκοπό την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Σύμφωνα 
με τον ίδιο η Ψηφιακή Στρατηγική έχει επίσης ως στόχους την προώθηση 
της χρήσης των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών από 
τον ιδιωτικό τομέα και την προσέλκυση τεχνολογικών επενδύσεων και τη 
λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν στην πράσινη ανάπτυξη όπου η χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών θα βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση, ενώ για υλοποίηση 
αυτών των στόχων έχουν συμπεριληφθεί έργα ύψους €85 εκ. από κονδύλια 
της ΕΕ. Ο κ. Δημητριάδης είπε ακόμη ότι «ο Δείκτης της Ψηφιακής Οικονομίας 
και Κοινωνίας, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2015 από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, καταγράφει για την Κύπρο πρόοδο 3%, όση και η πρόοδος 
που καταγράφει ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Ταυτόχρονα όμως, 
σύμφωνα με τον ίδιο δείκτη, η Κύπρος υστερεί από πλευράς ζήτησης, αφού 
το 28% του πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο και μόλις 
το 48% του πληθυσμού διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες», ανέφερε, 
προσθέτοντας ότι «είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που πρέπει η πολιτεία με 
τη σύμπραξη του δημόσιου, ιδιωτικού και ακαδημαϊκού τομέα να στοχεύσει 
με συγκεκριμένες δράσεις».
Ο υπουργός είπε επίσης ότι «η συνένωση δυνάμεων από περισσότερους από 
40 φορείς του δημοσίου, ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα, και η δέσμευσή 
τους στο κοινό όραμα της ‘Εθνικής Συμμαχίας’, αποτελεί τον οδηγό επίτευξης 
συνεργιών και συνεργασιών για δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος 
που θα αξιοποιεί τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 
που θα έχει ως στόχο την αύξηση της απασχόλησης, κυρίως μεταξύ των 
νέων, καθώς και τη διασφάλιση του ψηφιακού αλφαβητισμού όλων ανεξαι-
ρέτως των πολιτών, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης».

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

πληροφορεί τους Κύπριους εισαγωγείς, διανομείς, με-
ταπωλητές αλλά και τους χρήστες των υγρών απορ-
ρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων που διατίθενται προς 
πώληση σε διαλυτές συσκευασίες μίας χρήσης (κάψου-
λες) ότι η σήμανση και η συσκευασία τους υπόκειται σε 
συγκεκριμένες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
ΕΚ/1297/2014 (Τροποποιητικός του Ευρωπαϊκού Κα-
νονισμού CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συ-
σκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων). 
 Τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων σε μορφή 
κάψουλας διατίθενται ευρέως στην αγορά της Ευρω-
παϊκής Ένωσης γιατί παρέχουν την ακριβή ποσότητα 
απορρυπαντικού ανάλογα με τις ανάγκες πλυσίματος, 
με αποτέλεσμα να είναι και πιο οικονομικά αλλά και πιο 
αποτελεσματικά, εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά. 
Παρόλο όμως που τα προϊόντα αυτά περιέχουν επικίν-
δυνες χημικές ουσίες, οι συσκευασίες τους δεν παρέ-
χουν επαρκή προστασία. Σε αρκετές χώρες τα Κέντρα 
Δηλητηριάσεων έχουν καταγράψει σημαντικό αριθμό 
σοβαρών περιστατικών δηλητηρίασης και οφθαλμικής 
βλάβης μικρών παιδιών από τα προϊόντα αυτά. 
Με στόχο μια ενιαία και πιο αποτελεσματική προσέγγιση 
και για να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία του πλη-
θυσμού, ο Κανονισμός CLP έχει τροποποιηθεί κατάλλη-
λα με τον τροποποιητικό Κανονισμό ΕΚ/1297/2014 έτσι 
ώστε να καταστήσει τα προϊόντα αυτά λιγότερο ελκυ-
στικά και λιγότερο προσβάσιμα στα παιδιά. 
Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού ισχύ-
ουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις σήμανσης και συσκευασίας 
ως ακολούθως:
(1) Τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων που 
προορίζονται για τον καταναλωτή και διατίθενται σε δι-
αλυτή συσκευασία μίας χρήσης πρέπει να εγκλείονται 
σε εξωτερική συσκευασία που να πληροί τις πιο κάτω 
προδιαγραφές:
·  Να είναι αδιαφανής και να καθιστά το περιεχόμενο 

μη ορατό. 
·  Να φέρει τη δήλωση προφύλαξης P102: «Μακριά 

από παιδιά».
· Να ξανακλείνει εύκολα.
·  Να είναι εφοδιασμένη με πώμα το οποίο να είναι 

ειδικά σχεδιασμένο για να απαιτεί δύναμη και συ-
ντονισμένη δράση και των δύο χεριών στο άνοιγμα.

