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

Τ ο Μάρτιο του 2003 (17.3.2003) δημοσιεύτηκε με σχετική ειδο-
ποίηση αρ. 311 η αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Πάφου.
Υποβλήθηκαν οι ενστάσεις από επηρεαζόμενους ιδιοκτή-
τες γης -μέσα στην τότε προθεσμία οκτώ μηνών (σήμερα

τεσσάρων) που είχε δοθεί- οι οποίες «εξετάστηκαν» από τον αρμό-
διο υπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο (κατά νόμο αρμόδιο) το
οποίο πήρε και την τελική απόφαση του. Το τελικό Αναθεωρημένο
Σχέδιο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 27/10/2006. Ακο-
λούθησαν προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι πλείστες εκ των
οποίων εκκρεμούν προς εκδίκαση.

Κατά την εξέταση των ενστάσεων την περίοδο 2003-2006 ο αρμό-
διος υπουργός (Εσωτερικών), ο οποίος εξέτασε τις ενστάσεις για να
υποβάλει Έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο,  ανέθεσε την εξέταση
των ενστάσεων σε τρεις –ουσιαστικά- Επιτροπές.  Την Ε.Μ.Ε. (Επι-
τροπή Μελέτης Ενστάσεων), με μέλη τοπικούς παράγοντες της Τοπι-
κής Διοίκησης, υπαλλήλους του Τμήματος Πολεοδομίας,  το Πολε-
οδομικό Συμβούλιο και την Επιτροπή του
Πολεοδομικού Συμβουλίου.

Η διαδικασία αυτή καθιερώθηκε στη βάση
Εγκυκλίου και δεν είναι θεσμοθετημένη διά
νόμου στις σχετικές πρόνοιες του Νόμου 90/72,
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, άρθρα
10-18, που αφορούν την εκπόνηση και ανα-
θεώρηση από καιρού εις καιρό των Τοπικών
Σχεδίων. Η «κάλυψη» του νομοθετικού αυτού

κενού με εγκυκλίους εγκυμονεί κινδύνους. Πέραν όμως από την αδυ-
ναμία αυτή προκύπτει θέμα ότι η σύνθεση των Επιτροπών αυτών δεν
είναι και πάντοτε η καταλληλότερη. Σε πρώτο στάδιο, σε τοπικό επί-
πεδο (π.χ. για την Τρεμιθούσα Πάφου) την Ε.Μ.Ε. στελέχωσαν ο  Κοι-
νοτάρχης, εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης και του Επαρχια-
κού Γραφείου Πολεοδομίας.  Σώμα ακατάλληλο, κατά τη γνώμη μου,
για να εκφράσει ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες απόψεις: π.χ. για
θέματα τουριστικής ανάπτυξης τα οποία είχαν εγερθεί.

Παντελής η έλλειψη, επίσης, (σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ακρό-
ασης) και της εμπλοκής του ΕΤΕΚ ή μελών του για να εκφράσουν
απόψεις. Ουσιαστικά θεσπίζονται και επικυρώνονται οι απόψεις Επι-
τροπών σε διάφορα επίπεδα, κυρίως «τεχνοκρατών», χωρίς ουσια-
στικό διάλογο με το ευρύτερο κοινό, την Τοπική Διοίκηση ευρύτερα
και τον ιδιωτικό τομέα.  

Με λίγα λόγια η διαδικασία ενστάσεων και εξέταση τους πάσχει
και χρήζει αναθεώρησης για να έχουμε ένα καλύτερο και πλέον δημο-

κρατικό αποτέλεσμα και για να αποφεύγο-
νται επίσης κρούσματα κατάχρησης εξου-
σίας και εξυπηρέτησης συμφερόντων στη
διαμόρφωση ζωνών ανάπτυξης κατά την
εξέταση ενστάσεων και λήψη τελικών απο-
φάσεων.

Eκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής,
Μύρια Κωνσταντινίδου, Αρχιτέκτονας

Τοπικό Σχέδιο Πάφου

Ουσιαστικά θεσπίζονται και
επικυρώνονται οι απόψεις Επιτροπών

σε διάφορα επίπεδα, κυρίως
«τεχνοκρατών», χωρίς ουσιαστικό
διάλογο με το ευρύτερο κοινό, την
Τοπική Διοίκηση ευρύτερα και τον

ιδιωτικό τομέα
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Θ Ε Μ Α

Μ ε σκοπό την ολοκλήρωση της Οδηγίας Δομικών Προϊ-
όντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή Τυποποίησης το έργο της εκπόνησης
επιπρόσθετης σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων, των

Ευρωκωδίκων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση και όλων
των Κανονισμών των κρατών μελών, που αφορούν τον υπολογι-
σμό της στατικής επάρκειας των κατασκευών, καθώς και όλων των
μερών που τα απαρτίζουν (δομικά στοιχεία και προϊόντα).

Οι διαφορές που συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ των μεθόδων
υπολογισμού της στατικής επάρκειας οικοδομών που αναφέρονται
σε εθνικούς Κανονισμούς, παρεμποδίζουν
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μηχανι-
κού και αρχιτεκτονικών υπηρεσιών εντός
της Κοινότητας. Η χρήση των Ευρωκω-
δίκων, συνεπώς, οι οποίοι θα αντικατα-
στήσουν τους εθνικούς Κανονισμούς, θα
διευκολύνει την ελευθερία παροχής υπη-
ρεσιών στον τομέα έργων μηχανικού και
αρχιτεκτονικής με τη δημιουργία των προϋποθέσεων που απαι-
τούνται για ένα εναρμονισμένο σύστημα γενικών κανόνων. Επι-
πρόσθετα οι ευρωκώδικες αναμένεται να διευκολύνουν την ανά-
πτυξη κοινών ερευνητικών προσπαθειών που αναλαμβάνονται από
διάφορους συντελεστές στην Κοινότητα και τη διάδοση των απο-
τελεσμάτων των εν λόγω ερευνών, ιδίως μέσω της επαγγελματικής
κατάρτισης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή ασφαλέ-
στερων κτιρίων και έργων υποδομής στην ΕΕ.

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από δέκα κύρια Ευρωπαϊκά Πρό-
τυπα, συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυ-
ρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, αλουμίνιο κτλ.), και υποδιαι-

ρούνται σε μέρη, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμπεριφορά των
κατασκευών (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων,
αγωγών, καπνοδόχων) στο σεισμό ή/και στην πυρκαγιά.

Παράλληλα, για κάθε μέρος Ευρωκώδικα, εκδίδεται από κάθε
χώρα το «Εθνικό Παράρτημα». Το Παράρτημα αυτό περιέχει τις
«Εθνικά Καθορισμένες Παραμέτρους», οι οποίες προκύπτουν από
και εκφράζουν τις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές
συνθήκες, καθώς και τα συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας που
ισχύουν στην επικράτειά του κάθε Κράτους Μέλους. Αυτό κρίνε-
ται αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ότι οι οικοδομές και γενικά οι

δομικές κατασκευές σχεδιάζονται και
εκτελούνται κατά τρόπο που δεν θέτει σε
κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, οικια-
κών ζώων ή περιουσίας. Τα κυπριακά
εθνικά προσαρτήματα έχουν ολοκληρω-
θεί και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του
ΕΤΕΚ. 

Σύμφωνα με την Σύσταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, τα Κράτη Μέλη πρέπει να υιοθετήσουν τους
Ευρωκώδικες για τα δομικά προϊόντα και τα δομικά έργα και να
αναγνωρίσουν ότι η χρήση αυτών των Ευρωκωδίκων αποτελεί τεκ-
μήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας Δομι-
κών Προϊόντων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωκώδικες θα πρέπει να εφαρμο-
στούν στα κράτη-μέλη μέχρι το 2010, το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε στο
υπουργείο Εσωτερικών όπως οι Ευρωκώδικες που αντιστοιχούν
στα πιο πάνω Προσαρτήματα τεθούν άμεσα σε παράλληλη χρήση
στην Κύπρο, έστω και αν ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί από την
Ελλάδα η ελληνική τους μετάφραση.

Επιπρόσθετη σειρά Ευρωκωδίκων
Εναρμόνιση στον υπολογισμό της στατικής επάρκειας των κατασκευών

Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε στο υπουργείο
Εσωτερικών όπως οι Ευρωκώδικες
τεθούν άμεσα σε παράλληλη χρήση

στην Κύπρο
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Ο ι σύγχρονες πόλεις σχεδιάζονται ανάλογα με τις οικιστικές
και τις οικονομικές τους ανάγκες. Οι ουρανοξύστες, μέχρι
σήμερα, κάλυπταν τις ανάγκες χωρών που αντιμετώπιζαν
προβλήματα υπερπληθυσμού ή τις ματαιόδοξες ανάγκες

ανθρώπων για να… θεοποιηθούν!
Η είδηση για «ουρανοξύστες» στη Λευκωσία και στη Λεμεσό βρήκε

το περασμένο Σεπτέμβριο «απροετοίμαστους» τους Κύπριους οι
περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν άποψη για το θέμα. Βέβαια,
η συζήτηση δεν αφορούσε την πραγματική ετυμηγορία που
αντιπροσωπεύει η λέξη ‘ουρανοξύστης’, αφού η πρόθεση για τις δύο
μεγαλύτερες πόλεις της Κύπρου αφορά άδειες για ψηλά κτίρια μέχρι
και 30 ορόφους. Στόχος αυτής της κίνησης, που θα τεθεί σε εφαρμογή
στα πλαίσια της αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων, είναι να
σταματήσει η επέκταση των ορίων των πόλεων και να μειωθεί το
κόστος αγοράς ακινήτων. 

Σύμφωνα με ό,τι γράφτηκε στον κυπριακό Τύπο «οι συνοικίες με
τα ψηλά κτίρια θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν κυρίως
εμπορικές περιοχές. Αφού ολοκληρωθεί η έκθεση του αρμόδιου
υπουργού -τέλος του Σεπτέμβρη με αρχές του Οκτώβρη- το Τοπικό
Σχέδιο θα δοθεί στους δήμους οπότε θα γίνουν και οι δικές τους
τοποθετήσεις επί του θέματος».

Από πλευράς της η δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου σε
δηλώσεις της ανέφερε ότι περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ.
Παλιά Λευκωσία) δεν θα επηρεαστούν, αλλά θα αντιμετωπιστούν
με διαφορετικό φακό. Σε άλλη συνέντευξή της, εξάλλου, η Ελένη
Μαύρου μίλησε για το όραμά της για ένα σύγχρονο αστικό κέντρο
στην πρωτεύουσα. Στις προτεραιότητες της, είπε, «είναι η ενίσχυση
του αστικού κέντρου, με αύξηση του συντελεστή δόμησης για

ψηλότερα κτίρια, και η προσέλκυση επενδύσεων με παράλληλες
υποστηρικτικές δράσεις από τις κρατικές υπηρεσίες». «Η συνεχής
οριζόντια εξάπλωση της ανάπτυξης χωρίς σχεδιασμό, συνιστά
σπατάλη χώρων, σπατάλη γης, υποδομής και χρημάτων", είπε η
δήμαρχος Λευκωσίας.

Το ΕΤΕΚ αντιμετωπίζει κατ’ αρχήν θετικά το ενδεχόμενο αύξησης
του συντελεστή δόμησης στα κέντρα των πόλεων. Παράλληλα, όμως,
επισημαίνεται ότι προ της λήψης οποιονδήποτε αποφάσεων θα πρέπει
να μελετηθούν σε βάθος όλες οι παράμετροι αφού υπάρχουν
σημαντικές ιδιαιτερότητες στην κατασκευή τέτοιων κτιρίων. Οι
ιδιαιτερότητες αφορούν τόσο τις μελέτες που απαιτούνται για την
κατασκευή καθώς επίσης και τη μελέτη άλλων παραγόντων όπως
είναι η μορφολογία του εδάφους, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν
ακόμα και η ένταση των ανέμων. Επίσης, σε περιπτώσεις που η
αύξηση του συντελεστή θα αφορά υφιστάμενα κτίρια είναι αυτονόητο
ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι μηχανισμοί ελέγχου που θα
απαιτούνται για σκοπούς αδειοδότησης.

Πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι αυτού του είδους ανάπτυξη
απαιτεί επιπρόσθετες υποδομές τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στις
πόλεις και τα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και για τις απαιτήσεις
όσον αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες (ηλεκτροδότησης, υδροδότησης
κλπ) οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του πακέτου
κινήτρων και ανταλλαγμάτων που θα καθοριστούν ως αντιστάθμισμα
και προσφορά προς την κοινωνία από τις επιχειρήσεις που θα
επωφεληθούν από την πολιτική αυτή.

Το ΕΤΕΚ, ως ο Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους, τίθεται στη
διάθεση του για σκοπούς καθορισμού της κυβερνητικής πολιτικής
στο θέμα αυτό.

Αύξηση Συντελεστή Δόμησης
στα κέντρα των πόλεων 

Προβληματισμοί και πρόταση πολιτικής για ψηλά κτίρια στην Κύπρο



Ο Πύργος Σιακόλα 
Είναι το πιο ψηλό κτίριο στην παλιά
Λευκωσία (στην οδό Λήδρας) και ένα
από τα ψηλότερα της πόλης. Είναι εντεκαό-
ροφο και οι παλαιότεροι τον γνωρίζουν ως Κτίριο ή
Μέγαρο Μαγκλή. Ανήκει στον όμιλο Εταιρειών Σιακόλα
από το 1996 και τα τελευταία χρόνια στεγάζει πολυκατά-
στημα ενώ ο ενδέκατος όροφο του πύργου είναι μουσείο
- παρατηρητήριο. Έχει ύψος γύρω στα 45 μέτρα.
- Από τα ψηλότερα κτίρια της Λευκωσίας θεωρούνται το
μέγαρο Eagle House, στην Κυριάκου Μάτση και το ΚΕΜΑ
στην Αγλατζιά, χωρίς να υπάρχει κάποιο που να ξεπερνά
τους 20 ορόφους.  Στη Λεμεσό ψηλότερο κτίριο θεωρεί-
ται το Nicolaou Pentadromos Center (10όροφο).
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Κάθε πολιτισμός, από τους Αζτέκους ως τους Αιγυπτίους, μπήκε
στον πειρασμό ν' αγγίξει τον ουρανό. Είτε για να πλησιάσει… το
Θεό, είτε για να επιδείξει τη δύναμή του. Οι ουρανοξύστες, ωστόσο,
γεννήθηκαν σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε ο θεός του εμπορίου.
Κι οφείλουν τη δημιουργία τους στους Αμερικανούς: εκείνοι είχαν
πρώτοι την κατάλληλη υποδομή και τις απαραίτητες τεχνολογικές
γνώσεις για να τους αποκτήσουν.

