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Α πό την 1η μέχρι και τις 12 του Δεκέμβρη, πραγματοποιή-
θηκε στην Πολωνία η Διάσκεψη του Πόζναν για την κατα-
πολέμηση των κλιματικών αλλαγών, στην οποία συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι από 192 κράτη μέλη του ΟΗΕ, εκπρό-

σωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Διεθνών Οργανισμών.
Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την πίεση της οικονομικής κρί-
σης, η οποία ρίχνει βαριά τη σκιά της πάνω στα σχέδια για την επί-
τευξη νέας συμφωνίας. 

Η διάσκεψη φιλοδοξεί να ενώσει τόσο τις πλούσιες όσο και τις
φτωχότερες χώρες, κάτω από την ίδια ομπρέλα, με σκοπό την επί-
τευξη μιας συμφωνίας για την καταπολέμηση του φαινομένου του
θερμοκηπίου, την οποία θα κληθούν να επικυρώσουν οι ηγέτες όλων
των κρατών, το Δεκέμβριο του 2009 στη Δανία. Το «Πρωτόκολλο»
της Δανίας θα διαδεχθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο (που σήμερα
βρίσκεται σε τέλμα) το οποίο λήγει το 2012 και ισχύει μόνο για τα
ανεπτυγμένα κράτη.

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι οι τρόποι με τους οποίους τα πλού-
σια κράτη θα μπορέσουν να προσφέρουν τεχνογνωσία «καθαρής
τεχνολογίας» και χρηματοδότηση προς τα φτωχότερα, προκειμένου
να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων και
κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα. 

Τα κράτη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε
συγκεκριμένους στόχους και χρονοδια-
γράμματα για τις περικοπές εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου γεγονός που συνι-

στά την πλήρη αναδιάρθρωση των οικονομιών τους. Η συμφωνία
που θα επιτευχθεί θα δεσμεύει για πρώτη φορά, και τα αναδυόμενα
κράτη. Στόχος είναι έως το 2050 να επιτευχθεί παγκοσμίως μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 60-80%. 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Πόζναν, συνήλθε
παράλληλα και το Συμβούλιο Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλο-
ντος, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και η Σύνοδος Κορυφής.
Στις συναντήσεις αυτές αναμενόταν να οριστικοποιηθεί η τελική
μορφή του «Πακέτου για την Ενέργεια», το οποίο θα περιλάμβανε
τους μονομερείς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 ως
προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ανά-
πτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την εξοικονόμηση
ενέργειας. Την ώρα που γραφόταν αυτό το άρθρο, οι πιο πάνω σημα-
ντικές διασκέψεις βρίσκονταν ακόμα σε εξέλιξη και τα αποτελέ-
σματα/ συμπεράσματα τους δεν είναι γνωστά. 

Η Κύπρος, έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για την επιτυχία των
εργασιών τους, καθότι λόγω της θέσης της είναι από τις χώρες που
δέχονται πρώτες τα πλήγματα των κλιματικών αλλαγών, με την
άνοδο της θερμοκρασίας, τη μείωση της βροχόπτωσης, την υφαλ-

μύριση των υδροφορέων, την εξάπλωση
της απερήμωσης και τις επιπτώσεις στην
παράκτια ζώνη της από την ανύψωση της
μέσης θαλάσσιας στάθμης. 

Αρέστεια Ασπρίδου
Για τη Συντακτική Επιτροπή

Το «Πρωτόκολλο» της Δανίας θα διαδεχθεί 
το Πρωτόκολλο του Κιότο

Τα κράτη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα

Η Κύπρος, λόγω της θέσης της, είναι
από τις χώρες που δέχονται πρώτες τα

πλήγματα των κλιματικών αλλαγών



A Ρ Θ Ρ Α  &  Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ανακοινώσω με ιδιαίτερη χαρά
ότι ήδη πλησιάζουν τα δέκα χρόνια ζωής του Ενημερωτικού Δελ-
τίου του ΕΤΕΚ, και με αυτή την ευκαιρία έχουμε αποφασίσει την
παραπέρα αναβάθμισή του. Με το νέο χρόνο, από την έκδοση Ιανου-
αρίου 2009, το μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του Επιμελητηρίου θα
κυκλοφορεί ανανεωμένο και για πρώτη φορά,
από τότε που εκδίδεται, όλες του οι σελίδες θα
τυπώνονται έγχρωμες.

Είμαστε περήφανοι, γιατί το Ενημερωτικό μας
Δελτίο αναβαθμίζεται με απόφαση της παρούσας
Διοικούσας Επιτροπής, όμως αυτό δεν θα ήταν
εφικτό αν το Ενημερωτικό Δελτίο δεν είχε σήμερα
πέραν των 8,500 παραληπτών, η πλειοψηφία των
οποίων είναι τα μέλη του ΕΤΕΚ, ενώ οι υπόλοι-
ποι παραλήπτες είναι σημαίνουσες προσωπικό-
τητες του τόπου, υπουργοί, βουλευτές και στελέχη
υπουργείων, γεγονός που το καθιστά μία από τις
πιο επιτυχημένες περιοδικές εκδόσεις στην Κύπρο.
Με την ευκαιρία που μου δίνεται, εκφράζω εκ
μέρους του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ τα
συγχαρητήρια μου για το έργο που επιτελείται από τη Συντακτική
Επιτροπή, που συνεχώς προσφέρει στην ποιότητα του Δελτίου. 

Στα δέκα σχεδόν χρόνια της κυκλοφορίας του, το Ενημερωτικό
Δελτίο είναι η φωνή του ΕΤΕΚ αλλά κυρίως ένα βήμα για τα μέλη
του και αυτός είναι ο σκοπός του: να ενημερώνει για τις δραστηριό-
τητές μας, να προσφέρει σημαντικές ειδήσεις βοηθώντας το έργο των
μελών μας και να μεταφέρει τις επιστημονικές απόψεις του καθενός
από μας, για θέματα που απασχολούν τους τομείς μας μέσα από την

αρθρογραφία. Αυτό γίνεται πάντα με σεβασμό και στήριξη προς τα
έντυπα των επαγγελματικών συλλόγων, τα οποία επιτελούν το δικό
τους έργο.

Η άποψη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου και ειδικά
των μελών του, σε μια Κύπρο που προσπαθεί να εναρμονιστεί με τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σταθεί επάξια δίπλα στους
Ευρωπαίους εταίρους της έχει εδραιωθεί τόσο στα κέντρα λήψης

αποφάσεων, όσο και στη συνείδηση του απλού
πολίτη. Εμείς έχουμε τις γνώσεις και την εμπει-
ρία και είναι υποχρέωσή μας να έχουμε άποψη
σε ό,τι αφορά τον τομέα μας. Αυτό καθορίζει
και ο ρόλος μας ως ο θεσμοθετημένος Τεχνικός
Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων
των Κυπρίων Μηχανικών. Γι’ αυτό το λόγο όλα
τα μέλη μας είναι ευπρόσδεκτα να συμμετέχουν
έμπρακτα στην προσπάθεια του Ενημερωτικού
Δελτίου.

Οι κλιματικές αλλαγές, το υδατικό πρόβλημα,
η αξιοποίηση και η προστασία του φυσικού πλού-
του της Κύπρου, η προστασία του περιβάλλοντος,
ο επηρεασμός της οικοδομικής βιομηχανίας και
γενικά της οικονομίας από την παγκόσμια οικο-

νομική κρίση, τα μεγάλα έργα που προγραμματίζει το κράτος το
κυκλοφοριακό πρόβλημα, και τα θέματα ενέργειας είναι ελάχιστοι
από τους τομείς που έχουμε εμπλοκή και καλούμαστε με την άποψή
και τις παρεμβάσεις μας να προσφέρουμε στον Κύπριο πολίτη τις
βάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ένα
ευτυχισμένο και δημιουργικό 2009.

* Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Υποχρέωσή μας…
ΤΤοουυ  ΧΧρρίίσσττοουυ  ΕΕυυθθυυββοούύλλοουυ**
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Ό πως προκύπτει από έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος για το 2008, στην Ευρώπη η αύξηση της
θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από ό,τι στον υπόλοιπο
κόσμο (1,2 βαθμός Κελσίου έναντι 1), ενώ αναμένεται

στα επόμενα 100 χρόνια η μέση θερμοκρασία να αυξηθεί κατά 1-5,5
βαθμούς. Η αύξηση θα γίνει περισσότερο αισθητή στην ανατολική
Ευρώπη και τις Σκανδιναβικές χώρες, στη διάρκεια του χειμώνα, και
στη Μεσόγειο το καλοκαίρι. Πρακτικά, το ήδη θερμό μεσογειακό
κλίμα θα γίνει πιο ξηρό και άνυδρο, κάτι που θα αυξήσει τον κίν-
δυνο πυρκαγιών, ερημοποίησης και θανάτων από θερμοπληξία και
ιογενείς ασθένειες. Αντίστοιχα, το ψυχρό κλίμα των βορειοευρω-
παϊκών χωρών, με το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής, θα γίνει πιο
φιλόξενο για την πανίδα και χλωρίδα, πιο γόνιμο και σίγουρα ιδα-
νικότερο για τουρισμό.

Θερμοκρασία
Η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη στην ανατολική

Ευρώπη, στις Σκανδιναβικές χώρες το χειμώνα και στη νοτιοδυτική
Ευρώπη και στη Μεσόγειο το καλοκαίρι. 

Θερμοκρασία γενικά – Ευρώπη
• Οι περιοχές της Ευρώπης έχουν θερμανθεί περισσότερο (1.2°C)

από το παγκόσμιο μέσο όρο (1°C). 
• Οκτώ από τα 12 χρόνια μεταξύ 1996 και 2007 ήταν μεταξύ των 12

πιο ζεστών χρόνων από το 1850. 
• Αυτό τον αιώνα η μέση θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1-5.5°C

(καλύτερη πρόβλεψη) με τις μεγαλύτερες αυξήσεις πάνω από την
ανατολική και βόρεια Ευρώπη το χειμώνα και το καλοκαίρι. Οι
μεγαλύτερες αυξήσεις θα είναι στη νοτιοδυτική Ευρώπη και στη
μεσογειακή Ευρώπη. 

Βροχόπτωση Γενικά στην Ευρώπη
• Τον 20ο αιώνα είχαμε αύξηση της βροχόπτωσης κατά 10%-40%

στη βόρεια Ευρώπη και μείωση κατά 20% σε ορισμένα μέρη της
νότιας Ευρώπης. 

• Η μέση βροχόπτωση του χειμώνα αυξήθηκε κατά 20% - 40% στη
δυτική και βόρεια Ευρώπη. Έχουμε πιο ξηρούς χειμώνες σε νότια
και κεντρική Ευρώπη. 

• Μαθηματικά μοντέλα προβλέπουν αλλαγές στη βροχόπτωση στις

Μεγαλύτερη στην Ευρώπη η αύξηση της 
θερμοκρασίας από τον υπόλοιπο κόσμο

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

το κύριο θέμα
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διάφορες εποχές του χρόνου και σε περιοχές της Ευρώπης
με γενική αύξηση 5-20% στη βόρεια Ευρώπη και μείωση από
-5% έως -30% στη νότια Ευρώπη γύρω στο 2080-2099. 

• Άλλα σενάρια είναι χειρότερα! 

Ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη
• Τα συμβάντα με ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι

πλέον συχνά ενώ τα συμβάντα με ακραία ψηλές θερμοκρα-
σίες είναι τώρα πιο συχνά. Η συχνότητα των ακραία ζεστών
ημερών στην Ευρώπη έχει τριπλασιαστεί μεταξύ του 1880
και του 2005. 

• Τα κύματα καύσωνα θα είναι πιο συχνά, πιο ακραία και μεγα-
λύτερης διάρκειας. 

• Οι αλλαγές στις καθημερινές χειμερινές θερμοκρασίες και ο
αριθμός των ημερών με παγετό και ακραία χαμηλών θερμο-
κρασιών προβλέπεται να μειωθεί.  Αυτά τα φαινόμενα προ-
βλέπονται πιο εμφανή στην Ισπανία, κεντρική Ευρώπη, στις
Άλπεις και στη νότια Ελλάδα. 

• Γεωγραφικά η μέγιστη καλοκαιρινή θερμοκρασία προβλέπε-
ται να αυξηθεί περισσότερο στη νότια Ευρώπη. Στη βόρεια
Ευρώπη θα μειωθούν οι ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες. Σενά-
ρια προβλέπουν ότι η κεντρική Ευρώπη θα έχει τον ίδιο αριθμό
ζεστών ημερών όσο έχει τώρα η Ισπανία και η Σικελία.

Ακραίες Βροχοπτώσεις
• Στην Ευρώπη σαν σύνολο, η ένταση των εξαιρετικά βροχερών

γεγονότων αυξήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια ακόμα και σε περιο-
χές όπου η μέση βροχόπτωση έχει μειωθεί όπως για παράδειγμα η
κεντρική Ευρώπη και η Μεσόγειος. 