·  Να διατηρεί τη λειτουργικότητά της υπό συνθήκες 
επανειλημμένου ανοίγματος και κλεισίματος για όλη 
τη διάρκεια ζωής της εξωτερικής συσκευασίας.

(2)  Η διαλυτή συσκευασία (κάψουλα) πρέπει να:
·  Περιέχει μέσο πρόκλησης αποστροφής (πικραντική 

ουσία) σε ασφαλή συγκέντρωση που να προκαλεί απω-
θητική αντίδραση όταν έρθει σε επαφή με το στόμα.

·  Συγκρατεί το υγρό περιεχόμενό της επί τουλάχιστον 
30 δευτερόλεπτα, όταν η διαλυτή συσκευασία τοπο-
θετείται σε νερό θερμοκρασίας 20 °C.

· Έχει υψηλή αντοχή σε μηχανική συμπίεση.
Στην επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας των 
υγρών απορρυπαντικών σε μορφή κάψουλας θα πρέπει 
να φαίνονται με ευκρίνεια οι απαραίτητες ενδείξεις κιν-
δύνου, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά 
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Οι πιο πάνω πρόνοιες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιου-
νίου 2015.
Προϊόντα που έχουν ταξινομηθεί, επισημανθεί και συ-
σκευαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό CLP και έχουν 
ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2015 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά με την παλιά σή-
μανση και συσκευασία μόνο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2015. Από αυτήν την ημερομηνία και μετά, τα προϊόντα 
αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περι-
γράφονται πιο πάνω. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πιο 
κάτω ιστοσελίδα. http://www.keepcapsfromkids.eu/cy
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινω-
νείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 
22405611 και 22405609.
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Ενώνουν δυνάμεις 40 φορείς σε 
μια Εθνική Ψηφιακή Συμμαχία

Ειδικές πρόνοιες για τα υγρά απορρυπαντικά 
πλυντηρίων ρούχων που χρησιμοποιούνται 

σε διαλυτή συσκευασία μίας χρήσης

Πρόεδρος 
Αναστασιάδης: 
θα πρέπει να 

ενσωματώσουμε 
στην καθημερινότητά 

μας την ψηφιακή 
εκπαίδευση

Μεγάλη επιτυχία 
Κύπριου επιστήμονα 

στον τομέα της 
αεροναυπηγικής

Κύπριος επιστήμονας, που εργάζεται 
στη Γερμανία, πέτυχε σημαντική εφεύ-

ρεση στον τομέα των κινητήρων αεροσκα-
φών. Πρόκειται για τον δρα Μιχάλη Φλού-
ρο, μηχανολόγο μηχανικό, υπεύθυνο για τα 
συστήματα λίπανσης αεροκινητήρων στη 
γερμανική εταιρεία MTU Aero Engines που 
εδρεύει στο Μόναχο.
Το νέο έδρανο των κινητήρων αεροσκαφών 
ενσωματώνει επίσης σύστημα απορρόφη-
σης κραδασμών. Για σκοπούς ενίσχυσης 
των εσωτερικών επιφανειών του εδράνου, 
χρησιμοποιήθηκε ειδική μέθοδος (duplex 
hardening) που παρέχει μεγαλύτερη ευ-
ρωστία, αντοχή και αντίσταση στη φθορά. 
Η υψηλότερη απόδοση και αξιοπιστία του 
νέου εδράνου οφείλεται επίσης στην άμε-
ση ψύξη του εξωτερικού δακτυλίου και στις 
κεραμικές σφαίρες που συμβάλλουν στη 
μείωση της τριβής του βάρους. 
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστο-
τόπο: http://www.reuters.com/article 
/2015/08/17/fag-aero-tech- leap-
idUSnPn8TLTgb+9c+PRN20150817

Η ΕΕ υιοθέτησε Συμπεράσματα που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας μέχρι 2020

Ο Ύπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νί-
κος Κουγιάλης συμμετείχε στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ, 