Οι ουρανοξύστες είχαν αρχίσει να υψώνονται στη Νέα Υόρκη τις
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Στο πέρασμα των δεκαετιών, τα
πανύψηλα αυτά κτίρια επωμίστηκαν πολλούς ρόλους. Υπήρξαν
βιτρίνα για τις πόλεις στις οποίες ορθώθηκαν, πρωταγωνιστές κινη-
ματογραφικών ταινιών, σύμβολα δύναμης πολυεθνικών εταιρειών,
και παραμένουν, φυσικά, χώροι όπου χιλιάδες εργαζόμενοι κατα-
φθάνουν κάθε πρωί για να κερδίσουν το ψωμί τους.

Οι ουρανοξύστες θεωρήθηκαν η καλύτερη λύση για την εξοικο-
νόμηση τετραγωνικών, αλλά ταυτόχρονα κατηγορήθηκαν ως «αχα-
λίνωτοι καταναλωτές» φωτός και αέρα. 

Ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Φίλιπ Τζόνσον, προλογίζοντας
το λεύκωμα «Ουρανοξύστες» (κυκλοφόρησε λίγο πριν το κτύπημα

στους Δίδυμους Πύργους) όπου παρουσιάζεται η ιστορία των πιο
διάσημων και σημαντικών από τους ουρανοξύστες του κόσμου, είχε
τονίσει: «Δεκάδες ουρανοξύστες υψωμένοι ο ένας πλάι στον άλλο,
αντιπροσωπεύουν μια κουλτούρα που αναζητεί όλο και μεγαλύτερη
δόξα, όλο και περισσότερη αναγνώριση και θαυμασμό». Ο Τζόν-
σον ισχυρίστηκε τότε πως η εποχή παρόμοιων κτιρίων έχει τελειώ-
σει: «Δεν υπάρχει πλέον οικονομική ανάγκη να χτίσουμε κι άλλα.
Μένει η περηφάνια. Οι ουρανοξύστες θα είναι για πάντα κάτι έξτρα,
πανάκριβο και φανταχτερό». Τα επόμενα χρόνια πάντως τον διέ-
ψευσαν!

Όπως κι αν έχει, πάντως, οι ουρανοξύστες αποτέλεσαν την πιο
εύγλωττη μεταφορά για όλα τα καλά κι όλα τα κακά του 20ού αιώνα.
Γιατί, πέρα από τις αισθητικές ή μηχανικές επιτεύξεις που συνό-
δευσαν την κατασκευή τους, η δημιουργία τους ήταν πάντα αλλη-
λένδετη με σειρά οικονομικών, γεωγραφικών, χωροταξικών και πολι-
τιστικών εξελίξεων.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι αρχιτέκτονες έχουν στρέψει το βλέμμα
τους προς ανατολάς: στο Τόκιο, την Οσάκα και τη Γιοκοχάμα, το
Χονγκ-Κονγκ, τη Σεούλ και την Σαγκάη. 

Έχοντας όμως σφραγίσει όχι μόνο τη Νέα
Υόρκη αλλά και το Σικάγο, έχοντας προσ-
δώσει κύρος σε πόλεις όπως η Ατλάντα, το
Ντάλας, το Λος Άντζελες ή η Φιλαδέλφεια,
οι ουρανοξύστες θα 'ναι πάντοτε συνδεδε-
μένοι με την ανάπτυξη και την ακτινοβολία
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ουρανοξύστες της οργής
Αναγκαία κτίσματα ή μνημεία ανθρώπινης ματαιοδοξίας;

Οι ουρανοξύστες θεωρήθηκαν η
καλύτερη λύση για την εξοικονόμηση

τετραγωνικών, αλλά ταυτόχρονα
κατηγορήθηκαν ως «αχαλίνωτοι
καταναλωτές» φωτός και αέρα

Από το λεξικό
Ουρανοξύστης: Είναι ένα

ψηλό κτίριο. Αποκαλείται έτσι
διότι λόγω του ύψους του, ξύνει

μεταφορικά τον ουρανό. Οι ουρανοξύ-
στες έχουν πολλούς ορόφους και συνή-

θως χαρακτηρίζονται έτσι κτίρια με
ύψος πάνω από 150 μέτρα (περίπου 50

ορόφων). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά στο τέλος του

19ου αιώνα, για κτίρια της
Νέας Υόρκης.
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Νέα Υόρκη
Όσο και αν κάποιοι άλλοι τους ξεπέρασαν σε ύψος εντού-
τοις από τους πιο διάσημους ουρανοξύστες στον κόσμο
θεωρούνται το Empire State Building και o Πύργος Chrysler
στη Νέα Υόρκη. Το Empire State Building, το ψηλότερο κτί-
ριο από τη χρονιά που χτίστηκε, το 1931, ως το 1972 (που
είχαν κτιστεί οι Δίδυμοι Πύργοι στη Νέα Υόρκη), διεκδίκησε
τον τίτλο του όγδοου θαύματος στον κόσμο! Πλασμένο
από ατσάλι και ασβεστόλιθο, με την υπογραφή των Σριβ,
Λαμπ και Χάρμον, υμνήθηκε για την αρχιτεκτονική του,
ερέθισε τη φαντασία πλήθους κινηματογραφιστών και...
εραστών, κι εξακολουθεί να προσελκύει –ως αξιοθέατο-
πάνω από 2 εκατ. επισκέπτες το χρόνο.

Το κτίριο της Chrysler, διά χειρός Γουίλιαμ βαν Άλεν
(1930), θεωρείται η «πριμαντόνα» των νεοϋορκέζων
ουρανοξυστών.

Οι Δίδυμοι Πύργοι του Κέντρου Παγκόσμιου Εμπορίου
δεν υπάρχουν από τις 11 Σεπτεμβρίου 2001, έπειτα από το
πρωτοφανές τρομοκρατικό χτύπημα που δέχτηκαν οι
ΗΠΑ. Ο πρώτος, ύψους 417 μέτρων, ολοκληρώθηκε το
1972. Ο δεύτερος, δύο μέτρα μόλις χαμηλότερος, ήταν
έτοιμος έναν χρόνο αργότερα. Όταν κατασκευάστηκαν,
ήταν τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου. Στο μεταξύ, ξεπε-
ράστηκαν από άλλα μεγαθήρια. Καθένας τους διέθετε
110 ορόφους γραφείων, κι όλο το συγκρότημα αντιπρο-
σώπευε το 10% της έκτασης γραφείων στο ‘Κάτω Μαν-
χάταν’. Πίσω από την κατασκευή τους κρυβόταν η επιθυ-
μία -από το 1960 ήδη- του μεγιστάνα Ντέιβιντ Ροκφέλερ
να αναζωογονήσει εμπορικά τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Και πίσω από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τους, βρί-
σκονταν ο Μινόρου Γιαμασάκι και η εταιρεία «Έμερι Ροθ». 

Στο Ντουμπάι ο υψηλότερος  ουρανοξύστης του κόσμου
Ο Burj Dubai στο Ντουμπάι των Αραβικών Εμιράτων κατέρριψε νέο
ρεκόρ ως ο υψηλότερος ουρανοξύστης του κόσμου, καθώς ήδη αγγίζει
τον... ουρανό φθάνοντας τα 688 μέτρα.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, με την ολοκλήρωσή του, που
υπολογίζεται σ' έναν χρόνο από σήμερα -τον Σεπτέμβριο του 2009-, θα
αγγίζει τα 818 μέτρα.

Ο ουρανοξύστης, που αποτελείται από 160 ορόφους -ενώ, σύμφωνα
με τους δημιουργούς του, ενδέχεται να ανεγερθούν και άλλοι όροφοι-,
κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Η σύνθεση του σκυροδέματος ήταν υψίστης σημασίας, καθώς ήταν
ιδιαίτερα δύσκολο να δημιουργηθεί σκυρόδεμα που να αντέχει τα
υψηλά φορτία (χιλιάδες τόνοι) του κτιρίου, καθώς και τις υψηλές θερμο-
κρασίες του Περσικού που φθάνουν τους 50 βαθμούς Κελσίου. 

Γι αυτόν τον λόγο η σκυρόδεση γινόταν τη νύχτα με την προσθήκη
πάγου στο μείγμα, ώστε να αποφευχθεί η γρήγορη πήξη του
σκυροδέματος και η δημιουργία ρωγμών που αποτελούν μεγάλο
κίνδυνο για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Τα υλικά που κυριαρχούν είναι τo ατσάλι και το γυαλί, ενώ, σύμφωνα
με την κατασκευάστρια εταιρεία Emaar Properties, οι περισσότερες
εργασίες στο εξωτερικό του κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί και τώρα έχουν
ξεκινήσει οι εργασίες στο εσωτερικό. 

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της εταιρείας, Μοχάμεντ Αλαμπάρ, το
κτίριο συμβολίζει την επιτυχία του Ντουμπάι στον οικονομικό τομέα. 

Σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ουρανοξύστες - γίγαντες σε άλλα
σημεία του πλανήτη ο Burj Dubai είναι πλέον μακράν ο υψηλότερος.
Στο Σικάγο ο Sears Tower έχει ύψος 527 μέτρα, ο Taipei 101 στην Ταϊπέι
508 μέτρα και οι Πύργοι Πετρόνας στην Κουάλα Λουμπούρ 425 μέτρα.



Η πολιτική για ψηλά κτίρια, γενικά, αποτελεί μέρος ευρύ-
τερου πολεοδομικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει διά-
φορα άλλα εργαλεία και συνδυαζόμενες ενέργειες, ανά-
λογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο στο οποίο στοχεύει

η πολιτική. Θα ήταν επομένως λάθος να εξεταστεί η πολιτική απο-
σπασματικά και απομονωμένα από το πλαίσιο στο οποίο προτάθηκε
ή προτείνεται. 

Η πρόταση για ψηλά κτίρια στην κεντρική εμπορική περιοχή της
Λευκωσίας βρίσκεται υπό μελέτη. Η πρόταση αποτελεί μέρος της
Στρατηγικής στα πλαίσια του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκω-
σίας (Nicosia Master Plan) για αναζωογόνηση του Κέντρου της Λευ-
κωσίας και ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας του έναντι άλλων
περιοχών οι οποίες για διάφορους λόγους (εύκολη πρόσβαση, στάθ-
μευση, επέκταση οικιστικών ζωνών, κλπ.) προσέλκυσαν νέα ανά-
πτυξη και επενδύσεις. 

Η ανάπτυξη του κέντρου της Λευκωσίας δεν μπορεί να στηριχτεί
με περιορισμό της ανάπτυξης στις περιφερειακές περιοχές αλλά
κυρίως με ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της ίδιας
της περιοχής (πολιτιστικός χαρακτήρας και χώροι, ποιότητα ανά-
πτυξης, πληθώρα συνδεδεμένων χρήσεων σε μικρές προσβάσιμες με
τα πόδια αποστάσεις, κλπ.) με παράλληλες όμως ενέργειες για αύξηση
της ικανότητας του υφιστάμενου (ανελαστικού) οδικού δικτύου να
εξυπηρετήσουν νέα ανάπτυξη που είναι απαραίτητη για οικονομική
και κοινωνική αναζωογόνηση.   

Οι κύριοι στόχοι της πολιτικής ψηλών κτιρίων είναι:
• Η δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος ευνοϊκό για το κέντρο

της Λευκωσίας
• Η ενεργοποίηση κενών τεμαχίων (και συνένωση τεμαχίων) και

αξιοποίηση υφιστάμενων οικοδομών με ικανότητα επέκτασης σε
ύψος 

• Δημιουργία γραφειακών χώρων και διαμερισμάτων εγκατάσταση
νέων ζευγαριών (σε βαθμό που καθορίζεται από την αγορά παρά
από διοικητικά καθοριζόμενα όρια δόμησης

• Επέκταση σε ύψος με μείωση της κάλυψης των οικοδομών για
ποιοτικές βελτιώσεις  στα μέτωπα των οικοδομών (πράσινο, κλπ) και
διασφάλιση περιβαλλοντικών προδιαγραφών που σχετίζονται με τις
αποστάσεις μεταξύ των οικοδομών 

• Η ελαχιστοποίηση των διακινήσεων αυτοκινήτων και η επακό-
λουθη μείωση των αναγκών για χώρους στάθμευσης με τη λειτουρ-
γία μέσων δημόσιας διακίνησης που θα απελευθερώσουν ‘φέρουσα
ικανότητα’ για ψηλά κτίρια 

• Δημιουργία σημείων τονισμού και ‘αστικότητας’/αστικού χαρα-
κτήρα (urbanity)        

Περιοχή ‘ελεύθερης ζώνης’
Για προσέλκυση νέων επενδύσεων στο κέντρο της Λευκωσίας η

περιοχή προτείνεται να χαρακτηριστεί ως ‘ελεύθερης ζώνης’ (free
port) όπου το ύψος των κτιρίων θα καθορίζεται όχι από διοικητικά
προκαθορισμένα όρια αλλά, ουσιαστικά, από την ίδια την αγορά.
Βασικό στοιχείο στην επιτυχία του μέτρου είναι η αποφυγή μετα-
τροπής της πρόσθετης ανάπτυξης σε πρόσθετους κυκλοφοριακούς
φόρτους και αυτό μπορεί να γίνει με τη λειτουργία δημόσιων μετα-
φορών για ελαχιστοποίηση της ανάγκης χρήσης του ιδιωτικού αυτο-
κινήτου και χώρων στάθμευσης, αλλαγές που είναι ήδη αναγκαίες
ακόμη και με τους υφιστάμενους όρους δόμησης. Η  προώθηση και
εφαρμογή δημόσιων μέσων μεταφοράς είναι ήδη απόφαση πολιτι-
κής με την οποία συσχετίζεται η πολιτική των ψηλών κτιρίων. Επο-
μένως είναι λάθος να χαρακτηρίζεται η πολιτική των ψηλών κτιρίων
ως ανέφικτη επειδή θα χρειαστούν δαπανηροί υπόγειοι χώροι στάθ-
μευσης που θα καταστήσουν το κόστος απαγορευτικό και την πολι-
τική άνευ αντικειμένου.      