• Ακραίες βροχοπτώσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 17% στη
βόρεια και 13% στην κεντρική Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτού
του αιώνα. Καμιά αλλαγή στη νότια Ευρώπη. 

• Ο συνδυασμός της ψηλότερης θερμοκρασίας και της μειωμένης
καλοκαιρινής βροχόπτωσης αναμένεται να αυξήσει τη συχνότητα
και την ένταση της ανομβρίας σε όλη την Ευρώπη. Στη νότια
Ευρώπη οι μέρες αυτές θα αυξηθούν σημαντικά. 

• Στη νότια Ευρώπη η μεγαλύτερη περίοδος χωρίς βροχή θα επε-
κταθεί μέχρι 1 μήνα μέχρι το τέλος του αιώνα. 

Μόλυνση από Όζον
• Στην κεντροδυτική Ευρώπη και στη Μεσόγειο η αύξηση στη μέγι-

στη καθημερινή θερμοκρασία είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση
των ημερών με συγκεντρώσεις όζοντος πέραν του ορίου. 

• Στη νότια και κεντρική Ευρώπη οι μέρες με συγκέντρωση όζοντος
πέραν του ορίου αυξήθηκε κατά 8 ανά έτος ή 17% τα τελευταία 8
χρόνια. 

Θαλάσσια βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα
• Στη Μεσόγειο Θάλασσα η θερμοκρασία του νερού προβλέπεται

να αυξηθεί και η ροή γλυκού νερού να μειωθεί. 
• Ζωή ξένη προς τη Μεσόγειο θα εισβάλει και θα αναπτυχθεί σ΄ αντι-

κατάσταση των ειδών που υπήρχαν. Οι αλλαγές αυτές θα επηρε-
άσουν θαλάσσια οικοσυστήματα και τον τύπο και δραστηριότητα
των ψαράδων όταν είδη που εμπορεύονται θα επηρεαστούν. 

Στάθμη της θάλασσας
• Μέσα στον 20ο αιώνα η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε κατά 17cm

με ταχύτητα από -0.3 mm/χρόνο έως 2.8 mm/χρόνο. 
• Τα τελευταία 15 χρόνια η στάθμη ανεβαίνει κατά 3.1 mm/χρόνο! 

• 1.6 εκ. άνθρωποι στην ΕΕ θα επηρεαστούν από την εισροή της
θάλασσας στη στεριά μέχρι το 2080. 

• Εκτός από ορισμένες περιοχές, η Μεσόγειος δεν φαίνεται να υπο-
φέρει πολύ.  Αύξηση της στάθμης κατά 1.5 mm το χρόνο σε
σύγκριση με 7.5 mm στη Μαύρη Θάλασσα και 3.4 mm στο βόρειο
Ατλαντικό. 

• Στην περίπτωση που θα έχουμε αυξημένες εκπομπές CO2 θα πλη-
γεί η βόρεια Μεσόγειος, η βόρεια και η δυτική Ευρώπη. 

• Έστω και αν θέσουμε υπό έλεγχο τις εκπομπές του CO1 η στάθμη
θα συνεχίσει να ανεβαίνει μέχρι το 2100. 

• Αν όμως λειώσει το χιόνι στη Γροιλανδία η στάθμη της θάλασσας
θα ανέβει κατά 7 m και αν χάσουμε και το χιόνι στην Ανταρκτική
ακόμη 5-6m. 

Θερμοκρασία της θάλασσας
• Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας της Ευρώπης

τα τελευταία 25 χρόνια είναι 10 φορές μεγαλύτερος από το ρυθμό
αύξησης τον τελευταίο αιώνα και ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερος. 

• Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη στην ανατολική Μεσόγειο στη
βόρεια θάλασσα και τη Βαλτική. 

Νερό
• Η νοτιοανατολική Ευρώπη και η Μεσόγειος ήδη υποφέρουν από

έλλειψη νερού.  Αυτές οι περιοχές θα αντιμετωπίσουν πιο συχνές
ανομβρίες μεγαλύτερης διάρκειας. 

• Τα υπόγεια νερά θα μειώνονται στις ακτές και στη νότια Ευρώπη
νερά θα γίνονται υφάλμυρα. Αυτό θα επιταχυνθεί με την άνοδο
της στάθμης της θάλασσας. 

Φυτά
• Μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα πολλά φυτικά είδη θα μετακινη-

θούν εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα. 
• Τα δάση θα μειωθούν στο νότο και 60% των ειδών που αναπτύσ-

σονται σε ορεινές περιοχές θα εξαφανιστούν. 
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Ερημοποίηση
• Οι κλιματικές αλλαγές θα αυξήσουν

τους κινδύνους της ερημοποίησης που
ήδη έχει ξεκινήσει στη νότια Ευρώπη και
που αναμένεται να κινηθεί πιο βόρεια. 

• Η μείωση της υγρασίας στο έδαφος θα
δημιουργήσει προβλήματα επιβίωσης σε
φυτά και μικροοργανισμούς με απρόβλε-
πτα αποτελέσματα στη βιοποικιλότητα. Το
φαινόμενο αυτό θα είναι πιο έντονο στην
περιοχή της Μεσογείου (πάντα υπήρχε).
Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν προ-
γράμματα βελτίωσης της ικανότητας των εδα-
φών να συγκρατούν υγρασία. (p132). 

• Η καταστροφή των εδαφών που ήδη είναι
εμφανής σε περιοχές της Μεσογείου, σε συν-
δυασμό με μεγάλης διάρκειας ανομβρίες και
πυρκαγιές θα αυξήσουν τους κινδύνους της
ερημοποίησης. 

• Σε πολλές περιπτώσεις η ερημοποίηση μπορεί να είναι μη ανα-
στρέψιμη. 

Δάση και καλλιέργειες
• Η μειωμένη βροχόπτωση και αυξημένη θερμοκρασία θα επηρεά-

σουν επίσης την ανάπτυξη των φυτών και τις εποχές καλλιέργειας. 
• Στην περιοχή της Μεσογείου, λόγω του ότι η βροχόπτωση όχι μόνο

θα μειωθεί αλλά θα είναι έντονη για λίγες μέρες, θα χρειαστεί να
επανεξεταστούν οι επιλογές των φυτών που καλλιεργούνται και
οι τεχνικές. 

• Λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας νερού, θα υπάρξει έντονος
ανταγωνισμός μεταξύ του τουρισμού για παράδειγμα και της γεωρ-
γίας: Χρειάζεται προγραμματισμός. 

• Θα επεκταθεί η περίοδος ξηρασίας και θα αυξηθούν κατά πολύ
οι κίνδυνοι πυρκαγιών. 

Υγεία
Η αύξηση της θερμοκρασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση

των θανάτων που έχουν σχέση με τη θερμοκρασία. Το θερμό καλο-
καίρι του 2003 στην Ευρώπη προκάλεσε 70,000 θανάτους. Αν συνε-
χίσουν οι εκπομπές σε μεγάλους ρυθμούς αυτό θα συμβαίνει κάθε
χρόνο! 

Στη Μεσόγειο αναμένονται αρρώστιες που έχουν σχέση με κου-
νούπια, δηλητηριάσεις φαγητών, με τη σαλμονέλα ως ο πιο συχνός
λόγος, dengue - αρρώστια που μοιάζει με τη μαλάρια, αλλά συνα-
ντάται σε αστικές πόλεις των Τροπικών και αυξημένους αριθμούς
παθογόνων οργανισμών. 

Οικονομικές Επιπτώσεις
• Αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη

και τη Μεσόγειο σε σχέση, π.χ., με την ανάγκη σε ενέργεια, αγρο-
τική παραγωγή, νερό, επιπτώσεις στην υγεία, τον καλοκαιρινό του-
ρισμό, οικοσυστήματα. 

• Έστω και αν όλες οι εκπομπές σταματήσουν σήμερα οι αλλαγές
στο κλίμα θα συνεχίζονται για πολλές δεκαετίες. 

Δάση και Γεωργία
• Αναμένεται 10% αύξηση της γεωργικής παραγωγής στη βόρεια

Ευρώπη και 10% μείωση στη Μεσόγειο. 
• Αυξημένος κίνδυνος από πυρκαγιές. 

Τουρισμός
• H αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη θα κάνει τις δραστη-

ριότητες στο ύπαιθρο πιο ευχάριστες και ελκυστικές αν υπολογί-
σει κανείς τους καύσωνες στη Μεσόγειο και το πρόβλημα εξεύρε-
σης νερού. 

• Αν προγραμματιστούμε σωστά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την
αρχή και το τέλος του καλοκαιριού μια εποχή που το κλίμα θα
είναι πιο καλό. 

• Υπάρχουν όμως μεγάλες πιθανότητες να μένουν στη χώρα τους
για εσωτερικό τουρισμό (π.χ. Βρετανία).

Στην Κύπρο
Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλ-

λοντος, το καλοκαίρι θα γίνει ακόμα πιο ζεστό στην Κύπρο. «Με
αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να προγραμματιστούμε, για να δούμε
αν μπορούμε ως Κύπρος να προσελκύσουμε τουρισμό στα άκρα του
καλοκαιριού, στις αρχές και στο τέλος του», δήλωσε σε διάσκεψη
Τύπου, στις 3 Δεκεμβρίου 2008, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Χαρά-
λαμπος Θεοπέμπτου. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης έγινε παρου-
σίαση της έκθεσης στο τοπικά ΜΜΕ. Νωρίτερα, ο διευθυντής του
Κέντρου Ερευνών για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και το Νερό του
Ινστιτούτου Κύπρου, καθηγητής Manfred Lange, παρουσίασε τις εκτι-
μήσεις για το κλίμα στην Κύπρο στις επόμενες δεκαετίες, όπως προ-
κύπτουν από έρευνα του καθηγητή Ζερεφού για το Εθνικό Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών.

Σύμφωνα με αυτές τις μέσες τιμές, στη Κύπρο, στην περίοδο 2021-
2050, η θερμοκρασία τα καλοκαίρια αναμένεται να αυξηθεί κατά 2
βαθμούς Κελσίου ξεπερνώντας για 25 θερινές μέρες τους 35 βαθ-
μούς έναντι 34 που είναι σήμερα. Αντίστοιχα, το 2071-2100 η άνο-
δος θα φτάσει τους 5 βαθμούς, οι μέρες με άνω των 35 βαθμών θερ-
μοκρασία θα είναι 60. Η βροχόπτωση υπολογίζεται ότι θα μειωθεί
κατά -6 έως 18% την περίοδο 2021-2050 και κατά -20 έως 35% στο
τέλος του αιώνα. Το 2071-2100 θα δούμε χειμώνες με ανομβρία που
θα φτάνει τις 15 μέρες στα ανατολικά του νησιού και τον ένα μήνα
στα δυτικά.

K Y Ρ Ι Ο  Θ Ε Μ Α

Γραφικά από την παρουσίαση του καθηγητή Manfred Lange , με θέμα «Το
κλίμα της Κύπρου: Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές».
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Θ Ε Μ Α

Σ υνάντηση για την έρευνα και ανάπτυξη στην Κύπρο μονά-
δας συμπαραγωγής ηλιακής ενέργειας και αφαλατωμένου
νερού πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2008, στις εγκα-
ταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου, στην Αθαλάσσα.

Η δημιουργία της πρότυπης αυτής μονάδας αποτελεί νέα ερευνη-
τική πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Κύπρου, σε συνεργασία με κοι-
νοπραξία κορυφαίων ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Τεχνο-
λογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ).

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Κώστας Παπανικόλας, σε
δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της συνά-
ντησης, είπε ότι «σήμερα είχαμε την έναρξη των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων, την ουσιαστική, δηλαδή, έναρξη του έργου που αφορά
τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και αφαλατωμένου νερού με
χρήση της ηλικιακής ενέργειας. Ένα
πρωτοποριακό έργο, που ήδη ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας είχε αναγ-
γείλει από το καλοκαίρι στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και στη Μεσογειακή
Ένωση σαν στρατηγικό».

Ερωτηθείς πότε θα έχουμε απτά
αποτελέσματα από αυτό το έργο, ο
κ. Παπανικόλας είπε ότι «είναι ένα
μεγάλο έργο το οποίο δεν υλοποιεί-
ται σε μήνες. Ελπίζουμε σε ένα διά-
στημα το νωρίτερο τριών ίσως τεσ-
σάρων ετών να έχουμε το πιλοτικό
έργο».

Σε ερώτηση εάν αυτό σημαίνει
εξοικονόμηση ενέργειας από παρα-
δοσιακές μορφές όπως το πετρέλαιο,
ο κ. Παπανικόλας είπε: «Απόλυτα.
Είναι πρωτοποριακό με αυτή την
άποψη, ότι όχι μόνο θα έχουμε παρα-
γωγή ηλεκτρικού και αφαλατωμένου
νερού, το οποίο χρειαζόμαστε, αυτό
θα γίνει με αποκλειστικά ηλικιακή ενέργεια και άρα θα έχουμε ελά-
φρυνση των ρύπων και έτσι θα ικανοποιήσουμε την κοινοτική οδη-
γία για μείωση των ρύπων και μεγαλύτερο μείγμα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας».