που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, το οποίο υιοθέτησε Συμπερά-
σματα σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ 
για την προστασία της βιοποικιλότητας έως το 2020.
Σε παρέμβασή του, ο κ. Κουγιάλης ανέφερε ότι οι σχετικές Οδηγίες για 
τους οικοτόπους και την προστασία των πτηνών είναι νομικά ικανοποιη-
τικές και ότι έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη σωστή εφαρμογή τους. Όσον 
αφορά τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000, ο Ύπουργός 
Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στην ανάγκη όπως υπάρξει ένα χρηματοδο-

τικό εργαλείο ειδικά για την υλοποίηση δράσεων στις περιοχές αυτές, κάτι 
που κρίνεται αναγκαίο για την αποτελεσματική προστασία τους.
Το Συμβούλιο συζήτησε και συμφώνησε κείμενο Γενικής Προσέγγισης 
αναφορικά με την πρόταση Οδηγίας για τη μείωση των εθνικών εκ-
πομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης, ο Ύπουργός Περιβάλλοντος επεσήμανε ότι, παρόλο που οι 
στόχοι μείωσης που περιλαμβάνει η πρόταση αποτελούν πραγματική 
πρόκληση για την Κύπρο, όπως και για άλλα κράτη μέλη, η Οδηγία 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη υψηλότερου επιπέ-
δου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
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Απονομή «Κυπριακών Βραβείων 
Καινοτομίας» και «Κυπριακών 

Βραβείων Έρευνας» 2015
Η καινοτομία και η έρευνα είχαν και φέτος την τι-

μητική τους στην ετήσια τελετή βράβευσης που 
διοργάνωσαν από κοινού η Ομοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
(ΙΠΕ). Για ένατη συνεχή χρονιά το Κυπριακό Βραβείο 
Καινοτομίας, το οποίο θεσπίστηκε από την ΟΕΒ με την 
έμπρακτη υποστήριξη του υπουργείου Ενέργειας, Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Ιδρύματος Προ-
ώθησης Έρευνας, συμβάλλει στην προώθηση και βελτίω-
ση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων 
και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, βραβεύοντας την καινοτομία. Παράλληλα, η απο-
νομή του Βραβείου Έρευνας που καθιέρωσε το ΙΠΕ από 
το 2006, αναδεικνύει προσωπικότητες ερευνητών που 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, κάνοντας ευρύτερα 
γνωστό το ερευνητικό τους έργο, το οποίο έχει διεθνή 
εμβέλεια και σημαντικό αντίκτυπο στην ευρύτερη επι-
στημονική κοινότητα. 
•  Για το 2015, το βραβείο καινοτομίας στον Πρωτογε-

νή Τομέα απονεμήθηκε στην Alion Vegetables & Fruit 
Co Ltd. H καινοτομία αυτή αφορά την παραγωγή και 
εισαγωγή για πρώτη φορά στην κυπριακή αγορά του 
φρέσκου λαχανικού Kale που ανήκει στην κατηγορία 
των υπερτροφών. 

•  Το βραβείο καινοτομίας στον Τομέα της Μεταποίησης 
απονεμήθηκε στην εταιρεία Advanced Automation 

Systems Ltd (AAS) για τον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή της ταχύτερης γραμμής παραγωγής σταλακτη-
φόρου σωλήνα στον κόσμο. 

•  Το βραβείο καινοτομίας στον Τριτογενή Τομέα απο-
νέμεται στην Demetriades Hydraulics Ltd για τη δημι-
ουργία μιας πρωτοποριακής κινητής τηλεκατευθυνό-
μενης μονάδας υδροβολής για χρήση στη βιομηχανία 
και στη βιομηχανική ναυτιλία. 

•  Το βραβείο καινοτομίας στον ευρύτερο Δημόσιο Το-
μέα απονέμεται στο Εργαστήριο Πυρηνικού Μαγνητι-
κού Συντονισμού του Γενικού Χημείου του Κράτους για 
την ισοτοπική χαρτογράφηση των κυπριακών τροφί-
μων και ποτών για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων 
με σκοπό την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους 
για την ανάδειξή τους.