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πολιτική των ψηλών κτιρίων προτάθηκε
να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τις ακόλουθες σημαντικές προϋπο-
θέσεις:

• Λειτουργία μέσων δημόσιας μεταφοράς
• Αναθεώρηση των απαιτήσεων στάθμευσης 
• Μέρος του καθαρού οικονομικού οφέλους θα φορολογηθεί και

τα έσοδα να καταβάλλονται στο δημόσιο ή στο Δήμο για χρηματο-
δότηση δαπανών είτε βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος
είτε για δανειοδότηση νέων ζευγαριών για αγορά διαμερίσματος
στην περιοχή. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο και μεγαλύτερο ποσοστό
του οικονομικού οφέλους από την αύξηση των δικαιωμάτων ανά-
πτυξης (ίσως 80-85%) θα το επωφεληθεί ο επενδυτής ως κίνητρο

• Περιορισμός στην κάλυψη ισογείου. Τα ψηλά κτίρια είναι δυνα-
τόν να επηρεάσουν τις παρακείμενες οικοδομές και τους χρήστες
τους. Για διασφάλιση ικανοποιητικών αποστάσεων μεταξύ των ψηλών
κτιρίων η κάλυψη θα μειωθεί (α) για αποστάσεις και οπτικές φυγές
και (β) για αύξηση του ανοικτού χώρου στην πρόσοψη για ελκυστι-
κές διαμορφώσεις εισόδου και πρασίνου που προσθέτουν στην ποι-
ότητα του δομημένου περιβάλλοντος και του στόχου της ‘ανταγω-
νιστικότητας’

*Πολεοδόμος

Πολιτική για ψηλά κτίρια 
ΤΤοουυ  ΓΓλλααύύκκοουυ  ΚΚωωννσσττααννττιιννίίδδηη**
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Τα 5 ψηλότερα κτίρια της Αθήνας
1. Πύργος Αθηνών, 103 μέτρα, περιοχή Αμπελοκήπων
2. Εμπορικό κέντρο Πειραιά, 85 μέτρα, περιοχή λιμανιού
3. Πύργος Απόλλων, 80 μέτρα, οδός Ριανκούρ
4. Πύργος Atrina, 80 μέτρα, Παράδεισος Αμαρουσίου
5. Ξενοδοχείο President, 68 μέτρα, λεωφόρος Κηφισίας,
Αμπελόκηποι
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Μ ε βάση την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του
ΕΤΕΚ 09/02 ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2002 και
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 του περί
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου

προκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη των μελών των Περιφερειακών
Επιτροπών Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας /Αμμοχώστου.

Το Γενικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρία του μετά τη διεξαγωγή
των εκλογών θα υιοθετήσει το αποτέλεσμα των εκλογών - ως πρόταση
προς διορισμό - και θα διορίσει τις Περιφερειακές Επιτροπές.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 9 Νοεμβρίου 2008 από τις 10:00
μέχρι τις 13:00 σε χώρους που θα ανακοινωθούν σε κατοπινό
στάδιο.

Η υποβολή υποψηφιότητας παραδίδεται δια χειρός, αυτοπροσώ-
πως ή δια εξουσιοδοτουμένου αντιπροσώπου το αργότερο μέχρι τη
δωδέκατη μεσημβρινή ώρα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2008 στα
γραφεία του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία. Τελευταία προθεσμία εξόφλη-
σης των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών για το έτος 2008 για
να δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα ή και να ψηφίσουν
είναι η 17η Οκτωβρίου 2008.

Σημειώνεται ότι:

1. Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν και οι συνταξιού-
χοι μέλη του ΕΤΕΚ.

2. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα σε μία μόνο
Περιφέρεια, σε αυτή που αναφέρεται στο εκλογικό τους βιβλιάριο ή
εκεί όπου είναι η μόνιμη διαμονή τους.

3. Τα μέλη δικαιούνται να ψηφίσουν σε μία μόνο Περιφέρεια, σε
αυτή που αναφέρεται στο εκλογικό τους βιβλιάριο ή εκεί όπου είναι
η μόνιμη διαμονή τους. Πρόεδρος ΕΤΕΚ 

Οι θέσεις των μελών κάθε Περιφερειακής Επιτροπής κατανέμονται ως εξής:
Αρχιτεκτονική Περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου ............................................2 θέσεις
Πολιτική Μηχανική Περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου............................................2 θέσεις
Μηχανολογική Μηχανική ......................................................................................................................2 θέσεις
Ηλεκτρολογική Μηχανική ......................................................................................................................2 θέσεις
Ηλεκτρονική Μηχανική Περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής ..........2 θέσεις
Χημική Μηχανική..........................................................................................................................................1 θέση
Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας ................................................................1 θέση
Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική................................................................................................1 θέση
Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης..................................................................................................................1 θέση
Πολεοδομία – Χωροταξία ........................................................................................................................1 θέση

Σ τα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής
Δημοκρατίας με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για

τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών με στόχο τη
διασφάλιση ότι τα έργα Πολιτικής Μηχανικής
πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας το
Επιμελητήριο απέστειλε ολοκληρωμένη πρό-
ταση προς το υπουργείο Εσωτερικών για ανα-
θεώρηση της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδο-
μών Νομοθεσίας ώστε να πληρούνται οι βασι-
κές απαιτήσεις  Πυρασφάλειας και Ασφάλειας
Χρήσης. 

Η πρόταση του Επιμελητηρίου περιλαμ-
βάνει -σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση της
βασικής απαίτησης πυρασφάλειας: 

- Την ετοιμασία Νομοθεσίας Πυρα-
σφάλειας και Πυροπροστασίας κτιρίων
[η οποία θα υποστηρίζεται από καθοδη-
γητικό Έγγραφο/ Κώδικα Πρακτικής που
θα εξασφαλίζει ότι τα νέα έργα Πολιτι-
κής Μηχανικής και υφιστάμενα κτίρια για

ορισμένες χρήσεις (π.χ. δημόσια κτήρια) θα
ικανοποιούν την απαίτηση Πυρασφάλειας
κατά το σχεδιασμό και κατασκευή του έργου,
σύμφωνα με τη νέα Νομοθεσία Πυρασφάλειας
και Πυροπροστασίας κτιρίων και όσον αφορά
τη βασική απαίτηση ασφάλεια χρήσης την
αναθεώρηση της Κυπριακής Νομοθεσίας.

- Και ταυτόχρονα την ετοιμασία Καθοδηγητι-
κών Έγγραφων Κωδίκων Πρακτικής που θα δια-
σφαλίζουν την ασφάλεια χρήσης των οικοδο-
μών από Άτομα με Αναπηρία.

Την εργασία για την ετοιμασία των σχε-
τικών κανονισμών για την πυρασφάλεια θα
συντονίζει ο Δρ. Σπύρος Σπύρου, Πολιτικός
Μηχανικός ενώ για την ασφάλεια χρήσης η
κ. Κλέλια Πετρίδου, Αρχιτέκτονας. 

Με την έγκριση της Νομοθεσίας από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων θα πραγματο-
ποιηθούν σεμινάρια/ημερίδες ενημέρωσης
των όλων των ενδιαφερόμενων.  

Ανάδειξη Μελών Περιφερειακών Επιτροπών

Πυρασφάλεια και Ασφάλεια Χρήσης Δομικών Έργων
Αναθεώρηση της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας 

Το ΕΤΕΚ απέστειλε ολοκληρωμένη
πρόταση προς το υπουργείο

Εσωτερικών για αναθεώρηση της
Νομοθεσίας ώστε να πληρούνται οι

βασικές απαιτήσεις  Πυρασφάλειας και
Ασφάλειας Χρήσης
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Θ Ε Μ Α

T o ETEK εξετάζει τις διευκρινήσεις που έκανε τον περασμένο
Ιούνιο το υπουργείο Εσωτερικών, σε τέσσερις παραγράφους
του «Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για δημιουργία χώρων
στάθμευσης για δημόσια χρήση, σε καθορισμένες περιοχές

των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου».
Το Σχέδιο (www.moi.gov.cy/tph) είχε εγκριθεί με απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου (αρ. 66.240) στις 24 Οκτωβρίου 2007 και θα εφαρ-
μοσθεί για πέντε χρόνια στις κεντρικές περιοχές και στους εμπορικούς
άξονες των τεσσάρων πόλεων.

Μερικές από τις διευκρινήσεις αυτές είναι:

Παράγραφος 3.6
Η παράγραφος 3.6 του Σχεδίου αφορά τη δυνατότητα της Ειδικής
Τεχνικής Επιτροπής να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια σε περι-

πτώσεις αιτήσεων που αφορούν ιδιοκτησίες άμεσα παρακείμενες με
τις καθορισμένες περιοχές εφαρμογής. Εξυπακούεται ότι η Ειδική
Τεχνική Επιτροπή είναι επίσης δυνατό να ασκήσει τη διακριτική της
ευχέρεια στις περιπτώσεις όπου ισχύει η πολιτική των Τοπικών Σχε-
δίων για διείσδυση εμπορικών/γραφειακών χρήσεων από Εμπορική
Ζώνη σε άλλη Ζώνη Ανάπτυξης, και υπό τις προϋποθέσεις της ανα-
φερόμενης πολιτικής. Συνεπώς, σε περίπτωση που τμήμα της υπό ανά-
πτυξη ιδιοκτησίας βρίσκεται στην κεντρική εμπορική περιοχή εφαρ-
μογής του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων, όπου το κίνητρο αφορά την
αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 70%, τότε το ποσοστό αύξη-
σης θα εφαρμόζεται μετά τη μείωση του ισχύοντος συντελεστή δόμη-
σης στην άλλη Ζώνη Ανάπτυξης στο 7 0% (σύμφωνα με την πολιτική
για διείσδυση εμπορικής χρήσης από Εμπορική Ζώνη σε άλλη Ζώνη
Ανάπτυξης). Με ανάλογο τρόπο, σε περίπτωση που τμήμα της υπό
ανάπτυξη ιδιοκτησίας βρίσκεται σε Αξονα

Δραστηριότητας όπου ισχύει το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων, όπου
το κίνητρο αφορά την αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 50%,
τότε το ποσοστό αύξησης θα εφαρμόζεται μετά τη μείωση του ισχύο-
ντος συντελεστή δόμησης στην άλλη Ζώνη Ανάπτυξης στο 70%.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που η αίτηση δεν αφορά διείσδυση
εμπορικής χρήσης, αλλά ενιαία ανάπτυξη, όπου στην άλλη Ζώνη
Ανάπτυξης χωροθετείται επιτρεπόμενη χρήση (π.χ. οικιστική ανά-
πτυξη σε Οικιστική Ζώνη), η σχετική αύξηση του συντελεστή δόμη-
σης, θα εφαρμόζεται στον ισχύοντα συντελεστή δόμησης (χωρίς μεί-
ωση στο 70%).

Παράγραφος 4.1 (vi) 
Με βάση την παράγραφο αυτή, στις περιοχές εφαρμογής εμπίπτουν

και περιπτώσεις ιδιοκτησιών που δεν εμπίπτουν στις περιοχές που
περιγράφονται στον Πίνακα 9 (σελίδα 8 του Σχεδίου) αλλά καθορί-
ζονται ως αναγκαίοι για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης για δημό-
σια χρήση στα πλαίσια Σχεδίου Περιοχής. Εφόσον στο Σχέδιο Παρο-
χής Κινήτρων δεν εξειδικεύεται το ύψος των κινήτρων σε τέτοιες περι-
πτώσεις, το ύψος των κινήτρων, πρέπει να καθορίζεται στο εξειδι-
κευμένο Σχέδιο. Επιπλέον, η αναφορά στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων
παρέχει τη δυνατότητα εξασφάλισης του οικονομικού κίνητρου των
€854 για κάθε χώρο στάθμευσης για δημόσια χρήση.

Παράγραφος 6.4
Σε περίπτωση κατ' εξαίρεση εφαρμογής του Σχεδίου Παροχής Κινή-

τρων σε Άξονες Δραστηριότητας όπου ισχύει συντελεστής δόμησης
μικρότερος του 1,40:1 για τα Τοπικά Σχέδια Λευκωσίας, Λεμεσού και
Λάρνακας, και συντελεστής δόμησης μικρότερος του 1,00:1 για το
Τοπικό Σχέδιο Πάφου,  νοείται ότι τα κίνητρα αφορούν αύξηση κατά
5 0% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης.