Απαντώντας σε ερώτηση για εμπλοκή Αμερικανών και Ελληνοα-
μερικανών καθηγητών στο έργο, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου
είπε ότι η εμπλοκή των κορυφαίων αυτών δύο ιδρυμάτων, του Τεχνο-
λογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης και του Πανεπιστημίου Ιλι-
νόι, είναι μια αναγνώριση της σημασίας του έργου πέραν από την
Κύπρο. 

Παγκόσμια πρωτοπορία
Αφαλάτωση και συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με χρήση

συγκεντρωμένης ηλεκτρικής ενέργειας πρώτη φορά γίνεται σε παγκό-

σμιο επίπεδο. Επιμέρους κομμάτια του είτε το ένα είτε άλλο, αφαλά-
τωση ή ηλεκτρισμό έχουν γίνει

στην Ισπανία, Ισραήλ, Αμερική. Άρα, είναι ο συνδυασμός που είναι
πρωτοποριακός και είναι το κατάλληλο μείγμα για την Κύπρο», πρό-
σθεσε.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιλινόι Γιάννης Γεωργιάδης, στις
δικές του δηλώσεις, είπε: «θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε πολλά
πράγματα τα οποία ήδη έχουμε αρχίσει εκεί σε επίπεδο βασικής έρευ-
νας, να τα εφαρμόσουμε σε πιο επιταχυμένο ρυθμό για να λύσουμε
ένα από τα προβλήματα που είναι η χρήση της ενέργειας. Αυτή τη
στιγμή το νερό όπως και στην Κύπρο και στην Αμερική είναι σχετικά
φθηνό. Οι Ισραηλινοί έλυσαν το πρόβλημα τους κάνοντας ένα μεγάλο

κέντρο αφαλάτωσης, αλλά επειδή οι
τιμές δεν άλλαξαν, οι Ισραηλινοί συνέ-
χισαν

να καταναλώνουν νερό. Επομένως
ναι μεν η τεχνολογία μπορεί να αλλά-
ξει, αλλά πρέπει να αλλάξει και ο τρό-
πος που χρησιμοποιεί ο κόσμος το
νερό. Δεν είναι μόνο η παραγωγή
νερού, δεν είναι μόνο η ανακύκλωση
νερού, αλλά είναι και ο τρόπος που
κόσμος λύνει το πρόβλημα του νερού.
Επομένως τεχνογνωσία ναι, αλλά η

τεχνογνωσία ευτυχώς βασίζεται σε
βασική επιστήμη. Το Ινστιτούτο
Κύπρου έχει αυτή τη βάση και βλέ-
πουμε και πολλές άλλες ομάδες που
μπορούμε να συνεργαστούμε».

Ο καθηγητής του Τεχνολογικού
Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης Αλέ-
ξανδρος Μίτσος, στις δικές του δηλώ-
σεις, είπε ότι στο συγκεκριμένο έργο
θα κοιτάξει πώς η συλλογή και η
παραγωγή θερμότητας από τον ήλιο
μπορεί να  χρησιμοποιηθεί αφενός μεν

για την παραγωγή νερού αφετέρου για την παραγωγή ηλεκτρικού.
«Συγκεκριμένα εγώ θα κοιτάξω πώς αυτά τα τρία κομμάτια αλληλε-
πιδρούν μεταξύ τους», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση ότι υπάρχει υπονόμευση από πλευράς των μεγάλων
πετρελαϊκών εταιρειών σε τέτοιου είδους έργα, ο κ. Μίτσος είπε: «Εγώ
προς το παρόν όχι. Σίγουρα οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν κάποια
συμφέροντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμποδίσουν ένα τέτοιο
έργο». «Οι πετρελαϊκές εταιρείες ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή βγά-
ζουν πάρα πολλά χρήματα, ούτως ή άλλως ξέρουν ότι το πετρέλαιο
τελειώνει και οι περισσότερες πετρελαϊκές εταιρείες προσπαθούνε
αντιθέτως να πάνε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή να χρησι-
μοποιήσουν τα κεφαλαία τους για να συνεχίσουν να βγάζουν χρή-
ματα μετά από 20 με 30 χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο
πρόβλημα», συμπλήρωσε.

Συμπαραγωγή ηλιακής ενέργειας 
και αφαλατωμένου νερού

Ερευνητική πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Κύπρου

Αφαλάτωση και συμπαραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος με χρήση συγκεντρωμένης ηλεκτρικής

ενέργειας πρώτη φορά γίνεται 
σε παγκόσμιο επίπεδο
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A Ρ Θ Ρ Α  &  Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Σ ε μια χώρα που αντιμετωπίζει τρομερή έλλειψη νερού και
εξάντληση των υπογείων νερών, η διαχείριση των όμβριων
υδάτων και ο σχεδιασμός των οχετών θα έπρεπε εδώ και
χρόνια να εξεταστεί με μεγαλύτερη προσοχή.

Ο αειφόρος σχεδιασμός οχετών όμβριων (Sustainable Urban Drainage
Systems-SUDS) εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό και διδά-
σκεται στα πανεπιστήμια.

Αντίθετα, η εδώ και πολλά χρόνια πρακτική που εφαρμόζεται στην
Κύπρο βασίζεται στην απλή λογική του μαζεύω όλα τα νερά σε οχε-
τούς και τα στέλνω στη θάλασσα, έστω και αν ακόμη είναι περιοχή
λουομένων.

Ο αειφόρος σχεδιασμός των οχετών λαμβάνει σοβαρά υπόψη του
την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των ανθρώ-
πων, την ποσότητα και την ποιότητα των νερών.

Δυστυχώς αρχιτέκτονες που προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτές
τις μοντέρνες πρακτικές στην Κύπρο βρίσκουν δυσκολίες λόγω
άγνοιας των αρμοδίων Αρχών.

Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε τέσσερις βασικές μεθόδους ελέγ-
χου των όμβριων:
1. Λιμνούλες καθυστέρησης και σημεία απορρόφησης.
2. Οχετοί φιλτραρίσματος και απορροφητικές επιφάνειες.
3. Περιοχές καθαρισμού και απορρόφησης των νερών.
4. Λίμνες καθυστέρησης και απορρόφησης μεγάλων ποσοτήτων

όμβριων σε πάρκα και χώρους πρασίνου.
Εκτός από το σχεδιασμό των οχετών υπάρχει φυσικά και το θέμα

της διαχείρισης των όμβριων στις κατοικίες. σε χώρους στάθμευσης
και γενικά σε μεγάλες εκτάσεις καλυμμένες από άσφαλτο και πλάκες.

Ο αειφόρος σχεδιασμός επιβάλλει απορροφητικές (porous) επιφά-
νειες σε αυτές τις επιστρώσεις ούτως ώστε τα νερά να απορροφούνται
από το έδαφος και όχι να ενώνονται με τα πιο μολυσμένα νερά των
δρόμων και να χάνονται. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω σχεδιασμού του
τούβλου ούτως ώστε να μένουν χαραμάδες μεταξύ των τούβλων ή να
χρησιμοποιούνται ειδικά απορροφητικά τούβλα. Οι κυπριακές εται-
ρείες κεραμικών είναι έτοιμες να ανταποκριθούν με τέτοια προϊόντα.

Αειφόρος σχεδιασμός οχετών όμβριων
ΤΤοουυ  ΧΧααρράάλλααμμπποουυ  ΘΘεεοοππέέμμππττοουυ**

Εδώ και πολλά χρόνια πρακτική που εφαρμόζεται στην Κύπρο βασίζεται στην απλή λογική του μαζεύω όλα τα νερά σε οχετούς και τα στέλνω στη
θάλασσα.
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Διαχείριση  
Με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση νερού και τον εμπλου-

τισμό των υπογείων υδάτων, πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν
αυστηρούς κανονισμούς και προωθούν έντονα μεθόδους συλ-
λογής των νερών της βροχής.

Οι κανονισμοί περιορίζουν στην Αγγλία, για παράδειγμα,
την κάλυψη της αυλής μόνο στο απαραίτητο διάδρομο στην
είσοδο του σπιτιού και του γκαράζ και μια μικρή βεράντα στο
πίσω μέρος.

Στη Γερμανία, όποιος θέλει να καλύψει περισσότερο από αυτό
το τμήμα της αυλής του, τον υποχρεώνουν να πληρώνει ένα
καθόλου ευκαταφρόνητο ετήσιο τέλος στην Τοπική Αρχή ανά-
λογα με το εμβαδόν του χώρου της αυλής του που θα καλύψει.
Γερμανός Καθηγητής μου έλεγε ότι πληρώνει €300 το χρόνο
γιατί κάλυψε την αυλή για να παρκάρει 2 αυτοκίνητα!

Η συλλογή των νερών της βροχής ήταν πολύ διαδεδομένη
στην Κύπρο τα παλιά χρόνια και το σύστημα υδροδότησης του
σπιτιού γινόταν από τις στέρνες. Οι πλούσιες νεαρές του χωριού,
με μεγάλα σπίτια και άρα μεγάλες στέρνες, συνήθιζαν να λού-
ζονται με βρόχινο νερό εφόσον αυτό είναι πολύ μαλακό και
κάνει καλή «σαπουνιά»!

Ανακύκλωση  
Στο εξωτερικό ενθαρρύνεται η συλλογή και φύλαξη των

ομβρίων υδάτων για πότισμα, πλύσιμο των ρούχων, αποχω-
ρητήρια και εμπλουτισμό των υπογείων νερών.

Στις 31/10/2008 οργάνωσα επίσκεψη του περιβαλλοντικού
και φωτογραφικού ομίλου της ιδιωτικής σχολής Πασκάλ Λεμε-
σού στη Λόφου, όπου ο κοινοτάρχης μας ξενάγησε στις στέρ-
νες της κοινότητας. Εκεί υπάρχουν στέρνες με χωρητικότητα
250κμ!

Στα νησιά του Αιγαίου οι στέρνες ήταν πολύ διαδεδομένες, (σε ορι-
σμένα νησιά χρησιμοποιούνται ακόμη), και ορισμένες μάλιστα ήταν
τόσο μεγάλες που τις έχουν τώρα μετατρέψει σε δωμάτια προς ενοι-
κίαση!

* Επίτροπος Περιβάλλοντος

Ο αειφόρος σχεδιασμός οχετών όμβριων 
(Sustainable Urban Drainage Systems-SUDS)
εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό 

και διδάσκεται στα πανεπιστήμια
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Α πό τις πρόνοιες για το περιβάλλον που υπήρχαν στο Σχέδιο
Ανάν, μπορούν να αντληθούν αρκετά διδάγματα για το τί
πρέπει να αποφευχθεί σε ένα μελλοντικό σχέδιο λύσης του
κυπριακού. Μέσα από αυτό, τα θέματα των φυσικών πόρων

κατανέμονταν, βασικά, στο ομόσπονδο κράτος και αυτά του περιβάλ-
λοντος στις πολιτείες. Εκτός του ότι πουθενά δεν διευκρινίζονταν οι
πιο πάνω όροι, αγνοείτο παντελώς ο αλληλοεξαρτώμενός τους χαρα-
κτήρας, ιδιαίτερα σε μια πολύ μικρή νησιώτικη χώρα. Ταυτόχρονα, ενώ
οι διεθνείς συμβάσεις για το περιβάλλον αφορούσαν το ομόσπονδο
κράτος, οι νόμοι εφαρμογής τους αφο-
ρούσαν τις πολιτείες. 

Στην ουσία, δηλαδή, δεν θα μπο-
ρούσε να υπάρξει ενιαία περιβαλλο-
ντική πολιτική, ιδιαίτερα αν, όπως
αναμενόταν, δινόταν μεγάλη μετα-
βατική περίοδος προσαρμογής στο
περιβαλλοντικό κεκτημένο στη μια
από τις δύο πολιτείες. Θέματα όπως η
προστασία των νερών, η ποιότητα της
ατμόσφαιρας, η προστασία περιοχών
ή των μεταναστευτικών ειδών δεν
γνωρίζουν σύνορα. Ταυτόχρονα, δεν
επιδιώχθηκαν  οικονομίες κλίμακας
σε τομείς όπως η διαχείριση των απο-
βλήτων, περιορίζοντας σημαντικά τις
προοπτικές ενοποιημένης ορθολογι-
κής τους διαχείρισης. Τέλος, αγνοή-
θηκε ότι, μεγάλος αριθμός έργων, σχε-
δίων η προγραμμάτων έχουν επιπτώ-
σεις που δεν περιορίζονται από
τεχνητά σύνορα.  

Εισηγήσεις
Για να μην παρεισφρήσουν παρόμοια μειονεκτήματα σε μια τελική
συμφωνία για το κυπριακό, ενδείκνυται:

α) Να αξιοποιηθεί ο πάρα πολύ ευαίσθητος και σημαντικός τομέας
του περιβάλλοντος ως παράγων δυναμικής ενοποίησης και ενερ-
γού επαναπροσέγγισης.