Στην Πέγεια 
ο πρώτος οικισμός 

μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης

Στην Πέγεια της Πάφου θα κατασκευαστεί ο 
πρώτος οικισμός με μηδενική ενεργειακή 

κατανάλωση. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο 
του καινοτόμου προγράμματος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ZERO Plus και σε αυτό συμμετέχει 
το Ινστιτούτου Κύπρου (www.cyi.ac.cy/energy-
ongoing/item/1110-zero-plus.html), ανάμεσα 
σε άλλα 21 ιδρύματα και βιομηχανικές εταιρείες 
από οκτώ χώρες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνολική χρηματο-
δότηση του πρωτοποριακού ευρωπαϊκού προ-
γράμματος ZERO Plus ανέρχεται στα €4,2 εκ. και 
προβλέπει ολιστικό σχεδιασμό και κατασκευή 
τεσσάρων οικισμών μηδενικής ενεργειακής κα-
τανάλωσης, μεταξύ του 2018 και 2020, στην Κύ-
προ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
Στους οικισμούς θα χρησιμοποιηθεί η πλέον 
εξελιγμένη ενεργειακή τεχνολογία σε παγκόσμιο 
επίπεδο, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να 
κυμαίνεται από 0 έως 20 κιλοβατώρες ανά τετρα-
γωνικό μέτρο ετήσια, να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
περιβαλλοντική ποιότητα και τα άριστα επίπεδα 
άνεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα ο μέσος 
όρος ενεργειακής κατανάλωσης σε ανάλογες κα-
τασκευές κυμαίνεται από 70 μέχρι και 230 κιλοβα-
τώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως.
Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη 
ενός συστήματος του οποίου το επενδυτικό κό-
στος θα είναι τουλάχιστον 16% χαμηλότερο από 
το τρέχον κόστος.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ολοκληρωμένη 
ανάλυση της αγοράς και ένα καλό επιχειρη-
ματικό πλάνο θα οδηγήσουν στην εμπορική 
εκμετάλλευση των τεσσάρων οικισμών που θα 
κατασκευαστούν σe Κύπρο, Βρετανία, Γαλλία 
και Ιταλία, ενώ ο σχεδιασμός τους θα βασιστεί 
στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες της κάθε 
χώρας.
Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πρω-
τοποριακού οικισμού στην Πέγεια το Ινστιτούτο 
Κύπρου συνεργάζεται με την Εταιρεία Βασιλείου, 
ενώ το πρόγραμμα συντονίζεται από το Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 το 
ετήσιο Συνέδριο Ποιότητας που διοργάνωσε για 6η συνεχή χρονιά ο Κυπρι-

ακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος ΟΕΒ) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας Ποιότητας που καθιέρωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ποιότητας (EOQ) στον 
οποίο ο σύνδεσμος είναι εθνικός αντιπρόσωπος.
Το συνέδριο εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειες του Συνδέσμου Ποιότητας 
για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη και στην κοινωνία 
γενικότερα. Στόχος του συνεδρίου είναι η ευρύτερη πληροφόρηση για τα διά-
φορα συστήματα διαχείρισης, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές και το όφελος 
που μια επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να αποκομίσει ούτως ώστε να επιβιώσει 
και να αναπτυχθεί σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
Το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν: «Ποιότητα, Πάντα και Παντού», στην 
πολιτική, την οικονομία, τις επιχειρήσεις, στο προσωπικό και οικογενειακό μας 
περιβάλλον, σε κάθε δράση και σκέψη μας, για το καλό όλων, σε μια επανάστα-
ση επικράτησης της ηθικής και για τη συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς 
δράσης στη χώρα μας.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας οργάνωσε το συνέδριο ως απάντηση στην 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν τα μέλη και συνεργάτες νιώθοντας ότι η φωνή 
της Ποιότητας θα πρέπει, περισσότερο από ποτέ, να μας ενώνει ως η βασική 
φιλοσοφία, εργαλείο και έννοια που μπορεί και πρέπει να ενισχύει συνεχώς τις 
επιχειρήσεις μας στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλή-
σεις και να προχωρήσουν στην ανάπτυξη.
Το θεματολόγιο του συνεδρίου φέτος ήταν ιδιαίτερα πλούσιο, κάτι που αποδει-
κνύει την ευρεία εφαρμογή των Αρχών της Ποιότητας. Το συνέδριο κάλυψε την 
πιο κάτω θεματολογία:
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ποιοτική Έκθεση Απολογισμού 
- Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001
- Lean 6 Sigma 
- Ποιότητα στις Εργασιακές Σχέσεις 

- Ασφάλεια Ασθενή σε Νοσοκομειακό Περιβάλλον
- Μέτρηση Ποιότητας και Απόδοσης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 140001:2015
Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η Ελληνική Τράπεζα και η PWC.
Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι αναρτημένες εδώ: www.dropbox.com/sh/
n8gnzxpuqpmqi8r/AABUKwM7n4NUZc9aDk1B1kyta?dl=0.