Παράγραφος 6.6
Στις περιπτώσεις ιδιοκτησιών που έχουν επιλεγεί για απαλλοτρίωση

στα πλαίσια πολεοδομικού έργου, με στόχο την εξυπηρέτηση χρή-
σεων που χωροθετούνται στην περιοχή του Πολεοδομικού Έργου
από συγκεκριμένο αριθμό χώρων οργανωμένων χώρων στάθμευσης,
αντί της απαλλοτρίωσης, είναι δυνατό να παρασχεθούν κίνητρα στους
ιδιοκτήτες για ενσωμάτωση στην υπό ανάπτυξη ιδιοκτησία, του απαι-
τούμενου αριθμού χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση. Διευκρι-
νίζεται ότι στις περιπτώσεις που οι αναφερόμενες ιδιοκτησίες δεν εμπί-
πτουν στις περιοχές του Πίνακα 9, όπου καθορίζεται η σχετική αύξηση,
τότε τα κίνητρα θα αφορούν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμη-
σης ως εξής: (ι) κατά 50% για τη δημιουργία 60 χώρων στάθμευσης,
σε περίπτωση που ο χώρος στάθμευσης εξυπηρετεί οδικό άξονα που
είναι καθορισμένος Άξονας Δραστηριότητας (ιι) κατά 35% για τη
δημιουργία 50 χώρων στάθμευσης, σε περίπτωση που ο χώρος στάθ-
μευσης εξυπηρετεί οδικό άξονα που είναι καθορισμένος Αξονας Δρα-
στηριότητας Κατηγορίας IV, και (ιιι) κατά 3 5% για τη δημιουργία 50
χώρων στάθμευσης, σε περίπτωση που ο χώρος στάθμευσης εξυπη-
ρετεί οδικό άξονα που δεν είναι καθορισμένος Αξονας Δραστηριό-
τητας. Συνεπούς, αν ο αριθμός των απαιτουμένων χώρων είναι μικρό-
τερος ή μεγαλύτερος των 50 ή των 60, θα γίνεται η ανάλογη προσαρ-
μογή του ύψους των κίνητρων.

Τουριστικές Ζώνες
Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 11.6.2008, αποφάσισε να εγκρίνει

την Πρόταση (Αρ. 627/2008) που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσω-
τερικών για εφαρμογή του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων 2007-2012
στις Τουριστικές Ζώνες όπου επιτρέπονται γραφεία και υπηρεσίες
στα όρια των Τοπικών Σχεδίων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, καθώς
και την εφαρμογή του στις περιπτώσεις επιλογής ιδιοκτησιών για απαλ-
λοτρίωση στα πλαίσια πολεοδομικού έργου για τη δημιουργία χώρων
στάθμευσης για δημόσια χρήση στα όρια των Τοπικών Σχεδίων παγκύ-
πρια, με την τροποποίηση των παραγράφων 4.1 (v) και 4.1(vii) του
Σχεδίου Παροχής Κινήτρων 2007-2012 για τη Δημιουργία Χώρων
Στάθμευσης για Δημόσια Χρήση, που εγκρίθηκε με την Απόφαση του
Υπουργικού (αρ. 66.240 - 24.10.2008), ως ακολούθως:

(i) 4.1 (ν) Τουριστικές Ζώνες των Τοπικών Σχεδίων Λεμεσού, Λάρ-
νακας, Πάφου, Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας με τον κωδικό Τε,
όπου είναι δυνατή η χωροθέτηση Γραφείων και Υπηρεσιών.

(ii) 4.1(vii) Περιπτώσεις ιδιοκτησιών παγκύπρια που έχουν επιλεγεί
για απαλλοτρίωση στα πλαίσια πολεοδομικού έργου, όπου καθορί-
ζεται η δημιουργία αριθμού οργανωμένων χώρων στάθμευσης για
δημόσια χρήση, στα όρια όλων των δημοσιευμένων Τοπικών Σχεδίων.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 
για δημιουργία χώρων στάθμευσης

Στο μικροσκόπιο του ΕΤΕΚ διευκρινίσεις του υπ. Εσωτερικών



14 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 5 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  &  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η παροχή ενέργειας για τις ηλεκτρονικές μικρο-
συσκευές του μέλλοντος μπορεί να προέρχεται

από μικροσκοπικές μπαταρίες, σε μέγεθος περίπου
μισού ανθρώπινου κυττάρου, που θα φτιάχνονται με
τη βοήθεια ιών. Οι ερευνητές του πανεπιστημίου
ΜΙΤ των ΗΠΑ πιστεύουν ότι μπορεί να τις κατα-
σκευάσουν!
Χύνοντας ένα μίγμα του αβλαβούς γενετικά μεταλ-
λαγμένου ιού Μ13 και του μετάλλου κοβαλτίου
πάνω σε φιλμ σιλικόνης, η επιστημονική ομάδα, υπό
την καθηγήτρια Άντζελα Μπέλτσερ, δημιούργησε
μια εύκαμπτη μπαταρία-μινιατούρα, που μπορεί να
αναπαραχθεί μαζικά και φθηνά. Θεωρητικά, η νέα τεχνολογία μπορεί, με
την τεχνική της αποτύπωσης του νέου υλικού, να μετατρέψει σε συσκευή
αποθήκευσης ενέργειας οποιαδήποτε επιφάνεια -από μεγάλα κομπιού-
τερ μέχρι μικρούς ανιχνευτές εμφυτευμένους στο ανθρώπινο σώμα για
ιατρικούς λόγους. Η μπαταρία είναι εύκαμπτη και θα μπορούσε να φοριέ-
ται πάνω σε ρούχα.

Η τεχνολογία συνίσταται στο "σταμπάρισμα" ενός
υλικού βάσης (όπως η σιλικόνη ή όποιου άλλου), έτσι
ώστε ο αρνητικά φορτισμένος ιός Μ13 και το θετικά
φορτισμένο κοβάλτιο (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
λίθιο) να "αυτο-συναρμολογούνται" σε μπαταρία, σε
κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου. Οι μπα-
ταρίες μπορούν να είναι επαναφορτιζόμενες και θεω-
ρούνται πιο φιλικές για το περιβάλλον.
"Η νέα τεχνολογία έχει τρομερές δυνατότητες για
την παρακολούθηση ασθενειών όπως οι καρδιο-
πάθειες και ο καρκίνος", δήλωσε η ογκολόγος
Κίμπερλι Κέλι, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Βιρ-

τζίνια. Μετά τη χημειοθεραπεία ή την εγχείρηση, ο ασθενής πρέπει να
παρακολουθείται μήπως ο καρκίνος επιστρέψει. Μια εμφυτευμένη
μικροσκοπική συσκευή, τροφοδοτημένη με ενέργεια από μια μπατα-
ρία ιών Μ13, θα μπορούσε να ανιχνεύει έγκαιρα τις καρκινικές πρω-
τεΐνες, ενώ κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβαίνει με ασθενείς που
πάσχουν από καρδιακό νόσημα.

Κατασκευή αιολικού σταθμού ηλεκτρισμού

Η κατασκευή του Δούρειου Ίππου αποτελεί σταθμό
για τη Μηχανική και σύμφωνα με σύγχρονους

ερευνητές η μέθοδος για την κατασκευή του
σχετίζεται ακόμα και με την Ειδική Θεωρία
της Σχετικότητας! Οι λεπτομερείς πληρο-
φορίες των Ομηρικών Επών το καθι-
στούν έναν ανεκτίμητο «θησαυροφυ-
λάκιο» γνώσεων, για τις επιστημονικές
και τεχνολογικές κατακτήσεις του
μακρινού παρελθόντος στον τομέα των
Κατασκευών, της Μηχανικής, της Ναυ-
σιπλοΐας, της Αστρονομίας κ.α.  Μπορεί
ο Δούρειος Ίππος να έχει καταγραφεί ως
το πρώτο τεθωρακισμένο άρμα μεταφοράς
προσωπικού, αλλά ακόμα πιο σπουδαία είναι
η ίδια η κατασκευή του από το μηχανικό Φωκέα
Επειόν. Αυτό επισημαίνουν ο Γιάννης Αραχωβίτης

από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και ο Λάμπρος Αραχωβίτης από το Τμήμα Ιστο-

ρίας και Αρχαιολογίας και προσθέτουν πως
σημαντικοί καλλιτέχνες έσπευσαν να τον

μιμηθούν και κατασκεύασαν όμοιο χάλκινο
ίππο στην Ακρόπολη Αθηνών και την
Αρχαία Ολυμπία. Αυτό, σύμφωνα με τους
ερευνητές, σημαίνει ότι από εκείνη την
εποχή ήξεραν και χρησιμοποιούσαν τον
λεγόμενο «πονταδόρο», ένα βασικό
εργαλείο με το οποίο μπορούσαν να

κατασκευάσουν όμοιο άγαλμα σε σμί-
κρυνση ή μεγέθυνση.  Μάλιστα εξηγούν

πως η αρχή λειτουργίας του πονταδόρου
αποτελεί το βάθρο όχι μόνο για τη γλυπτική,

αλλά και για την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας
και την Αρμονία στη μουσική και στο χρώμα! 

Π ράσινο φως έδωσε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυμφαίων στο
Νομό Τρικάλων για την κατασκευή Αιολικού Σταθμού παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από ενδιαφέρον γερμανικής εταιρείας. Τα
οφέλη που θα αποκομίσει ο Δήμος από τη λειτουργία του σταθμού είναι: 
- 2% από τα μικτά έσοδα του Σταθμού από την πώληση του ρεύματος
στην ΔΕΗ. 
- Δωρεάν παροχή ρεύματος σε όλους τους δημοτικούς καταναλωτές. Υπο-
λογίζεται το κόστος αυτό σε €50 χιλ. ετησίως. 
- Αναπλάσεις χώρων στον δήμο από την εταιρεία. 
Από τους δημοτικούς συμβούλους δεν υπήρχαν επιφυλάξεις για την παρα-
χώρηση της έκτασης, όμως αποφασίστηκε την τελική απόφαση να την
πάρουν οι κάτοικοι. Προγραμματίζονται δύο λαϊκές συνελεύσεις, στα
δημοτικά διαμερίσματα Μαυρελίου και Φωτεινού. 

διεθνή
Αυτοδημιουργούμενες μπαταρίες από ιούς!  

Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α  -  Ε Λ Λ Α Δ Α

Δ Ο Υ Ρ Ε Ι Ο Σ  Ι Π Π Ο Σ

Το τεχνολογικό θαύμα 
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T o ETEK επιστολές του προς τους
υπουργούς Οικονομικών, Εμπορίου,

Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και
Εσωτερικών χαιρέτισε την απόφαση της
Κυβέρνησης να επανεξετάσει την πολι-
τική που διέπει την αδειοδότηση γηπέ-
δων γκολφ με τον διορισμό διυπουργι-
κής Επιτροπής. 
Το ΕΤΕΚ ευελπιστεί ότι έχουν γίνει πλέον
αντιληπτά τα αδιέξοδα στα οποία έχει οδη-
γηθεί το θέμα λόγω της αποτυχημένης
πολιτικής που μέχρι σήμερα έχει ακολου-
θηθεί.
Με βάση τις πάγιες θέσεις του και ενόψει
των όσων έχουν δει πρόσφατα το φως της
δημοσιότητας, το ΕΤΕΚ εισηγείται:

1. Εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέ-
της με βάση τα σημερινά δεδομένα, η
οποία θα προσμετρά όλες τις σχετικές με
το θέμα παραμέτρους, όπως είναι οι
πραγματικές προοπτικές αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος και αύξησης
του τουρισμού, οι συνέπειες στο υδατικό
ισοζύγιο από την υδροδότηση των γηπέ-
δων και των πέριξ αυτών αναπτύξεων, οι
ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

από τη δημιουργία των γηπέδων κλπ.
2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από

τη λειτουργία των υφιστάμενων γηπέδων
γκολφ ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον
καθορισμό της κυβερνητικής πολιτικής.

3. Επαναξιολόγηση των υπέρμετρων
κινήτρων που έχουν δοθεί για ανάπτυξη
των γηπέδων ώστε να αποφευχθούν τα
υπερκέρδη που θα αποκομίσουν οι επιχει-
ρήσεις που θα αναλάβουν τις αναπτύξεις με
βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό.

4. Καθορισμό του αριθμού των γηπέ-
δων που θα δημιουργηθούν βάσει επαρ-
κούς τεκμηρίωσης, κάτι που όπως διαφαί-
νεται εξέλειπε κατά τη λήψη της εν ισχύ
απόφασης για 14 συνολικά γήπεδα.

5. Ενίσχυση των εγγυήσεων που αφο-
ρούν τη διασφάλιση της λειτουργίας και
ορθής διαχείρισης των γηπέδων ώστε να
αποτραπεί η εμπλοκή επιχειρήσεων που
αποσκοπούν στο πρόσκαιρο κέρδος.

6. Σαφή καθορισμό κριτηρίων βάσει
των οποίων θα δοθούν οι τελικές άδειες
λειτουργίας ώστε να διευκολυνθεί η επι-
λογή μεταξύ των αιτήσεων που έχουν
πάρει ή αναμένεται να πάρουν κατ’ αρχήν
έγκριση.

Θ α ήθελα να σχολιάσω την αναφορά σε θέσεις του Κινήματος
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ότι «η Κύπρος αντιμετωπίζει

πρόβλημα διάβρωσης, η οποία προκύπτει από την ύπαρξη ορυχείων και
λατομείων...» (τελευταία παράγραφος, σελίδα 10), στο κύριο θέμα του
Τεύχους 114 του Ενημερωτικού Δελτίου του ΕΤΕΚ (Ιούλιος 2008).

Λυπούμαι αλλά ο πιο πάνω ισχυρισμός δεν μπορεί να τεκμηριωθεί
με βάση τα γεωλογικά και άλλα δεδομένα της Κύπρου. Με τη
σημερινή μέση βροχόπτωση της τάξης των 300 χιλιοστομέτρων
περίπου, η διαβρωτική ενέργεια των νερών (κοινώς νεροφάγωμα)
είναι ασήμαντη και οι ποσότητες των διαβρωμένων υλικών που
μεταφέρονται από τους χείμαρρους στη θάλασσα είναι σχετικά πολύ
μικρές. Εάν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης τα φράγματα
στους διάφορους ποταμούς της Κύπρου θα είχαν ήδη ξεχειλίσει από
λάσπη.

Φαινόμενα αιολικής διάβρωσης (φθοράς και μεταφοράς
πετρωμάτων και εδαφών από την ενέργεια του ανέμου) υπήρχαν

πάντοτε στο νησί και μπορούν να αυξηθούν σημαντικά με την
αποψίλωση μεγάλων δασικών εκτάσεων.