β) Να εισαχθούν στοιχεία λειτουργικότητας που θα πηγάζουν από
την κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ φυσικών πόρων και
περιβάλλοντος, του μικρού νησιώτικου χαρακτήρα και του μεγέ-
θους της Κύπρου αλλά και του άμεσου συσχετισμού των διεθνών
και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων με τις τοπικές.  

Βασικά σημεία
Στα πλαίσια της προσπάθειας για την καλύτερη δυνατή ρύθμιση των

θεμάτων του Περιβάλλοντος κάτω από τη νέα προσπάθεια επίλυσης
του Κυπριακού χρειάζεται, έτσι, να  δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακό-
λουθα:
• Να διασφαλίζεται η υιοθέτηση και υλοποίηση ενοποιημένης πολι-

τικής για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

• Να μην υπάρχουν οι προϋποθέσεις πρόκλησης προβλημάτων άνι-
σου ανταγωνισμού από την ύπαρξη αυστηρών προτύπων στη μια
πολιτεία (πλήρης εναρμόνιση) και χαλαρών στην άλλη (μακρές μετα-
βατικές περίοδοι). Αυτό που καθορίζει την ταχύτητα κίνησης μιας
ομάδας, είναι το πιο αργό και όχι το γρηγορότερο μέλος της.  

• Θέματα όπως η ποιότητα της ατμόσφαιρας ή των νερών, η διαχεί-
ριση των οικοτόπων ή η προστασία των μεταναστευτικών πτηνών
να μπορούν να τύχουν ορθολογικής διαχείρισης στη βάση ολοκλη-
ρωμένης προσέγγισης  χωρίς την ύπαρξη διοικητικών συνόρων.  

• Να υπάρχουν οι προϋποθέ-
σεις ώστε να διασφαλίζεται η ορθο-
λογική εκτίμηση των επιπτώσεων από
έργα, προγράμματα, σχέδια, νομο-
θεσίες ή πολιτικές στο επίπεδο ολό-
κληρης της χώρας.   
• Λόγω του πολύ μικρού μεγέ-
θους της Κύπρου πρέπει να αποφευ-
χθεί ο διοικητικός τεμαχισμός των
ευθυνών σε αρκετούς τομείς, όπως τα
έργα περιβαλλοντικής υποδομής,
ώστε να μην περιοριστούν ακόμα
περισσότερο οι προοπτικές ορθολο-
γικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
• Σε πάρα πολλούς τομείς το
περιβαλλοντικό κεκτημένο απαιτεί
ενιαία εθνική πολιτική, ενοποιημένη
διαχείριση και ίδια ταχύτητα εφαρ-
μογής, η διαμόρφωση, υιοθέτηση και
παρακολούθηση των οποίων συνε-
πάγεται, είτε μια μόνο δημόσια επο-
πτική αρχή, είτε πάρα πολύ ψηλό

βαθμό συντονισμού και συνεργασίας. Σημειώνονται οι μεταφορές
αποβλήτων, η στρατηγική αποβλήτων, οι εκπομπές αέριων ρύπων,
οι κλιματικές  αλλαγές, η ελευθέρωση Γενετικά Τροποποιημένων
Οργανισμών, οι στρατηγικές για το θαλάσσιο περιβάλλον, τις χημι-
κές ουσίες ή την παράκτια ζώνη, η εμπορία απειλούμενων ειδών
ζώων και φυτών, οι ουσίες που επηρεάζουν το όζον, τα πρότυπα
προϊόντων, η ποιότητα των καυσίμων, ο θόρυβος, κλπ.  

Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω, πιστεύεται ότι, η συντριπτική πλει-
ονότητα των θεμάτων περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί θέμα της
ομοσπονδιακής  κυβέρνησης, με ένα ισχυρό υπουργείο Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων, το οποίο να διαμορφώνει την πολιτική σε συνερ-
γασία με τις πολιτείες και να αναθέτει αλλά και επιβλέπει και εποπτεύει
την εφαρμογή της από τις τελευταίες. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δυνατόν να εισαχθούν γενεσιουργά
αίτια δυσλειτουργίας στο όλο σύστημα, που να δυσχεραίνουν τη δια-
μόρφωση ορθολογικής περιβαλλοντικής πολιτικής,  να αποτρέπουν
την ενοποιημένη εφαρμογής της, αλλά και να μη συμβάλλουν στην
ουσιαστική συμμετοχή της Κύπρου στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό
γίγνεσθαι. 

*Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική διαχείριση στα πλαίσια 
της διαδικασίας επίλυσης του Kυπριακού

ΤΤοουυ  ΘΘεεόόδδοουυλλοουυ  ((ΛΛάάκκηη))  ΜΜεεσσηημμέέρρηη**

Θέματα όπως η προστασία των νερών, η ποιότητα
της ατμόσφαιρας, η προστασία περιοχών ή των
μεταναστευτικών ειδών δεν γνωρίζουν σύνορα
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Ο ι συγκοινωνίες αρχίζουν και τελειώνουν στο πεζοδρόμιο.
Η φράση αυτή ίσως να μην βγάζει ιδιαίτερο νόημα στο
πρώτο άκουσμα. Ωστόσο, αν επιχειρήσει κανείς να εξετά-
σει βαθύτερα και κάπως πιο επιστημονικά το θέμα, ενδε-

χομένως να αντιληφθεί τον πραγματικό ρόλο που έχουν να παίξουν
τα πεζοδρόμια στο ευρύτερο σύστημα διακινήσεων μιας πόλης. 

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η σωστή λειτουργία μιας πόλης
προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την δραστηριοποίηση ενός πολυπρόσω-
που συστήματος μεταφορών που να μπορεί να καλύψει αποτελεσμα-
τικά και αποδοτικά τις ανάγκες διακίνησης του αστικού πληθυσμού,
με έναν τρόπο οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο. 

Είναι σημαντικό ωστόσο να ξεκαθαριστεί πως όταν μιλάμε για
ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα αστικών συγκοινωνιών
για τις κυπριακές (μεγαλου)πόλεις θα πρέπει να αναφερόμαστε σε
ένα σύστημα διακινήσεων που να απαρτίζεται από ένα κράμα ιεραρ-
χημένων, συνδυασμένων (intermodal) και συντονισμένων επιμέρους
μέσων μεταφοράς. H κεντρική ιδέα του άρθρου αυτού περιστρέφε-
ται ακριβώς γύρω από τις λέξεις αυτές: ιεραρχημένων και συνδυα-
σμένων μέσων.

Ο σχεδιασμός ξεκινά από το πεζοδρόμιο! Ο ακρογωνιαίος λίθος
στην προσπάθεια που γίνεται για αναβάθμιση και ενίσχυση των μαζι-
κών μεταφορών σε αστικό επίπεδο είναι η άμεση αποκατάσταση,

συμπλήρωση και ορθολογιστική διαχείριση του δικτύου πεζοδρομίων.
Υπάρχει, δυστυχώς, κίνδυνος το αισιόδοξο και μεγαλεπήβολο εγχεί-
ρημα αποδέσμευσης/ απεξάρτησης του πολίτη από το ιδιωτικό όχημα
και μεταστροφής του στις δημόσιες μεταφορές να αποτύχει αν το πιο
πάνω δεν προωθηθεί σε πρώτη προτεραιότητα και ως βασική προϋ-
πόθεση για τη μαζική επένδυση χρόνου και χρήματος προς την κατεύ-
θυνση του λεωφορείου και γενικότερα των δημοσίων συγκοινωνιών.
Εξίσου σημαντική προϋπόθεση αποτελεί σαφώς και η επίτευξη της
αναγκαίας αστικής πληθυσμιακής πυκνότητας που να υποστηρίζει
δρομολόγια υψηλής συχνότητας, ωστόσο αυτό αποτελεί άλλο κεφά-
λαιο που δεν εξετάζεται στο παρόν άρθρο.

Πρώτο μέσο μεταφοράς…
Το πεζοδρόμιο αποτελεί το πρώτο μέσο μεταφοράς στην ιεραρχία

των μέσων. Πρώτο από άποψη κλίμακας επένδυσης (κοστίζει συγκρι-
τικά λιγότερο από την κατασκευή δρόμων, την δημιουργία συστή-
ματος λεωφορείων ή την κατασκευή υποδομής σταθερής τροχιάς και
την αγορά βαγονιών για σύστημα τραμ ή μετρό) αλλά και πρώτο ως
προϋπόθεση λειτουργίας των υπόλοιπων μέσων. Είτε επιλέγεις να
ταξιδεύσεις με αυτοκίνητο, είτε με λεωφορείο, είτε με τραμ ή μετρό,
θα χρειαστεί οπωσδήποτε να διανύσεις κάποια απόσταση με τα πόδια
στην αρχή και στο τέλος, ενδεχομένως και στο ενδιάμεσο του ταξι-

Διαχείριση πεζοδρομίων
ΤΤοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΤΤρριιγγγγίίδδηη**
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διού σου. Συνεπώς, το δίκτυο πεζοδρομίων αποτελεί τον συνδετικό
κρίκο αλλά και την προϋπόθεση για την λειτουργία όλων των υπό-
λοιπων μέσων μεταφοράς.

Στην Κύπρο
Κατά γενική παραδοχή, η υποδομή πεζών στις κυπριακές πόλεις

δεν θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
τους αριθμούς: μόνο το 13% όλων των ενδοαστικών μετακινήσεων
γίνεται με τα πόδια (ή με το ποδήλατο) έναντι 85% με αυτοκίνητο. Το
αντίστοιχο ποσοστό στις ολλανδικές πόλεις ξεπερνά το 45%. Το πρό-
βλημα έγκειται στην ασυνέχεια του δικτύου πεζοδρομίων αλλά και
στην αδυναμία αποτελεσματικής συντήρησης και αποκατάστασης
του. Επιπρόσθετα, φαίνεται να υπάρχει μια ανομοιομορφία ως προς
το σημείο τοποθέτησης κάθετης σήμανσης (πινα-
κίδες), δέντρων και αστικού εξοπλισμού (κάδοι
απορριμμάτων, ανθώνες, παγκάκια, πασσαλά-
κια έλεγχου κυκλοφορίας, κλπ), ενώ παρατηρεί-
ται ασυδοσία και παράβαση νόμων που σχετίζε-
ται με την άναρχη και αλόγιστη τοποθέτηση δια-
φημιστικών πινακίδων και άλλων αντικειμένων
από ιδιοκτήτες παρόδιων χρήσεων. Τα πιο πάνω
φυσικά και κανονιστικά «εμπόδια» σε συνδυα-
σμό με την αδυναμία αποτελεσματικής αστυνό-
μευσης της παράνομης στάθμευσης επί των πεζοδρομιών αλλά και
σε συμβολές δρόμων και σε καθορισμένα σημεία διάβασης πεζών,
λειτουργούν άκρως αποθαρρυντικά στη χρήση τους οδηγώντας ουσια-
στικά στην απαξίωση και κατάργηση τους από το κοινό. Επιπρόσθετα,
η αναποτελεσματική αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης επί
και πέριξ των πεζοδρομίων, που πολλές φορές περιορίζει σημαντικά
την ορατότητα οδήγησης, συντείνει αισθητά στο γενικότερο πρόβλημα
της κυκλοφοριακής συμφόρησης αλλά και της μειωμένης οδικής ασφά-
λειας σε συμβολές. 

Δημόσιοι λειτουργικοί χώροι
Τα πεζοδρόμια αποτελούν δημόσιο λειτουργικό χώρο και η κατα-

σκευή τους κατοχυρώνεται τόσο με την υλοποίηση των διαφόρων
αναπτύξεων (επιβολή σχετικού όρου στην πολεοδομική άδεια) όσο
και με βάση το Άρθρο 17 του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου -
την ευθύνη εφαρμογής του οποίου έχουν οι δημοτικές-πολεοδομικές
αρχές - ο οποίος επιτρέπει την σταδιακή κατασκευή πεζοδρομίων σε
οδικά δίκτυα που υλοποιήθηκαν πριν την εφαρμογή της πολεοδομι-
κής νομοθεσίας, με ανάλογη φορολόγηση των ιδιοκτητών παρόδιων
χρήσεων. Οι βασικοί κανόνες αστικού οδικού σχεδιασμού που σχε-
τίζονται με την υποδομή πεζών επικεντρώνονται στα τρία «c» -
continuity, clarity και comfort (συνέχεια, καθαρότητα και άνεση) του
οδικού τοπίου (streetscape). Αυτά είναι και τα τρία βασικά κριτήρια

που, σε συνδυασμό με την απόσταση και το
χρόνο του ταξιδιού, καθορίζουν το βαθμό «προ-
θυμίας για περπάτημα» (willingness to walk) του
μέσου ατόμου. Έρευνες καταδεικνύουν ότι ο
μέσος άνθρωπος είναι διατεθειμένος να σπατα-
λήσει μέχρι 5 λεπτά από το χρόνο του (ή από-
σταση έως 400 μέτρα) για να περπατήσει από το
σπίτι του μέχρι τη στάση λεωφορείου, δεδομέ-
νου ότι η διαδρομή του πληροί τα πιο πάνω ποι-
οτικά κριτήρια. Άρα, ο βαθμός εξασφάλισης των

παραπάνω κριτηρίων μπορεί να λειτουργήσει ανάλογα ως κίνητρο ή
αντικίνητρο για κάποιο δυνητικό χρήστη μαζικού μέσου μεταφοράς
να περπατήσει μέχρι τη στάση του λεωφορείου ή να καταφύγει στην
«ασφάλεια» του ιδιωτικού του οχήματος. 