Συνέδριο Ποιότητας 2015, Κεντρικό Μήνυμα: 
«Ποιότητα, Πάντα και Παντού»

Ημερίδα «Παθητικά κτίρια - Ένα μονοπάτι για τα κτίρια 
σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης»

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 ο Σύνδε-
σμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου 

(ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ) σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Παθητικών Κτιρίων (ΕΙΠΑΚ) διοργά-
νωσε στα γραφεία του ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ εκπαιδευ-
τική ημερίδα με θέμα «Παθητικά κτίρια - Ένα 
μονοπάτι για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενερ-
γειακής κατανάλωσης».
Την έναρξη της ημερίδας ανέλαβε ο κ. Νίκος 
Χατζηνικολάου από την υπηρεσία Ενέργειας ο 
οποίος αναφέρθηκε στα βασικά χαρακτηριστι-
κά των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης καθώς και τους σχεδιασμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεκαετία 2020-
2030. 
Στη συνέχεια, ο κύριος Borris Vianna, αρχιτέ-
κτονας και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Παθητικών Κτιρίων έκανε μια εισαγωγή στο 

πρότυπο των παθητικών κτιρίων και ο κ. Milos 
Ilic, πολιτικός μηχανικός και μέλος του ΔΣ του 
ΕΙΠΑΚ, αναφέρθηκε στους βασικούς κανόνες 
σχεδιασμού που διέπουν τα παθητικά κτίρια.
Τέλος, η κ. Χρύσω Ηρακλέους, αρχιτέκτονας 
και μέλος του ΕΙΠΑΚ παρουσίασε στα μέλη 
του Συνδέσμου το Ελληνικό Ινστιτούτο Πα-
θητικού Κτιρίου καθώς τον Διεθνή Σύνδεσμο 

Παθητικού Κτιρίου. 
Η εκδήλωση είχε πολύ ενδιαφέρον και αποτέ-
λεσε μια πολύ καλή αρχή στην προσπάθεια του 
ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ για τη διοργάνωση εκπαιδευ-
τικών εκδηλώσεων για τα μέλη του. Ιδιαίτερη 
ικανοποίηση προκάλεσε η μεγάλη προσέλευση.
Χορηγός της ημερίδας ήταν η εταιρεία CYPIN 
LTD.



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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

26

Αναγνώριση του πολυεπίπεδου 
ρόλου των ενεργειακών γραφείων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκε έκθεση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολό-
γηση της λειτουργίας των ενεργειακών γρα-
φείων στην ΕΕ. Το πρώτο ενεργειακό γραφείο 
ιδρύθηκε με συγχρηματοδότηση από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή το 1990 και μέχρι σήμερα 
συγχρηματοδοτήθηκε η ίδρυση και λειτουργία 
368 ενεργειακών γραφείων στην ΕΕ, μεταξύ 
των οποίων και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρί-
ων Πολιτών (info@cea.org.cy, web: www.cea.
org.cy). 
Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: 
«Τα Τοπικά και Περιφερειακά Ενεργειακά Γρα-
φεία έχουν αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ενεργειακής διαχείρισης σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη, παρέχο-
ντας μια διασύνδεση με τις πολιτικές της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και ένα κανάλι αμφίδρομης 
πληροφόρησης για την αειφόρο ενέργεια. Το 
πεδίο εφαρμογής και οι αρμοδιότητες διαφέ-
ρουν από το ένα Γραφείο στο άλλο, αλλά οι 
λειτουργίες τους είναι μυριάδες. Αυτές κυμαί-
νονται από την παροχή τεχνικών συμβουλών 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εκπαίδευ-
ση, την ευαισθητοποίηση, έως την άντληση 
κεφαλαίων για την υλοποίηση συγκεκριμένων 
έργων. Τελικοί αποδέκτες αυτής της πολύτι-
μης εμπειρογνωμοσύνης είναι οι τοπικές αρ-
χές, οι ΜμΕ και το ευρύ κοινό (καταναλωτές 
ενέργειας)».
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι 
ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009, 
για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχε-
τίζονται με την προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, των βιώσιμων μεταφορών και της αστι-
κής κινητικότητας. Η σύσταση και η λειτουργία 
του Ενεργειακού Γραφείου συγχρηματοδοτή-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από 
την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, για 3 χρόνια.
Η πρόοδος που σημείωσε το Γραφείο σε 
σχέση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
καταδεικνύεται από τα αξιοσημείωτα και θε-
τικά σχόλια που καταγράφηκαν από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέσεις προόδου των 