Τόσο η υδρολογική όσο και η αιολική διαβρωτική ενέργεια μπορεί
να επηρεάσει κάθε σπιθαμή γης παγκύπρια. Αντίθετα οι επιπτώσεις
από τα λατομεία και τα «ορυχεία» είναι πολύ τοπικές και η
συμβολή τους στην ολική διάβρωση του νησιού είναι ασήμαντη,
αφού όλα τα λατομεία της ελεύθερης Κύπρου καλύπτουν περίπου μια
ολική έκταση της τάξης των 7 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Όσο για
το ρόλο των «ορυχείων» αυτό αποτελεί καθαρά υπερβολή, αφού
μόνο ένα τέτοιο ορυχείο λειτουργεί στην Κύπρο, αυτό της
Σκουριώτισσας.

Πολύ σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης παρουσιάζουν οι νότιες ακτές
της Κύπρου, λόγω της θαλάσσιας ενέργειας, της χαμηλής αντίστασης
των πετρωμάτων στην αποσάθρωση και στη διάβρωση, καθώς και
των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στους διάφορους κόλπους. 

Κυριάκος Λουκά, Γεωλόγος 

Σχόλια για την αναφορά περί διάβρωσης στο Τεύχος 114

Επιτροπή Εγγραφής Μελών
Τ ο Γενικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στη συνεδρία του ημερομηνίας 25/6/2008 διόρισε και κατάρτισε σε

σώμα την Επιτροπή Εγγραφής Μελών ως εξής:
Πρόεδρος: ........................ Κώστας Μελετίου ..........Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρ. Πρόεδρος: ...... Παύλος Δημητρίου ..........Μηχανολόγος Μηχανικός
Μέλη:............................................ Μαρία Ευθυμίου ..........Γεωλόγος

Γιώργος Μεταξάς .......... Μηχανικός Πληροφορικής
Στέλιος Μαρκίδης ..........Αρχιτέκτονας

Σωκράτης Σωκράτους ..........Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχανικός Πληροφορικής

Νεόφυτος Χατζηγεωργίου .......... Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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Πολιτική για τα γήπεδα Γκολφ 
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A Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ε Τ Ε Κ

Η δραματική επιδείνωση
του υδατικού προβλήμα-
τος αντανακλάται πλέον
άμεσα στον κάθε πολίτη.

Παρά τις διαχρονικές διακηρύξεις
και τις δημόσιες δηλώσεις για αντι-
μετώπιση αυτού του ύψιστης προτε-
ραιότητας προβλήματος, δυστυχώς,
παρατηρούμε ότι η υλοποίηση του
στόχου αυτού όχι μόνο δεν έχει ολο-
κληρωθεί αλλά ουσιαστικά δεν έχει
ακόμα καν αρχίσει.

Οι μέχρι σήμερα προσεγγίσεις ως
προς την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος, δεν εμπνέουν καμία εμπιστο-
σύνη για το τι μας επιφυλάσσει το μέλ-
λον. Η χρόνια αυτή ασθένεια της
απουσίας επαρκούς προγραμματι-
σμού και μακροχρόνιου σχεδιασμού
αποδεικνύεται από τις τελευταίες εξε-
λίξεις. Για άλλη μια φορά αναδει-
κνυόμαστε επιμηθείς βρισκόμενοι
πίσω από τα γεγονότα, αναζητώντας
εφήμερες λύσεις που ως αναμένεται
αποδεικνύονται όχι μόνο δαπανηρές
αλλά και δυσεφάρμοστες, ιδιαίτερα
κάτω από την αφόρητη πίεση του χρό-
νου.

Το ΕΤΕΚ επαναλαμβάνει ότι
βασική παράμετρος για την αντιμε-
τώπιση του υδατικού είναι η χάραξη
και η υλοποίηση συγκεκριμένης και
ολοκληρωμένης πολιτικής. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να θέτει βρα-
χυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι να υλοποι-
ηθούν βάσει χρονοδιαγραμμάτων που θα πρέπει να καθοριστούν.

Σαν πρώτο βήμα το Τεχνικό Επιμελητήριο επαναλαμβάνει ότι είναι
επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας Ενιαίας Αρχής ή Φορέα Διαχείρι-
σης Υδάτων με ουσιαστικές εξουσίες στη διαχείριση των Υδάτινων
πόρων. Το σημερινό μοντέλο διαχείρισης με τη διασπορά των εξου-
σιών και των ευθυνών σε πολλούς φορείς
έχει αποτύχει παταγωδώς και η συνέχιση του
θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα τη συνέ-
χιση της αναποτελεσματικότητας στην αντι-
μετώπιση των προβλημάτων. Η Κυβέρνηση
πρέπει αποφασιστικά να αναλάβει άμεσα την
πρωτοβουλία, έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα

όποια εμπόδια υπάρχουν, με στόχο την
άμεση υλοποίηση του θεσμού αυτού.

Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η
διαδικασία της εφαρμογής της Οδη-
γίας Πλαίσιο της ΕΕ για τα νερά, που
βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία εξε-
τάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση
με το νερό, προσφέρει μοναδική ευκαι-
ρία, σε συνδυασμό και με την άμεση
δημιουργία του φορέα, για να αρχίσει
η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
για ενιαία αντιμετώπιση του προβλή-
ματος. 

Η υλοποίηση των προαναφερομένων
απαιτεί επιμονή. Το νερό, από βασικό
αγαθό, αναδεικνύεται στο τόπο μας σε
είδος πολυτελείας και για το λόγο αυτό
αναμένονται ισχυρές πιέσεις από διά-
φορες ομάδες χρηστών νερού
(Ύδρευση, Άρδευση, Τουρισμός,
Γκολφ, Βιομηχανία κλπ), σε σχέση με
την κατανομή αλλά και την τιμή του.
Η αυξανόμενη εμπλοκή του ιδιωτικού
τομέα στην παραγωγή νερού (Αφα-
λατώσεις) και τη μεταφορά του από το
εξωτερικό είναι γεγονός. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι σημα-
ντικές αποφάσεις που αφορούν το
νερό να λαμβάνονται μετά από ενη-
μέρωση και διάλογο μεταξύ όλων των
ενδιαφερομένων μερών και να διέπο-
νται από διαφανείς διαδικασίες.

Συγκεκριμένα θα πρέπει οι όποιες αποφάσεις να βασίζονται σε τεχνο-
οικονομικά τεκμηριωμένες μελέτες οι οποίες να είναι διαθέσιμες στα
ενδιαφερόμενα μέρη για έκφραση απόψεων. Η πολιτική αυτή πρέπει
να εφαρμοστεί άμεσα, μέχρι τη δημιουργία της Αρχής/ Φορέα στον
οποίο θα συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τα τρέχοντα
θέματα όπως:

• Η πολιτική παραχώρησης νερού στους Καταναλωτές
• Η διαχείριση των Γεωτρήσεων
• Ο σχεδιασμός για τις Αφαλατώσεις

(νέες και υφιστάμενες) 
• Ο νέος σχεδιασμός για τα γήπεδα

Γκολφ
• Ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση του

ανακυκλωμένου νερο

Ανάγκη για Φορέα Διαχείρισης Υδάτων
Σχεδιασμός για έξοδο από την κρίση

Βασική παράμετρος για την
αντιμετώπιση του υδατικού είναι η

χάραξη και η υλοποίηση
συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης

πολιτικής

Πρόταση Νόμου για δημιουργία Ενιαίας Αρχής Υδάτων
To ETEK, με επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, βουλευτή,

κ. Γιώργο Περδίκη, τον πληροφόρησε ότι τάσσεται υπέρ της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίας Αρχής Υδάτων. 
Στα πλαίσια της προσπάθειας του αυτής, το Επιμελητήριο αφού μελετήσει όλες τις παραμέτρους του θέματος

και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα καταθέσει σε μεταγενέστερο στάδιο τις
δικές του εισηγήσεις και προτάσεις. 
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A Ρ Θ Ρ Α  &  Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Π ώς ξεχωρίζουν οι νικητές στα περισσότερα αθλήματα που
διεξάγονται κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων;
Πώς μετριέται η απόδοση τους; Αυτό γίνεται με τη βοή-
θεια του καθιερωμένου διεθνούς συστήματος μονάδων

μέτρησης SI (Systeme International) το οποίο περιλαμβάνεται στο Διε-
θνές Πρότυπο ISO 80000 “Ποσότητες και μονάδες μέτρη-
σης”. Χωρίς το πιο πάνω πρότυπο, είναι δύσκολο
να φανταστεί κάποιος με ποιο τρόπο θα απο-
κτούσε σημασία ο ανταγωνισμός στα διά-
φορα αθλήματα. 

Σε μια παγκόσμια διοργάνωση όπως
είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μια συλ-
λογή πέραν των 17,000 διεθνών προ-
τύπων ISO προσφέρουν στους διορ-
γανωτές πρακτικά εργαλεία για να
ανταπεξέλθουν στα πολλαπλά ζητή-
ματα και στις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν.

Με αυτή την αναφορά καλύπτεται
πολύ επιφανειακά η σχέση των προτύ-
πων με ένα παγκόσμιο γεγονός όπως οι
Ολυμπιακοί. Παρόλα αυτά αποκαλύπτε-
ται πόσο στενή είναι αυτή η σχέση αλλά και
πόσο πολύτιμη είναι η εφαρμογή των προτύπων.
Παράλληλα διαφαίνεται και η ξεκάθαρη διαφορά που
υπάρχει μεταξύ των αθλημάτων και των προτύπων: στα αθλή-
ματα ανεβαίνουν στο βάθρο μόνο οι νικητές, ενώ στην περίπτωση
των προτύπων όσοι τα εφαρμόζουν ή επωφελούνται από αυτά είναι
όλοι νικητές! 

Περιβαλλοντική διαχείριση
Τις πιο πολλές φορές οι ίδιες οι διεθνείς αθλητικές οργανώσεις είναι

αυτές που δημιουργούν και εφαρμόζουν τα πρότυπα για τις εγκα-
ταστάσεις και τον εξοπλισμό που τις αφορά. Αυτό όμως με κανένα
τρόπο δεν μειώνει την προσφορά των Οργανισμών Τυποποίησης
όπως ο Διεθνής Οργανισμός ISO (International Organization for
Standardization) στον Ολυμπισμό.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Πεκίνου, στην προσπάθεια της να
εξασφαλίσει ότι οι αγώνες θα ήταν όσο το δυνατό πιο φιλικοί προς
το περιβάλλον, εφάρμοσε και πιστοποίησε το πρότυπο ISO 14001.

Σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα της κινεζι-
κής αντιπροσωπευτικής Ολυμπιακής Επιτροπής Αντιντόπινγκ, εφαρ-
μόσθηκε και πιστοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας
ISO 9001:2000 το οποίο αποσκοπεί κυρίως στην επίτευξη και διατή-
ρηση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ενθαρ-
ρύνει τους κατασκευαστές αθλητικού εξο-
πλισμού να πιστοποιούνται και στα δύο
συστήματα (ISO 9001 και ISO 14001) έτσι
ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που δημι-
ουργούνται σε σχέση με την ποιότητα και
το περιβάλλον.

Κτίρια - έργα υποδομής
Διεθνή πρότυπα που αφορούν την περιβαλλοντική διασάφηση των

κατασκευαστικών υλικών (ISO 21930), την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων (ISO 16818), την ανθεκτικότητα στην κατασκευή κτιρίων
(ISO 15392) και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, παρέχουν τις

στέρεες βάσεις σε σχεδιαστές και αρχιτέκτονες, μηχανι-
κούς, ιδιοκτήτες και κυβερνητικές αρχές να ανα-

πτύξουν ανθεκτικά κτίρια. Εξίσου σημαντικά
είναι και τα πρότυπα που αφορούν την επε-

ξεργασία αποβλήτων και την ποιότητα και
τις υπηρεσίες επεξεργασίας του παρε-

χόμενου νερού (σειρά ISO 24510).

Μεταφορές
Η μεταφορά των κατασκευαστι-

κών υλικών πριν από τους Αγώνες -
των τροφίμων, των αγαθών και
άλλων προμηθειών, των αθλητών, των

κριτών, των θεατών, των διοργανω-
τών και του συμμετέχοντος προσωπι-

κού – είναι ένα δύσκολο εγχείρημα όπου
η χρήση των προτύπων συμβάλλει τα μέγι-

στα. Τα τροχοφόρα οχήματα για παράδειγμα
επωφελούνται από σχεδόν 700 πρότυπα.

Ασφάλεια, φιλοξενία και υγεία
Πρότυπα στον τομέα αυτό καλύπτουν από πυράντοχα κατασκευ-

αστικά υλικά και προστατευτικές στολές για πυροσβέστες, μέχρι και
συστήματα διαχείρισης για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού
(σειρά ISO 28000) και για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό ενδε-
χόμενης κρίσης. 

Η αναγνώριση και η πιστοποίηση της αυθεντικότητας της ταυτό-
τητας του κοινού είναι επίσης σημαντική για αποφυγή απάτης ή
εγκληματικής ενέργειας, ένας τομέας ο οποίος καλύπτεται αναλυ-
τικά από μια σειρά προτύπων ISO.

Το πρότυπο ISO 18513, το οποίο καλύπτει τα ξενοδοχεία και τα
τουριστικά καταλύματα, βοηθά στην αποφυγή δυσάρεστων εκπλή-
ξεων σε θέματα διαμονής. 

Περίπου 720 πρότυπα που αφορούν τα τρόφιμα διασφαλίζουν ότι
όλοι θα μπορέσουν να απολαύσουν το ίδιο καλό φαγητό, ενώ το
σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ISO 22000,
επιβεβαιώνει ότι η διαδρομή από τη φάρμα στο πιάτο γίνεται με τα
ψηλότερα πρότυπα υγιεινής.