Η ενσωμάτωση των πιο πάνω κριτηρίων στη διαδικασία του οδι-
κού σχεδιασμού μπορεί να επιτευχθεί αφότου γίνει κατανοητός και
ξεκάθαρος ο διαχωρισμός μεταξύ οδού (street) και δρόμου (road), κάτι
που έχουν εμπεδώσει προ πολλού και ενσωματώσει σε εγχειρίδια σχε-
διασμού (streetscape manuals) χώρες-πρωτοπόροι στη χρήση εναλλα-
κτικών μέσων μεταφοράς και στην οδική ασφάλεια, όπως η Ολλαν-
δία, η Βρετανία και η Σουηδία. Η σημαντική διαφορά της οδού από
το δρόμο έγκειται στην χωρική της διάσταση και στο ρόλο της ως
ανοικτός δημόσιος πολυλειτουργικός χώρος ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων παρά ως άξονας προσπέλασης. Στην περίπτωση των οδών
σχεδιάζεις πρώτα για τον πεζό και μετά για το αυτοκίνητο δίδοντας,
για παράδειγμα, περισσότερο πλάτος για τα πεζοδρόμια και λιγότερο
για της λωρίδες κυκλοφορίας. Μια τέτοια φιλοσοφία, εφόσον εφαρ-
μοστεί και στο κυπριακό αστικό τοπίο, θα λειτουργούσε θετικά στη
διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας για την δημιουργία σωστής
και αποτελεσματικής υποδομής πεζών, ενώ παράλληλα θα ευνοούσε
ιδιαίτερα την ανάπτυξη δημόσιων μεταφορών.

Τα εμπόδια που αποθαρρύνουν σήμερα τον Κύπριο αστό από το
να περπατήσει (τουλάχιστον για ταξίδια μέχρι 1 χιλιομέτρου, που απο-
τελούν σημαντικό μερίδιο του συνόλου των εβδομαδιαίων διακινή-
σεων) ενδεχομένως να μπορούν να αρθούν μέσω της δημιουργίας
ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης πεζοδρομίων σε μητροπολιτικό επί-
πεδο, υπεύθυνο για τη συμπλήρωση, αποκατάσταση, συντήρηση, δια-
χείριση αλλά και αστυνόμευση ολόκληρου του αστικού δικτύου πεζο-
δρομίων. Ο φορέας αυτός μπορεί να προκύψει μέσα από μια ενεργή
διαδημοτική συνεργασία με τη στήριξη της κυβέρνησης και κοινοτι-
κών πόρων, ενώ θα μπορούσε, ιδεατά ίσως, να αποτελέσει το πρώτο
βήμα για τη δημιουργία μητροπολιτικών οργανισμών αστικών συγκοι-
νωνιών (metropolitan transportation authorities) που να διαμορφώνουν
και να υλοποιούν συντονισμένες αποφάσεις ευρείας αποδοχής σε
σχέση με τον μεσομακροπρόθεσμο αστικό συγκοινωνιακό προγραμ-
ματισμό/ σχεδιασμό (urban transportation planning).

* Συγκοινωνιολόγος, MSc tringides@hotmail.com

Το δίκτυο πεζοδρομίων
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο

αλλά και την προϋπόθεση 
για την λειτουργία όλων 

των υπόλοιπων
μέσων μεταφοράς

Στην περίπτωση των οδών σχεδιάζεις πρώτα για τον πεζό και μετά για
το αυτοκίνητο δίδοντας, για παράδειγμα, περισσότερο πλάτος για τα
πεζοδρόμια και λιγότερο για της λωρίδες κυκλοφορίας.
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Οι νέοι της Ευρώπης ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την επιστήμη
και την τεχνολογία και θεωρούν ότι και οι δύο φέρνουν ποικίλα
οφέλη στην κοινωνία, αλλά λίγοι νοιάζονται να ακολουθήσουν
κάποια επιστημονική καριέρα, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβα-
ρόμετρου σχετικά με τις αντιλήψεις της νεολαίας αναφορικά με την
επιστήμη. 
Η έρευνα, σε δείγμα περίπου 25.000 νέων ηλικίας 15 - 25 ετών, από
τις 27 χώρες της ΕΕ, έδειξε ότι τα δύο τρίτα (67%) ενδιαφέρονται
για τις ειδήσεις σχετικά με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, ένα-
ντι 90% για θέματα ψυχαγωγίας και πολιτισμού, 67% για αθλητικά
θέματα και κάτω από 45% για ειδήσεις που αφορούν θέματα οικο-
νομίας και πολιτικής. Το ενδιαφέρον για την επιστήμη είναι συγκρι-
τικά μεγαλύτερο στους νέους άνδρες από ό,τι στις νέες γυναίκες.
Από όλο το επιστημονικό-τεχνολογικό πεδίο, τα πιο δημοφιλή
θέματα είναι "οι νέες εφευρέσεις και τεχνολογίες" και "η Γη και το
περιβάλλον", με ποσοστά ενδιαφέροντος γύρω στο 90% μεταξύ
των νέων. Επίσης δημοφιλή είναι τα θέματα υγείας-ιατρικής και
πληροφορικής-επικοινωνιών, ενώ τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων
απάντησαν ότι ενδιαφέρονται πολύ ή αρκετά για "το σύμπαν, τα
αστέρια και τον ουρανό".
Όσον αφορά την κρατική πολιτική στον τομέα της έρευνας, το ένα
τέταρτο των νέων είπε ότι είναι οι πολίτες αυτοί που θα έπρεπε να
έχουν τον πρώτο λόγο στο πώς κατανέμονται και χρησιμοποιού-
νται τα ερευνητικά κονδύλια σε κάθε χώρα, το ένα πέμπτο είπε ότι
τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει η επιστημονική κοινότητα, το 18%
η κυβέρνηση, το 16% οι ερευνητικοί φορείς, το 12% η ΕΕ και μόλις
το 2% οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Η μεγάλη πλειονότητα των νέων συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρχει
περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον
τομέα της έρευνας, καθώς και ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι εθνικές κυβερ-
νήσεις πρέπει να δαπανούν περισσότερα χρήματα για έρευνα. 
Παρά όμως το σαφές ενδιαφέρον τους για τα επιστημονικά θέματα
και την κατανόηση της σημασίας που αυτά έχουν για την κοινωνία,

οι νέοι εμφανίζονται απρόθυμοι ή διστακτικοί να ασχοληθούν οι
ίδιοι ως επιστήμονες με αυτά. Μόνο το 19% δήλωσε ότι προτίθε-
ται να επιλέξει για μελέτη τις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστή-
μες, το 13% τη βιολογία και την ιατρική, το 11% τη μηχανική, το
10% τις φυσικές επιστήμες και το 8% τα μαθηματικά. 

Οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για επιστημονική καριέρα 

Φυτά απορροφούν τοξικά αέρια 
Ιάπωνες ερευνητές τροποποίησαν γενετικά ορισμένα φυτά,
ώστε να απορροφούν φορμαλδεΰδη, μια ισχυρή χημική
ουσία που χρησιμοποιείται σαν κολλητική ουσία στα οικο-
δομικά υλικά και τα έπιπλα.
Η φορμαλδεΰδη θεωρείται βασική υπεύθυνη για το "σύν-
δρομο του άρρωστου σπιτιού", που προκαλεί πονοκεφά-
λους, ζαλάδα και άλλα προβλήματα υγείας εξαιτίας των
χημικών ουσιών που έχουν ενσωματωθεί στα σπίτια. "Προσ-
δοκούμε ότι η απορρόφηση της φορμαλδεΰδης θα γίνεται
σε σταθερή βάση, μαζί με την απορρόφηση διοξειδίου του
άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης", δήλωσε ο καθηγητής
μοριακής φυσιολογίας των φυτών Κατσούρα Ιζούι του
πανεπιστημίου Κίνκι στην Ιαπωνία. Τα τροποποιημένα
φυτά (καπνού το ένα και "αραβιδόψις" το άλλο) περιέχουν
δύο είδη γονιδίων από μικροοργανισμούς, οι οποίοι χρη-

σιμοποιούν τη φορμαλδεΰδη για την ανάπτυξή τους. Η τροποποιημένη "αραβιδόψις" (που κανονικά ζει δύο μήνες) επιβίωσε επί ένα μήνα μέσα
σε κουτιά γεμάτα φορμαλδεΰδη, στα οποία το επίπεδο του τοξικού αερίου μειώθηκε στο ένα δέκατο του αρχικού επιπέδου. Ανάλογα ήσαν τα απο-
τελέσματα και με τα φυτά καπνού. Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να εφαρμόσουν την τεχνολογία τους σε άλλα κοινά φυτά.

διεθνή
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Γ Ε Ν Ε Υ Η ,  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α

Με δορυφόρο θα ανιχνεύονται οι βλάβες και οι διαρροές στο δίκτυο
ύδρευσης του δήμου Τρικκαίων, προκειμένου να περιοριστεί η σπα-
τάλη νερού. 
Ο δορυφόρος θα ανιχνεύει τις διαρροές και θα υποδεικνύει το σημείο
όπου θα πρέπει να επέμβουν τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ), προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να σταματήσει η διαρροή. 
Κατά τη διοίκηση της ΔΕΥΑΤ οι διαρροές είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Δημοτική
Επιχείρηση και για αυτό το λόγο αναζητούνται νέες μέθοδοι εντοπι-
σμού των βλαβών και διαρροών. 

Δορυφόρος κατά των διαρροών νερού 

Ρεκόρ στην ατμοσφαιρική ρύπανση το 2007

Μικροσκοπικά ηλεκτρικά σύρματα από ίνες πρωτεϊνών

Τα αέρια που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη έφτασαν το 2007 σε επίπεδα ρεκόρ
στην ατμόσφαιρα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).
Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και μονοξειδίου του αζώτου (νιτρώδες οξείδιο,
N20) άγγιξαν νέα υψηλά επίπεδα το 2007 και το μεθάνιο σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξησή
του σε μία δεκαετία, διευκρίνισε ο WMO.
"Τα πιο σημαντικά αέρια όσον αφορά την πρόκληση του φαινομένου του θερμοκηπίου - C02, μεθά-
νιο και N20 - αυξάνονται σταθερά και δεν υπάρχουν ενδείξεις μείωσής τους", δήλωσε ο ειδικός του
WMO Γκέιρ Μπραάδεν, προσθέτοντας ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσει κανείς αν το
μεθάνιο θα εξακολουθήσει και αυτό να αυξάνεται. "Το διοξείδιο του άνθρακα ευθύνεται για το 90%
της αύξησης των συνεπειών του φαινομένου του θερμοκηπίου", τα τελευταία πέντε χρόνια, πρό-
σθεσε ο ίδιος. Τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου φυλακίζουν την ακτινοβο-
λία στην ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας την υπερθέρμανσή της και ο αντίκτυπός τους ήταν
μεγαλύτερος το 2007 απ' ό,τι την προηγούμενη χρονιά.
Ωστόσο ο WMO διαπίστωσε μια αργή μείωση των επιπέδων χλωροφθορανθράκων του όζοντος -
το οποίο προστατεύει την ατμόσφαιρα από την ηλιακή ακτινοβολία - χάρη στη μείωση των εκπο-
μπών βάσει του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987. 

Μια αθόρυβη τεχνολογική επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη: η
σύγκλιση και ταυτόχρονη χρησιμοποίηση οργανικών υλικών και ηλε-
κτρονικών. Σε μια νέα καινοτομική εξέλιξη σε αυτό τον πολλά υπο-
σχόμενο τομέα, ερευνητές του Τμήματος Βιομοριακών και Οργανι-
κών Ηλεκτρονικών του σουηδικού πανεπιστημίου Λινκέπινγκ κατόρ-
θωσαν να δημιουργήσουν ηλεκτρικά σύρματα από ίνες πρωτεϊνών
μέσα σε πλαστικό περίβλημα. 
Οι λεπτές ίνες, πάχους μόλις 10 νανομέτρων (δηλαδή 10
δισεκατομμυριοστών του μέτρου) έχουν την ιδιότητα
της αυτοοργάνωσης και είναι συμβατές με τα βιο-
λογικά συστήματα.
Για πρώτη φορά, σύμφωνα με τους ερευνητές,
δημιουργήθηκαν πρωτεΐνες που είναι καλοί
αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος και παράλ-
ληλα λειτουργούν ως ημιαγωγοί σε τρανζί-
στορ. Οι ίδιοι ερευνητές πέρσι είχαν ανακοι-
νώσει τη δημιουργία αγώγιμων υφαντουρ-
γικών ινών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την παραγωγή "ηλεκτρονικών ρούχων".