εργασιών του, καθώς και τις διακρίσεις που 
πέτυχε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα στο 
Ενεργειακό Γραφείο απασχολούνται 8 άτομα 
τα οποία εργάζονται με ζήλο ώστε να εξυ-
πηρετήσουν τους στόχους ίδρυσής του, που 
είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση της 
τοπικής κοινωνίας, η παροχή εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς επίσης να 
είναι σημείο προώθησης τοπικών και ευρωπα-
ϊκών συνεργασιών, αναβαθμίζοντας τον ρόλο 
των τοπικών αρχών σε θέματα ενεργειακού 
σχεδιασμού, με γνώμονα την προστασία του 
περιβάλλοντος, την προώθηση των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης 
ενέργειας και των αειφόρων μεταφορών.
Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δι-
αθέσιμη στον σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/
d/0Bz9cmQbr5P75Z EdOX0J0T3ppNGs/
view?pli=1

Δημόσια διαβούλευση 
για τον προτεινόμενο 

περιορισμό Καρκινογόνων, 
Μεταλλαξιογόνων 
ή Τοξικών για την 

αναπαραγωγή χημικών 
ουσιών σε ρούχα και 

υφασμάτινα αντικείμενα

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του 
υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενη-
μερώσει τους επηρεαζόμενους επαγγελμα-
τίες και το καταναλωτικό κοινό ότι σε Ευ-
ρωπαϊκό Επίπεδο έχει υποβληθεί πρόταση 
για περιορισμό στη χρήση χημικών ουσιών 
που ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, Με-
ταλλαξιογόνες ή Τοξικές για την Αναπαρα-
γωγή (ΚΜΤ) σε υφασμάτινα αντικείμενα και 
ρούχα τα οποία προορίζονται για χρήση από 
το καταναλωτικό κοινό. Ο προτεινόμενος 
περιορισμός θα ενταχθεί στο Παράρτημα 
ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 
1907/2006 (REACH). 
Ο περιορισμός προτείνεται λόγω της μεγά-
λης πιθανότητας για παρατεταμένη ή συχνή 
αλλά σύντομης διάρκειας έκθεση των κατα-
ναλωτών στις ΚΜΤ χημικές ουσίες οι οποί-
ες είναι πιθανό να υπάρχουν σε ρούχα και 
υφασμάτινα αντικείμενα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει κα-
τάλογο με 291 χημικές ουσίες στις οποίες 
στοχεύει ο περιορισμός, που βρίσκεται στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.
cfm?item_id=8299
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
σχόλια για την ύπαρξη, τις πιθανές συγκε-
ντρώσεις και δράσεις των προσδιοριζόμε-
νων ΚΜΤ χημικών ουσιών στα εν λόγω αντι-
κείμενα, καθώς και για τυχόν εναλλακτικές 
χημικές ουσίες, στην πιο πάνω ιστοσελίδα.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
σχολίων είναι η 22α Ιανουαρίου 2016. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους 
αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 
22405609, 22405608. 
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SAKREΤ ZEIPEKKIS - Ολοκληρωμένες λύσεις δόμησης
Συστήματα έτοιμων σοβάδων

Εμπιστευθείτε τον ειδικό για το 
σοβάτισμα των εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών της κα-
τασκευής σας.

Νιώστε σίγουροι και επιλέξτε 
τα ολοκληρωμένα συστήματα 
έτοιμων σοβάδων της SAKREΤ 
ZEIPEKKIS για γρήγορο, ποιοτι-
κό και πιστοποιημένο αποτέ-
λεσμα σε απαιτητικές εσωτερι-
κές και εξωτερικές επιφάνειες.

SAKRET
1ο χέρι σοβάς

SAKRET  MZP Projection 
σοβάς μηχανής

SAKRET MAP-L Projection 
σοβάς με θερμομονωτικές 
ιδιότητες

SAKRET WDP 070 
θερμομονωτικός σοβάς

SAKRET ZEIPEKKIS LTD
Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: 
Δίπλα στο πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Λεμεσός. ΤΘ 54579, 3725 Λεμεσός
Τηλ.:  +357-25821040, Fax: +357-25821043, www.sakret.com.cy, info@sakret.com.cy