Για αυτούς δε που θα έχουν την ατυχία να αρρωστήσουν ή να
πάθουν κάποιο ατύχημα, περισσότερα από 740 πρότυπα έχουν εκπο-

νηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η ιατρική
περίθαλψη της οποίας θα τύχουν συμβαδίζει
με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
ISO

*Μηχανολόγος Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης  στον

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Χρυσή ολυμπιονίκης η… Τυποποίηση
Τα ISO μιας Ολυμπιάδας!

ΤΤοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΒΒαασσιιάάδδηη**

Στα αθλήματα ανεβαίνουν
στο βάθρο μόνο οι νικητές, ενώ 

στην περίπτωση των προτύπων όσοι
τα εφαρμόζουν (ή επωφελούνται από

αυτά) είναι όλοι νικητές
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Η Κύπρος από της ένταξης της στην ενωμένη Ευρώπη
συμμετέχει ως πλήρες και ισότιμο μέλος σε όλα τα
αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία χρηματοδο-
τούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι

συνεισφορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφέρει δηλαδή
περισσότερα από όσα λαμβάνει. Αν όλοι (δημόσιος και ιδιωτι-
κός τομέας) οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αξιοποίησης των
ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν φροντίσουν να μεγιστοποιήσουν
με ορθές πρακτικές την απορρόφηση των κονδυλίων τότε η
απώλεια σημαντικών ποσών θα ανοίξει την ψαλίδα εις βάρος
της Κύπρου.

Από το 2004 είναι διαθέσιμα στην Κύπρο χρηματοδοτικά
προγράμματα τα οποία εμπίπτουν σε τρεις διαφορετικές κατη-
γορίες.

1. Κρατικά
Αφορούν αναπτυξιακές προτεραιότητες του κρά-

τους μέλους και σχεδιάζονται και διαχειρίζονται από
υπηρεσίες του κράτους μέλους. Τα προγράμματα
αυτά χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό, διέπονται όμως από κανονισμούς
της ΕΕ και υπόκεινται σε σχετικούς ελέγχους από τον
Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων.

Σ’ ότι αφορά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα υπάρ-
χουν δύο κατηγορίες: Τα ‘Συγχρηματοδοτούμενα’,
όπου το κράτος μέλος συμμετέχει άμεσα στον προϋ-
πολογισμό τους και τα ‘Ευρωπαϊκά’, όπου η χρημα-
τοδότηση γίνεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή χωρίς άμεση συμμετοχή του κράτους μέλους. 

2. Συγχρηματοδοτούμενα
Τα προγράμματα αυτά αφορούν αναπτυξιακές προτεραιότητες οι

οποίες συνάδουν με την ευρύτερη περιφερειακή πολιτική της Ένω-
σης. Σχεδιάζονται από κάθε κράτος μέλος και αποτελούν προϊόν δια-
πραγμάτευσης και συναπόφασης με την Επιτροπή. Η χρηματοδό-
τηση τους γίνεται από από την ΕΕ και το κράτος μέλος, σε ποσοστά
που συναποφασίζονται. Οι διαδικασίες που διέπουν την υλοποίηση
των προγραμμάτων αυτών διέπονται από κανονισμούς και υπόκει-
νται και σε πολυεπίπεδους ελέγχους, στους οποίους έχουν τη δυνα-
τότητα συμμετοχής και ευρωπαϊκά σώματα. Η όλη διαχείριση των
προγραμμάτων εκτελείται στο κράτος μέλος, οι διαχειριστικές αρχές
του οποίου υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις προόδου στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

Η Κύπρος, μετά το 2004, «εναρμόνισε» το στρατηγικό της σχε-
διασμό από πενταετή σε επταετή προγραμματισμό ακολουθώντας
τις επταετίες προγραμματισμού της ΕΕ. Σήμερα βρισκόμαστε στην
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στην οποία έχουν εκπονηθεί
από την κυπριακή κυβέρνηση και εγκριθεί από την Επιτροπή σειρά
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία αφορούν όλες
τις διαστάσεις της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Στον πίνακα
που ακολουθεί δίνεται διαγραμματικά το πλαίσιο στρατηγικής και
επιχειρησιακής εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προ-
γραμμάτων.

Το σύνολο της οικονομικής αρω-
γής (€822 εκατ.) το οποίο θα λάβει η
Κύπρος κατά την περίοδο 2007-2013
από την ΕΕ ανά πολιτική παρουσιά-
ζεται στον Πίνακα δίπλα:

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των 640 εκατομμυρίων της Πολιτι-
κής Συνοχής αυτά αναλύονται επιμέρους στον πιο κάτωπίνακα:

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Η Κύπρος πληρώνει… χωρίς να τα εκμεταλλεύεται στο έπακρον

ΤΤοουυ  ΔΔρραα  ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηη**
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Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση
Σε ότι αφορά στην Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση

υπάρχουν δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν
παρεμβάσεις στους ακόλουθους τομείς:

Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη
Βασικές Υποδομές στο Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
Βασικές Μεταφορικές Υποδομές 
Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία
Παραγωγικό Περιβάλλον
Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Απασχόληση, Κοινωνική Συνοχή
Αύξηση της συμμετοχής στη Δια Βίου Μάθηση - Κατάρτιση
Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης
γυναικών και νέων
Διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών 
της αγοράς εργασίας
Αναβάθμιση συστημάτων δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα 
και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης
Δράσεις για προώθηση της κοινωνικής συνοχής

Ταμείο Συνοχής
Το ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί έργα που εντάσσονται στους

τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος (π.χ. αναδιαμόρφωση
των κυκλικών κόμβων της Λεμεσού).

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
Όσον αφορά το στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», οι

ενισχύσεις που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνονται σε
τρεις τομείς:

• Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων μέσω κοινών στρατηγικών για τη βιώσιμη εδαφική
ανάπτυξη. Πρόκειται π.χ. για την ενθάρρυνση της
επιχειρηματικότητας, της προστασίας και της διαχείρισης των
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και για την ανάπτυξη της
συνεργασίας, των ικανοτήτων και της κοινής χρήσης υποδομών· 

• Καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας,
συμπεριλαμβανομένης και της διμερούς συνεργασίας μεταξύ
θαλάσσιων περιφερειών. Οι προτεραιότητες έχουν ως άξονα την
καινοτομία, το περιβάλλον, τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και
τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη· 

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής.
Στόχος είναι να δοθεί προώθηση στη δικτύωση και την ανταλλαγή
εμπειριών μεταξύ των αρχών περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης.

3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τα προγράμματα αυτά αφορούν ευρωπαϊκές αναπτυξιακές

προτεραιότητες και σχεδιάζονται από τις αρμόδιες Γενικές
Διευθύνσεις. Χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
και διαχειρίζονται κεντρικά από τις Βρυξέλλες.

Τα προγράμματα αυτά έχουν ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά με
κυριότερο αυτό της διακρατικότητας. Τα προγράμματα αυτά είναι
διακρατικά δηλαδή απαιτείται η συνεργασία φορέων από περισσότερα
από ένα κράτος μέλος. Η διεθνικότητα καθορίζεται κάθε φορά μέσα
από την προκήρυξη του κάθε προγράμματος. Θα πρέπει επίσης μέσα
από την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από τα
προγράμματα αυτά να αναδεικνύεται η ευρωπαϊκή διάσταση του
θέματος και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα και
αριθμούν πέραν των χιλίων. Καλύπτουν θέματα όπως: Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη, Ενέργεια, Καινοτομία, Πολιτισμός,
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Νεολαία, ΜΜΕ κ.λπ.
Είναι αδύνατον στο πλαίσιο του άρθρου αυτού να γίνει απόπειρα
ανάλυσης των προγραμμάτων αυτών. 

Συμβουλές προς ενδιαφερόμενους
Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά

προγράμματα θα πρέπει: 
- Να ενημερωθεί εγκαίρως για τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις. Το

χρονικό πλαίσιο είναι κρίσιμο μια και η περίοδος που παρέχεται για
την υποβολή προτάσεων δεν ξεπερνά συνήθως τους τρεις μήνες.

- Θα πρέπει από πριν να έχει αποφασίσει τις επενδύσεις του (οι
οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέονται ή να εξαρτώνται
από τις επιλέξιμες δαπάνες του κάθε προγράμματος) να έχει φροντίσει
να εξασφαλίσει όλες τις άδειες (πολεοδομική, οικοδομική, περί
εργοστασίου κλπ) έτσι ώστε το έργο να είναι «ώριμο» για να
προχωρήσει στη διεκδίκηση της χρηματοδότησης.

- Να μελετήσει με προσοχή όλα τα έντυπα που αφορούν στην
εφαρμογή του προγράμματος (οδηγός εφαρμογής, αίτηση κλπ) και
να συμπληρώσει με προσοχή όλα τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από
την αίτηση, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και μελέτες τα οποία πιθανόν να απαιτούνται από το
πρόγραμμα. 

- Πολλές από τις διαδικαστικής υφής ενέργειες είναι χρονοβόρες
και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο μη χρηματοδότησης κάποιου έργου
παρόλο που αυτό μπορεί να εγκριθεί από την Αρχή που αξιολογεί
τις αιτήσεις. Γενικός Κανόνας είναι ότι καμία αίτηση δεν μπορεί να
προχωρήσει σε χρηματοδότηση αν ο φάκελος της δεν είναι πλήρης
(αίτηση, δικαιολογητικά, άδειες, μελέτες κλπ).

- Κάθε ιδιαιτερότητα την οποία παρουσιάζει μια περίπτωση ο
ενδιαφερόμενος να φροντίζει να την αποσαφηνίζει (και γραπτώς) με
τους αρμόδιους λειτουργούς έτσι ώστε να μην αποτελεί πρόσκομμα
στη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

- Κατά την έγκριση της αίτησης θα πρέπει ο κάθε επωφελούμενος
να μελετά με προσοχή τη σύμβαση του, να κατανοεί τις υποχρεώσεις
του όπως αυτές απορρέουν μέσα από το συμβόλαιο και να οργανώσει
την υλοποίηση στη βάση των υποδεικνυόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Η πίεση που υπάρχει στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων
δημιουργούν μια σοβαρή ακαμψία στα χρονοδιαγράμματα υλοποίηση
των έργων και τυχόν καθυστερήσεις μπορούν να αποβούν μοιραίες.

- Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην πιστή εφαρμογή των κανόνων
που διέπουν την υλοποίηση του σχετικού έργου. Ο τρόπος και ο
χρόνος εκτέλεσης, και τα δικαιολογητικά επιβεβαίωσης εκτέλεσης
δαπανών αποτελούν συχνά παράγοντα απόρριψης εξόδων από τους
φορείς υλοποίησης.

- Κατά και μετά την υλοποίηση κάθε έργου ο επωφελούμενος θα
πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει εκτελέσει και όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες που αφορούν στους κανονισμούς δημοσιότητας και
πληροφόρησης (π.χ. ανάρτηση πινακίδων με εμβλήματα σχετικά με
συγχρηματοδότηση του έργου). 

*Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, 
Γενικός Διευθυντής RTD Talos

info
- Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου: www.eicy.eu
- Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο:
www.structuralfunds.org.cy
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Α κούσαμε την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008
στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής το
βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία να μιλά
με πολύ προσβλητικό τρόπο για τους

Μηχανικούς γενικά, αλλά και ειδικότερα  με το
χειρότερο ύφος για τους Μηχανικούς του Τμή-
ματος Αναπτύξεως Υδάτων. Ας δούμε όμως ποία
είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα.

Οι Μηχανικοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδά-
των κ. Κουλία, για δεκαετίες εργάζονται με ζήλο
και αφοσίωση στη δουλειά τους, έχουν διαχειρι-
στεί πάρα πολλά συμβόλαια και έχουν φέρει σε
πέρας πολύ πιο πολύπλοκα έργα από αυτό της
μεταφοράς του νερού από την Ελλάδα. Τέτοια
έργα είναι τα φράγματα του Κούρρη, του Ασπρό-
κρεμμου, της Καλαβασού, του Διπόταμου, της
Αρμίνου και της Κανναβιού, ο Νότιος Αγωγός,
η Σήραγγα Εκτροπής του Διαρίζου, τα Διυλιστή-
ρια νερού Λεμεσού, Πάφου, Τερσεφάνου, Κόρ-
νου, οι αφαλατώσεις Δεκέλειας και Λάρνακας και
σωρεία άλλων υδρευτικών, αρδευτικών και απο-
χετευτικών έργων τα οποία σίγουρα γνωρίζετε.

Οι Μηχανικοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έγκαιρα είχαν
προτείνει την οριστική λύση του υδατικού προβλήματος και την είχαν
τροχιοδρομήσει από το 1998 με πολιτική απόφαση της τότε κυβέρ-
νησης για κατασκευή των αφαλατώσεων Λεμεσού, Πάφου και Πρω-
ταρά. Γνωρίζετε πολύ καλά ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι σταμάτησαν
τις αφαλατώσεις.

Οι Μηχανικοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είναι εκείνοι
που επίμονα ζητούσαν να γίνουν περικοπές νερού τα τελευταία δύο
χρόνια, ώστε να εξοικονομηθεί νερό και να μην φτάσουμε στα τρα-
γικά σημερινά χάλια μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάποιοι άλλοι για
προεκλογικούς λόγους αλλά και για να περάσουν την πολιτική των
γκολφ, έπαιξαν τα ρέστα τους και μας άφησαν άνυδρους, ελπίζο-
ντας ότι θα βρέξει κ. Κουλία.

Αυτή τη στιγμή η Κύπρος βρίσκεται στη χειρότερη θέση στο υδα-
τικό. Μια θέση στην οποία δεν βρέθηκε ποτέ προηγουμένως. Γιατί
βασίζεται στο νερό που θα παράξουν οι  δύο μονάδες αφαλάτωσης
και το νερό που εισάγεται από την Ελλάδα. Φταρνίζεται η μια μονάδα
αφαλάτωσης και υποφέρει η μισή Κύπρος για μερικές ημέρες μέχρι
να επανέλθει η κατάσταση. Παρουσιάζεται τεχνικό πρόβλημα στον
εύκαμπτο αγωγό και γίνεται ο χαμός. Όλα κρέμονται από μια κλω-
στή. Γιατί δεν υπάρχουν καθόλου αποθέματα νερού στα φράγματα. 