Οι νανο-ίνες παράγονται σε δοκιμαστικούς σωλήνες. Ένα συστατικό
τους είναι οι αμυλοειδείς πρωτεϊνικές ίνες που δημιουργούνται με
φυσικό τρόπο στους οργανισμούς. Το άλλο συστατικό είναι ένα συζυ-
γιακό πολυμερές (PEDOT-S), ένα πλαστικό υλικό που είναι αγωγός
του ρεύματος. Όταν οι δύο ουσίες αναμιγνύονται στο νερό, το πλα-
στικό προσαρτάται στις ίνες και σχηματίζει ένα αγώγιμο περίβλημα
με πάχος μόλις λίγων ατόμων. 

Η όλη διαδικασία γίνεται από μόνη της, με την ιδιότητα της
αυτοοργάνωσης (τα πρωτεϊνικά μόρια αυτοσυναρμο-

λογούνται για να σχηματίσουν τις επιθυμητές δομές
των "συρμάτων"), χωρίς εξωτερική θέρμανση και

μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Σύμφωνα με τους ερευ-
νητές, η νέα αυτή τεχνική μπορεί να επιτρέψει τη
φθηνή παραγωγή υπερβολικά μικροσκοπικών
τρισδιάστατων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 
Χρησιμοποιώντας τις νανο-ίνες σύρματα, οι
ερευνητές κατασκεύασαν ηλεκτροχημικά τραν-

ζίστορ, που δουλεύουν στην περιοχή των 0-0,5
βολτ.

διεθνή



N E A  T O Y  E T E K

Ο Δρ Νεόφυτος Παπαδόπουλου, διευθυντής του Γραφείου Επιτρόπου
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ),
εκ μέρους του Επιτρόπου ΓΕΡΗΕΤ, σχολίασε σε απαντητική του επι-
στολή δημοσίευμα της έκδοσης Οκτωβρίου 2008, του Ενημερωτικού
Δελτίου ΕΤΕΚ, για «Ημερίδα για την ευρυζωνικότητα στην Κύπρο».
Η επιστολή του Δρα Παπαδόπουλου αναφέρεται στο περιεχόμενο του
αποσπάσματος (ολόκληρο το έγγραφο κοινοποιήθηκε στους φιλοξε-
νούμενους ομιλητές, της Ημερίδας, στις 12 Νοεμβρίου 2008, μετά δηλαδή
τη δημοσίευση του αποσπάσματος στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ)
των ‘Ευρημάτων’ της υπό αναφορά Ημερίδας (στην οποία συμμετείχε
ως εκπρόσωπος του Επιτρόπου ΓΕΡΗΕΤ) που διεξήχθη στις 26 Ιου-
νίου 2008 από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής.
Στην επιστολή/παρέμβασή του ο Δρας Παπαδόπουλος επικεντρώθηκε
σε ορισμένα συμπεράσματα του άρθρου που δημοσιεύθηκε στο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.
Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του ΓΕΡΗΕΤ:
1. Εκ της φύσεώς της η ρυθμιστική δραστηριότητα (επιβολή ρυθμιστι-
κών υποχρεώσεων, επίλυση διαφορών, εποπτεία) απαιτεί την επαφή (η
οποία παίρνει τη μορφή Δημοσίων Διαβουλεύσεων/Ακροάσεων, επί τού-
του συναντήσεων) του ΓΕΡΗΕΤ με όλους τους παροχείς με στόχο τη
διατήρηση του ανταγωνιστικού κλίματος και τη δημιουργία συνθηκών
ρυθμιστικής ασφάλειας η οποία οδηγεί σε περαιτέρω επενδύσεις στον
τομέα. Συνεπώς, η ημερίδα που διοργάνωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Πληροφορικής δεν έδωσε την ευκαιρία στους παροχείς και το Ρυθμιστή
να βρεθούν μαζί για πρώτη φορά και να συζητήσουν κοινά θέματα αλλά
ήταν ακόμα ένα βήμα για να καταθέσει η κάθε πλευρά τις απόψεις της.
2. Το ΓΕΡΗΕΤ σε τακτική βάση διενεργεί αναλύσεις αγοράς για τη

διεξαγωγή των οποίων συλλέγει πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίων
τόσο από τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και από τους
καταναλωτές (έρευνες καταναλωτών). Τα ερωτηματολόγια καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από στατιστικά στοιχεία μέχρι προτιμήσεις
καθώς και μελλοντικά έργα και προοπτική επενδύσεων. Οι αναλύσεις
αγοράς αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία ‘κτίζεται’ το ρυθμιστικό
περιβάλλον της αγοράς.  Για χάριν της ιστορίας δηλώνω κατηγορημα-
τικά ότι το ΓΕΡΗΕΤ και την αναγκαία εμπειρία έχει και την απαιτού-
μενη αντίληψη διαθέτει για να αντεπεξέλθει στον τομέα της αρμοδιότη-
τάς του. Θεωρώ ότι το καλό όνομα του ΓΕΡΗΕΤ στέκει πολύ ψηλά τόσο
στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Το ΓΕΡΕΗΤ όχι μόνο δεν επιβραδύνει την ανάπτυξη της ευρυζω-
νικότητας και γενικά την προώθηση νέων τεχνολογιών στην Κύπρο, αλλά
αντίθετα ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προώθηση τους το συντομό-
τερο δυνατό προς όφελος των καταναλωτών και γενικά της ανάπτυξης.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι το θέμα της ανάπτυξης της ευρυζωνικής πρό-
σβασης στην Κύπρο είναι πολύ σοβαρό με αντίστοιχου ειδικού βάρους
κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις. Ως τέτοιο, διεκδικεί την απαιτού-
μενη προσοχή του κράτους και τη χάραξη εστιασμένης πολιτικής η οποία
να αναδεικνύει τις συνέργειες που προκύπτουν από τη συνεργασία των
τομέων της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής του τόπου. 
Πρόσθετα, οι συνθήκες στην Κύπρο σήμερα στη συγκεκριμένη αγορά
είναι τέτοιες που απαιτούν συντονισμένες ενέργειες από όλους τους αρμό-
διους φορείς στη βάση εμπεριστατωμένων αναλύσεων των χαρακτηρι-
στικών του τομέα με γνώμονα το κοινό καλό. Το ΓΕΡΗΕΤ με τη γνώση,
εμπειρία και αρμοδιότητά του αποτελεί σημείο αναφοράς σε αυτή την
προσπάθεια.

«Ημερίδα για την ευρυζωνικότητα στην Κύπρο»

Σχετικά με την πρόθεση της Εκκλησίας της Κύπρου να ανεγείρει νέο καθεδρικό ναό στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, στο χώρο του
Αρχιεπισκοπικού μεγάρου, το ΕΤΕΚ είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’. Με σκοπό την τελική τοποθέ-
τηση του ΕΤΕΚ για το θέμα, έχει γίνει σχετική παρουσίαση του έργου, από το μελετητή του, στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ. Το Επιμελητή-
ριο εκτιμά ότι τόσο το μέγεθος της οικοδομής όσο και οι επιπτώσεις από τη χωροθέτηση του ναού, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο
σοβαρού προβληματισμού ώστε αυτό να ενταχθεί αρμονικά στο δομημένο περιβάλλον της ευαίσθητης περιοχής της παλιάς Λευκωσίας.

Ανέγερση καθεδρικού ναού στην εντός των τειχών Λευκωσία 

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης
Επαφές με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Βουδαπέστης,
είχε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο
Χρίστο Ευθυβούλου και τον αναπληρωτή διευθυντή Χριστόδουλο
Χατζηοδυσσέως, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βουδαπέστη,
από την 1η μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2008.
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου μελέτησαν
σχετικό σημείωμα, για τις επαφές στο Πανεπιστήμιο, που ετοίμασε
ο αναπληρωτής διευθυντής και τους στάλθηκε με την ημερήσια
διάταξη της συνεδρίας. Μετά από συζήτηση του σημειώματος από
τη Διοικούσα Επιτροπή αποφασίστηκε όπως:
- Γίνει αποδεκτή η εισήγηση του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης
για τη δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον μαθημά-
των/πρόσθετης φοίτησης ώστε να συμπληρώνονται τα 240 ECTS
που ισοδυναμούν με 4ετή φοίτηση για τους κλάδους μηχανολογι-
κής μηχανικής, ηλεκτρολογικής μηχανικής και χημικής μηχανικής.
- Γίνει αποδεκτή η εισήγηση του Πανεπιστημίου όπως η απαίτηση
για 4ετή φοίτηση ισχύσει από το 2010 αντί από το 2009

- Εγκριθούν οι συγκεκριμένες εισηγήσεις που έχει υποβάλει το Πανε-
πιστήμιο για τα επιπρόσθετα 30 ECTS που αφορούν τους προανα-
φερόμενους τίτλους σπουδών.
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N E A  T O Y  E T E K

Με επιστολές του, το ΕΤΕΚ, προς το διευθυντή του τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας ζητά περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την πρόσληψη στη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Β’ - Χαρτογραφία, ατόμου με βασικό
πτυχίο Γεωπόνου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέμα που πιθανό να έχει σχέση με Συστήματα Πληροφοριών Γης (Χωρομετρία – χαρτο-
γραφία).  
Το θέμα προέκυψε μετά που εκφράστηκαν αμφιβολίες από μέλη  του ΕΤΕΚ, ως προς την ορθή αξιολόγηση των προσόντων του ατόμου αυτού. 
Το τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε απαντητική του επιστολή σημειώνει ότι η πλήρωση της θέσης έγινε βάσει του καταλόγου Παράρ-
τημα ΙΙ, δυνάμει της υπ. Αρ. 3 Απόφασης της Βουλής (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 7/7/2006) σύμφωνα με την οποία η Συμ-
βουλευτική Επιτροπή προέβηκε μόνο σε ειδική γραπτή εξέταση, καλώντας όλους ανεξαιρέτως τους υποψήφιους. «Στην περίπτωση αυτή»,
σημειώνει η επιστολή, «την αρμοδιότητα για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων είχε η ΕΔΥ, η οποία προχώρησε και στην πρό-
σληψή τους.

Πρόσληψη στη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Β’ με βασικό πτυχίο

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Χρίστος Ευθυβούλου, παρέστη και χαιρέτισε την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Κύπρου, στις 15 Νοεμβρίου 2008. Στο χαιρετισμό του, ο κ. Ευθυβούλου, ευχαρίστησε τους αρχιτέκτονες για τη στήριξη που προσφέρουν στο
έργο του Επιμελητηρίου. Επίσης σημείωσε ότι στα 15 χρόνια ζωής του ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είχε ουσιαστικές παρεμβάσεις και
δραστηριότητες, που στόχευαν πάντα στη διαφύλαξη και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Μεταξύ άλλων, o πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανα-
φέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλλεται, στα πλαίσια της συνεργασίας ΕΤΕΚ και υπουργείου Εσωτερικών, για την επίσπευση της έκδο-
σης των πολεοδομικών αδειών και Αδειών Οικοδομής. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην απλοποίηση/τροποποίηση διαδικασιών ή νομοθε-
σιών με στόχο την επίλυση του προβλήματος των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση των Αδειών.
Εξάλλου, στις 6 Δεκεμβρίου ο κ. Ευθυβούλου απηύθυνε χαιρετισμό στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Κύπρου. Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ευχαρίστησε τους πολιτικούς μηχανικούς  από το βήμα για τη συνεργασία τους με το Επιμελητήριο. «Ο
ΣΠΟΛΜΗΚ», είπε ο κ. Ευθυβούλου, «παρά τα σχετικά λίγα χρόνια της λειτουργίας του, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον οργανωμέ-
νους και δραστήριους επαγγελματικούς συλλόγους με προσφορά τόσο στον Κύπριο πολιτικό μηχανικό και τους μηχανικούς γενικότερα αλλά
και στο κοινωνικό σύνολο». Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει αρκετή προεργασία για την τροποποίηση του
περί ΕΤΕΚ Νόμου ώστε να παρέχεται το δικαίωμα σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης να ασκούν επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστή-
μης, η οποία είναι μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων που έθεσε το Γενικό Συμβούλιο για την παρούσα θητεία του.