Οι Μηχανικοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είχαν ενημε-
ρώσει έγκαιρα τον κύριο Υπουργό ότι η μεταφορά νερού από την
Ελλάδα ήταν ένα δύσκολο, πολυδάπανο και χρονοβόρο εγχείρημα.
Ενώ αρχικά υποστήριζαν ότι χρειάζονταν έξι μήνες για την υλοποί-
ηση του έργου, πήραν οδηγίες από τον Υπουργό λόγω του γεγονό-
τος ότι η Λεμεσός θα έμενε χωρίς νερό, να μειώσουν το χρόνο του
Συμβολαίου σε τέσσερις μήνες, έστω και αν αυτό συνεπαγόταν
αύξηση του κόστους. Όταν ο εργολάβος δεσμεύτηκε να φέρει το
νερό σε δύο μήνες, τότε και οι Μηχανικοί του Τμήματος Υδάτων
δεσμεύτηκαν να τοποθετήσουν τους χερσαίους αγωγούς σε δύο μήνες

με συνεργεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Οι χερσαίοι αγω-
γοί κ. Κουλία ήταν έτοιμοι από τις 15 Ιουνίου δηλαδή κατά μία εβδο-
μάδα πιο νωρίς από το χρονοδιάγραμμα. Δυστυχώς ένα τεχνικό πρό-
βλημα στον εύκαμπτο αγωγό του εργολάβου καθυστέρησε το έργο
το οποίο ολοκληρώθηκε στους τρεις μήνες αντί στους δύο.

Στη σύσκεψη για την ανομβρία η οποία έγινε στο Προεδρικό
Μέγαρο στην παρουσία τριών υπουργών του, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είχε πει «αν περιμένετε να ακολουθήσετε όλες τις διαδικα-
σίες και γραφειοκρατίες, ούτε σε ένα χρόνο δεν πρόκειται να φέρετε
το νερό». Και εγώ σας λέω ότι αν οι τρεις Μηχανικοί του Τμήματος
Αναπτύξεως Υδάτων αποτείνονταν στη Γενική Εισαγγελία για νομική
συμβουλή πιθανόν μέχρι σήμερα λόγω του φόρτου εργασίας της Γενι-
κής Εισαγγελίας, να μην είχαν πάρει απάντηση!

Το έργο της μεταφοράς νερού από την Ελλάδα, έπρεπε να γίνει
μπροστά στο επερχόμενο φάσμα της δίψας, όσο πολυδάπανο και αν
είναι, γιατί δεν υπήρχε υπαλλακτική λύση στα χρονικά περιθώρια
που είχε η παρούσα κυβέρνηση. Το έργο έγινε σε χρόνο ρεκόρ για
το είδος του και αποτελεί ένα πραγματικό άθλο. Εκείνοι που εργά-
στηκαν, τόσο από πλευράς τους Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων,
όσο και από πλευράς του εργολάβου και του υπεργολάβου το γνω-
ρίζουν πολύ καλά. 

Οι Μηχανικοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δεν περιμένουν
να ακούσουν ένα μπράβο ή ένα εύγε από εσάς ή από οποιοδήποτε
άλλο κ. Κουλία. Δεν ανέχονται όμως να τους υποτιμάτε και να τους
κατηγορείτε με τον τρόπο που το κάνετε, ψάχνοντας για αποδιοπο-
μπαίους τράγους. Αλλού να αναζητήσετε τους αίτιους της υδατικής
μας κατάντιας κ. Κουλία!

* Πρόεδρος Κλάδου Υπαλλήλων 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - ΠΑΣΥΔΥ

Μας αδικείτε κύριε Κουλία!
Απάντηση σε δηλώσεις του βουλευτή στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής

TTooυυ  ΝΝίίκκοουυ  ΕΕ..  ΝΝεεοοκκλλέέοουυςς**
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Τ ο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργα-
νισμό Τυποποίησης (CYS) λαμβάνει μέρος σε ένα από τα πιο

μεγαλεπήβολα  ερευνητικά ενεργειακά προγράμματα της Ευρώπης.
Η κυπριακή ομάδα θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα APOLLON
(Multi approach for high efficiency integrated and intelligent
concentrating PV modules
(systems)) συνολικής χρημα-
τοδότησης €11.8 εκατομ. μαζί
με άλλα 14 -παγκοσμίου
κύρους- ευρωπαϊκά ερευνητικά
κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταιρείες για τη δημιουργία νέας
γενεάς φωτοβολταϊκών συστημάτων εστιάσεως ηλίου.
Το παρόν έργο σκοπό έχει την ανάπτυξη και κατασκευή ενός φωτο-
βολταϊκού (ΦΒ) συστήματος εστιάσεως (concentrating system)
νέα γενεάς το οποίο θα έχει δραματικά αυξημένη απόδοση και μει-
ωμένο κόστος σε σχέση με τα υφιστάμενα συστήματα. Το νέο αυτό
σύστημα θα υιοθετήσει τις δύο υποσχόμενες τεχνικές σημειακής
εστιάσεως (point focus) και φασματικού διαχωρισμού μέσω φακών
(mirror based spectrum splitting) και αναμένεται να είναι έτοιμο
για μαζική παραγωγή με το πέρας του παρόντος έργου το οποίο θα
διαρκέσει 5 χρόνια. 
Η ομάδα Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας έχει

επιφορτισθεί με το μέρος των δοκιμών οι οποίες
θα διεξαχθούν στο χώρο του Φωτοβολταϊκού
Πάρκου αφού το πάρκο είναι ένα από τα λίγα
εργαστήρια στην Ευρώπη που μπορούν να διε-
ξάγουν τέτοιου είδους μετρήσεις.   

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
με την σειρά του έχει αναλάβει το έργο της διάδο-

σης των αποτελεσμάτων της έρευνας
(dissemination) με την δημιουργία και διατήρηση

ενημερωμένης ιστοσελίδας, ενημερωτικού υλικού αλλά και την διορ-
γάνωση ενημερωτικών ημερίδων. Στα πλαίσια αυτά θα διεξαχθεί
στις 17 Οκτωβρίου 2008 η Εναρκτήρια Ημερίδα κατά την οποία
θα παρευρεθούν όλοι οι συμβαλλόμενοι συνεργάτες του “Apollon”
αλλά και προσκεκλημένοι, ενδιαφερόμενοι, τεχνικοί εμπειρογνώ-
μονες, ερευνητές από Κύπρο και Ευρώπη. Κατά την διάρκεια της
ημερίδας  ο Συντονιστής του προγράμματος θα μιλήσει για το στόχο
και την πορεία του Προγράμματος. Επίσης τα εμπλεκόμενα ερευ-
νητικά κέντρα θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και την εμπλοκή
τους στο εν λόγω Πρόγραμμα. Την ημερίδα θα χαιρετίσει ο  Γενι-
κός Διευθυντής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Κύπρου κ.

Αχιλλέας Πατζηνάκος, εκπρόσωπος του
CYS και του Πανεπιστημίου Κύπρου
καθώς επίσης και εκπρόσωπος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.
Πληροφορίες: 22411423, 22411417,
22411418.

APOLLON: Πρόγραμμα για κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος εστιάσεως νέας γενεάς

Τ ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, συμβαδίζοντας με την Επι-
τροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, αποφάσισε όπως η Εκστρατεία Διαφώτισης και Επιθεώ-
ρησης που άρχισε το 2007, για τη Χειρωνακτική Διακίνηση Φορ-
τίων, συνεχιστεί και το 2008.
Η φετινή Εκστρατεία θα εστιαστεί στους τομείς των Κατασκευών
και του Λιανικού Εμπορίου.
Στη διάρκεια της Εκστρατείας θα γίνουν επιθεωρήσεις χώρων
εργασίας στους τομείς των Κατασκευών και του Λιανικού Εμπο-
ρίου. Θα έχουν στόχο την προστασία των εργαζομένων από δρα-
στηριότητες που εμπεριέχουν χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
Η συμβολή όλων των εμπλεκομένων,
όπως των οργανώσεων των Κοινωνι-
κών Εταίρων, των Επιστημονικών και
Επαγγελματικών Συνδέσμων και άλλων
φορέων, στην επιτυχία της Εκστρατείας
θεωρείται πολύ σημαντική. Θα αποτε-
λείται και φέτος από δύο φάσεις, Διαφώ-
τισης - Επιθεώρησης, και θα έχει τους
ακόλουθους στόχους:
• Καλύτερη συμμόρφωση των Κρατών
Μελών με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 90/269/ΕΟΚ για τη Χειρωνα-
κτική Διακίνηση Φορτίων,  προκειμένου
να μειωθούν οι μυοσκελετικές παθήσεις

στους εργαζόμενους.
• Βελτίωση των μεθόδων επιθεώρησης και
ενημέρωσης των Εθνικών Υπηρεσιών Επιθεώ-
ρησης της Εργασίας.
• Μεγαλύτερη ομοιομορφία στην εφαρμογή
των προνοιών της Οδηγίας εντός της  Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
• Συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
με σκοπό την αλληλοστήριξη των δύο

Εκστρατειών, της παρούσας και
εκείνης που οργανώνεται στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας για την Ασφάλεια και Υγεία
στην Εργασία.

Διαφωτιστικό υλικό
Για τους σκοπούς της φετινής
Εκστρατείας ετοιμάστηκε διαφω-
τιστικό υλικό αποτελούμενο από
δύο έντυπα και δύο αφίσες με
παραδείγματα Καλής Πρακτικής.
Το υλικό είναι διαθέσιμο στο
www.mlsi.gov.cy/dli, και
www.handlingloads.eu.

Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 
Εκστρατεία Διαφώτισης και Επιθεώρησης 2008

Ένα από τα πιο μεγαλεπήβολα
ερευνητικά ενεργειακά προγράμματα

της Ευρώπης
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Τ ον περασμένο Ιούλιο, ο υπουργός Εσωτερικών απέστειλε στους
αρμόδιους φορείς την έκθεσή του αναφορικά με την αναθεώ-

ρηση και τροποποίηση της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση το άρθρο
34Α(5) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Δήλωση Πολι-
τικής για την Ύπαιθρο – Έκθεση Αναθεώρησης 2008). Η έκθεση στάλ-
θηκε και διατίθεται προς επιθεώρηση από το κοινό και κάθε ενδια-

φερόμενο: στους δημάρχους Πέγειας, Ιδαλίου και Πόλης Χρυσοχούς,
στους προέδρους της Ένωσης Κοινοτήτων και Ένωσης Δήμων, στο
διευθυντή και τους επαρχιακούς λειτουργούς του τμήματος Πολεο-
δομίας και Οικήσεως, στους έπαρχους, στον πρόεδρο του Πολεοδο-
μικού Συμβουλίου και στον πρόεδρο του ΕΤΕΚ. Η έκθεση είναι αναρ-
τημένη και στην ιστοσελίδα του υπ. Εσωτερικών: http://moi.gov.cy/

T o ETEK συμμετέχει στην Τεχνική Επιτροπή, που συστάθηκε στις
16 Ιουλίου 2007, με σκοπό την μελέτη τρόπων για τη λήψη μέτρων

προστασίας των εργαζομένων στον τομέα των Κατασκευών και τη
μείωση των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Στην
Επιτροπή συμμετέχουν φορείς που εμπλέκονται στον τομέα των
κατασκευών, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των εργοδοτικών και
συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν όπως φέτος υπογράψουν Κοινή
Δήλωση Πολιτικής για την προώθηση και στήριξη συγκεκριμένων
μέτρων στην οποία μεταξύ άλλων δηλώνουν ότι θα εργαστούν με στόχο
τη δραστική βελτίωση των επιπέδων ασφαλείας και υγείας στην εργασία,
στον Τομέα των Κατασκευών και ότι στόχος είναι η μείωση της
συχνότητας των ατυχημάτων κατά 25% μέχρι το 2012 σε σύγκριση
με το 2012.

Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο

Τ ο υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε το ΕΤΕΚ  για
τις αρμοδιότητες που προνοούνται για τους

Ελεγκτές ηλεκτρολογικών μελετών, με βάση
των Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών
(Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκα-
ταστάσεις) Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ
111/2006). Μεταξύ άλλων αναφέρεται
ότι:
1. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ελεγκτές
ηλεκτρολογικών μελετών, σύμφωνα, με
τις πρόνοιες του Κανονισμού 53(14) των
περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών 1941-
2004, απαιτείται να κατέχουν Πιστοποιη-
τικό Ικανότητας και σε ισχύ Πιστοποιητικό
Εγγραφής.
2. Οι υποδείξεις/παρατηρήσεις των Ελεγκτών,
πρέπει να στοιχειοθετούνται με αναφορά στο συγκε-
κριμένο Κανονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας που εφαρ-
μόζεται σε κάθε περίπτωση.
3. Οι Ελεγκτές, φαίνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις υποδεικνύ-
ουν στους Μελετητές στη βάση απαιτήσεων πέραν των Κανονι-
σμών της 16ης Έκδοσης για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Όπως, υποδείξεις για εγκαταστάσεις (τηλεφωνικές, θυροτηλεφώ-

νου κλπ), που όπως προκύπτει από τον ορισμό «ηλε-
κτρολογική εγκατάσταση» στην παράγραφο

2(1) των πιο πάνω αναφερόμενων Κανονι-
σμών, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες

τους, αλλά και υποδείξεις ως προς τις προ-
τεινόμενες σχεδιαστικές λύσεις. Ως εκ
τούτου, οι Ελεγκτές πρέπει να περιορί-
ζονται στις αρμοδιότητες που τους
παρέχουν οι Κανονισμοί.

Μέγιστο φορτίο
Στην αναφορά σημειώνεται επίσης ότι

με βάση τον ορισμό που δίδεται στην
παράγραφο 2(1) των περί Ρυθμίσεως Οδών

και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλε-
κτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του

2006, (ΚΔΠ 111/2006), για την "ηλεκτρολογική εγκα-
τάσταση", το μέγιστο φορτίο της ηλεκτρολογικής εγκατά-

στασης σε σχέση με τους περιορισμούς σε KVA που αναγράφονται
στο Πιστοποιητικό Εγγραφής του μελετητή, είναι το φορτίο που
αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος
της μεγαλύτερης ασφάλειας / αυτόματου διακόπτη της εγκατά-
στασης, δηλαδή ανά μετρητή.

Αρμοδιότητες Ελεγκτών ηλεκτρολογικών μελετών

Ασφάλεια εργαζομένων

Τ o ETEK σε απαντητική του επιστολή προς τη διεύθυνση της
Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας αναφέρει ότι έκρινε την αναγκαι-

ότητα για έλεγχο της ασφάλειας υποδομών της Αγγλικής Σχολής
ως επείγουσα. Ως εκ τούτου αποφάσισε, κατ’ εξαίρεση, να προτεί-

νει στη Σχολή πολιτικούς μηχανικούς για να αναλάβουν την εργα-
σία του ελέγχου της ασφάλειας υποδομών. 
Προτάθηκαν οι: Νίκος Καλαθάς, Σάββας Παναγιώτου και Πλάτω-
νας Στυλιανού.

Έλεγχος ασφάλειας υποδομών Αγγλικής Σχολής 

Ο κ. Σαβέριος Βραχίμης πέτυχε την απόρριψη της καταδικαστικής απόφασης εναντίον του, του Πρωτόδικου Δικαστηρίου, από το Εφετείο του
Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση 546/02 –ΑΕ3798 αναφορικά με πειθαρχικό παράπτωμα.

Ακυρωτική απόφαση
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ΔΔ ΙΙ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΙΙ   --   ΕΕ ΚΚ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΕΕ ΣΣ

Σ ε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ με
τον ΚΟΑ στις 24/06/2008, διευκρινίστηκε ότι ο

ΚΟΑ επιθυμεί τον έλεγχο της δομικής επάρκειας
των σταδίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του.
Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε το Γενικό Διευθυντή του
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κ. Κώστα
Παπακώστα, ότι:
1. Για το Τσίρειο Στάδιο, άποψη του Επιμελητηρίου
είναι ότι ο έλεγχος θα πρέπει να ανατεθεί στους
Μελετητές του έργου σε ότι αφορά τις κερκίδες και
το στέγαστρο.
2. Για τα υπόλοιπα στάδια ή αθλητικές εγκαταστάσεις
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ανάθεση στους μελετητές

τους, εφόσον αυτοί είναι ενεργοί μελετητές.
Σε υπόμνημα του το ΕΤΕΚ (για τον Έλεγχο Στατικής

Επάρκειας Σταδίων), ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2008,
σημειώνει ότι καταρτίσθηκε Ομάδα Εργασίας η
οποία θα καθορίσει:
• Διαδικασία επιλογής Μελετητικών Γραφείων
• Σύνθεση Μελετητικών Γραφείων
• Όρους Εντολής Μελετητικών Γραφείων

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
• Αμοιβή Μελετητικών Γραφείων για κάθε έργο

Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τους
Πολιτικούς Μηχανικούς Κρίστη Χρυσοστόμου, Ευαγγελία

Γεωργίου και Γιώργο Δημητριάδη.

Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Σταδίων

Το ΕΤΕΚ με επιστολή του συνεχάρη τον κ. Χρίστο Κτωρίδη για το διορισμό του στη θέση του διευθυντή του
τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ο κ. Κτωρίδης υπηρετεί το τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως από το
1974. Κατέχει δίπλωμα Αρχιτέκτονα-Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, δίπλωμα
Πολεοδόμου-Χωροτάκτη από το πανεπιστήμιο Nottingham και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διεύθυνση
Επιχειρήσεων στο ΜΙΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1941 μέχρι

2004 Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δυνάμει του Κανο-
νισμού 46(2)(ν)

1. Περιορισμοί Πιστοποιητικών Ικανότητας σε σχέση με το εγκε-
κριμένο ή εγκατεστημένο φορτίο. Οι Περιορισμοί σε ΚVΑ που ανα-
γράφονται στα Πιστοποιητικά Ικανότητας που εκδίδονται σύμφωνα
με το Κανονισμό 53, των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941
μέχρι 2004, για Εργοληψία, Συντήρηση και Μελέτη, θα αναφέρονται
στο φορτίο που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη ονομαστική τιμή έντα-

σης ρεύματος της μεγαλύτερης ασφάλειας / αυτόματου διακόπτη της
εγκατάστασης. Στην περίπτωση ρυθμιζόμενου αυτόματου διακόπτη,
θα λαμβάνεται υπόψη το καθορισμένο σημείο ρύθμισης του.

2. Προσωρινές Παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε εργοτάξια. Οι
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε εργοτάξια, που κατασκευάζονται
με βάση τη 16η Έκδοση των Κανονισμών μπορούν να λειτουργούν
με τάση 230V, με προστασία RCD 30 mΑ, για κάθε κύκλωμα.

Τούτο θα ισχύει μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση από την Επι-
τροπή Έκδοσης Τεχνικών Μνημονίων, σχετικά με την υιοθέτηση της
τάσης των 110V ή SELV, όπως αναφέρεται στο Κανονισμό 604-02-02
του Κεφαλαίου 604 των Κανονισμών για τα εργοτάξια.

Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Νέος διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

Το ΕΤΕΚ συγχαίρει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Το νέο Δ.Σ., που προ-
έκυψε μετά από αρχαιρεσίες έχει ως εξής: Α. Μαραγκός (πρόεδρος), Π. Δημητρίου (αντιπρόεδρος), Α. Κλεάνθους (γ. γραμ-
ματέας), Σ. Προκοπίδης (οργ. γραμματέας), Ε. Βασιλείου (γρ. δημοσίων σχέσεων), Τ. Ζαβρός (ταμίας), Π. Νικολάου (μέλος),
Λ. Χαραλάμπους (μέλος), Β. Μεσαρίτης (μέλος), Ντ. Νικολαΐδης (μέλος), Π. Μακρής (μέλος) και Γ. Αχιλλέως (μέλος).

Νέο Δ.Σ. Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών

Το ΕΤΕΚ συγχαίρει το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως
εξής: Γ. Νικήτας (πρόεδρος), Στ. Μιχαήλ (αντιπρόεδρος), Θ. Ηρακλέους (γραμματέας), Α. Δημητρίου (β. γραμματέας), Ανδρ.
Ανδρέου (ταμίας), Θ. Βασιλείου (β. ταμίας) και Α. Θωμά (σύμβουλος).

Νέο Δ.Σ. Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων

Το ΕΤΕΚ συγχαίρει τον κ. Αλέκο Μιχαηλίδη για το διορισμό του στη θέση του διευθυντή του τμήματος Δημο-
σίων Έργων. Σπούδασε Πολιτική Μηχανική στη Γαλλία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοί-
κηση Δημόσιου Τομέα, του MPSM. Εργάζεται στο δημόσιο τομέα από το 1982.

Νέος διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων
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Ζητούνται 
προς εργοδότηση 

Αρχιτέκτονας Γνώσεις 
AUTOCAD. Αρχιτεκτονικό Γραφείο
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ τηλ. 22460110

Αρχιτέκτονες PIV OFFICE
FOR DESIGN and Architecture. Στέλιος
Βραχίμης, τηλ. 22460428

Αρχιτέκτονες Μαργαρίτα
Δανού Αρχιτέκτονες τηλ. 22317058

Αρχιτέκτονας Σύμβουλοι
Αρχιτέκτονες, κ. Μύρια Κωνσταντινίδου,
τηλ. 22460505

Αρχιτέκτονας Γνώσεις και
πείρα AUTOCAD. Μισθός αναλόγων
προσόντων. Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Νάγια Λοϊζίδου, τηλ. 22492685,
99639339   

Αρχιτέκτονες Γνώσεις
AutoCAD 2006-2008, κ. Πάνος
Χαραλάμπους τηλ. 99279662
hgstructures@btinternet.com

Αρχιτέκτονες και Πολιτι-
κοί Μηχανικοί Γνώση Autocad.
Μισθός αναλόγως προσόντων, κ. Αντρέα
Τρίσβη, τηλ. 24818765

Αρχιτέκτονας
3 χρόνια πείρα. Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
Γνώση προγράμματος Autocad. TIFFANY
INVESTMENTS LTD. Τηλ. 25343777

Πολιτικός Μηχανικός
3 χρόνια πείρα. TIFFANY INVEST-

MENTS LTD. Τηλ. 25343777
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΟΛΥΤΙΑ ΑΡΜΟΣ, τηλ. 22447044
info@polytia.com.cy

Πολιτικοί Μηχανικοί
Π. Νικολαϊδης & Συνεργάτες Λτδ, τηλ.
22311958

Πολιτικοί Μηχανικοί
Καλές γνώσεις Η/Υ. LOIS BUILDERS, 
κ. Χρίστο Λάμπρου, τηλ. 22778777

Πολιτικοί Μηχανικοί
Μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων
(€1400 – 3500). Τόπος Εργοδότησης:
Λάρνακα

Πολιτικοί Μηχανικοί
Γνώση AutoCAD, προγραμμάτων MS
OFFICE. Πείρα 4 χρόνια. Τόπος εργοδό -
τησης: Διεθνής αερολιμένας Λ/κας. HER-
MES AIRPORTS LTD, τηλ. 24742194

Μηχανολόγος Μηχανικός
Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση
των προγραμμάτων ΜS OFFICE 
Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια
Λτδ, τηλ. 22872700

Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Γνώση AutoCAD, προγραμμάτων MS
OFFICE. Πείρα 4 χρόνια. Τόπος εργοδό -
τησης: Διεθνής αερολιμένας Λ/κας HER-
MES AIRPORTS LTD, τηλ. 24742194

Ηλεκτρολόγος και
Μηχανολόγος Μηχανικός
ALPACO DOORS – AUTOMATIONS
LTD, κ. Ανδρέας Λοϊζου, τηλ. 22512220

Ηλεκτρονικοί
Μηχανικοί
Γνώση AutoCAD, προγραμμάτων MS
OFFICE. Πείρα 4 χρόνια. Τόπος εργοδό-
τησης: Διεθνής αερολιμένας Λάρνακας.
HERMES AIRPORTS LTD, τηλ.
24742194

Επιμετρητής Ποσοτήτων
Πείρα 3 – 10 χρόνια. Μηνιαίος καθαρός
μισθός 1200 – 2100 ΕΥΡΩ αναλόγως
προσόντων. Άλλα ωφελήματα: 14ος
μισθός,ταμείο υγείας, εταιρικό αυτοκίνητο
και τηλέφωνο με έξοδα πληρωμένα, σχέδια
παροχής κινήτρων συνδεδεμένα με την
απόδοση. CYBARCO PLC, Παναγιώτης
Θρασυβούλου, τηλ. 22741300

Χημικός Μηχανικός
Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση
των προγραμμάτων ΜS OFFICE.
Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια
Λτδ, τηλ. 22872700

Ζητούν εργοδότηση
Μηχανολόγος Μηχανικός

BSc (Hons) in Mechanical Engineering at
Budapest Technical University 

Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
– ΝΤΟΥΣΑΜΠΕ 

Γεωλόγος Με πολυετή πείρα σε
εργοτάξια ως υπεύθυνος μηχανικός
εργαστηρίου ελέγχου υλικών

Καταχώρηση αγγελιών, πληροφορίες: cyprus@etek.org.cy | τηλ. 22877644
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Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως, αν. διευθυντής ΕΤΕΚ, στις Ομάδες Εργασίας για την Οδηγία 2006/123/ΕΚ των Υπηρεσιών
στην Εσωτερική Αγορά Διαδικασία Ελέγχου/Αξιολόγησης της Εθνικής Νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί Συμ-
μόρφωση του Εθνικού Δικαίου με την Οδηγία.
Γιάννος Ζεμπύλας, Ανδρέας Μαραγκός, Άννα Καραμοντάνη, Ανδρέας Χρυσάνθου, στις Αντανακλαστικές Επιτροπές (Mir-

ror Committees) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Γλαύκος Κωνσταντινίδης, πολεοδόμος, στην υπεπιτροπή Εγγραφής Μελών του Κλάδου Πολεοδομίας-Χωροταξίας.
Πιερής Πιερή, ηλεκτρονικός μηχανικός, στην υπεπιτροπή Εγγραφής Μελών του Κλάδου Ηλεκτρονικής Μηχανικής περι-
λαμβανομένης της Μηχανικής Πληροφορικής στην Ηλεκτρονική Μηχανική.
Γιώργος Καράς, πολιτικός μηχανικός, στην ad-hoc ερευνητική επιτροπή για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για
κάθε κτίριο δημόσιας χρήσης.
Στέλιος Μαρκίδης, αρχιτέκτονας και Γλαύκος Κωνσταντινίδης, πολεοδόμος, σε επιτροπή που έχει καταρτιστεί από το Δήμο
Λευκωσίας, για την ανάπλαση του χώρου του Παλιού ΓΣΠ

Εύρος Χατζήπαπας, πολιτικός μηχανικός, για πιθανά προβλήματα σε κατοικία που συνορεύει με τεμάχιο στο οποίο διε-
ξάγονται οικοδομικές εργασίες.
Ευτύχιος Αχιλλέως, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες ρωγμή σε τοίχο, προβλήματα σε πάγκους κουζίνας, σήκωμα πατω-
μάτων και άλλες κακοτεχνίες σε διαμέρισμα στο Στρόβολο.
Παύλος Χατζηπαυλής, αρχιτέκτονας, για κακοτεχνίες και άλλα προβλήματα, τόσο στην τοποθέτηση οικοδομής σε γήπεδο,
στη Λεμεσό, αλλά και στην κατασκευή της.
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