Δραστηριότητες προέδρου ΕΤΕΚ

Νέο ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Τα πιο ψηλά κτίρια της Λευκωσίας 

Το Γενικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου συνεχάρη για την εκλογή τους (18 Νοεμβρίου 2008) τον κ. Κων-
σταντίνο Κωνσταντή, πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και τα λοιπά μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου
και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ που φιλοξένησε
το ενημερωτικό δελτίο του ΕΤΕΚ, στο τεύ-
χος Σεπτεμβρίου 2008 (115), σχετικά με
την αύξηση του Συντελεστή Δόμησης στα
κέντρα των πόλεων της Κύπρου, από το
γραφείο του Δημοτικού Μηχανικού του
δήμου Λευκωσίας μας ενημέρωσαν ότι το
ερώτημα που θέσαμε προς το δήμο, σχε-
τικά με τα πιο ψηλά κτίρια της Λευκωσίας
«δεν μπορεί να απαντηθεί με ακρίβεια
διότι στο δήμο Λευκωσίας δεν υπάρχει
αρχείο με καταχωρημένα τα κτίρια σύμ-
φωνα με το ύψος τους και τον αριθμό των
ορόφων τους». Παρ’ όλα αυτά μετά από
σχετική έρευνα  που έγινε σε μερικούς
οικοδομικούς φακέλους του δήμου Λευ-
κωσίας συμπεραίνεται ότι τα πιο κάτω κτί-
ρια συμπεριλαμβάνονται στα ψηλότερα
κτίρια της Λευκωσίας:

(α) Πύργος Σιακόλα
(πρώην μέγαρο Μαγγλή)
στην οδό Λήδρας, 
Αριθμός ορόφων 14 (ισόγειο + 13),
Ύψος 47 μέτρα, επιπλέον 
επί της ταράτσας υφίσταται 
τριώροφος πύργος με ύψος 
ακόμη 9.40 μέτρα 
(β) Οικοδομή Center Point 
στην οδό Στασικράτους
Αριθμός ορόφων 11 (ισόγειο + 10)
Ύψος 37 μέτρα
(γ) Μέγαρο Σιαντεκλαίρ
στην οδό Σοφούλη
Αριθμός ορόφων 10 (ισόγειο +9),
Ύψος 33.5 μέτρα
(δ) Οικοδομή CYBARCO
στην οδό Κάσου. Αριθμός Ορόφων 11
(ισόγειο +10) Ύψος 32 μέτρα



N E A  T O Y  E T E K

Το ΕΤΕΚ με επιστολή του προς το δήμαρχο και προς τα διοικητικό συμβούλιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (σε συνέχεια
επιστολή τους), τονίζει ότι εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι τα καθήκοντα και οι ευθύνες που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας, για
αυτή τη θέση, αφορούν άσκηση επαγγέλματος στη Χημική Μηχανική. Γι’ αυτό το λόγο το ΕΤΕΚ σημειώνει πως το σχέδιο υπηρεσίας θα
έπρεπε να περιλαμβάνει απαίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο.
Να σημειώσουμε ότι το ΕΤΕΚ δέχθηκε παράπονα για την προκήρυξη της θέσης, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 4 Ιουλίου 2008. Η μισθολογική κλίμακα για θέσεις Χημικού στη δημόσια υπηρεσία είναι Α8-10-11 ενώ για θέσεις Χημι-
κού Μηχανικού είναι Α9-11-12. Το ΕΤΕΚ ζήτησε όπως γίνουν διορθωτικές κινήσεις και αναβολή των εξετάσεων για κάλυψη της θέσης που
είχαν προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου 2008.

Προκήρυξη και πρόσληψη Χημικού στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

Σχέδιο Υπηρεσίας λειτουργού Πληροφορικής

Ρύθμιση προνοιών στις Νομοθεσίες ΕΤΕΚ, περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών 1941-2004 
και περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2006

To ETEK, σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας, της θέσης λειτουργού Πληροφορικής (Κλ. Α8, Α10 και Α11), στο τμήμα
υπηρεσιών Πληροφορικής, ενημέρωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι «προσόντα που αφορούν τη Μηχανική της
Πληροφορικής και τις διάφορες ειδικότητες και εξειδικεύσεις της, αντιμετωπίζονται από το ΕΤΕΚ ενιαία». Τονίστηκε επίσης ότι στο Μητρώο
Μελών Μηχανικής Πληροφορικής δύναται να εγγραφούν όλοι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ
εισηγήθηκε όπως η σημείωση (2) του υφιστάμενου σχεδίου Υπηρεσίας διαμορφωθεί ως εξής: «Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι
ως μέλη στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία».

Σε συνεδρία που έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ), σε σχέση με τη ρύθμιση προνοιών στις Νομο-
θεσίες ΕΤΕΚ, περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών και περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανο-
νισμών, σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής συνεδρίας, με βάση οδηγία του
υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, τονίστηκε ότι είναι απαραίτητο να συνε-
χιστεί, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, η συζήτηση για τα εν λόγω θέματα, ώστε
το συντομότερο να υπάρξει η εισήγηση που θα τεθεί ενώπιον του υπουργού.
Παρόντες στη συνεδρία ήταν ο διευθυντής του Τμήματος ΗΜΥ, ο ανα-
πληρωτής διευθυντής του ΕΤΕΚ Χριστόδουλος Χ’Οδυσσέως και εκπρό-
σωποι των ΗΜΥ και ΕΤΕΚ. Η συνεδρία έγινε για επίλυση των θεμάτων
σχετικά με:
α) Τη διατήρηση του δικαιώματος εκπόνησης μελέτης, με βάση τις πρό-

νοιες των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών, από τους Ανώτερους
Τεχνικούς Ηλεκτρολογίας και Εργολήπτες ηλεκτρολογικών εγκατα-
στάσεων που κατέχουν Πιστοποιητικό Ικανότητας / Εγγραφής, με βάση
τους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς.

β) Τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών και τις πρόνοιες του
περί ΕΤΕΚ Νόμου, σχετικά με την εγγραφή και άσκηση του επαγγέλ-
ματος από τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.

γ) Τις εισηγήσεις που έκαμε το ΕΤΕΚ στο Υπουργείο Εσωτερικών για
τροποποίηση των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ ανέφεραν ότι, στη βάση του κοινού στόχου που
είναι η προσφορά προς την κοινωνία, επιβάλλεται να ρυθμιστούν οι δύο νομο-
θεσίες (περί ΕΤΕΚ και περί Ηλεκτρισμού), για να μην υπάρχουν οι οποι-
εσδήποτε αντιπαραθέσεις μεταξύ του Τμήματος και του Επιμελητηρίου και
να μην προκαλείται σύγχυση στους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς και το
κοινό γενικότερα.
Οι κατηγορίες των μελετητών με βάση τους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς,
όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους του Τμήματος ΗΜΥ, είναι οι
εγγεγραμμένοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι Ανώτεροι Τεχνικοί Ηλεκτρο-
λογίας και ορισμένοι Εργολήπτες οι οποίοι απέκτησαν τη σχετική άδεια με
βάση ειδικά κριτήρια/εξετάσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς.
Τονίστηκε όμως ότι, τα όρια ευθύνης της άδειας που κατέχουν οι Εργολή-

πτες για εκπόνηση μελέτης, κυμαίνονται από 5-25KVA και ότι ο αριθμός
των αδειούχων μελετητών που είναι Ανώτεροι Τεχνικοί Ηλεκτρολογίας και
Εργολήπτες, σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει ήδη δοθεί μεταξύ άλλων
και στο ΕΤΕΚ, είναι περιορισμένος. Μετά από αναφορά που έγινε στις προη-
γούμενες απόψεις του Τμήματος ΗΜΥ και ΕΤΕΚ για το εν λόγω θέμα, το
ΕΤΕΚ ανέφερε ότι μετέφερε τη θέση του Τμήματος στη Διοικούσα Επι-
τροπή του ΕΤΕΚ, η οποία αποφάσισε ότι, δεν συζητεί θέμα μελετητών που
είναι Ανώτεροι Τεχνικοί Ηλεκτρολογίας και Εργολήπτες, διότι όπως ανέ-
φερε, κατά την ίδρυση του ΕΤΕΚ οι μελετητές εμπίπτουν στις αρμοδιότη-
τές του.  Το Τμήμα ΗΜΥ ανέφερε ότι, προτού ληφθεί οποιαδήποτε από-
φαση επί του θέματος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του Εναρ-
μονιστικού Νόμου 31(Ι)/2008 σχετικά με την Αναγνώριση Επαγγελματι-
κών Προσόντων, (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2006/123/ΕΚ των Υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά. Μετά από συζή-
τηση για τις σχετικές πρόνοιες των δύο Οδηγιών, ο Διευθυντής του Τμήμα-
τος ΗΜΥ τόνισε ότι, είναι απαραίτητο να μελετηθούν σφαιρικά και σε βάθος
οι απαιτήσεις όλων των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών προτού ληφθεί οποι-
αδήποτε απόφαση. Σχετικά με το θέμα των προνοιών για τους Ηλεκτρολό-
γους Μηχανικούς που υπάρχουν στις δύο Νομοθεσίες, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε
όπως, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των Μηχανικών, το Τμήμα ΗΜΥ
θα πρέπει να σταματήσει να τους εκδίδει το “Πιστοποιητικό Εγγραφής”. Επί-
σης ανέφερε ότι, το ΕΤΕΚ προτίθεται να απαιτεί τουλάχιστον ένα χρόνο
πείρα για να εκδίδει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Όπως επίσης τονί-
στηκε, για το ΕΤΕΚ η εργασία εκπόνησης μελέτης αποτελεί άσκηση επαγ-
γέλματος στη μηχανική επιστήμη και αν τούτο δεν είναι αποδεκτό από το
Τμήμα ΗΜΥ, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. 
Για τα πιο πάνω, συμφωνήθηκε ότι, παρόλες τις πιέσεις που ασκούνται από
μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι η αρμόδια αρχή για τους περί
Οδών και Οικοδομών Νόμο και Κανονισμούς, οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις
για τα υπό αναφορά θέματα πρέπει να παραπεμφθούν ενώπιον του Υπουρ-
γού Συγκοινωνιών και Έργων, αφού γίνει προσπάθεια για ύπαρξη συμφω-
νημένης λύσης. 
Εξάλλου, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ που στάλ-
θηκαν σε επιστολή ημερομηνίας 20 Μαΐου, 2008 στο υπουργείο Εσωτερι-
κών, για τροποποίηση των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών.
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Η Στρατηγική της Κύπρου για ασφάλεια και υγεία στην εργασία,
η οποία σχεδιάστηκε με βάση την Κοινοτική Στρατηγική 2007-
2012, έχει ως στόχο τη μείωση της συχνότητας των εργατικών
ατυχημάτων κατά 25% καθώς και τον έλεγχο και τη μείωση των

επαγγελματικών ασθενειών. Βασικοί άξονες της Στρατηγικής είναι:
• Ύπαρξη κατάλληλου Θεσμικού Πλαισίου
• Ύπαρξη κατάλληλου Νομοθετικού Πλαισίου πλήρως εναρμονισμένου

με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο
• Λειτουργία κατάλληλου και επαρκούς Συστήματος Επιθεώρησης

Εργασίας
• Λειτουργία κατάλληλων Υποστηρικτικών Θεσμών
• Λειτουργία κατάλληλου Συστήματος Επιτήρησης της Υγείας των εργα-

ζομένων
• Προώθηση της πρόληψης μέσω της διαφώτισης, ενημέρωσης και

κατάρτισης
• Ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε

άλλους Τομείς Πολιτικής, όπως η Εκπαίδευση, η Απασχόληση, η Γεωρ-
γία, το Περιβάλλον, οι Μεταφορές, κ.λπ

• Ενθάρρυνση επιστημονικής προόδου και έρευνας
• Στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκό-

μενους φορείς
• Ενεργός συμμετοχή στα Σώματα και στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης
• Υλοποίηση στοχευμένων Εκστρατειών Διαφώτισης

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα κρίνεται ότι ανταποκρίνεται στις

απαιτήσεις της εξαετίας. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στη:
• Λειτουργία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το οποίο συμ-

βουλεύει τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πάνω σε
όλα τα εργατικά ζητήματα και υποβάλλει συστάσεις και εισηγήσεις
πάνω στην εργατική νομοθεσία. 

• Λειτουργία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας το
οποίο συμβουλεύει τον υπουργό Εργασίας σε θέματα λήψης μέτρων
πρόληψης ατυχημάτων, βελτίωσης της επαγγελματικής ασφάλειας και
υγείας και της αναθεώρησης ή εισαγωγής νέας νομοθεσίας.

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το νομοθετικό πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο προς το αντίστοιχο

Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, όμως, θα συμπληρώνεται όπου και όταν εντοπίζο-
νται κενά ή και ιδιαιτερότητες που αφορούν τα δεδομένα της Κύπρου. Επι-
πρόσθετα, θα προωθηθεί η απλοποίηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου
που ίσχυε πριν την εναρμόνιση.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Το Σύστημα Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να συγκρίνεται με τα αντί-

στοιχα συστήματα των υπολοίπων κρατών μελών και ιδίως εκείνα της Ευρώ-
πης των 15.  Αυτό θα επιτευχθεί με εφαρμογή των ακολούθων:
• Υλοποίηση προγράμματος επιθεωρήσεων βασισμένου πάνω σε ακριβή

και πραγματικά στοιχεία από τις επιθεωρήσεις, τα ατυχήματα αλλά και
από έρευνες μεταξύ των εργαζομένων.

• Πραγματοποίηση τακτικών επιθεωρήσεων καθώς και εξειδικευμένων

επιθεωρήσεων στο πλαίσιο μικρών εκστρατειών.
• Διευθετήσεις για παροχή κατάλληλης και συστηματικής εκπαίδευσης

των Επιθεωρητών.
• Ανταλλαγή επισκέψεων Επιθεωρητών της Κύπρου με Επιθεωρητές

άλλων κρατών μελών της ΕΕ με στόχο την απόκτηση γνώσεων και
εμπειριών.

• Προώθηση στενότερης συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες (Αστυνομία,
Πυροσβεστική, Τμήμα Εργασίας, κ.λπ. καθώς και με Ημικρατικούς
Οργανισμούς και άλλους Φορείς/Οργανώσεις).

• Παροχή στους Επιθεωρητές κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού και
υποστήριξή τους με  μηχανογραφικά συστήματα.

• Βελτίωση της δομής και της στελέχωσης του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας.

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ  ΘΕΣΜΟΙ
Οι υποστηρικτικοί θεσμοί θα βελτιωθούν ως ακολούθως:
• Παροχή υποστήριξης προς τους Λειτουργούς Ασφάλειας καθώς

και τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας και Πρό-
ληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, συνεχής ενημέρωσή
τους και τακτική επικοινωνία μαζί τους.

• Βελτίωση του θεσμού των Επιτροπών Ασφάλειας με στόχο την
ενεργότερη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στην προώθηση
της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και την αξιοποίηση τους στο πλαίσιο
λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το Σύστημα Επιτήρησης της Υγείας των Εργαζομένων θα λειτουργήσει με

την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, το οποίο ετοιμάστηκε μετά την ολοκλή-
ρωση σχετικής μελέτης καθώς και με την εισαγωγή νέας νομοθεσίας.

6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Η προώθηση της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματι-

κών ασθενειών θα υλοποιείται μέσω:
• Τακτικών και εξειδικευμένων επιθεωρήσεων.
• Εκστρατειών που θα οργανώνονται με βάση τις αποφάσεις του Ευρω-

παϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και
της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας.

• Συνεργασίας για τη σύσταση και αποτελεσματική λειτουργία των Επι-
τροπών Ασφάλειας.

• Δημοσιεύσεων στα εκφραστικά όργανα των Κοινωνικών Εταίρων και
άλλων οργανισμών/φορέων με ενδιαφέρον σε θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία.

• Ετοιμασίας και διανομής απλού, κατανοητού και περιεκτικού πληρο-
φοριακού/ενημερωτικού υλικού.

• Διανομής υλικού που ετοιμάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

• Δημοσιοποίησης της νομοθεσίας, του ενημερωτικού/διαφωτιστικού υλι-
κού και άλλων πληροφοριών που αφορούν δραστηριότητες που συμ-
βάλλουν στην προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

• Οργάνωσης ή συνδιοργάνωσης σεμιναρίων και ημερίδων και άλλων
δραστηριοτήτων διαφώτισης/ενημέρωσης/κατάρτισης.

• Άλλων μορφών συνεργασίας με τους φορείς/οργανισμούς που έχουν

Στρατηγική για ασφάλεια και υγεία 
στην εργασία 2007-2012
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
• Προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Χρήσης οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων.
• Χρήσης εθελοντικών εργαλείων, όπως διαγωνισμοί, κ.λπ.
• Υλοποίησης Σχεδίων και Προγραμμάτων για προώθηση της υγείας

στους χώρους εργασίας και της συνεργασίας με τον ιατρικό κόσμο για
τη μείωση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας.

• Ανάπτυξης συνεργασιών με τους φορείς που εκπροσωπούν τους Μελε-
τητές και Σχεδιαστές.

• Συνεργασίας με τα ΜΜΕ.
• Ενθάρρυνσης των εργαζομένων αλλά και του κοινού να επικοινωνούν

με το Τμ. Επιθεώρησης Εργασίας.

7. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Η ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε

άλλους τομείς πολιτικής περιλαμβάνει:
Εκπαίδευση
Την ένταξη των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο αναλυτικό πρόγραμμα

σπουδών των: Δημοσίων εκπαιδευτηρίων σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης, δηλαδή Προδημοτική, Δημοτική, Γυμνασιακή, Λυκειακή και Τεχνική,
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου και σχολών εκπαίδευσης δημόσιων
οργανισμών έτσι ώστε οι σημερινοί μαθητές και φοιτητές, αλλά αυριανοί εργο-
δότες και εργαζόμενοι, να αποκτήσουν διαχρονικά νοοτροπία ασφάλειας.

Απασχόληση
Την επιθεώρηση των υποστατικών του ενδιαφερόμενου εργοδότη και την

επιβολή όρων για τη βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργα-
σίας μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης για παραχώρηση από το
Τμήμα Εργασίας άδειας απασχόλησης αλλοδαπού.

Ανάπτυξη
Την επιβολή όρων, μετά από σχετική εισήγηση του Τμ. Επιθεώρησης Εργα-

σίας, μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας
και Άδειας Οικοδομής για βιομηχανικά κτίρια.

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΡΕΥΝΑ
Σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Υπη-

ρεσίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, θα επιδιώκεται η έρευνα πάνω σε κενά
γνώσεων για την αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναδυόμενων κινδύνων.

Επίσης, θα επιδιώκεται η ανάθεση μελετών και ερευνών σε κατάλληλους
οργανισμούς/φορείς για τη βελτίωση της γνώσης πάνω σε θέματα επαγγελ-
ματικής ασφάλειας και υγείας.

Μέσω της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των ερευνών του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού του Δουβλίνου για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργα-
σίας και Διαβίωσης καθώς και ερευνών που θα αναλαμβάνουν το Τμήμα Επι-
θεώρησης Εργασίας ή/και άλλοι οργανισμοί καθώς και του Παρατηρητηρίου
Κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία, θα παρακολουθούνται οι εξελίξεις τόσο όσον αφορά τους
γνωστούς όσο και τους αναδυόμενους κινδύνους στον κόσμο της εργασίας,
ώστε να προωθούνται μέτρα για αντιμετώπισή τους.

9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Η συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους αποτελεί τον ακρογωνι-

αίο λίθο της όλης πολιτικής του υπουργείου Εργασίας. Θα αξιοποιηθεί
πλήρως το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των Κοινω-
νικών Εταίρων και θα ενισχυθεί η παροχή τεχνοκρατικής βοήθειας προς
τις Οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων με στόχο την αναβάθμιση των
δυνατοτήτων τους για προσφορά εκπαίδευσης και καθοδήγησης στα μέλη
τους.

Επίσης θα προωθηθεί η συνεργασία με τις τοπικές αρχές καθώς και με
άλλους φορείς και ειδικά εκείνους που ασχολούνται με την επιτήρηση της
αγοράς και την προστασία του περιβάλλοντος.

10. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 
Συμβουλευτική Επιτροπή
Τακτική παρακολούθηση του έργου και ενεργός συμμετοχή σε Ομάδες

Εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία που χειρίζονται θέματα στα οποία η Κύπρος έχει ενδιαφέρον, ώστε
να υπάρχει άμεση γνώση της προόδου και των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και των Κρατών Μελών.

Θα επιδιώκεται επίσης η αδιάλειπτη συμμετοχή των εκπροσώπων των Κοι-
νωνικών Εταίρων στην Επιτροπή αυτή.

Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας
Ενεργός συμμετοχή στην Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας

καθώς και στις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας ώστε να υπάρχει άμεση πλη-
ροφόρηση για την ισχύουσα κατάσταση και τις ακολουθούμενες διαδικασίες
από τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης των άλλων Κρατών Μελών με στόχο την
ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και τη βελτίωση της δικής μας Υπηρεσίας Επι-
θεώρησης, όπου κριθεί αναγκαίο.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για Ασφάλεια 
και Υγεία στην Εργασία
Ενεργός συμμετοχή στο κυβερνών σώμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για

την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ώστε η Κύπρος να επωφελείται
από τη συμμετοχή αυτή.

Αποτελεσματική λειτουργία του τμ. Επιθεώρησης Εργασίας ως εστιακού
πόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης της χορηγίας που δικαι-
ούται η Κύπρος καθώς και του ενημερωτικού ή άλλου υλικού που ετοιμάζει
ο Οργανισμός αυτός στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Θα επιδιώκεται η αδιάλειπτη συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνι-
κών εταίρων στον οργανισμό αυτό.

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
Συμμετοχή μας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας ώστε

να υπάρχει άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις για νέα στα-
τιστικά στοιχεία για να προωθούνται έγκαιρα οι απαιτούμενες ενέργειες.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
Όταν και όποτε απαιτείται, ενεργός συμμετοχή μας στις εργασίες της ετή-

σιας Συνδιάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Ην. Εθνών καθώς
και των εκάστοτε Adhoc Τεχνικών Επιτροπών που ενίοτε συστήνονται για
την εξέταση ειδικών θεμάτων σχετικά με την Επαγγελματική Ασφάλεια και
Υγεία. Αποτελεσματική αξιοποίηση των Συμβάσεων και Συστάσεων καθώς
και άλλων καθοδηγητικών κειμένων/οδηγιών της Οργάνωσης στο μέγιστο
δυνατό βαθμό. Συνιστάται η αδιάλειπτη συμμετοχή των εκπροσώπων των
κοινωνικών εταίρων.

Διεθνής Σύνδεσμος Επιθεώρησης Εργασίας
Ενεργός συμμετοχή του τμ. Επιθεώρησης Εργασίας στις δραστηριότητες

του Διεθνούς Συνδέσμου Επιθεώρησης Εργασίας για εκείνα τα θέματα Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εφαρ-
μογή στην Κύπρο.

11. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, των εργαζομένων

και του κοινού ευρύτερα σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και
υγεία στην εργασία θα επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης των ακόλου-
θων εκστρατειών: Της ετήσιας εκστρατείας πρόληψης των Εργατικών Ατυ-
χημάτων και των Επαγγελματικών Ασθενειών, της εκστρατείας της Επι-
τροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία περιλαμβάνει την εκστρατεία διαφώτισης και την εκστρατεία επιθε-
ώρησης, της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας που διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, εκστρατειών που επι-
κεντρώνονται σε εξειδικευμένα θέματα, π.χ. προώθηση του θεσμού των Επι-
τροπών Ασφάλειας.
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Ζητούνται 
προς εργοδότηση 

Αρχιτέκτονες
Πείρα από 1-5 χρόνια. Γνώση Autocad
Μισθός αναλόγως πείρας. N.C.
MELETIOU ARCHITECTS AND
ENGINEERS. Τηλ. 22375355

Αρχιτέκτονας
Πείρα: 2 χρόνια
Πολύ καλή γνώση Autocad
Μισθός αναλόγων προσόντων
Χρίστος Παναγιωτίδης και Συνεργάτες
Τηλ. 22780222

Αρχιτέκτονας
Γνώση Autocad
ΜΥΡΙΑ ΚΩΝ/ΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
κ. Μύρια Κωνσταντινίδου,  τηλ.
22460505, 99665656

Αρχιτέκτονας και
Πολιτικός Μηχανικός
ΠΟΛΥΤΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Τηλ. 22447044, email :  info@polytia.com

Πολιτικός Μηχανικός
Μ. Ι Καπήρης και Υιός Contractors
Τηλ. 99639112       

Πολιτικός Μηχανικός
MANTORINIS CONSTRUCTIONS
LTD. κ. Πανίκο Μαντορίνη,
τηλ.99650535 
email: mantorin@spidernet.com.cy

Πολιτικοί Μηχανικοί και
Επιμετρητής Ποσοτήτων
LION EAGLE CONTRACTING LTD,
τηλ. 22879390
email: info@personacentury.com

Πολιτικός Μηχανικός
Α. Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΤΔ, κ. Δ.
Δημητρό τηλ. 22510590

Μηχανολόγος /
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μηνιαίος καθαρός μισθός 1400 -1800
Ευρώ. Λοϊζος Τοφαρή Λτδ, τηλ 24634921

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Louis Cruise Lines, κ. Λοϊζος Νικολάου,
τηλ. 25505445

Ζητούν εργοδότηση
Πολιτικός Μηχανικός

Beng in Civil Structural and
Environmental Engineering
University of London
MSc Structural Engineering, University
of Southern California

Καταχώρηση αγγελιών, πληροφορίες: cyprus@etek.org.cy | τηλ. 22877644

Ντίνος Νικολαίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, για αγωγή που αφορά κεντρική θέρμανση στη Λευκωσία

Σεβίνα Φλωρίδου, Αρχιτέκτονας, για προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση της πλατείας Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ στην Παρεκκλησιά.

A Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ


